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ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ภาค ๑ 
ภาคทั่วไป 

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

บทที่ ๒ “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ”  
 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
 คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓  
 ๑. หนวยงานทางปกครอง ๓  
  ๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนหนวยงานทางปกครอง ๓ 
   ๑.๑.๑ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ๓ 
   ๑.๑.๒ ราชการสวนทองถิ่น ๓ 
   ๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
    พระราชกฤษฎีกา ๔ 
   ๑.๑.๔ หนวยงานอ่ืนของรัฐ ๖ 
   ๑.๑.๕ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง  
    หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง ๗ 
  ๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนหนวยงานทางปกครอง ๘ 
 ๒. เจาหนาที่ของรัฐ ๙  
  ๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ ๙  
   ๒.๑.๑ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล   
    หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง ๙ 
   ๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการ 
    หรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ   
    คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล ๑๑ 
 ๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวนิิจฉัยวาไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ  ๑๓ 
   
  



 
 
 

 

(๒)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

บทที่ ๓ อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๑๕  
 ๑. ขอพิจารณาเก่ียวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครอง  
  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา  
  ของศาลปกครอง ๑๕ 
 ๑.๑ การใชอํานาจในการออกกฎ ๑๕  
  ๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงาน 
   ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีลักษณะ 
   เปนการออก “กฎ” ๑๕ 
  ๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงาน 
   ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมใชลักษณะ 
   ของการออก “กฎ” ๒๕  
 ๑.๒ การใชอํานาจในการออกคําส่ัง ๒๙  
  ๑.๒.๑ คําสั่งทางปกครอง ๒๙  
   ๑) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “คําสั่งตาง ๆ” ๒๙  
   ๒) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ 
    “หนังสือตาง ๆ” ๓๒  
   ๓) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “มติของสภาหรือคณะกรรมการ” ๓๓  
   ๔) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “การอนุญาต” ๓๓  
   ๕) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “การอนุมัติ” ๓๔  
   ๖) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “การวินิจฉัยอุทธรณ” ๓๔  
   ๗) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “ประกาศ” ๓๔  

๘) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
“การรับจดทะเบียน” ๓๕  

๙) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอ่ืน ๆ ๓๕  
 



 

 

(๓)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

  ๑.๒.๒ คําสั่งทางปกครองทั่วไป ๓๖  
  ๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการฟองโตแยงคําส่ัง 
   ที่พิพาทเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
   โดยไมระบุวาคําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังประเภทใด ๓๖  
  ๑.๒.๔ กรณีที่ “ไมใชคําส่ังทางปกครอง” ๓๗  
   ๑) กระบวนการภายในฝายปกครอง ๓๗ 
   ๒) มาตรการภายในของฝายปกครอง ๓๙  
   ๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
    เก่ียวกับที่ดิน ๓๙  
   ๔) การที่เจาหนาที่ของรัฐคัดคานการรังวัดที่ดิน 
    ของเอกชน ๔๐ 
   ๕) ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของ 
    หนวยงานของรัฐ ๔๐ 
   ๖) การใชสิทธิตามสัญญา ๔๐ 
   ๗) กรณีอ่ืน ๆ ๔๐ 
 ๑.๓ การใชอํานาจกระทําการอ่ืนใด  ๔๓ 
 ๑.๔ การละเลยตอการปฏิบัตหินาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือ 
   การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ๔๔ 
  ๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
   การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง 
   ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ๔๔ 
  ๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
   การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง 
   ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ๕๔ 
 ๑.๕ การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ๕๕ 
  ๑.๕.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจ 
   ตามกฎหมาย ๕๕ 
  ๑.๕.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ  ๗๙  
  ๑.๕.๓ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําส่ัง ๘๑ 
  ๑.๕.๔ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ 
   หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ๙๕ 



 
 
 

 

(๔)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

  ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการกระทําละเมิด  
   ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไมไดระบุวา 
   เปนการกระทําละเมิดจากกรณีใด ๑๑๔ 
  ๑.๕.๖  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
   การกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
   แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๑๒๓ 
 ๑.๖ สัญญาทางปกครอง ๑๒๘ 
  ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง ๑๒๘ 
   ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
    ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๑๒๘ 
   ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง  
    เน่ืองจากมีลักษณะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ 
    ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คร้ังที่ ๖/๒๕๔๔ ๑๓๓ 
   ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
    มากกวาหน่ึงลักษณะสญัญา ๑๓๗ 
   ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาสัญญาที่พิพาท 
  เปนสัญญาทางปกครอง แตไมไดระบุวา 
  เปนสัญญาทางปกครองประเภทใด ๑๓๘ 
   ๕) แนวคําวินิจฉัยกรณีอ่ืน ๆ ๑๔๒ 
  ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 

แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๑๔๒ 
   ๑) สัญญาค้ําประกันของสัญญาทางปกครอง ๑๔๒ 
   ๒) การรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่เกิดจาก 
    สัญญาทางปกครอง ๑๔๓ 
   ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพยจํานําตามสัญญาจํานํา 
    เพ่ือประกันหนี้เงินกูยืม ๑๔๓ 
  ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง ๑๔๓ 
   ๑) สัญญาจางแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๔๓ 
   ๒) สัญญากูยืม ๑๔๓ 
   ๓) สัญญาซ้ือขาย ๑๔๔ 
   ๔) สัญญาเชาหรือใหเชา ๑๔๔ 



 

 

(๕)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

   ๕) สัญญาจางทําของ ๑๔๗ 
   ๖) สัญญาอ่ืน ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยวา 
    ไมใชสัญญาทางปกครอง ๑๔๗ 
 ๑.๗ การกระทําอยางอ่ืนที่เปนความรับผิดของรัฐ ๑๕๐ 
  ๑) กรณีเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ๑๕๐ 
  ๒) กรณีเก่ียวกับการรอนสิทธิ  ๑๕๒ 
  ๓) กรณีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน ๑๕๓ 
 ๑.๘ การกระทําในกรณีอ่ืน ๆ  ๑๕๔ 
   ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง 
    หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคล 
    ตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด ๑๕๔ 
   ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหยื่นฟองการใชอํานาจรัฐ 
    ในบางกรณีตอศาลปกครอง ๑๕๔ 
 ๒. ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครอง 
  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
  ของศาลปกครอง ๑๕๕ 
  ๒.๑ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
   ที่เปนการกระทําทางปกครอง แตกฎหมายกําหนดให 
   ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๑๕๕ 
   ๒.๑.๑ การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร ๑๕๕ 
   ๒.๑.๒ การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย 
    วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  ๑๕๗ 
   ๒.๑.๓ การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
    พิจารณาพิพากษาของศาลชํานัญพิเศษ ๑๕๘ 
    ๑) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ๑๕๘ 
                     ๒) การกระทาํทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ๑๕๘ 
    ๓) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ๑๖๖ 
 



 
 
 

 

(๖)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

    ๔) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ  
     พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญา 
     และการคาระหวางประเทศ  ๑๖๙ 
    ๕) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลลมละลาย ๑๗๐ 
   ๒.๑.๔ การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการรักษา 
    ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๗๒ 
   ๒.๑.๕ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบริหารราชการ 
    ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ๑๗๒ 
   ๒.๑.๖ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบรรษัท 
    บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๗๒ 
  ๒.๒ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไมเปน 
   การกระทําทางปกครอง และไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
   ของศาลปกครอง ๑๗๓ 
   ๒.๒.๑ การกระทําทางรัฐบาล ๑๗๓ 
    ๑) ความสัมพันธระหวางประเทศ ๑๗๓ 
    ๒) ความสัมพันธกับรัฐสภา ๑๗๓ 
    ๓) งานทางนโยบาย ๑๗๓ 
    ๔) การดําเนินกิจการภายในของฝายบริหาร ๑๗๖ 
   ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ ๑๗๖ 
   ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษา ๑๗๗ 
   ๒.๒.๔ การดําเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ ๑๘๐ 
    ๑) การดําเนินกิจการทางศาสนา ๑๘๐ 
    ๒) การปกครองสงฆ ๑๘๑ 
   ๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๑๘๑ 
    ๑) การออกหมายเรียก ๑๘๑ 
    ๒) การจับกุม ๑๘๑ 
    ๓) การปรับ ๑๘๓ 
    ๔) การปลอยชั่วคราว ๑๘๓ 
             ๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น  ๑๘๓ 
    ๖) การขออายัดตัวผูตองหา ๑๘๙ 



 

 

(๗)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

    ๗) การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ๑๙๐ 
    ๘) การแจงความรองทุกขและการดําเนินคดีอาญา ๑๙๔ 
    ๙) การสงผูรายขามแดน ๑๙๘ 
   ๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพง ๑๙๘ 
   ๒.๒.๗ การปฏิบัติหนาที่ทั่วไป ๒๐๖ 
    ๑) การรักษาพยาบาล ๒๐๖ 
    ๒) การขับรถ ๒๐๙ 
    ๓) การปดก้ันลํานํ้าเพ่ือการผลิตไฟฟา ๒๐๙ 
    ๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ๒๐๙ 
    ๕) การดูแลรักษาตนไม ๒๑๐ 
    ๖) การแจงความรองทุกข ๒๑๐ 
    ๗) การขุดลอกทางน้ํานอกเขตชลประทาน ๒๑๐ 
    ๘) การหักเงินบําเหน็จบํานาญเพ่ือชําระหนี้ตามคําขอ ๒๑๐ 
    ๙) การปฏิบัติหนาที่ในเรื่องเก่ียวกับเอกสาร ๒๑๐ 
    ๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร  ๒๑๐ 
    ๑๑) การเสนอความเห็น ๒๑๑ 
   ๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๒๑๑ 
   ๒.๒.๙ การใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ๒๑๘ 
   ๒.๒.๑๐ กรณีอ่ืน ๆ ๒๒๐ 
 ๓. ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครอง 
  กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาหรือ 
  มีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน ๒๒๒ 
 ๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา 
  เก่ียวพันกัน ๒๒๒ 
 ๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายประเด็น 
  เก่ียวพันกัน ๒๒๓ 
  ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจ 
    ของศาลอ่ืนซึ่งมิใชศาลปกครอง ๒๒๓ 
  ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจ 
   ของศาลปกครองสูงสุด ๒๒๔ 
 
 



 
 
 

 

(๘)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

บทที่ ๔ เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง ๒๒๕ 
 ๑. ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง ๒๒๕ 
  ๑.๑ ผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย ๒๒๕ 
   ๑.๑.๑ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
    หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒  
    วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๒๒๕ 
    ๑) เหตุแหงการเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
     หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ๒๒๕ 
     (๑) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
      ออกกฎ ๒๒๕ 
    (๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 

ออกคําส่ัง ๒๓๕ 
    (๓) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 

กระทําอ่ืน ๓๓๗ 
    (๔) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 

ละเลยตอหนาที่ ๓๔๕ 
    (๕) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
     ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  ๓๘๕ 
    (๖) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
     กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
     หรือเจาหนาที่ของรัฐ ๓๘๖ 
     (๗) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากสัญญา 
     ทางปกครอง ๔๐๘ 
     (๘) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
      กระทําที่เปนความรับผิดอยางอ่ืน ๔๑๖ 
     (๙) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
      กระทําในกรณีอ่ืน ๆ ๔๑๘ 
    ๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน  
     หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ๔๑๘ 
     (๑) หนวยงานทางปกครอง ๔๑๘ 
     (๒) ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจากการใชอํานาจรัฐ ๔๒๐ 



 

 

(๙)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

     (๓) คณะบุคคล ๔๒๐ 
     (๔) ชุมชน ๔๒๐ 
     (๕) เจาหนาที่ของรัฐ ๔๒๒ 
   ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายใหสิทธิในการฟองคดี ๔๒๓ 
  ๑.๒ การขอใหศาลกําหนดคําบังคับ ๔๒๓ 
   ๑.๒.๑ กรณีทีไ่มจําเปนตองมีคําบังคับของศาล ๔๒๓ 
   ๑) กรณีที่มีผลบังคับเปนไปตามบทบัญญัติของ 
   กฎหมายที่เก่ียวของอยูแลว  ๔๒๓ 
   ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวามูลเหตุแหงการ 
       ฟองคดีไดหมดสิ้นไปแลว  ๔๒๖ 
   ๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาการกําหนดคําบังคับ 
     ตามคําขอไมเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอน 
     หรือเสียหายของผูฟองคดีอีกตอไป  ๔๔๓ 
   ๑.๒.๒ กรณีทีจํ่าเปนตองมีคาํบังคบัของศาล ๔๔๓ 
    ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่กําหนด 
    คําบังคับได ๔๔๓ 
   ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่ไมอาจ 
     กําหนดคําบังคับได ๕๒๕ 
 ๒. ความสามารถในการฟองคดีปกครอง ๕๙๑ 
 ๓. ขั้นตอนและวิธีการกอนการฟองคดี ๕๙๑ 
  ๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอน   
   หรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
   ที่ตองดําเนินการกอนฟองคดี ๕๙๑ 
   ๓.๑.๑ กรณีที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด ๕๙๑ 
   ๓.๑.๒ กรณีที่ถือวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอนตามที่ 
   กฎหมายกําหนดแลว ๖๑๕ 
  ๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการ 
   ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน  
   หรือเสียหายกอนฟองคดี ๖๑๖ 
   ๓.๒.๑ กรณียื่นฟองภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข ๖๑๖ 
   ๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณหรือรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลา ๖๒๓ 



 
 
 

 

(๑๐)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

   ๓.๒.๓ กรณีดําเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่  
    กฎหมายกําหนด ๖๓๙ 
   ๓.๒.๔ กรณียื่นฟองคดีโดยยังไมไดดําเนินการตามขั้นตอน 
    หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
    กอนฟองคดี ๖๔๕ 
  ๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมตองดําเนินการตามขั้นตอน 
   หรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี ๖๘๓ 
   ๓.๓.๑ กรณีที่ผูฟองคดีมิไดเปนคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณ 
    ตามกฎหมาย ๖๘๓ 
   ๓.๓.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ออกโดย 
    คณะกรรมการ ๖๘๙ 
   ๓.๓.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองทั่วไป ๖๙๒ 
   ๓.๓.๔ กรณีฟองเพิกถอนกฎ ๖๙๔ 
   ๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหฟองคดี 
    โดยไมตองยื่นอุทธรณหรือรองทุกข ๖๙๖ 
 ๔. ระยะเวลาการฟองคดี ๖๙๙ 
  ๔.๑ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนกฎ  
   คําสั่ง และสั่งหามการกระทํา ๖๙๙ 
   ๔.๑.๑ กรณีฟองเพิกถอนกฎ ๖๙๙ 
   ๔.๑.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ๗๒๔ 
   ๔.๑.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองทั่วไป ๗๗๔ 
   ๔.๑.๔ กรณีฟองขอใหศาลส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ๗๗๗ 
   ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟองคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว 
    เปนอยางอ่ืน ๗๗๙ 
  ๔.๒ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ 
   ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
   ลาชาเกินสมควร ๗๘๔ 
   ๔.๒.๑ กรณีที่ตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง 
    หรือเจาหนาที่ของรัฐ ๗๘๔ 
   ๔.๒.๒ กรณีที่ไมตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง 
    หรือเจาหนาที่ของรัฐ ๗๙๙ 



 

 

(๑๑)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

  ๔.๓ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
   หรือความรับผิดอยางอ่ืน ๘๐๓ 
   ๔.๓.๑ การฟองคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิด ๘๐๓ 
   ๔.๓.๒ การฟองคดีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน ๘๔๖ 
  ๔.๔ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ๘๕๓ 
   ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาจาง ๘๕๓ 
   ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาสัมปทาน ๘๕๙ 
   ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาทุนการศึกษา ๘๖๐ 
   ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาซ้ือขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกา 
    กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ๘๖๒ 
   ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญากูยืมเงิน ๘๖๕ 
   ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา 
    รับฝากเก็บขาวเปลือก แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร 
    และจัดจําหนายขาวสาร ๘๖๖ 
   ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    ขอตกลงการจางลูกจางของสวนราชการ  ๘๖๖ 
   ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาหลักประกันซอง ๘๖๙ 
   ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สญัญาซ้ือขาย ๘๗๒ 
  ๔.๕ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดให 
   หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล 
   เพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด ๘๗๔ 
  ๔.๖ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหยื่นฟอง 
   การใชอํานาจรัฐในบางกรณีตอศาลปกครอง ๘๗๔ 
  ๔.๗ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่เหตุแหงการฟองคดี 
   เกิดขึ้นกอนศาลปกครองเปดทําการ ๘๗๔ 
 



 
 
 

 

(๑๒)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

  ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไป ๘๗๘ 
   ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ ๘๗๘ 
   ๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวย 
    การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ๘๙๐ 
   ๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการฟอง 
    คดีปกครองตอศาลอ่ืนซ่ึงมิใชศาลปกครอง  ๘๙๐ 
   ๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ ๘๙๐ 
   ๔.๘.๕  การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการ 
    รับสภาพความรับผิด ๘๙๑ 
  ๔.๙ ระยะเวลาการฟองคดีปกครองเก่ียวกับการคุมครอง 
   ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล ๘๙๑ 
   ๔.๙.๑ การฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ ๘๙๑ 
   ๔.๙.๒ การฟองคดีเก่ียวกับสถานะของบุคคล  ๘๙๑ 
  ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับกรณีที่เปนประโยชนแกสวนรวม 
    หรือมีเหตุจําเปนอ่ืน  ๘๙๕ 
    ๔.๑๐.๑ การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม ๘๙๕ 
    ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน ๙๐๔ 
    ๔.๑๐.๓ การเปนที่สุดของคําส่ังรับคําฟองที่ยื่นฟอง 
      เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีไวพิจารณาตาม  
      ขอ ๓๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ๙๑๒ 
 ๕. คาธรรมเนียมศาล ๙๑๒ 
  ๕.๑ การชําระคาธรรมเนียมศาลกรณีผูฟองคดีหลายคน 
   รวมกันยื่นคําฟองเปนฉบับเดียว ๙๑๒ 
  ๕.๒ การไมชําระคาธรรมเนียมศาลหรือชําระคาธรรมเนียมศาล 
   ไมครบถวน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับขอ ๓๗ วรรคสอง) ๙๑๒ 
  ๕.๓ การส่ังใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ขอ ๓๔ วรรคสี่)  ๙๑๖ 
  ๕.๔ การคืนคาธรรมเนียมศาล (ขอ ๓๘)  ๙๑๖ 
  ๕.๕ การยกเวนคาธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ 
   ขอ ๔๑/๑ ถึงขอ ๔๑/๖) ๙๑๘ 
  ๕.๖ กรณีอ่ืน ๆ  ๙๒๓ 
 



 

 

(๑๓)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

 ๖. ฟองซอน ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และฟองซ้ํา ๙๒๖ 
  ๖.๑ ฟองซอน (ขอ ๓๖) ๙๒๖ 
  ๖.๒ ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา (ขอ ๙๖) ๙๓๕ 
  ๖.๓ ฟองซ้ํา (ขอ ๙๗) ๙๓๖ 
 

บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง ๙๕๑ 
 ๑. บททั่วไป   ๙๕๑ 
  ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ขอ ๕) ๙๕๑ 
   ๑.๑.๑ หลักผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูมีประโยชนเก่ียวของ 
     หรือมีสวนไดเสียกับการเพิกถอนกฎหรือคําส่ัง 
     ทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี  ๙๕๑ 
   ๑.๑.๒ หลักเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป ๙๕๑ 
   ๑.๑.๓ หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณี 
     ไมเสียคาใชจาย ๙๕๑ 
   ๑.๑.๔ หลักคําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม ๙๕๑ 
   ๑.๑.๕ หลักศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจทางปกครอง 
     แทนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ๙๕๒ 
   ๑.๑.๖ การชั่งนํ้าหนักประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล ๙๕๒ 
   ๑.๑.๗ แบบคํารองอุทธรณคําส่ัง ๙๕๒ 
   ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอํานาจบังคับคดี ๙๕๒ 
   ๑.๑.๙ หลักศาลตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอ  ๙๕๒ 
   ๑.๑.๑๐ หลักการฟงความสองฝาย ๙๕๓ 
   ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไตสวน ๙๕๓ 
  ๑.๒ การยนหรือขยายระยะเวลา (ขอ ๖) ๙๕๓ 
  ๑.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ขอ ๗) ๙๕๖ 
   ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง ๙๕๖ 
   ๑.๓.๒ กรณีคูกรณีมีคําขอ ๙๕๖ 
  ๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล (ขอ ๑๓)  ๙๕๖ 
  ๑.๕ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสาร  ๙๕๗ 
   ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (ขอ ๑๕) ๙๕๗ 
   ๑.๕.๒ โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือ 
      บุคคลอ่ืนนําไปสง (ขอ ๑๖) ๙๕๗ 



 
 
 

 

(๑๔)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

 ๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน ๙๕๘ 
  ๒.๑ อํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑) ๙๕๘ 
  ๒.๒ การเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง ๙๕๘ 
   ๒.๒.๑ การสงสําเนาคําฟอง (ขอ ๓๓) ๙๕๘ 
   ๒.๒.๒ ความสมบูรณครบถวนของคําฟอง (มาตรา ๔๕ 
     ประกอบกับขอ ๓๗) ๙๕๘ 
     ๑) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดี 
      อาจแกไขได ๙๕๘ 
     ๒) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งไมอาจแกไข 
      ใหถูกตองได ๙๕๙ 
     ๓) เปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง  ๙๕๙ 
   ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของ 
     ศาลปกครองสูงสุด ๙๕๙ 
   ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของ 
      ศาลปกครองชั้นตนอ่ืน ๙๕๙ 

 ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา  
   แลวขอหาใดขอหาหน่ึงเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือ 
   เขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนน้ัน ๙๕๙ 

 ๒.๓ การแสวงหาขอเท็จจริง ๙๕๙ 
   ๒.๓.๑ การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ  
     คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติม ๙๕๙ 
     ๑) คําฟองและคําฟองเพ่ิมเติม  ๙๕๙ 
     ๒) คําใหการและคําฟองแยง (ขอ ๔๓ - ขอ ๔๖) ๙๖๙ 
     ๓) คําคัดคานคําใหการ (ขอ ๔๗ และขอ ๔๘) ๙๗๐ 
     ๔) คําใหการเพ่ิมเติม (ขอ ๔๙) ๙๗๔ 
   ๒.๓.๒ การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล (ขอ ๕๐ - ขอ ๕๙) ๙๗๔ 
 ๒.๔ การแจงวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (ขอ ๖๒ วรรคหนึ่ง) ๙๗๘ 
 ๒.๕ การรับฟงพยานหลักฐาน (ขอ ๖๔ - ขอ ๖๘) ๙๗๘ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

 ๒.๖ วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ๙๗๘ 
   ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง  
     (ขอ ๖๙ - ขอ ๗๔) ๙๗๘ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังยกคําขอ ๙๗๘ 
     ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังทุเลาการบังคับ ๙๘๔ 
   ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขชั่วคราว (ขอ ๗๕ - ขอ ๗๗) ๙๙๐ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองมคีําส่ังยกคําขอ ๙๙๐ 
     ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังกําหนดมาตรการ 
      หรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว ๑๐๐๐ 
   ๒.๖.๓ การอุทธรณคําส่ังเก่ียวกับวิธีการชั่วคราว 
     กอนการพิพากษา (ขอ ๗๓ และขอ ๗๖) ๑๐๑๐ 
   ๒.๖.๔ การขอใหระงับคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎ 
     หรือคําส่ังทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน 
     ไวเปนการชั่วคราว (ขอ ๗๓ วรรคหนึ่ง) ๑๐๑๕ 
   ๒.๖.๕ คําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษากรณีอ่ืน ๆ  ๑๐๑๖ 
  ๒.๗ การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี  
   และการถอนคําฟอง ๑๐๑๘ 
   ๒.๗.๑ การรองสอด (ขอ ๗๘) ๑๐๑๘ 
     ๑) กรณีศาลเรียกเขามาเอง ๑๐๑๘ 
     ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคํารองสอด ๑๐๑๘ 
     ๓) กรณีคูกรณีมีคําขอ ๑๐๒๒ 
     ๔) ผลของการเขามาในคดีโดยการรองสอด ๑๐๒๓ 
   ๒.๗.๒ การรวมคดี (ขอ ๗๙ วรรคหนึ่ง) ๑๐๒๔ 
   ๒.๗.๓ การแยกคดี (ขอ ๘๐) ๑๐๒๔ 
   ๒.๗.๔ การโอนคดี (ขอ ๘๑) ๑๐๒๕ 
   ๒.๗.๕ การถอนคําฟอง (ขอ ๘๒) ๑๐๒๕ 
  ๒.๘ การน่ังพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี ๑๐๒๗ 
   ๒.๘.๑ การน่ังพิจารณาคดี (ขอ ๘๓ – ขอ ๘๗) ๑๐๒๗ 
   ๒.๘.๒ การทําคําพิพากษาและคําส่ัง ๑๐๒๗ 
     ๑) ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 
      ของประชาชน (ขอ ๙๒) ๑๐๒๗ 
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     ๒) การแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย  
      (ขอ ๙๕) ๑๐๓๐ 
  ๒.๙ การเขาเปนคูความแทนที่คูความมรณะ (มาตรา ๕๓) ๑๐๓๐ 
  ๒.๑๐ การขออนุญาตใหพิจารณาคดีใหมหรือฟองคดีใหม (มาตรา ๖๒) ๑๐๓๒ 
  ๒.๑๑ การขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ัง 
    ชี้ขาดคดีปกครองใหม (มาตรา ๗๕) ๑๐๓๔ 
    ๑) ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํส่ัง 
     ชี้ขาดคดีปกครองใหม ๑๐๓๔ 
    ๒) กรณีที่ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ัง 
     ชี้ขาดคดีปกครองใหมได ๑๐๓๕ 
    ๓) กรณีที่ไมอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี      
     หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม ๑๐๓๗ 
  ๒.๑๒ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๖๓) ๑๐๖๑ 
  ๒.๑๓ การบังคับคดี ๑๐๖๑ 
 ๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด ๑๐๖๑ 
  ๓.๑ คดีฟองตรงตอศาลปกครองสูงสุด ๑๐๖๑ 
  ๓.๒ คดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ๑๐๖๒ 
   ๓.๒.๑ ผูมีสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ๑๐๖๒ 
   ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษา ๑๐๖๓ 
   ๓.๒.๓ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ ๑๐๖๕ 
   ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ ๑๐๖๕ 
     ๑) คาํอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ ๑๐๖๕ 
     ๒) คําอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมาย 
      กําหนด (ขอ ๑๐๑) ๑๐๖๕ 
     ๓) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
      ที่มีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
      (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) ๑๐๖๘ 
   ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ ๑๐๖๙ 
     ๑) คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน ๑๐๖๙ 
     ๒) การชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ๑๐๗๑ 
     ๓) คําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่น 
      โดยผิดระเบียบ ๑๐๗๒ 



 

 

(๑๗)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

   ๓.๒.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒) ๑๐๗๖ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยกคําพิพากษา 
      ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําพิพากษาใหม ๑๐๗๖ 
     ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําพิพากษาใหม ๑๐๘๘ 
   ๓.๒.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใช  
     ในศาลปกครองสงูสุด (ขอ ๑๑๖) ๑๐๘๘ 
  ๓.๓ คดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ๑๐๘๙ 
   ๓.๓.๑ ผูมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ๑๐๘๙ 
   ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง ๑๐๙๐ 
   ๓.๓.๓ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ ๑๐๙๓ 
     ๑) คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายกําหนด 
      ใหเปนที่สุด (ขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง) ๑๐๙๓ 
     ๒) คําสั่งระหวางพิจารณา (ขอ ๑๐๐ วรรคสอง) ๑๐๙๕ 
   ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคํารองอุทธรณ ๑๑๐๔ 
     ๑) คํารองอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ ๑๑๐๔ 
     ๒) คํารองอุทธรณตองมีขอความตามที่ 
      กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑) ๑๑๐๔ 
     ๓) คํารองอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
      ที่มีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
      (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) ๑๑๐๘ 
   ๓.๓.๕ การตรวจคํารองอุทธรณคําส่ัง ๑๑๑๑ 
     ๑) คํารองอุทธรณคําส่ังไมสมบูรณครบถวน ๑๑๑๑ 
     ๒) คํารองอุทธรณคําส่ังตองหามตามกฎหมาย 
      หรือยื่นโดยผิดระเบียบ ๑๑๑๓ 
   ๓.๓.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒) ๑๑๑๕ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยกคําส่ัง 
      ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําส่ังใหม ๑๑๑๕ 
 



 
 
 

 

(๑๘)

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

     ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําส่ังใหม ๑๑๒๖ 
   ๓.๓.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 
     มาใชในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  ๑๑๒๖ 
 
ภาคผนวก 
  

 ดัชนีคําพิพากษาและคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ๑๑๒๙ 
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉยัของศาลปกครอง ๑๑๙๕ 
 รายชื่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉยัของศาลปกครอง ๑๑๙๗ 
  รายชื่อคณะผูจัดทํา  ๑๑๙๙ 



 
 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑ 
 

โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง๑ 
 

๑. โครงสรางของศาลปกครอง  

 

แตเดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปดทําการแลวจํานวน ๙ แหง ไดแก ศาลปกครองเชียงใหม 
ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแกน ศาลปกครองพิษณุโลก  
ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี และศาลปกครอง
อุบลราชธานี ตอมา เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองในภูมิภาคไดเปดทําการเพ่ิมเติมขึ้น
อีก ๑ แหง คือ ศาลปกครองเพชรบุรี ทําใหศาลปกครองในภูมิภาคปจจุบันมีจํานวน ๑๐ แหง โดยมี
เขตอํานาจครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังนี้  

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

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา  

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสีมา และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 

(๔) ศาลปกครองขอนแกน มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ 
และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดมุกดาหาร  

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และมี 
เขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดอุตรดิตถ 

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแกว 

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



 
 
๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎรธานี และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติม 
ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนครพนม  
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร 

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ   

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๒. อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง  

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

                                                                                             

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒ 

 

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

 
๑. หนวยงานทางปกครอง 

 

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนหนวยงานทางปกครอง 

 

 ๑.๑.๑ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  
 

 สํานักงานประกันสังคมเปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม
เปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดตกลง 
ทําสัญญาเลขที่ ๐๓๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วาจางใหบริษัท ช. (ผูฟองคดี) 
ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทํา 
บริการสาธารณะโดยการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๕๖) 

 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนกรม  
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๕/๒๕๕๗) 

  

 ๑.๑.๒ ราชการสวนทองถิ่น 

 

  ๑) กรุงเทพมหานคร 
 

กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
ตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
กรุงเทพมหานครจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๑/๒๕๕๕) 

 

๒) เมืองพัทยา 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 
๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓) องคการบริหารสวนจังหวัด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔) เทศบาล 
 

เทศบาลนครตรังเปนราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา  ๗๐  (๒ )  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีหนาที่ในการจัดทํา 
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงมีฐานะเปนหนวยงาน
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๔/๒๕๕๕) 

เทศบาลนครหาดใหญเปนราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนหนวยงาน
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๕๐/๒๕๕๖) 

 

๕) องคการบริหารสวนตําบล 
 

องคการบริหารสวนตําบลคําแคนเปนราชการสวนทองถิ่นจึงเปน
หนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๖) 

 

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

 

 ๑) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยมีฐานะ 
เปนรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๓/๒๕๕๕)  
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

องคการจัดการนํ้าเสียเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ องคการจัดการนํ้าเสียจึงเปนหนวยงานทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๖) 

องคการคลังสินคาเปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินคาเกษตร 
และสินคาอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เก่ียวของกับสินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภค 
องคการคลังสินคาจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๖/๒๕๕๕) 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  
มีวัตถุประสงคในการประกอบการขนสงบุคคลและมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพจึงเปนหนวยงาน 
ทางปกครองที่กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํากิจการเกี่ยวกับการขนสงบุคคล 
ไมวาจะเปนการดําเนินการเอง หรือรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑/๒๕๕๗) 

 

๓)  รัฐวิสาหกิจที่ตั้ง ข้ึนโดยการแปรสภาพตามพระราชบัญญัติ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดแปรสภาพมาจากการปโตรเลียม 
แหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน รับโอนสิทธิ หนาที่ จากการปโตรเลียม
แหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๓/๒๕๕๖) 

เดิม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใชชื่อวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๑ มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจปโตรเลียม รวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืน
ที่เก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปโตรเลียมเพ่ือใหเกิดประโยชนมากที่สุด
แกเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศโดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน  ตอมา  
ไดแปรสภาพไปเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด โดยยังคงมีวัตถุประสงคในการ



 
 
๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกิจการปโตรเลียมและดําเนินกิจการอ่ืนที่เก่ียวของ รวมทั้งการขนสงนํ้ามันทางทอ  
อันเปนกิจการสาธารณูปโภคและเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่ง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
จึงเปนหนวยงานทางปกครองที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครองและมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๒/๒๕๕๖) 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงแปรสภาพมาเปน 
บริษัทจํากัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีอํานาจตามมาตรา ๔  
แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการดําเนินกิจการไปรษณีย และธุรกิจอันเก่ียวกับกิจการไปรษณีย ไดรับยกเวน  
มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายวาดวยการสื่อสารแหงประเทศไทย  
หรือกฎหมายอ่ืนไดบัญญัติไวใหแก กสท. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จึงเปนหนวยงานที่ได 
รับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง จึงเปนหนวยงานทางปกครอง
ตามนิยามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๖/๒๕๕๗) 

 

๑.๑.๔ หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และกองทุนประกันวินาศภัย เปนหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใหบรรลุผล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยและกองทุนประกันวินาศภัยจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา  ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๕) 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕๓ 
บัญญัติใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค
เพ่ือประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย โดยไมนําผลกําไรมาแบงปน โดยจัดใหมีการใหบริการ 
เปนศูนยซ้ือขายหลักทรัพย จดทะเบียน รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธีการซ้ือขายหลักทรัพย
ในศูนยดังกลาว และประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับตลาดหลักทรัพย ไดแก ธุรกิจใหบริการเก่ียวกับ
หลักทรัพยจดทะเบียนโดยเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย 
ธุรกิจใหบริการดานขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพย หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๘/๒๕๕๗)  

  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑.๑.๕ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนิน
กิจการทางปกครอง  

 

 ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และมาตรา ๑๒ (๑๘) (จ) และ (๑๙) แหงพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่จะดําเนินงานของธนาคารกลาง
และในฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาลในกิจการที่รัฐบาลมอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจดําเนินกิจการ
ทั้งปวงที่เก่ียวกับหรือเน่ืองจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 
สวนกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนหนวยงานของธนาคาร 
แหงประเทศไทย และเม่ือเกิดวิกฤติการณของสถาบันการเงินซ่ึงทําใหกระทรวงการคลัง 
ตองมีคําสั่งลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ใหระงับการดําเนินการของบริษัทเงินทุนและบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย จํานวน ๔๒ บริษัท รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็ไดมอบหมายกองทุน 
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารแหงประเทศไทย ใหดําเนินการแกไข
ปญหาวิกฤติการณดังกลาวโดยเขารวมโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วเงินและบัตรเงินฝาก 
ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ๔๒ บริษัท เปนบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน)  ดังน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงเปนหนวยงานทางปกครองที่มีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเขารวมดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐในการแกไขปญหาวิกฤติการณระบบสถาบันการเ งินบรรลุผล  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๕๖) 

 มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภทมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหเปนสถานศึกษาและวิจัย 
มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมาตรา ๖๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สวนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐ และมาตรา ๗๐ บัญญัติใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนอีกหลายประการ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงอยูในฐานะเปนหนวยงาน 
ของเอกชนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง
เก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแกประชาชน จึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในสวนที่เปนการดําเนินการเก่ียวกับ 



 
 
๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การจัดการศึกษาอันเปนการดําเนินการทางปกครอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๗๒/๒๕๕๖) 

 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยใชคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน อันเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ จึงถือไดวาเปน
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง ซ่ึงถือเปนหนวยงานทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๐/๒๕๕๗) 

  

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนหนวยงานทางปกครอง 

 

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเกิดจากการตกลงรวมกันระหวางอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ มิไดเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย จึงไมใชหนวยงานอื่นของรัฐ  อีกทั้ง 
ไมใชหนวยงานเอกชนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหเปนผูใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครอง จึงมิใชหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๕) 

สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
ดวยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เรียกเก็บจากสมาชิก
ของสหกรณ การดําเนินกิจการของสหกรณจึงมีลักษณะเปนการดําเนินธุรกิจของเอกชน  
ซ่ึงความสัมพันธระหวางสหกรณกับสมาชิกเปนไปตามขอบังคับที่สมาชิกไดประชุมรวมกัน
กําหนดไว นิติสัมพันธระหวางสหกรณกับสมาชิกจึงเปนดังเชนเอกชนกับเอกชน สหกรณ 
ออมทรัพยครูสระแกว จํากัด จึงมิใชหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง 
หรือใหดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๖ และที่ ๒๔/๒๕๕๗) 

รัฐไมใชหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองรัฐเปนคดีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๐๖/๒๕๕๖) 

ธนาคารกรุงไทยมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดมีฐานะเปน
กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หนวยงานอ่ืน



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของรัฐ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ 
ทางปกครองอันจะถือเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และขอพิพาทระหวางผูฟองคดีทั้งสามกับผูถูกฟองคดีเกิดจากการดําเนินธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคารอันเปนขอพิพาททางแพง จึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๗) 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเปนเพียงรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการดานธุรกิจ 
ดังเชนนิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยทั่วไป หรือกิจการอ่ืนใหสอดคลอง 
กับหลักการของศาสนาอิสลามเทาน้ัน หาใชเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ  
อีกทั้งไมใชหนวยงานที่ได รับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ 
ทางปกครอง  ดังนั้น ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยจึงไมใชหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๐/๒๕๕๗) 
 

๒. เจาหนาที่ของรัฐ 

 

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 ๒.๑.๑ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ทางปกครอง 

 

๑) ขาราชการ 

 

กรมบังคับคดี มีฐานะเปนกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จึงเปนหนวยงาน
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีตําแหนง
เปนอธิบดีกรมบังคับคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีตําแหนงเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
กองบังคับคดีลมละลาย ๕ อธิบดีกรมบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพย กองบังคับคดี
ลมละลาย ๕ จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๕) 

เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนขาราชการการเมือง สวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เปนผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของสมาชิกสภา



 
 
๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรุงเทพมหานครไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๕๗) 

 

๒) พนักงาน 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓) ลูกจาง 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔) คณะบุคคล 
 

คณะรัฐมนตรีเปนคณะบุคคลทําหนาที่บริหารประเทศและมีกฎหมาย 
ใหอํานาจในการออกกฎที่มีผลกระทบตอบุคคล คณะรัฐมนตรีจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๖) 
 

๕) ผูที่ปฏิบัตงิานในหนวยงานทางปกครอง 
 

มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภทมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหเปนสถานศึกษาและวิจัย  
มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
จึงอยูในฐานะเปนหนวยงานของเอกชนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจทางปกครอง 
หรือดําเนินกิจการทางปกครองเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแกประชาชน  
จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในสวนที่
เปนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาอันเปนการดําเนินการทางปกครอง นายแพทย ส. 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตเปนผูที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรังสิต  
เม่ือไดปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยรังสิตในการดําเนินการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และตรวจรางกายตามประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและตรวจรางกายที่กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) สงมาให เพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในวิทยาลัย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต อันเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนการดําเนินกิจการ
ทางปกครอง  ดังน้ัน นายแพทย ส. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปน
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๙๗๒/๒๕๕๖) 

เทศบาลตําบลบัวเชดเปนราชการสวนทองถิ่นจึงเปนหนวยงานทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และนายกเทศมนตรีตําบลบัวเชด 
เปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่น จึงเปนเจาหนาที่
ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๖) 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
ใหเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนหุนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีอํานาจหนาที่ในกิจการไปรษณียตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ 
และประโยชนของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีฐานะเปนหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จึงเปนหนวยงาน 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง จึงเปนเจาหนาที่ 
ของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาวดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๒/๒๕๕๗) 

 

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล 

 

แมศาลรัฐธรรมนูญจะไมมีสถานะเปนหนวยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตการท่ีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลือกกันเอง 
ใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม ยอมมิใชเปนการใชอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยคดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันถือเปนการกระทําของตุลาการ ซ่ึงเปน
การใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ การกระทําในกรณีเชนนี้ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อาจมีผลกระทบตอบุคคลจึงยอมมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๕๕) 



 
 
๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีทั้งสี่เปนผูประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดยื่นฟอง
นายกรัฐมนตรีขอใหเพิกถอนกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ
เพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงดังกลาวเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป จึงเปน
การออกกฎที่มีผลกระทบตอบุคคล นายกรัฐมนตรีจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามความในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕ และ 
ที่ ฟ.๔๗/๒๕๕๗) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีฐานะเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีหนาที่บริหารกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคและมีอํานาจ 
บังคับบัญชาพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกตําแหนงตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ 
แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๑/๒๕๕๖) 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาลหรือเขตราชการสวนทองถิ่น
เปนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซ่ึงเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจออกคําส่ังตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการสวนทองถิ่นจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๓/๒๕๕๖) 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
เปนผูดําเนินกิจการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทยเปนผูมีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ผูวาการ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและคณะกรรมการการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงเปน
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๓๘/๒๕๕๗) 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมิใชบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจ 
ในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และไมใชผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ทางปกครอง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจึงไมใชเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๕) 

สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ  
พ .ศ .  ๒๕๔๒ โดยการจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ และมีฐานะเปนนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธี
ชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด เปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการ 
อันเก่ียวกับบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สหกรณการเกษตร 
สันปาตอง จํากัด จึงมิไดเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานที่ได รับมอบหมาย 
ใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตร 
สันปาตอง จํากัด มิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
การเกษตรสันปาตอง จํากัด จึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๕๗) 



 

                                                                                                                 
 

                                                                                                     

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

บทที่ ๓ 

 

อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

๑. ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 ๑.๑ การใชอํานาจในการออกกฎ 

 

 ๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐมีลักษณะเปนการออก “กฎ”  

 

  ๑) กฎที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  

 

   (๑) พระราชกฤษฎีกา 

    

 พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณใหเปนอุทยานแหงชาติ 
 

 ผูฟองคดีครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) 
เลขที่ ๒๙๘ หมูที่ ๗ ตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี เน้ือที่ ๑๑ ไร ๓ งาน 
๕๐ ตารางวา ที่ดินที่พิพาทดังกลาวไดทําประโยชนโดยการปลูกและตัดตนยางพาราหมุนเวียน
ทดแทนมาหลายรอบแลว  ตอมา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน...ใหเปน
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหที่ดินที่พิพาทอยูในเขตอุทยานแหงชาติ (อุทยานแหงชาติ
ใตรมเย็น) หัวหนาอุทยานแหงชาติใตรมเย็นไดหามมิใหผูฟองคดีตัดตนยางพาราเพื่อปลูกใหม 
ในที่ดินที่พิพาท ผูฟองคดีเห็นวา พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอให 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เพิกถอนแผนที่แสดงแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแนบทายพระราชกฤษฎีกา โดยใหที่ดิน
ของผูฟองคดีอยูนอกเขตแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกา คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
มีสภาพเปนกฎ จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่อยู 
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๐๐/๒๕๕๖) 



 
 
๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ผูฟองคดีเห็นวาการที่หัวหนาอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา  
หมูเกาะพีพี ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีคําส่ังลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ใหผูฟองคดีทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือส่ิงอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไป 
ใหพนอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา หมูเกาะพีพี หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับสูสภาพเดิม น้ัน 
เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนเขตอุทยานแหงชาติ
หาดนพรัตนธาราหมูเกาะพีพี ออกจากแนวเขตที่ดินจํานวน ๑ ไร ของผูฟองคดี และหามอุทยาน
แหงชาติหาดนพรัตนธารา หมูเกาะพีพี เขารบกวนการครอบครองที่ดินดังกลาว กรณีจึงเปน 
คําฟองที่อางวาพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินสุสานหอยเจ็ดสิบหาลานป หาดนพรัตนธารา 
หมูเกาะพีพี และเกาะใกลเคียงในทองที่ตําบล หนองทะเล ตําบลอาวนาง ตําบลใสไทย และ 
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ เฉพาะสวนที่
ออกทับที่ดินของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
เฉพาะสวนที่ออกทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๗) 
 

 พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 
 

 ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบา ปาฝงซายหวยทับทันและ 
ปาหวยสําราญ ในทองที่ตําบลกาบเชิง ตําบลโคกตะเคียน ตําบลตะเคียน ตําบลดาน ตําบลแนงมุด 
ตําบลบักได ตําบลตาเมียง อําเภอกาบเชิง ตําบลตาตุม ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ และตําบลอาโพน 
ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงทับซอนกับ
ที่ดินทํากินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบ
ดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน 
จึงตองยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรงตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๘/๒๕๕๗) 
 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗ 
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 พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
 

 ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกา 
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ เน่ืองจากเปนกฎที่กรมบัญชีกลางและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ นํามาอางในการเรียกเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ไดรับไปเกินสิทธิคืนจากผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ในการออกกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และ 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๒๕๕๖) 
 

 พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไป 
 

 คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
ที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน จะตองเปนคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือเน่ืองจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ เทาน้ัน  
สวนพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผูฟองคดี
นํามาฟองคดีตอศาลปกครองในคดีน้ีเปนพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น 
ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปน
พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพ่ือเปนกลไกในการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเขาไปปฏิบัติหนาที่
ในวุฒิสภาเพ่ือใชอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการกลั่นกรองรางพระราชบัญญัติตาง ๆ 
ที่ไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแลว หรือในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 
ตามระบบรัฐสภา หรือในการดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง
ระดับสูงอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชเปนการตราพระราชกฤษฎีกาที่เปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรือเปนการดําเนินกิจการทางปกครองตามนัยมาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงมิใชพระราชกฤษฎีกา
ตามนัยมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๗) 
 



 
 
๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี 
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

 ผูฟองคดีทั้งสี่เปนผูประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี ขอใหเพิกถอนกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดง
ภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงดังกลาวเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป 
จึงเปนการออกกฎที่มีผลกระทบตอบุคคล ตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และกฎกระทรวงดังกลาวเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามความ 
ในมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)  
 ผูฟองคดีทั้ งสิบเปนเจาพนักงานปกครองระดับ ๘ (ตําแหนง
นายอําเภอ) ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการออกกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑ 
การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนกฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และ 
กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พิพาท 
ในคดีน้ีออกโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙๑/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีเห็นวา ขอ ๘ (๓) ของขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ขัดแยงกับมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ . ๒๔๙๔ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหเพิกถอนขอ ๘ (๓) ของขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
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หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปน 
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม วาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนกฎที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ออกมาใชบังคับโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๐๒/๒๕๕๕) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ 
มาตรา ๓๓ (๑) (ก) และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ออกกฎกระทรวงวาดวยการอบรมหรือถายทอดความรูในวิชาชีพสําหรับผูขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนเฉพาะขอ ๙ ของกฎกระทรวง
ฉบับดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงพิพาทมีสภาพเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือควบคุมการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย คดีน้ีจึงเปน 
คดีพิพาทที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีทั้งสามไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหเปนผูประกอบการ
อุตสาหกรรมยาสูบเห็นวา การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมมีเหตุผลและความชอบธรรม เปนการใชดุลพินิจโดยไมถูกตอง
เหมาะสม เปนการเพ่ิมภาระใหกับเกษตรกร และเปนการทําลายการคาเสรีและการแขงขัน 
อยางเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังยกเลิกเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาว  
และขอใหบังคับใชกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบและกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมยาสูบในอัตราเดิมที่เก็บตามมูลคารอยละ ๐.๑๐ และตามปริมาณ ๑ บาท ตอกิโลกรัม 
คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และเมื่อกฎกระทรวงฉบับดังกลาวออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือ 
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โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑๕/๒๕๕๖) 
 กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาตประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนตรับจางแบบพิเศษ
ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสถานะเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑๙/๒๕๕๖) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ 
และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒๑ 
(พ.ศ. ๒๕๑๖) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงผูฟองคดี
ทั้งสามเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปน
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวมีสภาพเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือรักษาสภาพปาไมของปาและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาท 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามนัยมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๗/๒๕๕๗) 
 

 (๔)  กฎที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุด 
 

 ผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เฉพาะสวนที่แบงเขตเลือกตั้งในสวนองคการบริหารสวนตําบลสาคู 
เม่ือประกาศดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการ 
แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปในเขตการเลือกตั้ง น้ัน  
โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกบุคคลใดหรือกลุมใดเปนการเฉพาะ อันมีสภาพบังคับอยางกฎ 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือ
ดําเนินกิจการทางปกครองของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ คดีน้ีจึงเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณา
ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑๓/๒๕๕๖) 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดี) เปนคณะกรรมการ 
ที่มีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎคําสั่งหรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล จึงเปนเจาหนาที่
ของรัฐ ไดกระทําการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวนสอบสวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีสภาพเปนกฎ เม่ือผูฟองคดีฟองวา ขอ ๒๓ 
ของระเบียบดังกลาวขัดตอมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่บัญญัติใหผูสมัครมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้ง 
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ขอใหเพิกถอน
ขอ ๒๓ ของระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกโดยไมมีอํานาจและขัดแยงตอกฎหมาย  
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการออกระเบียบดังกลาว 
เปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองของผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ให
ฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด จึงเปนคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด  
ตามมาตรา ๑๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๗) 
 

  ๒) กฎที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  

 

   (๑) ประกาศกระทรวง 

 

  ผูฟองคดีอางวา รัฐมนตรีว าการกระทรวงพลังงานมีประกาศ 
กระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ผานที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน
ประกาศกระทรวงพลังงานฉบับดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑ )  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



 
 
๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๒) ขอบัญญัติทองถิ่น 
 

 ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครู
กรุงเทพมหานครมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามมติ ก.ก. เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
เม่ือหลักเกณฑดังกลาวมีลักษณะเปนกฎ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ที่มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เม่ือผูฟองคดีเห็นวาหลักเกณฑ
และวิธีการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๐/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีฟองวาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี  
เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๕ ที่กําหนดใหการประกอบกิจการ
หอพักเปนกิจการควบคุมตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนขอบัญญัติบางสวน น้ัน โดยท่ีขอบัญญัติดังกลาว 
เปนขอบัญญัติทองถิ่นซ่ึงมีสภาพเปนกฎ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๐/๒๕๕๗) 
 

 (๓) ระเบียบ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๔) ขอบังคับ 

 

  ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๘.๓ ที่กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองไมมีชื่อ
ในทะเบียนเปนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยน้ีหรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ 
เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ ขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดังกลาวมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อาจนํามาฟอง
ตอศาลปกครองได กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกกฎโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๕๗/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตําแหนง
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เน่ืองจากเห็นวาขอบังคับดังกลาวออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือขอบังคับดังกลาว 
เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด 
เปนการเฉพาะ จึงมีสภาพเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
การฟองขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับกรณีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๕/๒๕๕๕) 

 

   (๕) ประกาศ  
 

     ประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ เรื่อง 
ขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงกําหนดไววา อาวุธปนพกสั้น 
ขนาด .๔๕ เปนอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง ผูขออนุญาตมีและใชอาวุธปนดังกลาวเพื่อการกีฬา
จะตองนําหลักฐานการเปนสมาชิกสนามยิงปนมาแลวไมนอยกวา ๖๐ วัน เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาซึ่งประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับ 
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๕) 
     ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การจัดการทําลายหรือดําเนินการ 
กับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๕) 
     ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม เร่ือง การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ  
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มีถอยคํากําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการให 
คํารับรองถูกตองไมชัดเจน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมเรียกเก็บคาธรรมเนียมกับ
ผูฟองคดีไมถูกตอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนและแกไขเพ่ิมเติมคําวา คํารับรอง



 
 
๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในประกาศดังกลาวโดยใหใชถอยคําตามที่ผูฟองคดีเสนอหรือตามที่ศาลพิจารณาเห็นสมควรนั้น 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงประกาศ
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนกฎตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๕๖) 
     ประกาศเทศบาลตําบลตะขบ  เ ร่ือง  การปรับขนาดเทศบาล 
เปนขนาดกลาง และการปรับปรุงตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  
มีสภาพบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
อันมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  (คําสั่ ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๗) 
  

   (๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเปนกฎ 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๘) กรณีอ่ืน ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนกฎ 

     

    บันทึกขอความลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เร่ือง การใหสิทธิ
พนักงานสมัครเขาระบบคาตอบแทนใหม ที่ออกโดยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณบํานาญสําหรับพนักงานที่สมัครเขาระบบคาตอบแทนใหม ซ่ึงเปน
หลักเกณฑที่กําหนดใหมีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมีผลบังคับแกบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญดังกลาวจึงมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๖) 

   คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ ๑๘๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๔๖ เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ัน เปนขอบังคับ 
ในการสอบไลสําหรับนักศึกษาทุกคนที่เขาสอบอันมีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมาย 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ ซ่ึงมีลักษณะเปนกฎตามนัยมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๒/๒๕๕๖) 

   หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ตามมติของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับ
เปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงเปนกฎ 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๕๑/๒๕๕๖) 

   คําสั่งกรมธนารักษ ที่ ๒๙๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑการประกาศรับฟงความคิดเห็นเม่ือมีการปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคการเชา เปนบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ 
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะเจาะจง จึงมีลักษณะเปนกฎ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๙๖/๒๕๕๗) 

    

 ๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐไมใชลักษณะของการออก “กฎ” 

 

  ๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

   วัตถุประสงคของการเสนอแผนแมบทการกอสรางทางหลวงพิเศษ 
ระหวางเมืองเพ่ือเปนกรอบและทิศทางการพัฒนาโครงขายทางหลวงมาตรฐานใหครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศ ซ่ึงในทางปฏิบัติกอนดําเนินการกอสรางถนนแตละเสนทาง กรมทางหลวงจะตอง
ศึกษารายละเอียดและจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของแตละโครงการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตใิหดําเนินการตอไป  ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีที่ไดใหความเห็นชอบในแผนแมบท
การกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ จึงเปนเพียงการวางแผนงาน
ในอนาคตอันเปนเรื่องของการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะในดาน 
การกอสรางถนนเพื่อใหประชาชนไดใชในการสัญจร มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมิไดมีลักษณะ 
เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ ที่จะเปนกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๒/๒๕๕๕) 
 



 
 
๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหอนุมัติโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง 
เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในโครงการรับจํานํามันสําปะหลังที่หนวยงาน
ผูรับผิดชอบเสนอใหพิจารณาเทาน้ัน มิไดมีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ สวนโครงการรับจํานํามันสําปะหลังจํานวน ๑๐ ลานตัน 
ซ่ึงกําหนดใหเร่ิมดําเนินโครงการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ น้ัน 
มีผลเฉพาะกับการรับจํานํามันสําปะหลังจํานวน ๑๐ ลานตัน ในระหวางวันที่ดังกลาวเทาน้ัน  
จึงเปนโครงการที่มีผลบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงเปนการเฉพาะ มิไดมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
แตอยางใด  ดังน้ัน มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบใหอนุมัติโครงการ
รับจํานํามันสําปะหลัง และโครงการรับจํานํามันสําปะหลังจํานวน ๑๐ ลานตนดังกลาว จึงมิได 
มีสถานะเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  นอกจากนั้น การดําเนิน
โครงการดังกลาวมีลักษณะเปนเรื่องในเชิงนโยบายในการแกไขปญหาราคามันสําปะหลัง  
ซ่ึงฝายบริหารจะตองรับผิดชอบในทางการเมือง มิใชเปนเรื่องที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายที่จะอยูในอํานาจตรวจสอบขององคกรตุลาการ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓/๒๕๕๕) 
   บันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/๔๙๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒ เปนหนังสือที่ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีถึงรองผูบัญชาการตรวจคนเขาเมือง
เพ่ือแจงแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปรามถือปฏิบัติ จึงมีผล
เพียงเพ่ือใหเจาหนาที่ภายในองคกรถือปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องดังกลาวเปนมาตรฐานเดียวกันเทาน้ัน
และไมมีผลบังคับเปนการทั่วไปอันจะทําใหมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๖) 
   หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๒๑ ซ่ึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
มีถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีลักษณะเปนเพียงแนวทางใหนายทะเบียนทองที่ที่มีอํานาจหนาที่
พิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนถือปฏิบัติในการตรวจสอบวา ผูขอใบอนุญาตใหมี
และใช อาวุ ธปน มีคุณสมบัติ และไม มีลั กษณะตองห ามตามที่ บัญญัติ ในมาตรา  ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม และผูยื่นคําขอใบอนุญาตมีความจําเปน 
ที่จะตองมีและใชอาวุธปนตามที่ขอเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว  
มากนอยเพียงใดเทาน้ัน หาไดมีเจตนาหรือวัตถุประสงคที่จะใหหลักการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว มีสภาพบังคับเปนกฎ และใหนายทะเบียนทองที่ถือปฏิบัติตาม 
อยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎไม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   หนังสือของกรมบัญชีกลาง เร่ือง สิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ น้ัน เปนหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบขอหารือตามที่สํานักงาน
อัยการสูงสุดไดมีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการนําหลักฐานการผอนชําระเงินกู 
เพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบาน กรณีผูเบิกเปนคูสัญญารวมกับคูสมรสในสัญญากูยืมเงิน
เพ่ือชําระราคาบานพรอมที่ดิน แตสัญญาซ้ือขายบานพรอมที่ดินและโฉนดที่ดินดังกลาว 
ระบุเพียงชื่อคูสมรสเปนคูสัญญาเทาน้ัน โดยกรมบัญชีกลางไดตอบขอหารือดังกลาววา  
หากขาราชการผูเบิกมีสิทธิไดรับคาเชาบาน และซื้อบานในทองที่ที่ รับราชการประจําอยู  
เม่ือประสงคจะนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานจาก 
ทางราชการ จะตองไปเพิ่มชื่อของตนในโฉนดที่ดินเสียกอน และจะมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระ
เงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดนับแตวันที่ไดเพ่ิมชื่อ จากเน้ือหาของหนังสือตอบขอหารือ
ดังกลาว จะเห็นไดวา เปนการอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของเทาน้ัน หนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลางจึงมิไดเปนการกําหนดกฎเกณฑ 
ทางกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป จึงมิไดเปนกฎ 
แตเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของฝายบริหารที่ยังมิไดมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางกรมบัญชีกลางกับผูฟองคดี และยังมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดี หนังสือดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนกฎหรือคําส่ังทางปกครอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๙/๒๕๕๖) 
   มติคณะ รัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๒  ที่ เ ห็นชอบให
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูประสานงานการดําเนินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ  
และมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ลงมติอนุมัติในหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สวนงบประมาณในการดําเนินการใหตกลงรายละเอียดกับ 
สํานักงบประมาณ  ทั้งน้ี ใหใชแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ น้ัน มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนเพียง
แนวนโยบายของรัฐบาล ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง 
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป จึงไมใชกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี คดีน้ีจึงมิใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๙/๒๕๕๗) 
 
 



 
 
๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   มติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เปนการกําหนดอัตรา
การชดเชยเพ่ือเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณทางการเมืองตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ ถึงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดรายละเอียดแตละกรณีวา 
ผูไดรับความเสียหายกรณีใดไดรับการชดเชยเยียวยาเปนเงินจํานวนเทาใด มติดังกลาวจึงไมมี
ลักษณะเปนกฎเนื่องจากมติดังกลาวมิใชบทบัญญัติที่ มีผลบังคับเปนการทั่วไป  อีกทั้ง 
ยังมุงหมายใหใชบังคับกับเฉพาะกรณีผูได รับความเสียหายจากเหตุการณความรุนแรง 
ทางการเมืองตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 
นอกจากน้ัน การดําเนินมาตรการเยียวยาดังกลาวมิใชเปนการดําเนินการตามกฎหมายใด  
แตเปนการดําเนินนโยบายสรางความปรองดองของคนในชาติดวยการเยียวยาและฟนฟู
ผูเสียหายตลอดจนผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแยงทางการเมือง ตั้งแต 
ชวงกอนเกิดการรัฐประหารเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนมา ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (ปคอป.)  
การกระทําดังกลาวจึงมิใชการกระทําในทางปกครองหรือดําเนินกิจการในทางปกครอง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗/๒๕๕๗) 
 

  ๒) การดําเนินการภายในของฝายปกครองกอนที่จะออกกฎ 

 

   การ ดํา เ นินการยกร า งพระราชบัญญัติคุ มครอง ผู เสี ยหายจาก 
การรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ของกระทรวงสาธารณสุข และการรวมราง แกไข เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ และรับรองรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเพียงการดําเนินการใหมีการยกรางและนํารางพระราชบัญญัติขางตน
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป การกระทําดังกลาว
จึงเปนการกระทําในความสัมพันธระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
กับคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่เสนอรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ตอสภาผูแทนราษฎร
เทาน้ัน โดยสภาพแลวการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาวจึงไมมีผลทางกฎหมาย 
ออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันชอบธรรมอยางใด ๆ  
ของผูฟองคดีทั้งสามไมวาในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือในฐานะประชาชนคนไทย 
หรือของบุคคลใด ๆ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๕๕) 
 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓) การฟองเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีคาบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัต ิ

 

   มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติความหมาย
ของคําวา  กฎ โดยมิไดหมายความรวมถึงพระราชบัญญัติดวย  และมาตรา  ๑๑  (๒ )  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
เก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมิไดบัญญัติใหมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของพระราชบัญญัติ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ใหเพิกถอนมาตรา ๑๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๕) 

 

  ๔) กรณีที่ไมใชการใชอํานาจทางปกครอง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๒ การใชอํานาจในการออกคําสั่ง 

 

 ๑.๒.๑ คําสั่งทางปกครอง 
 

 ๑) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คําสั่งตาง ๆ” 

 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 คําสั่ งของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดราชบุ รีที่ เ พิกถอน 
การจดทะเบียนเลิกบริษัทและอํานาจผูชําระบัญชีของบริษัท ร. มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิและหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๑/๒๕๕๕) 
 คําส่ังไมอนุญาตใหผูขออนุญาตมีและใชอาวุธปนเปนกรณีที่นายทะเบียน
ทองที่ในฐานะเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ปฏิเสธไมออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ 
คําสั่งดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๓/๒๕๕๖) 
 



 
 
๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับที่ดิน 
 

  หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) 
เลขที่ ๑๒๔ ของผูฟองคดี เปนคําสั่งทางปกครองซึ่งเปนการใหสิทธิหรือประโยชนแกผูฟองคดี 
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองที่กระทบถึงสิทธิของผูฟองคดี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๗) 
  การที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มีคําส่ังในการสอบสวนเปรียบเทียบ 
อันเนื่องมาจากการโตแยงคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดิน น้ัน เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน และผูโตแยงคัดคาน 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๐/๒๕๕๗) 
 

 คําสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
  

 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ยอมมีอํานาจดุลพินิจ 
ในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการเพ่ือให 
การบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภาได  
แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของนายกรัฐมนตรี น้ัน นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริง 
และอธิบายได ซ่ึงไมปรากฏขอเท็จจริงวานายกรัฐมนตรีไดอางเหตุผลในการโอนผูฟองคดีวา 
ผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึงจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวา
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓/๒๕๕๗) 
 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรงานปกครองปองกัน สถานีตํารวจ
นครบาลศาลาแดง กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  
ไมไดรับความเปนธรรมจากการที่ผูบัญชาการตํารวจนครบาลไดมีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑ 
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๒๕๕๔ แตงตั้งผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงผูบังคับหมวด (สบ. ๑) กองรอยที่ ๓ กองกํากับการ
อารักขาควบคุมฝูงชน ๑ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไมสมัครใจหรือแสดงเจตนาขอโยกยายตอผูบังคับบัญชาแตประการใด ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดีเพิกถอนคําส่ังดังกลาวและชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําส่ังและกระทําละเมิดอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง  
อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
อยางไรก็ตาม เม่ือการส่ังแตงตั้งโยกยายผูฟองคดีดังกลาวเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ของผูบังคับบัญชาในการคัดสรรหรือจัดบุคลากรภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหปฏิบัติราชการ
ในตําแหนงหนาที่ใด ๆ และในพื้นที่ใดไดตามที่เห็นสมควร โดยผูบังคับบัญชามีอํานาจที่จะรับฟง
ขอมูลการแสดงความสมัครใจขอรับการแตงตั้งของผูฟองคดีมาประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
หรือไมก็ไดตามความเหมาะสม กรณีดังกลาวจึงเปนเรื่องการบริหารงานภายในหนวยงาน 
ซ่ึงเปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่ตองคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนตามความเหมาะสมและประโยชน
ของหนวยงานเปนสําคัญ แมวาคําสั่งแตงตั้งโยกยายผูฟองคดีดังกลาวจะทําใหผูฟองคดีไมพอใจ
ที่ตองเดินทางไปทํางานตางจากที่เดิม ทําใหไมสะดวกและเพ่ิมคาใชจายบางก็ตาม แตก็ไมมี
ผลกระทบตอตําแหนงหนาที่และอัตราเงินเดือนของผูฟองคดี  อีกทั้ง เดิมผูฟองคดีปฏิบัติงานอยูที่
สถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง เม่ือไดรับแตงตั้งใหไปปฏิบัติราชการที่กองกํากับการอารักขา
ควบคุมฝูงชน ๑ ผูฟองคดีก็ยังคงปฏิบัติงานอยูในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลเชนเดิม 
กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําส่ังดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙/๒๕๕๖) 
 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องการบริหารงานบุคคล และ 
เปนอํานาจการพิจารณาของผูบังคับบัญชาในแตละครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หากผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจอันเนื่องมาจากคําสั่ง 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิบดีกรมการปกครองก็ชอบที่จะรองทุกขโตแยงคําส่ังดังกลาว 
ตอปลัดกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหน่ึง และวรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๗ วรรคสอง (๑) 
และ ขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๕๗) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการซ่ึงออกตามมติของคณะกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรม เปนคําสั่งที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
อันเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔/๒๕๕๗) 
 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

 เม่ือขณะผูฟองคดีถูกคุมขังอยูที่เรือนจํากลางกําแพงเพชร ผูบัญชาการ
เรือนจํากลางกําแพงเพชรไดมีคําสั่งลงโทษผูฟองคดี ฐานกระทําความผิดวินัยผูตองขัง โดยใหลดชั้น
นักโทษลงหนึ่งชั้นจากชั้นเยี่ยมเปนชั้นดีมาก ขังเด่ียวผูฟองคดีเปนเวลา ๑ เดือน และตัดวันสะสม
ลดวันตองโทษจําคุกจํานวน ๑๕ วัน คําส่ังดังกลาวเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่
ที่ มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๐๕/๒๕๕๕) 
   

 ๒) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือตาง ๆ”  
 

 การที่นายอําเภอละหานทรายไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ถึงนาย อ. ผูเปนเจาบานเลขที่ ๖๔/๓ เพ่ือทวงถามและใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
มาจําหนายชื่อรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจากบานเลขที่ดังกลาว น้ัน ถือไดวาเปน 
การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล  
ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ หรือหนาที่
ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว  ดังน้ัน ในการใชอํานาจของนายอําเภอละหาน
ทรายในฐานะนายทะเบียนในการออกคําสั่งดังกลาวถึงนาย อ. ผูเปนเจาบาน จึงเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๕๗) 
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 ๓)  คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  “มติของสภาหรือ
คณะกรรมการ”  

 

 บทบัญญัติในมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่กลาวถึงอํานาจโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเทาน้ัน 
มิไดบัญญัติใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง รวมถึงเง่ือนไขและผลทางกฎหมาย 
ในการใชอํานาจหนาที่ตามที่ไดบัญญัติไวดังกลาวดวยแตอยางใด บทบัญญัติดังกลาวจึงมิใชเปน
บทบัญญัติเก่ียวกับการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา  
เม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีแลวมีมติใหยุติ
การพิจารณาเรื่องดังกลาว อันเปนการกระทําการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๕ 
วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดบัญญัติ
อํานาจหนาที่ไวโดยมีถอยคําในลักษณะเดียวกัน การมีมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่เปนเหตุพิพาทในคดีน้ี จึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล โดยมีผลเปนการระงับสิทธิของผูฟองคดีที่จะไดรับการพิจารณา
เรื่องรองเรียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามที่กฎหมายบัญญัติรับรอง  
อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๖)  
 การที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ใหยึดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําผิดของผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราว 
มีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง อันเปนการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ  
มิใชอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๗)  
 

  ๔) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต” 

   

 นิติสัมพันธระหวางกรมการจัดหางาน (ผูฟองคดี) กับบริษัท จัดหางาน ก. 
จํากัด เกิดขึ้นโดยกรมการจัดหางานอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ



 
 
๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหกับบริษัท จัดหางาน ก. จํากัด กอใหบริษัท จัดหางาน ก. จํากัด มีสิทธิจัดหางานใหคนหางาน
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศและเรียกคาบริการและคาใชจายตาง ๆ จากคนหางาน โดยบริษัท 
จัดหางาน ก. จํากัด ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางาน
ในตางประเทศเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๕/๒๕๕๗)  

 

  ๕) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ” 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๖) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การวินิจฉัยอุทธรณ” 

 

 คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคารเปนเพียงกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมภายในฝายปกครอง 
ซ่ึงมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๕๕) 
 คําวินิจฉัยอุทธรณการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ถือเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนการกระทํา
ทางปกครองอยางหน่ึงที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๘๘/๒๕๕๕) 
 

 ๗) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”  
 

   ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เรื่อง กําหนดเขต 
เดินสายไฟฟา สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลวัตต ราชบุรี ๓ - สมุทรสาคร ๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีผลกระทบตอ
สถานภาพแหงสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่อยูในเขตเดินสายไฟฟา 
ตามประกาศดังกลาว เปนเหตุใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการถูกรอนสิทธิ ไมอาจใชสอยประโยชนในทรัพยสินของตนโดยปกติสุข ประกาศกําหนดเขต
เดินสายไฟฟาดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๕/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ 
ในกรณีการสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย จาง การอนุมัติสั่งซื้อส่ังจาง เปนคําส่ังทางปกครอง  
กรณีจึงถือวาประกาศเทศบาลเมืองแมฮองสอน เร่ือง จางเหมากอสรางปรับปรุงภายในวัดหัวเวียง
และวัดปางลอ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๕๖) 

   ประกาศรายชื่อผูสอบผานภาค ก ในการคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและ
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูถูกฟองคดี เปนการแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรู 
หรือความสามารถของบุคคล จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๓/๒๕๕๗) 
 

  ๘) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน” 

 

 การที่กรมที่ดินโดยเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกนอย
ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีคําส่ังรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด พ. ทําใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาว 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๗) 
 

  ๙) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอ่ืน ๆ 

 

   ใบรับแจงความประสงคจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . ๒๕๒๒ กอใหเกิดสิทธิ 
ในการกอสรางอาคารโดยไมตองรอการอนุญาตกอสรางอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่นไดตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีได รับใบแจง ใบรับแจงดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๘๑๒/๒๕๕๖) 
 
 
 



 
 
๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๒.๒ คําสั่งทางปกครองทั่วไป 

 

  ผูฟองคดีทั้งสิบสามคนเปนผูปวยโรคบวมนํ้าเหลืองและไดเขารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลือง 
ดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณบดี 
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีดังกลาว  
เม่ือประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอนฉบับดังกลาว มีผลใชบังคับทั่วไปกับการรักษาโรคบวมน้ําเหลือง
ดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ มิไดกําหนดใหใชบังคับกับผูฟองคดีทั้งสิบสามคนและผูรองสอด
ทั้งสิบหาคนโดยตรงเปนการเฉพาะ ประกาศดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครอง 
ประเภทคําสั่งทางปกครองทั่วไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๙/๒๕๕๕) 

  ประกาศเทศบาลนครสงขลา เร่ือง กําหนดจุดผอนผันใหจําหนายสินคา  
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กําหนดใหถนนทะเลหลวงเปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคา  
เริ่มตั้งแตตูไปรษณียถึงปากซอยวชิรา ๒ ระหวางเวลา ๑๗ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา  
สวนวันหยุดเวลา ๑๖ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา เปนคําส่ังทางปกครองทั่วไป ผูฟองคดีทั้งสอง
จึงไม จําตองอุทธรณคําสั่งตอนายกเทศมนตรีนครสงขลาตาม มาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗/๒๕๕๖) 

  ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีมีสาเหตุโดยตรงมาจาก 
การประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ ดินในพ้ืนที่ จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงจาก
ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัด
นนทบุรีไดประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินรายแปลง ป พ.ศ. ๒๕๕๕  
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ซ่ึงแมประกาศดังกลาวจะมีผลบังคับเปนการทั่วไป แตก็มุงหมายใหใชบังคับเฉพาะ 
กรณีหน่ึงกรณีใดเปนการเฉพาะเจาะจง คือ ใชบังคับกับที่ดินแตละแปลงที่ถูกระบุไวในประกาศ
ดังกลาว จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๘/๒๕๕๗) 

 

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

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๒.๔ กรณีที่ “ไมใชคําสั่งทางปกครอง” 
 

  ๑) กระบวนการภายในฝายปกครอง 

 

   (๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 

 

  มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรง
แกผูฟองคดี ยังไมเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ 
ผูฟองคดี แตเปนขั้นตอนในการเตรียมการกอนที่ผูถูกฟองคดีจะมีคําสั่งลงโทษทางวินัย 
อยางรายแรงแกผูฟองคดี อันเปนคําส่ังทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหนาที่
ของผูฟองคดีโดยตรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๑/๒๕๕๖) 
  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีมิใชคําสั่งทางปกครอง
แตเปนคําสั่งอ่ืนที่ยังมิไดมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวน 
ยังตองสอบสวนขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจออกคําสั่งอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงผูมีอํานาจ 
ออกคําสั่งจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนก็ได การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยตอไปเทาน้ัน ซ่ึงยังไมมีผลกระทบที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูฟองคดีจึงยังมิใชผูที่มีสิทธิ 
นําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๕/๒๕๕๗) 
  การดําเนินการของประธานวุฒิสภาเพ่ือจัดใหสมาชิกวุฒิสภา 
คัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดานสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
เม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมี
คําสั่งทางปกครองเทาน้ัน มิใชคําสั่งทางปกครองที่จะมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดีแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๕๗) 
 

   (๒) การตอบขอหารือภายในหนวยงานทางปกครอง 

 

    หนังสือที่กรมปศุสัตวแจงกรมศุลกากรแจงผลการตรวจสอบซากสัตว
ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว เปนเพียงหนังสือแจงตอบขอหารือความเห็นทางกฎหมาย
ระหวางหนวยงานทางปกครองดวยกัน อันเปนเรื่องภายในของฝายปกครอง สวนกรมศุลกากร 



 
 
๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะดําเนินคดีกับผูฟองคดีฐานกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือไมก็เปนอํานาจหนาที่
ของกรมศุลกากรตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด หากผูฟองคดีเห็นวากรมศุลกากรกระทําการ
ดังกลาวไมถูกตองอยางไรก็เปนเรื่องที่ผูฟองคดีจะตองไปวากลาวกันเปนอีกเร่ืองหน่ึงตางหาก 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๕๗) 

 

   (๓) การใหความเห็นหรือคําแนะนํา 

 

    การท่ีประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีไดประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดีตามแบบ ภวช. ๑ และ ภวช. ๒ เปนเพียงการเสนอความเห็นเบื้องตน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ่ึงเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การกระทําดังกลาวเปนเพียงการเตรียมการและ 
การดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตอไป กรณีจึงเปนเพียงการพิจารณา
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๕) 

    การเสนอความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลตะขบตอนายกเทศมนตรี
ตําบลตะขบเปนเพียงการเสนอความเห็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาลในหนาที่ 
ของปลัดเทศบาลตําบลตะขบตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลตะขบมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหก และมาตรา ๑๕  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ความเห็นของ
ปลัดเทศบาลตําบลตะขบจึงมิไดมีผลทางกฎหมายที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๗) 
 

  (๔) แนวปฏิบัติของหนวยงานทางปกครอง 
 

    หนังสือกรมการคาตางประเทศ ที่ พณ ๐๓๐๙/ว ๓๒๘๑ ลงวันที่  
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจงเวียนแนวทางการปฏิบัติ กรณีการนําเขาและสงออกสินคาไม 
ซ่ึงเปนสินคาควบคุมของกระทรวงพาณิชยตามประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคา 
เขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และระเบียบ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการกําหนดดานศุลกากรนําไมเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปนหนังสือที่กรมการคาตางประเทศมีไปถึง 
กรมศุลกากรเพ่ือเวียนแจงแนวทางการปฏิบัติกรณีนําเขาและสงออกสินคาไมซ่ึงเปนสินคาควบคุม
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ของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนการประสานการปฏิบัติของสวนราชการเพื่อใหการควบคุมการนําเขา
และสงออกสินคาไมเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย กรณีมิไดมีลักษณะเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคล จึงมิใชคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๕๖) 

    บันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/๔๙๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒ เรื่อง การบันทึกรายชื่อคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร  
เปนหนังสือที่ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีถึงรองผูบัญชาการตรวจคนเขาเมือง 
เพ่ือแจงแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปรามถือปฏิบัติ จึงมีผล
เพียงเพ่ือใหเจาหนาที่ภายในองคกรถือปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องดังกลาวเปนมาตรฐานเดียวกันเทาน้ัน 
และไมมีผลบังคับเปนการทั่วไปอันจะทําใหมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง บันทึกขอความดังกลาวก็มิไดมุงหมายที่จะใชบังคับแกบุคคลใด 
เปนการเฉพาะที่จะทําใหมีผลเปนการกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๖) 
 

  ๒) มาตรการภายในของฝายปกครอง 

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนหนังสือเวียน
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือตอบขอหารือเก่ียวกับการบังคับใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีลักษณะเปนการอธิบายความการบังคับใชระเบียบใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
หนังสือเวียนดังกลาวจึงมีสถานะเปนเพียงมาตรการภายในของฝายปกครอง ที่เปนการใชอํานาจ
บังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบ 
หรือกฎหมายเทาน้ัน มิไดเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเปนกฎ  
คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืน ซ่ึงอาจนํามาฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๑/๒๕๕๕) 

 

  ๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 



 
 
๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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  ๔) การที่เจาหนาที่ของรัฐคัดคานการรังวัดที่ดินของเอกชน 

    

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๕) ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

 

   การที่ จังหวัดจันทบุรีเห็นชอบในหลักการใหเทศบาลเมืองจันทบุรี
ปรับปรุงที่ดินและอาคารที่ตั้งสถานกงสุลฝรั่งเศสเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
ของจังหวัดจันทบุรี หากจะกอนิติสัมพันธก็เปนนิติสัมพันธภายในของฝายปกครอง หาไดมีผล
ในทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีไม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๘/๒๕๕๕) 

 

  ๖) การใชสิทธิตามสัญญา 

 

 การที่ผูอํานวยการสวนสัตวสงขลามีหนังสือรวม ๓ ฉบับ คือ หนังสือลงวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจงการเรียกคาปรับ หนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจงสงวนสิทธิ 
ในการปรับ และหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ แจงใหชําระคาปรับภายใน ๗ วัน และ
หนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจงยกเลิกการขยายเวลาสัญญาใหเชาพ้ืนที่ น้ัน  
มิไดเปนการใชอํานาจใดตามกฎหมาย แตเปนการใชสิทธิตามสัญญา หนังสือดังกลาวจึงมิใช
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แตเปนขอพิพาทระหวางผูเชาและผูใหเชา ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือจําหนายสินคา 
ที่ระลึกระหวางเอกชนและหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนสัญญาทางแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๖๐/๒๕๕๗) 

 

  ๗) กรณีอ่ืน ๆ 
 

   หนังสือแจงเตือนใหชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 

 

   นับตั้งแตผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ในฐานะ 
ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงอธิบดี
กรมบัญชีกลาง เพ่ือสงสํานวนและผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีของผูฟองคดี
เพ่ือพิจารณา จนกระทั่งกรมบัญชีกลางโดยไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  
ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ เม่ือเปนกรณีที่กระทรวงการคลัง
พิจารณาแลวเสร็จกอนอายุความสองปสิ้นสุดไมนอยกวาหกเดือน ผูบัญชาการ กองบัญชาการ



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑ 
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ตํารวจนครบาล ๗ จึงตองออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนภายในสองป นับแตวันที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  
คือ วันที่ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และจะตองออกคําสั่งดังกลาวหลังจากไดรับทราบ
ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจากกระทรวงการคลังแลว ตามมาตรา ๑๒ ประกอบ
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ฉะนั้น การที่ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ในฐานะผู รับมอบอํานาจจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผูฟองคดี เพ่ือแจงให 
ผูฟองคดีนําเงินจํานวน ๖๙,๙๙๙.๙๘ บาท มาชําระแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงเปน 
การแจงการสั่งการแกผูที่เก่ียวของ คือ ผูฟองคดี ทราบกอนวันที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จะไดดําเนินการสงสํานวนและผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางพิจารณา และเปนการแจงผูฟองคดีกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา 
จากกระทรวงการคลัง กรณีจึงไมอาจเปนคําส่ังทางปกครองที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
ที่ออกโดยผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดตามมาตรา ๑๒ 
ประกอบมาตรา ๑๐วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๖/๒๕๕๖) 
    

   หนังสือแจงใหดําเนินการ 
 

   นายอําเภอทาเรือไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงให 
ผูฟองคดีดําเนินการขุดคูนํ้าสาธารณะใหกลับสูสภาพเดิมแลว นายอําเภอทาเรือมีหนังสือลงวันที่ 
๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เตือนผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึงใหดําเนินการขุดคูนํ้าสาธารณะกลับสูสภาพเดิม 
หนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงเปนเพียงการแจงตอผูฟองคดีวาผูฟองคดีไดกระทําการ
ฝาฝนตอพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ และแจงใหผูฟองคดีดําเนินการขุดคูนํ้า
สาธารณะท่ีผูฟองคดีฝงกลบใหกลับสูสภาพเดิมภายในเวลาที่กําหนด และนายอําเภอทาเรือ 
ก็ยืนยันโดยตลอดวาไมมีเจตนาใหหนังสือดังกลาวมีผลเปนคําสั่งทางปกครอง แตเปนการเตือน
ใหผูฟองคดีปฏิบัติตามกฎหมายเทาน้ัน หนังสือดังกลาวจึงไมใชคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๕) 
 



 
 
๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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   การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวานดําเนินการออกคําสั่ง 
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนสิ่งปลูกสราง
ออกจากเขตทางสาธารณะและลํานํ้าสาธารณะ เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวานในการคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินตามมาตรา ๖๘ (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒๗) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๕ (๒) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๔๓ คําสั่งกลาวจึงเปนเพียงการแจงตอผูฟองคดีที่ ๑ วาผูฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําการฝาฝน 
ตอมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๓/๒๕๕๖) 
 

   หนังสือทวงถาม 
 

 การท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนังสือ ที่ นร ๐๓๐๖/๒๑๙๖๐ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีชําระเงินแกนาง จ. จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากไมดําเนินการภายในกําหนด 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป น้ัน มีลักษณะเปนเพียง 
หนังสือทวงถามใหผูฟองคดีชําระเงินคืนใหแกนาง จ. ผูบริโภค เทาน้ัน  อีกทั้ง ขอความ 
ในหนังสือดังกลาวที่วา หากไมดําเนินการภายในกําหนด เจาหนาที่คุมครองผูบริโภคจําเปน 
ตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป น้ัน แสดงใหเห็นไดวาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
มิไดมีเจตนาที่จะใหหนังสือดังกลาวมีสภาพบังคับในลักษณะที่เปนคําสั่งทางปกครอง โดยใหมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๕/๒๕๕๗) 
 การท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสีดาจะมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดี 
นําเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) เปนกรณีพิเศษ ที่ไดรับโดยไมถูกตองตามกฎหมายสงคืน
แกเทศบาลตําบลสีดาน้ัน จะตองมีบทกฎหมายที่เก่ียวของใหอํานาจแกนายกเทศมนตรีตําบลสีดา
ในการออกคําสั่งดังกลาว เ ม่ือกรณีน้ีไมปรากฏวามีบทกฎหมายที่ เ ก่ียวของใหอํานาจ 
แกนายกเทศมนตรีตําบลสีดาออกคําสั่งเชนวาน้ีได แมนายกเทศมนตรีตําบลสีดาจะออกคําสั่ง 
ที่ พิพาทโดยกระทําในรูปแบบของคํา ส่ัง ก็หาได เปนการใช อํานาจตามกฎหมายของ
นายกเทศมนตรีตําบลสีดาที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดี  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓ 
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อันจะเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอยางใดไม  อีกทั้ง แมนายกเทศมนตรีตําบลสีดาจะมีเจตนาที่ประสงคจะใหคําส่ัง
ฉบับดังกลาวนี้มีผลเปนการเพิกถอนคําส่ังที่ใหเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) แกผูฟองคดี 
ที่ไดรับไปแลวก็ตาม แตโดยที่คําสั่งที่ใหเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) ในกรณีน้ีมิไดอาศัย
ฐานอํานาจทางปกครองอันจะมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง เชนนี้ คําส่ังเทศบาลตําบลสีดา 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่เรียกใหผูฟองคดีนําเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส)  
เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๒๗,๖๙๐ บาท สงคืนคลังเทศบาลตําบลสีดา จึงมิไดเปนหลักฐานวา 
เปนการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง อันจะถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครองโดยปริยายดวยเชนกัน 
หากแตการที่นายกเทศมนตรีตําบลสีดาใชสิทธิเรียกเงินที่ผูฟองคดีไดรับโดยไมถูกตอง 
ตามกฎหมายเชนวา น้ี  มีลักษณะเปนการเ รียกคืนลาภมิควรไดตามนัยมาตรา  ๔๐๖  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน คําส่ังเทศบาลตําบลสีดา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
จึงมีลักษณะเปนเพียงหนังสือทวงถามใหผูฟองคดีคืนเงินเทาน้ัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๘๔/๒๕๕๗) 
 

๑.๓ การใชอํานาจกระทําการอ่ืนใด  

 

 จากบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แมวาจะมิไดมีการใหคํานิยามของคําวา “การกระทําอ่ืนใด” เอาไวอยางชัดแจง 
ก็ตาม แตการกระทําอ่ืนใดในบทบัญญัติดังกลาวยอมตองหมายถึงการกระทําที่เปนการใชอํานาจ 
ทางปกครองตามกฎหมายซ่ึงเปนการใชอํานาจอยางอ่ืนนอกจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
โดยการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงก็คือการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย 
กระทําการทางกายภาพ หรือที่เรียกกันวาปฏิบัติการทางปกครอง  ดังนั้น การท่ีเรือนจํากลาง
คลองเปรมดําเนินการใชเคร่ืองพันธนาการโดยจําตรวนผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนซึ่งเปน
ผูตองขังในเรือนจําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายกระทําการทางกายภาพ ปฏิบัติตอรางกาย 
ของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน และการกระทําดังกลาวผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเห็นวา 
เปนการขัดตอสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย จึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๔ การละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

 

 ๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 

 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดหนองคายซึ่งมีอํานาจ 
ในการรับและพิจารณากลั่นกรองคํารองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  
อันเนื่องจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจในเรื่องเก่ียวกับการถูกเอาเปรียบหรือไมไดรับ 
ความเปนธรรม ฯลฯ ได รับหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี กรณีผูฟองคดีถูกเพ่ิมภาระ 
ในการซื้อกรมธรรมประกันภัยรถยนต แตคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดหนองคาย
กลับสงเรื่องตอใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
จังหวัดอุดรธานีดําเนินการแทน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานีซ่ึงมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และแนวปฏิบัติ
ในการสงเสริมและพัฒนาการประกอบธรุกิจประกันภัยละเลยตอหนาที่ โดยปลอยใหมีการปฏิบัติตาง ๆ 
ไมเปนไปตามกฎหมายที่แกไขขึ้นใหม อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
เน่ืองจากการละเลยตอหนาที่ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัดหนองคาย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานีดําเนินการรวมกันหรือแทนกันกระทําการตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
กรณีจึงเปนการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
  

 ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นคําขอเชาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
ที่ นค. ๒๐๖ ตออธิบดีกรมธนารักษเพ่ือประกอบการเกษตร ธนารักษพ้ืนที่หนองคายไดเสนอ
ความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดหนองคายเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสามเชาที่ดิน
แปลงดังกลาว แตตอมาธนารักษพ้ืนที่หนองคายไดมีความเห็นเพ่ิมเติมวาควรสอบถามความเห็น
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ของอําเภอบึงกาฬเก่ียวกับการสงวนที่ดินราชพัสดุดังกลาวในการตั้งศูนยราชการเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา โดยยังไมเรียกผูฟองคดีทั้งสามมาทําสัญญาเชา ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวาพ้ืนที่ที่ขอเชา
มีเน้ือที่เพียงเล็กนอย ไมเหมาะที่จะใชเปนสถานที่ตั้งศูนยราชการ การที่อธิบดีกรมธนารักษ 
ธนารักษพ้ืนที่หนองคาย และผูวาราชการจังหวัดหนองคายยังไมเรียกใหผูฟองคดีทั้งสาม 
เขาทําสัญญาเชาจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสามเชาที่ดินราชพัสดุ
ดังกลาว เห็นวา คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๕๕) 

 การท่ีนายกเทศมนตรีในฐานะผูมีอํานาจสั่งการของเทศบาลนครหาดใหญ 
ทําความตกลงขอรับบริจาคท่ีดินพิพาทจากนาย อ. ซ่ึงเปนสามีของผูฟองคดีที่ ๑ และบิดาของ 
ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๖ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยรับปากวาจะคืนที่ดินใหหากไมสามารถทําถนน 
ตามเจตนาของผูอุทิศ เม่ือปรากฏวาเทศบาลยกเลิกการตัดถนนผานที่ดินของนาย อ. และ
ยินยอมคืนที่ดินแกนาย อ.  ตอมา นาย อ. ถึงแกกรรม ผูฟองคดีทั้งหกจึงใชสิทธิในฐานะทายาท
ติดตามทวงที่ดินคืน แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการเพื่อคืนที่ดินให ผูฟองคดีทั้งหก 
จึงยื่นฟองเทศบาลนครหาดใหญตอศาลจังหวัดสงขลา ขอใหผูถูกฟองคดีคืนที่ดินดังกลาว 
แกผูฟองคดีทั้งหก  ตอมา ศาลจังหวัดสงขลาและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายกฟองผูฟองคดีทั้งหก 
เพราะเห็นวาเปนกรณีไมมีขอโตแยงที่คูความจะตองใชสิทธิทางศาล  อยางไรก็ดี ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๔๐ ผูฟองคดีทั้งหกไดยื่นคํารองตอสํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ ขอออก
โฉนดที่ดินพิพาท แตเจาหนาที่ที่ดินแจงวาไมสามารถดําเนินการใหได เน่ืองจากเทศบาล 
นครหาดใหญคัดคานวาที่ดินดังกลาวเปนที่สาธารณประโยชน การท่ีผูฟองคดีทั้งหกนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองเพ่ือขอใหมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนที่ดินพิพาทให จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ทั้งหกเห็นวาเทศบาลนครหาดใหญละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการดําเนินการคืนที่ดินพิพาทใหแกผูฟองคดีทั้งหก อันเปนคดีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๕๐/๒๕๕๖) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
    

 ผูฟองคดียื่นคําขอตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกาฬสินธุ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ (ผูถูกฟองคดี) รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไดสงหนังสือฉบับดังกลาวถึงผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดทางไปรษณีย  
แตผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดละเลยตอหนาที่ไมออกใบรับคําขอใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมอาจทราบ
การเร่ิมนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดจะพิจารณาคําขอดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครองทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดออกใบรับคําขอ มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
และใหผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดดําเนินการพิจารณาคําขอของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 ผูฟองคดีเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) สาขาวิชากฎหมายสําหรับนักบริหาร คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ฟองวา อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  นาย น. นาย ป. นาย ส. นางสาว ร. นางสาว จ. นางสาว ณ. นางสาว ศ. 
วาที่รอยตรีหญิง ม. นาง อ. นาง ร. สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะนิติศาสตร ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีสําเร็จการศึกษา จึงมีคําขอใหสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  นาย น. นาย ป. นาย ส. นางสาว ร. นางสาว จ. นางสาว ณ. 
นางสาว ศ. วาที่รอยตรีหญิง ม. นาง อ. นาง ร. สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ
คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร ดําเนินการอนุมัติใหผูฟองคดีสําเร็จการศึกษา กรณีจึงเปน
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คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๑/๒๕๕๖)    
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

 ผูฟองคดีเปนราษฎร ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
ไดมีหนังสือรองเรียนตอนายอําเภอจักราช (ผูถูกฟองคดี) จํานวนสองฉบับ ไดแก หนังสือลงวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบขอเท็จจริง
และดําเนินคดีกับนาย ว. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ที่กระทําการทุจริตขอรับเงิน
ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยนํ้าทวมขังและไหลหลาก ป พ.ศ. ๒๕๕๓ และผูถูกฟองคดี 
ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวแลว คณะกรรมการไดทําการสอบสวน
นาย ว. กับพวก รวมทั้งไดสอบสวนผูฟองคดีและพยานอีก ๒ คน ผูฟองคดีไดติดตามและ 
ขอทราบผลการสอบสวนมาโดยตลอด แตผูฟองคดีไมไดรับแจงผลการสอบสวนแตอยางใด  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอติดตามผลการรองเรียน
เร่ืองการทุจริต แตนายอําเภอจักราชผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีละเลย 
ตอหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีสงสําเนา
คําใหการ สรุปผลการสอบสวน พรอมรายละเอียดตาง ๆ ตามที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน 
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี 
สงสําเนาสัญญาเชาบอเลี้ยงปลาทุกสัญญา การรับรองการเชาบอเลี้ยงปลา และเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของใหผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับรองสําเนาเอกสาร
ดังกลาวภายในเวลาที่ศาลกําหนด กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรซึ่งอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๖) 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลการสอบสวนนาย ธ. ผูถูกรอง
คัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับ 
ใชกฎหมาย คณะที่ ๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไมครบถวนตามคําวินิจฉัยดังกลาว โดยไมมี
คําใหการแกขอกลาวหาของนาย ธ. มีเพียงคําใหการของพยานสามปากเทาน้ัน และปดบังขอมูล
ที่เปนคําใหการของพยานหลายขอความซ่ึงเปนขอความที่มีความสําคัญไมใชขอมูลที่ทําใหรู 
ชื่อพยาน โดยอางวาขอมูลสืบสวนของผูถูกฟองคดีเปนความลับ อันเปนการปดก้ันประชาชนหรือ 
ผูรองคัดคาน เปนชองทางใหมีการทุจริต ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในขณะนั้น มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
ขอใหผูถูกฟองคดีเปดเผยขอมูลผลการสืบสวนสอบสวนของนาย ธ. และพยานทั้งหมดรวมถึง 
ชื่อที่อยูของพยานทกุคนเพ่ือเปนการยืนยันวา พยานเหลาน้ันมีตัวตนจริงเพ่ือใชประกอบหลักฐาน
ในคดีอาญาและเปนประโยชนแกสวนรวมนั้น เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณีผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียน 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมดําเนินการตอกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับพวก
ที่กระทําผิดอาญาตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  
กรณีจึงเปนขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีทั้งแปดไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีสหกรณ และสหกรณจังหวัดเพชรบุรี ละเลยตอหนาที่
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ในการตรวจสอบบัญชีและกํากับดูแลสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด แตกลับไมได
ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
ไมกํากับดูแลสหกรณ และไมไดตรวจสอบรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
อยางแทจริงรวมทั้งไมไดดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขปญหาของสหกรณ เปนเหตุใหสหกรณ 
การประมงบานแหลม จํากัด ประสบปญหาการบริหารจัดการ ปญหาทางการเงิน และปญหาหน้ีสิน
จนทําใหผูฟองคดีทั้งแปดและสมาชิกของสหกรณฯ ไมสามารถถอนเงินตามจํานวนที่มีเงินฝาก 
ในสหกรณฯ ได และทําใหหุนในสหกรณดังกลาวไมมีมูลคา ผูฟองคดีทั้งแปดจึงนําคดีมาฟอง
เพ่ือใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกัน 
รับผิดชดใชเงินในกรณีดังกลาวแกผูฟองคดีทั้งแปด กรณีจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีเปนผูพักอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรเทพารักษ ๓ ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ีการเคหะแหงชาติผูถูกฟองคดีละเลยไมดูแลหรือจัดการ 
กับผูพักอาศัยภายในอาคารโครงการซึ่งไมปฏิบัติตามระเบียบการเขาพักอาศัยที่หามประกอบอาหาร 
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สงเสียงดังและวางสิ่งของไมเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงเปนเหตุที่สรางความเดือดรอนรําคาญ 
แกผูฟองคดีผูฟองคดีรองเรียนหรือแจงเหตดัุงกลาวตอการเคหะแหงชาตแิลว แตการเคหะแหงชาติ
เพิกเฉยไมแกไขเหตุดังกลาว และมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการเคหะแหงชาติ
ดําเนินการใหผูพักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาพักอาศัยที่กําหนดไวกอนเขาทําสัญญา 
จะซื้อจะขาย อันเปนการกลาวหาวาการเคหะแหงชาติละเลยตอหนาที่ในการแกไขหรือระงับ
ความเดือดรอนรําคาญหรือในการควบคุมดูแลใหนิติบุคคลชุมชนการเคหะแกไขหรือระงับ 
ความเดือดรอนรําคาญ แลวแตกรณี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๘/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีไดไปยื่นเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมที่ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง  
กรณีผูฟองคดีไดสมัครเขารับการคัดเลือกโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหนึ่งทุน  
จังหวัดมหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แตคณะกรรมการ
ระดับอําเภอนาดูนใหคะแนนชองรายการสะสมผลงาน (Portfolio) ของผูฟองคดีเปนศูนย  
ทําใหผูฟองคดีไมมีผลงาน (Portfolio) เปนเหตุใหผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกเบื้องตนในระดับอําเภอ 
จึงไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดยื่นเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม 
ตอผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามเม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แตผูวาราชการจังหวัด
มหาสารคามมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให 
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ กลาวคือ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามตรวจสอบขอเท็จจริงตามหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรม
ของผูฟองคดี กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๕๕/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    

 ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงครู ค.ศ. ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได รับความเดือดรอนและ 
ไมได รับความเปนธรรม จากการที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  
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ถึงผู อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ขอไปชวยราชการในสถานศึกษา 
ที่ขาดอัตรากําลัง โรงเรียนประถมศึกษาแหงใดก็ไดในเขตทองที่อําเภอเมืองตรัง เน่ืองจากผูฟองคดี
มีเหตุผลความจําเปนหลายประการ  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือติดตามสอบถามความคืบหนา
กรณีดังกลาวอีกหลายฉบับ แตยังมิไดรับแจงผลการพิจารณาที่แนชัดแตอยางใด จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแหงใดก็ไดในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ และใหเจาหนาที่ที่เ ก่ียวของกับการบริหาร 
งานบุคคลปฏิบัติหนาที่ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา และถูกดําเนินคดี 
ในระหวางดําเนินคดีอาญาผูฟองคดีถูกส่ังพักราชการ เน่ืองจากเหตุตองโทษในคดีอาญา 
ภายหลังจากศาลทหารสูงสุดมีคําพิพากษาในคดีอาญาเม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ยืนตาม 
คําพิพากษาของศาลทหารกลางที่ใหยกฟองผูฟองคดี ผูฟองคดีรายงานตัวขอกลับเขารับราชการ 
ดังนั้น เหตุที่เปนขออางสําหรับการสั่งพักราชการมาจากฐานความผิดทางอาญา หาไดมาจาก
ฐานความผิดทางวินัยทหาร ตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ หรือ 
ถูกส่ังพักราชการกรณีตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑสถานหนัก 
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘  
การสั่งพักราชการกรณีของผูฟองคดีจึงมิใชเปนขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร  
แมคําสั่งดังกลาวจะขึ้นอยูกับการพิจารณาและดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ที่จะสั่งการอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ แตเม่ือจนถึงขณะที่ยื่นฟองคดีน้ี ไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไดมีการส่ังการใด ๆ เก่ียวกับคําขอดังกลาว  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่พิจารณาคําขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๖) 
 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ รองเรียนตอ
ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) วา 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูมีพฤติกรรมทุจริตเบียดบังเอาเงินรายไดจากการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงประจําป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๓ ไปเปนของตนเองหรือเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน 
โดยไมนําเงินที่จัดเก็บไดซ่ึงถือเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคู ดําเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนการฝาฝนกฎหมายและระเบียบ 
ของทางราชการ เปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดแกตนเองหรือผู อ่ืน มีพฤติการณ 
สอในทางทุจริต ขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนตามอํานาจหนาที่ ซ่ึงนับแตผูฟองคดี 
ไดยื่นหนังสือรองเรียนจนถึงวันยื่นฟองคดีเปนเวลา ๑๗๘ วันสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ไมดําเนินการใด ๆ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การท่ีผูถูกฟองคดี(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) ซ่ึงเปน
หนวยงานทางปกครอง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว หรือกระทําการตามท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวบัญญัติไวลาชาเกินสมควร คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๙/๒๕๕๖) 
  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมดําเนินการพิจารณาเรื่องอุทธรณคําส่ังลงโทษลดขั้น
เงินเดือนของผูฟองคดีตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  
๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 
โดยสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับหนังสือ
ดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ติดตามทวงถามเพื่อขอทราบผลการพิจารณาอุทธรณตอเลขาธิการ ก.ค.ศ. แตคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ยังมิไดพิจารณาอุทธรณแตอยางใด จึงไดนําคดีมาฟอง
เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ขอใหศาลมีคําส่ังใหคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี
แลวมีมติวา การกระทําของผูฟองคดีไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหสั่งยกโทษแกผูฟองคดี 
และใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจแจงหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตาม
มติดังกลาวตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่  
๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขอใหดําเนินการใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. 
โดยมีคําสั่งใหยกโทษแกผูฟองคดี และมีคําส่ังใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 
หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกัน แตผูสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
ยังมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. แตอยางใด ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลขอใหมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. โดยการ
ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองดําเนินการเพื่อใหมีการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
รวมถึงเงินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามกฎหมาย กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๖) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลไทรนอย (ผูถูกฟองคดี) เปนผูมีอํานาจจัดที่พัก
ของทางราชการไมดําเนินการใหผูที่ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานออกจากที่พักขององคการบริหาร
สวนตําบลไทรนอย และปรับปรุงบานพักใหอยูในสภาพที่สามารถเขาอยูอาศัยได ซึ่งเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางวา ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ อันเปน
คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๗) 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
   

 ผูฟองคดีอาศัยอยูบานพักบริเวณริมคลองสาธารณประโยชน (คลองทับชางบน) 
ไดแจงตอผูอํานวยการเขตสะพานสูง ตามหนังสือ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ วามีบาน ๒ หลัง 
ปลูกสรางรุกล้ําแนวเขตของคลองดังกลาว จึงเปนหนาที่ตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตสะพานสูงที่ตองดําเนินการออกคําส่ังใหร้ือถอน
บานทั้ง ๒ หลัง ที่ปลูกสรางรุกล้ําคลองสาธารณประโยชน แตกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตสะพานสูงไมไดมีคําสั่งใหร้ือถอน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการ 
เขตสะพานสูงปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการดูแลรักษาคลอง
สาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๖) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย และองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖๗ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ การท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายไมดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงถนนและ 
รางระบายนํ้า ทําใหผูฟองคดีทั้งสองและประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย จึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการโครงการ 
ตามคําขอทายคําฟองของผูฟองคดีทั้งสอง คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๐/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 ผูฟองคดีเปนเจาของบานเลขท่ี ๑๔/๒๑๑๓ ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากกรณีที่เจาของบานขางเคียงเลขที่ ๑๔/๒๑๑๔ ซ่ึงอยูติดกันกอสรางตอเติมหลังคาบนกําแพง
บริเวณหนาบาน รุกล้ําเขาไปในบานของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาต เปนเหตุใหไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจึงรองเรียนไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  
และนายชางฝายกองชางองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง แตไมไดรับการดําเนินการแกไข



 
 
๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเดือดรอนใหแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลบางบัวทอง ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยส่ังใหเจาของ บานเลขที่ ๑๔/๒๑๑๔  
ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่ไดกอสรางตอเติมรุกล้ําบนกําแพงเขตติดตอกับบานของผูฟองคดี กรณีจึงเปน
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๗/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

 

  ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ รังวัดที่ดินที่ผูฟองคดีปลูกบานอาศัยอยูเพ่ือใหทราบ
แนวเขตที่ชัดเจนวาที่ดินพิพาทเปนที่ดินสาธารณประโยชนหรือเปนที่ดินตามโฉนดที่ดินซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัท อ. น้ัน แตเม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดมีการยื่นคําขอตอสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ ใหไปดําเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินแลวสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ ไมดําเนินการให จึงยังไมอาจถือไดวามีกรณีพิพาทเก่ียวกับ 
การท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให 
ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรอันจะเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๑/๒๕๕๖) 
  ผูฟองคดีไดมีหนังสือ สนข ๒๖๑ ถึง ๒๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
จํานวน ๕ ฉบับ ถึงผูอํานวยการเขตบางกอกนอย เพ่ือขอคัดถายเอกสารการดําเนินการ 
ตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี ตลอดจนสํานวนการสอบสวนและการพิจารณาของเจาหนาที่
ตามลําดับชั้นทั้งหมด แตผูอํานวยการเขตบางกอกนอยไมดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออีก ๕ ฉบับ รองเรียนกรณีที่ผูอํานวยการเขตบางกอกนอยไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีขอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  ตอมา 
ผูอํานวยการเขตบางกอกนอยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดี 
ไปตรวจสอบและคัดถายเอกสารตามคําขอของผูฟองคดี และคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของทางราชการไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีวาคณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสารของทางราชการไดรับแจงจากผูอํานวยการเขตบางกอกนอยวา ผูอํานวยการ 
เขตบางกอกนอยไดแจงใหผูฟองคดีไปตรวจสอบและคัดถายเอกสารตามคําขอไดที่ฝายโยธา 
สํานักงานเขตบางกอกนอย จึงใหผูฟองคดีไปดําเนินการตามที่ผูอํานวยการเขตบางกอกนอยแจง
ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดไปดําเนินการตรวจสอบและคัดถายเอกสารตามที่ตองการแลว  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดี



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดตรวจสอบและคัดถายเอกสารตามที่ตองการจากผูอํานวยการเขตบางกอกนอยแลว กรณีจึงถือวา
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการและผูอํานวยการเขตบางกอกนอยไดดําเนินการให
ตามความประสงคของผูฟองคดีแลว คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการและผูอํานวยการ
เขตบางกอกนอยจึงไมไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๒/๒๕๕๗) 

 

๑.๕ การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 
 

 ๑.๕.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทานไดรวมกันกอสราง 
เขื่อนลําปลายมาศและอางเก็บนํ้าหวยเตย ทับที่ดินและส่ิงปลูกสรางในที่ดินของผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบเอ็ดคน เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดคนไดรับความเสียหายเนื่องจากนํ้าทวมที่ดิน 
จนไมสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรและอยูอาศัยไดมาตั้งแตป ๒๕๓๒ ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบเอ็ดคนไดรวมกันทําหนังสือขอใหหนวยงานราชการตาง ๆ ชวยเหลือชดใชราคาที่ดิน 
ที่ตองสูญเสียไป และคาขาดประโยชนจากรายไดในการทํากินในที่ดิน  ตอมา สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณแจงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติใหกรมชลประทาน จายเงินคาทดแทนที่ดิน คาร้ือยายบานเรือน  
สิ่งปลูกสราง คาทดแทนตนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแกราษฎรผูถือครองที่ดินซึ่งไมมีเอกสารสิทธิ 
และการจายเงินคาทดแทนที่ดินในเขตนิคมฯ ที่ถูกเขตการกอสรางโครงการชลประทาน  
แตจนถึงวันฟองคดีน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมชลประทาน และผูที่ เ ก่ียวของ 
ยังไมไดชดใชคาเสียหายใด ๆ แกผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดคน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทานรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินคาสูญเสีย 
ที่ดินทํากิน คาขาดรายไดจากการทํากินหรือใชประโยชนในที่ดิน คาเสียหายจากอาคารบานพักอาศัย 
และคาขาดประโยชนจากตนไมยืนตนและไมผลใหแกผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดคน เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่  ๖๗๘ /๒๕๕๖  ที่  ๘๙๑ /๒๕๕๖  ที่  ๘๙๒ /๒๕๕๖  ที่  ๘๙๓ /๒๕๕๖  ที่  ๘๙๔ /๒๕๕๖  
และที่ ๙๐๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  



 
 
๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา เทศบาลเมืองบางศรีเมืองในฐานะผูดูแลถนนสายสามแยก- 
ทานํ้านนท ไดกอสรางขยายถนนสาธารณะรุกล้ําเขามาในที่ดินของผูฟองคดี ทําใหในขณะรังวัด
สอบเขตปรากฏวาหลักเขตและเนื้อที่ดินหายไปบางสวน โดยสวนที่หายไปอยูบนทางเทาคอนกรีต
ของถนนดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลเมืองบางศรีเมืองคืนที่ดินหรือ 
หากคืนไมไดใหใชเงิน กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๘/๒๕๕๗)  
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

   ผูฟองคดีทั้ งสองได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กรมที่ ดิน 
ไมดําเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากกรณีที่เจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง 
โดยดําเนินการปกหลักเขตหมายเลข ๖ข ๓๙๖๗ ผิดตําแหนง รุกล้ําเขามาในที่ดินของผูฟองคดี
ทั้งสอง และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมท่ีดินชําระเงินคาสินไหมทดแทน 
พรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี ใหกรมที่ดินแกไขเยียวยาใหแกผูฟองคดีทั้งสองโดยกอสราง 
ร้ัวคอนกรีตสูง ๑.๘ เมตร ระหวางที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองกับนาย ก. เปนระยะทางประมาณ 
๕๐ เมตร โดยใชแนวหลักเขตที่ดินหมายเลข น ๑๕๓๘๒ หมายเลข ฒ๕ ๑๑๓๒ และหมายเลข 
๔ฆ ๘๖๒๙ ตรงตามตําแหนงที่พบทุกหลัก และใหกรมท่ีดินชดใชคาเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสอง 
ไมสามารถใชประโยชนในที่ดินไดเต็มพ้ืนที่ เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๔/๒๕๕๕) 

   ผูฟองคดีและนาย ห . ไดแบงที่ ดินกันครอบครองทําประโยชนที่ ดิน 
ไมมีเอกสารสิทธิเน้ือที่ประมาณ ๑๐๐ ไร และไดเสียภาษีตลอดมา  ตอมา เม่ือประมาณป ๒๕๔๐ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ไดกันพ้ืนที่
จัดทําโครงการทดลองเพื่อสงเสริมใหวัดเมืองเกาแสนตุมเปนแหลงชวยงานดานปาไมคืนใหแก
กรมปาไมตามบันทึกขอตกลงระหวางกรมปาไมและสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
วาดวยแนวทางการปฏิบัติในการกันพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม พ.ศ. ๒๕๓๘  
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘ ผิดพลาด โดยไดกันเอาที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีครอบครองทํากิน
รวมเขาไปดวย ทําใหพ้ืนที่โครงการทดลองเพ่ือสงเสริมใหวัดเมืองเกาแสนตุมเปนแหลงชวยงาน
ดานปาไมมีเน้ือที่เพ่ิมจากเดิม ๓๔๔ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา เปนเนื้อที่ ๔๓๗ ไร และกรมปาไม 
ไดกอสรางร้ัวลวดหนามปดกันพ้ืนที่ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไมอาจเขาทํากินในพื้นที่ที่เคย



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ครอบครองได  ตอมา เม่ือป ๒๕๕๐ เจาหนาที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ไดดําเนินการรังวัดที่ดินสวนที่เหลือเพ่ือออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหแกผูฟองคดี ปรากฏวาไดเน้ือที่
เพียง ๑๗ ไร ๔๒ ตารางวา ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหกรมปาไม สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดรวมกันตรวจสอบรังวัดพ้ืนที่
โครงการฯ แลวคืนพ้ืนที่ที่กันเกินไปเพื่อนําไปออกเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสืออนุญาต
ใหผูฟองคดีและครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินตอไป เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๖/๒๕๕๕)  
   สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ มีคําส่ังสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับโฉนดที่ดินมีเน้ือที่ลดลงจากเดิม โดยเกิดจาก 
การท่ีเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทําการรังวัดที่ดินผิดพลาด ขอใหศาลมีคําสั่งใหสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ ดําเนินการออกโฉนดที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐๘  
เต็มตามจํานวนเนื้อที่เดิม เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๐/๒๕๕๕) 
   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานีออกหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 
จํานวนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ทําใหที่ ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนมีจํานวนไมครบ ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ตามที่ผูฟองคดีไดครอบครอง 
และทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหปฏิรูปที่ ดินจังหวัดอุบลราชธานี  
และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการแกไขจํานวนที่ดินในหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินของผูฟองคดีใหถูกตองเปนจํานวน ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๖/๒๕๕๕)  
   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับ อุทยานแหงชาติกุยบุรี
กระทําการปกหลักเขตและปายแสดงเขตอุทยานแหงชาติในบริเวณที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดีทั้งแปด
ไดรับอนุญาตใหครอบครองทําประโยชนจากกรมปาไม (เดิม) ตามแบบ ทป. ๔ และเจาหนาที่
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับ อุทยานแหงชาติกุยบุรีนํากําลังเจาหนาที่ตํารวจ
เขาจับกุมผูฟองคดีบางรายรวมทั้งหามผูฟองคดีทั้งแปดเขาไปเก็บพืชผลทางการเกษตรในที่ดินพิพาท 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทําใหผูฟองคดีทั้งแปดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช และอุทยานแหงชาติกุยบุรีถอนหลักเขต 
และปายประกาศเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรีออกจากเขตที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งแปดครอบครอง  
และใหผูฟองคดีทั้งแปดเขาไปทําประโยชนในที่ดินและเก็บพืชผลทางการเกษตร เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๖)  
   นายชางรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีไดทําการรังวัดสอบเขต 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๗๒๒ ของนางสาว ก. โดยทําการรังวัดปกหลักเขตที่ดินหมายเลข  
๒ฆ-๙๖๑๒ และหมายเลข ๓ฆ-๑๘๖๔ รุกล้ําที่ดินจนถึงในชายคาและเสาบานของผูฟองคดี  
ทําใหที่ดินมีเน้ือที่ลดลง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการปกหลักเขตที่ดิน
หมายเลข ๓ฆ-๑๘๖๔ และหมายเลข ๒ฆ-๙๖๑๒ และใหถอนหลักเขตที่ดินทั้งสองหลักเขต
ดังกลาวออกจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๔๐ ของผูฟองคดี ขอพิพาทดังกลาวสืบเนื่องมาจาก
การใชอํานาจในทางปกครอง หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวกับการรังวดัสอบเขตโฉนดที่ดิน อันเปนการยืนยันและรับรอง
อาณาเขตที่ดินของนางสาว ก. เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๖)  
   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ ซ่ึงเปนเจาหนาที่
ของรัฐ ประเมินราคาที่ดินของผูฟองคดีโดยไมถูกตองตามราคาประเมินที่มีการกําหนดราคาไว 
ในสวนราชการและเปนการพิจารณาสิทธิถือครองที่ดินของผูฟองคดี โดยมิไดตรวจสอบการไดมา
ของที่ ดินทางทะเบียน ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายเปนเหตุใหผูฟองคดีตองเสีย
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากเกินกวา 
ที่จะตองชําระ รวมทั้งตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินเพ่ิม และภาษีสวนทองถิ่น ทั้งที่ผูฟองคดี 
ไมจําเปนตองเสีย และมีคําขอใหกรมที่ดินซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองชดใชคาเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดชําระในสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินเพ่ิมและภาษีสวนทองถิ่น  
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๕๖) 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๗๒ 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ ที่รับจดทะเบียนซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินแปลงดังกลาวใหแกรอยเอก ช. ผูซ้ือ กับนาย ว. ผูขายซึ่งอางวาไดรับมอบอํานาจจากผูฟองคดี 
ทั้งที่ผูฟองคดีไมเคยมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาว การรับจดทะเบียนซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ จึงไมชอบดวยกฎหมายและเปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงกรมที่ดินเพ่ือขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกผูฟองคดีแลว แตกรมที่ดินกลับมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาเจาพนักงานที่ดินไดปฏิบัติ
หนาที่ในการจดทะเบียนซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทโดยชอบแลว  
ผูฟองคดีเห็นวา หากมีการซื้อขายที่ดินดังกลาวยกแปลงจะมีราคาประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๖/๒๕๕๖)  
   ผูฟองคดีทั้งสิบมีสิทธิครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามหลักฐาน 
การเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) ซ่ึงตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา  ตอมา เม่ือประมาณ
ปลายป ๒๕๓๑ ตอเน่ืองจนถึงขณะฟอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทาน  
ไดรวมกันกอสรางเขื่อนลําปลายมาศและอางเก็บนํ้าหวยเตย ทับที่ดินและสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสิบ เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสิบไดรับความเสียหายเน่ืองจากนํ้าทวมที่ดิน 
จนไมสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรและอยูอาศัยไดตั้งแตป ๒๕๓๒  ตอมา สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
แจงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติใหกรมชลประทานจายเงิน 
คาทดแทนที่ดิน คาร้ือยายบานเรือน สิ่งปลูกสราง คาทดแทนตนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแก
ราษฎรผูถือครองที่ดินซ่ึงไมมีเอกสารสิทธิ และการจายเงินคาทดแทนที่ดินในเขตนิคมฯ  
ที่ถูกเขตการกอสรางโครงการชลประทาน แตปรากฏวานับตั้งแตวันที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ และกรมชลประทาน จัดตั้งโครงการกอสรางเขื่อนและอางเก็บนํ้าดังกลาว 
จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหชดใชคาเสียหายจนถึงวันฟองคดีน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และกรมชลประทาน และผูที่เก่ียวของยังไมไดชดใชคาเสียหายใด ๆ แกผูฟองคดีทั้งสิบ  
ขอใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทานรวมกันหรือ 
แทนกันชดใชเงินคาสูญเสียที่ดินทํากิน คาขาดรายไดจากการทํากินหรือใชประโยชนในที่ดิน 
คาเสียหายจากอาคารบานพักอาศัย และคาขาดประโยชนจากตนไมยืนตนและไมผลใหแกผูฟองคดี
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ทั้งสิบพรอมดวยดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๖ และที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน)  
   เดิมมารดาของผูฟองคดีไดรับสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ เลขที่ ๑๗ ตามแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ นฐ. ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๑๔ ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ตอมา สํานักงานธนารักษพ้ืนที่นครปฐมไดจัดโครงการ 
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกลาว โดยใหร้ือถอนอาคารของผูเชาเพ่ือปลูกสรางอาคารข้ึนใหม 
โดยผูเชาตองออกคาใชจายตาง ๆ ในการเชาเอง และเม่ือแลวเสร็จผูเชาตองยกกรรมสิทธิ์ 
ในอาคารดังกลาวใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง  ตอมา ธนารักษพ้ืนที่นครปฐมไดมีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวาไดอนุมัติใหผูฟองคดีปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว 
ในแปลงหมายเลข ๑๗๘ และแปลงหมายเลข ๑๗๙ ใหผูฟองคดีไปทําสัญญากอสรางและชําระ
คาใชจายภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ผูฟองคดีเห็นวาการที่ธนารักษพ้ืนที่นครปฐม 
และคณะกรรมการพิจารณาจัดผูเชาลงผังอาคาร โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ นฐ. ๒ ไมไดจัดสรรใหผูฟองคดีเชาที่ดินในแปลงที่ดินเดิมหรือบริเวณเดิม
เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายไมไดรับสิทธิในการเชาที่ดินในบริเวณเดิมตาม
สิทธิของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูฟองคดีมีสิทธิเชาอาคารจากกรมธนารักษ
ในบริเวณเดิมตามสิทธิของผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๑/๒๕๕๖)  
   องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดบุกรุกเขาไปในที่ดินตามหลักฐานใบจอง  
(น.ส. ๒) ของผูฟองคดีที่ ๑ และใชรถขุดตักหนาดินทําใหที่ดินมีสภาพเปนบอนํ้า โดยในการประชุม
สภาตําบลไมเค็ด เม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ มีมติวา ถารังวัดออกโฉนดที่ดินแลว แนวเขต
โฉนดที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ อยูในเขตสระนํ้าสาธารณประโยชน องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
ยินยอมถมดินใหตามเนื้อที่ของโฉนดที่ดินน้ัน ซ่ึงตอมาเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ เจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีไดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๑ โดยปรากฏแนวเขตบอนํ้าในโฉนดที่ดิน
ดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมอบอํานาจใหผูฟองคดีที่ ๒ ติดตามสอบถามไปยังองคการบริหาร 
สวนตําบลไมเค็ดเพ่ือใหปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกลาว แตองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด 
กลับปฏิเสธความรับผิดชอบ ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
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ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๑/๒๕๕๖) 
   ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ ดิน 
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปลง จนเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ไมสามารถเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทแปลงดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหอธิบดีกรมที่ดินชดใชคาขาดรายไดจากการทําประโยชนในที่ดินพิพาท เปนคดีพิพาท 
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๑/๒๕๕๖)  
   ผูฟองคดีกับพวกไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก  
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม แตจากการดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาว นายอําเภอเดชอุดมไดมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดมวา 
ที่ดินของผูฟองคดีมีการออกหลักฐานทับหนองบัวแดงซึ่งเปนหนองน้ําสาธารณะที่ประชาชน 
ใชประโยชนรวมกันมานาน ทําใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม  
ไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายอําเภอเดชอุดม
สอบขอเท็จจริงวา มีหนองบัวแดงสาธารณประโยชนอยูในบริเวณที่ดินพิพาทหรือไม อยางไร 
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด หากตรวจสอบแลวพบวา ไมเคยมีหนองบัวแดงสาธารณประโยชน
ในบริเวณที่ดินพิพาท ขอใหศาลพิพากษาใหนายอําเภอเดชอุดมมีคําส่ังวา ไมมีหนองบัวแดง
สาธารณประโยชนอยูในบริเวณที่ดินพิพาท และใหรับรองแนวเขตที่ดินใหผูฟองคดีตามที่เปนจริง
ตอไป เม่ือพิจารณาคําฟองและคําขอของผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีมีเจตนาฟองโตแยงการกระทํา 
ของนายอําเภอเดชอุดมที่คัดคานการนํารังวัดที่ดินของผูฟองคดีกับพวกวาเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวาไมมีหนองบัวแดงสาธารณประโยชน 
อยูในบริเวณที่ดินของผูฟองคดีดังกลาวและประสงคจะขอใหนายอําเภอเดชอุดมตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมกับรับรองแนวเขตที่ดินใหแกผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๗)  
   การที่กรมธนารักษอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก. ๒๐๙๓ ทับที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓ ข.) เลขที่ ๗๐๘ ซ่ึงผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครอง สงผลทําใหผูฟองคดีไมสามารถ 
ขอออกโฉนดในที่ดินแปลงดังกลาวได เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของกรมธนารักษไปกระทบ
สิทธิครอบครองในที่ดินของผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
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คําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงพิพาท จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๕๗)  
   ผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินซ่ึงอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
(ปาสนบุสูง) บริเวณตรงขามสวนราชการอําเภอวังหินตั้งแตป ๒๕๑๖ ตอเน่ืองมาจากพอตาของ 
ผูฟองคดี  ตอมา เม่ือป ๒๕๔๐ เจาหนาที่ของอําเภอวังหินไดติดปายประกาศและแจงใหผูฟองคดี
ออกจากที่ดินบริเวณดังกลาวเนื่องจากอําเภอวังหินตองการนําที่ดินไปกอสรางสนามกีฬา 
ประจําอําเภอวังหิน พรอมกับแจงดวยวาจาวาจะจัดหาที่ดินทํากินใหมใหแกผูฟองคดี  หลังจากนั้น 
ไดมีการยกเลิกเขตปาสงวนแหงชาติและจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ แตไมมี 
การจัดสรรที่ดินทํากินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา การที่นายอําเภอวังหินนําที่ดินที่ผูฟองคดี
ครอบครองทําประโยชนไปใชกอสรางสนามกีฬาประจําอําเภอวังหินโดยไมมีการจัดสรรที่ดิน 
ทํากินใหมใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมมีที่ดินทํากิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหนายอําเภอวังหินคืนที่ดินที่เคยเปนของผูฟองคดีแตเดิมตั้งแตป ๒๕๑๖ บริเวณที่มีการติดปาย
กอสรางสนามกีฬาและใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ดังกลาว รวมทั้งใหขับไลญาติมิตร 
ของนักการเมืองออกจากพ้ืนที่ รวมทั้งจัดที่ดินทํากินใหแกผูยากไรและเจาของเดิม สวนที่ดินดานหนา
ใหเทศบาลตําบลสรางตลาดนอมเกลายังคงไวเปนบางสวนตามที่เห็นสมควร เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาทีข่องรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘/๒๕๕๗) 
   ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาพานพราว- 
แกงไก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย จากการไดรับผอนผันใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว
ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก 
ไดขุดสระน้ําในบริเวณที่ดินดังกลาวเต็มทั้งแปลง เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถเขาทําประโยชน
ในที่ดินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ตากถมดินใหคืนสูสภาพเดิมหรือคืนที่ดินตามสภาพที่เปนอยูในวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหแก
ผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๗) 
   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาจอมพระ นายอําเภอจอมพระ  
และนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง รวมกันดําเนินการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน แปลงสนามกีฬาบานอุดม ๒ ทับที่ดินบางสวน 
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ตามหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๑๓ รวมทั้งที่ดินแปลงขางเคียง 
ที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนอยู ขอใหศาลพิพากษาใหยกเลิกการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงในที่ดินแปลงดังกลาวเฉพาะสวนที่ออกทับที่ดินของผูฟองคดี เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๕๗)  
   ผูฟองคดีเปนภรรยาของนาย ต. ผูเปนทายาทและมีสิทธิรับมรดกของนาย อ. 
ซ่ึงถึงแกความตาย  ทั้งน้ี นาย อ. เปนเจาของที่ ดินจํานวน ๒ แปลง คือ ที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๓๘๑๖ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ อําเภอเกาะกูด 
(แหลมงอบ) จังหวัดตราด เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ไดจดทะเบียนโอนที่ดิน
ของนาย อ. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๑๖ ใหแกนาง ป. และดําเนินการโอนที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ 
เลขที่ ๓ ใหทายาทโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
โอนมรดกที่ดินตามโฉนดที่ดิน และตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกลาว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหาย
เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๕๗)   
   ปลัดเทศบาลตําบลทับไทร กับ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ แจงผูฟองคดีวาที่ดิน ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ เน้ือที่รวม ๑,๑๐๕ ไร  
ที่ผูฟองคดีถือครองอยู บางสวนถูกผนวกเปนพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย 
เฉลิมพระเกียรติ คงเหลือที่ดินจํานวน ๙๔ ไร ที่ไมอยูในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ ทําใหผูฟองคดีหลงเชื่อจึงไดยื่นคํารองเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตามแบบ 
แสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรืออัตราภาษีสําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท. ๘ ก.) 
จากเนื้อที่ ๑,๑๐๕ ไร คงเหลือเน้ือที่ ๙๔ ไร และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเปลี่ยน ภ.บ.ท. ๕  
เลขสํารวจที่ ๑๒๓ เปนเลขสํารวจที่ ๒๔๕ เน้ือที่ ๙๔ ไร  แตตอมา ผูฟองคดีทราบวาที่ดิน 
ของผูฟองคดีไมไดถูกผนวกใหอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ  
การเปลี่ยน ภ.บ.ท. ๕ ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเทศบาลตําบลทับไทร และปลัดเทศบาลตําบลทับไทร คืน ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ 
เน้ือที่จํานวน ๑,๑๐๕ ไร ใหแกผูฟองคดี และใหชดใชคาเสียหาย พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  
เปนการฟองโตแยงวาปลัดเทศบาลตําบลทับไทรกันพ้ืนที่ตามหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ 
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เน้ือที่ ๑,๑๐๕ ไร เปนเลขสํารวจที่ ๒๔๕ เน้ือที่ ๙๔ ไร โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย เขาลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๐/๒๕๕๗)  
   เจาหนาที่ของกรมที่ดินตรวจสอบและรังวัดแนวเขตท่ีดินของนาย ว.  
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๐๖ เลขที่ ๖๕๐๗ เลขที่ ๖๕๐๘ เลขที่ ๖๕๐๙ เลขที่ ๖๕๑๐ และเลขที่ ๖๕๑๑ 
ตําบลบางกระส้ัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และออกเอกสารรูปแผนที่
กระดาษบาง ร.ว. ๙ โดยเห็นวาเปนที่นา ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง เน่ืองจากบริเวณดังกลาว 
เปนแมนํ้าเจาพระยา และไมไดเก่ียวของกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๑ เลขที่ ๑๒  
และเลขที่ ๑๓ ที่ผูฟองคดีทั้งสี่อาศัยอยู เม่ือนาย ว. นําเอกสารรูปแผนที่ดังกลาวมาเปนหลักฐาน 
ในการฟองขับไลผูฟองคดีทั้งสี่ ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ได รับความเสียหาย ขอใหกรมที่ ดิน 
ยกเลิกการรังวัดตรวจสอบที่ดินที่ปรากฏผลการรังวัดตามรูปแผนที่กระดาษบาง ร.ว. ๙ และชดใช
คาสินไหมทดแทนจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗ ตอป เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่ เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด 
ของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๕๘)  

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

   ผูฟองคดีซ่ึงเปนนักศึกษาทุนปริญญาโทของกระทรวงการคลัง หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่คณบดี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ไดนําระเบียบการสอบตามหลักสูตรใหมปการศึกษา ๒๕๕๒ มาใชกับการสอบในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ของนักศึกษาที่เขาศึกษาตามหลักสูตรเดิมปการศึกษา ๒๕๔๘ จึงทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนของคาระดับคะแนนเพราะเปนมาตรฐานคนละแขนงวิชา และทําใหผูฟองคดี
ไมผานการสอบวิชาโครงการศึกษากรณีพิเศษในภาคการศึกษาดังกลาว สงผลใหไมสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา ๕ ป ตามเง่ือนไขหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ น้ัน ผูฟองคดี
ประสงคจะฟองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จากการใชอํานาจในการจัดการเรียนการสอนอันเปนภาระหนาที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตามขอ ๔ (๓.๖) ของประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของสถาบัน ทําให 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดและจะตอง
ชดใชทุนการศึกษาคืนใหแกกระทรวงการคลังคิดเปนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๐/๒๕๕๕)  
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 เม่ือประมาณป ๒๕๔๕ เทศบาลเมืองแมโจไดทําโครงการกอสรางอาคาร
รานคาชุมชนเพื่อเปนศูนยกลางจําหนายสินคาผลผลิตของชุมชน โดยขอใชที่ดินของผูฟองคดี 
(วัดแมแกดนอย) บางสวนเปนสถานที่กอสรางอาคารรานคาชุมชน และไดมีการเปดรานคาชุมชน
มาโดยตลอด  ตอมา เทศบาลเมืองแมโจไดทําการปดกุญแจ ตัดนํ้าประปาและไฟฟาในอาคารดังกลาว 
เปนเหตุใหผูฟองคดีและชาวบานไมอาจเขาใชพ้ืนที่ดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลเมืองแมโจที่สั่งขับไลและหยุดทํารานคาชุมชน รานนวดฝาเทา 
คําสั่งใสกุญแจล็อครานคา และคําส่ังงดจายนํ้าและไฟฟา และใหผูฟองคดีสามารถเขาทําประโยชน
ในรานคา ตลอดจนสามารถใชนํ้าประปาและไฟฟาในพื้นที่ศูนยรานคาชุมชนได พรอมทั้ง 
ใหเทศบาลเมืองแมโจชดใชคาเสียหาย เม่ือการดําเนินการจัดทําโครงการกอสรางอาคาร 
รานคาชุมชนเพื่อสงเสริมอาชีพและรายไดแกชุมชน ของเทศบาลเมืองแมโจ ถือเปนกิจการ 
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองแมโจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติวา เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี  
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๕/๒๕๕๖) 
 นายอําเภอตระการพืชผลมีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาสะไม ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ไดพิจารณาพิพากษายกฟองกรณีที่ผูฟองคดีเปนจําเลยฐานความผิดตอหนาที่ราชการ  
รวมกันทุจริตคาซอมโทรทัศนสี ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๘๗/๒๕๕๔ แลว ขอใหศาลพิพากษา



 
 
๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือคําสั่งใหนายอําเภอตระการพืชผลมีหนังสือแจงใหองคการบริหารสวนตําบลนาสะไมคืนเงิน
หรือจายเงินคาตอบแทนที่ผูฟองคดีพึงจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของผูฟองคดีที่เหลืออยูพรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูใหญบานบานมวงและคณะกรรมการหมูบาน กอสรางอาคาร
ศาลากองทุนหมูบานปดบังทางเขาออกบานของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหนายอําเภอเมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลลาดพัฒนา และผูใหญบานบานมวง 
ร้ือถอนอาคารดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๕๗)  
 องคการบริหารสวนตําบลยะรมไดจางผูรับจางเม่ือประมาณปลายป ๒๕๕๑ 
ถึงตนป ๒๕๕๒ ใหดําเนินการขุดลอกคลองเบตง ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร 
สวนตําบลยะรม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
การดําเนินการดังกลาวเปนเหตุใหกําแพงกันตลิ่งบานของผูฟองคดีพังทลาย ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลยะรมไดดําเนินการกอสรางกําแพงกันตลิ่งใหแกผูฟองคดีแทนกําแพงเดิมที่เสียหาย 
แตกําแพงที่สรางใหมแทนกําแพงเดิมไดพังทลายลงเมื่อประมาณกลางป ๒๕๕๓ เน่ืองจาก 
การกอสรางไมไดมาตรฐาน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลยะรม
กอสรางกําแพงกันตลิ่งใหแกผูฟองคดีเปนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หากกอสรางไมได 
ใหชําระเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมาย ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๔/๒๕๕๗)  
 นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาและปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัวศาลารวมกันจัดทําหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขออนุมัติจาย 
ขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวศาลาไดจัดทําหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕) เพ่ือจายเปนเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๐๗,๘๒๐ บาท ไมชอบดวยกฎหมาย 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พรอมการอนุมัติ
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา และรายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา  
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลารวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหาย เปนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท แกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา และเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๔ พรอมการอนุมัติของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา และรายละเอียด
งบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งใหปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัวศาลาชดใชคาเสียหาย เปนเงิน ๒๐๗,๘๒๐ บาท แกองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัวศาลา เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๐/๒๕๕๗) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 ผูฟองคดีเปนภรรยาของดาบตํารวจ ป. ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการที่ดาบตํารวจ ป. ไดถึงแกความตายเนื่องจากหัวใจวายฉับพลันขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ซ่ึงสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดมีคําสั่งลงวนัที ่๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษจํานวน ๑ ขั้น ตามขอ ๙ (๕) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหแก 
ดาบตํารวจ ป. ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ แตผูฟองคดีเห็นวา สามี 
ของผูฟองคดีควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ จํานวน ๒ ขั้น ตามขอ ๙ (๔)  
มิใชขอ ๙ (๕) ของระเบียบดังกลาว เปนกรณีโตแยงวาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
ใหแกสามีของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับเงินบําเหน็จตกทอด 
กรณีพิเศษ (เพ่ิมเติม) ไมครบถวนถูกตอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย อันเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีรับราชการท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
และมีสิทธิพักอาศัยในบานพักของทางราชการ  ตอมา ไดมีการประกาศใชระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยบานพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
 
๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เร่ือง หลักเกณฑ 
การคัดเลือกผูพักอาศัยและการจายคาสาธารณูปโภคของบานพักแบบอาคารทั่วไป ลงวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงขอ ๕ ของประกาศดังกลาวกําหนดอัตราการจัดเก็บคานํ้าประปา 
แบบเหมาจาย กรณีไมมีมิเตอรนํ้าประปา โดยไมเปนธรรม  อีกทั้ง การที่อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังหักเงินเดือนของผูฟองคดีเปนคาสาธารณูปโภคโดยไมได
รับความยินยอม เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังหยุดหักเงินเดือนโดยพลการ และใหคืนเงินที่ไดหักไปแลว
ทั้งหมดใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๔/๒๕๕๖)  
 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดระยองหักเงินประจําตําแหนง สายปองกันและปราบปราม สายตรวจจราจร และสายสืบสวน 
สําหรับขาราชการตํารวจที่สอบไดสายสอบสวนและนิติกร ซ่ึงเปนตําแหนงที่ผูฟองคดีสอบได 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหคืนเงินประจําตําแหนงใหแกผูฟองคดี 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๕๗) 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อนุมัติจายเงินคาสอนพิเศษ
ใหแกผูฟองคดีตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จนถึงภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ไมครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษ 
ในสถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
ผูฟองคดีมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอใหสั่งใหผู อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามชําระเงินคาสอนพิเศษในสวนที่ขาดใหแกผูฟองคดี แตเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพิกเฉย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผู อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชําระเงินคาสอนพิเศษพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๘) 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
 

 เม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีรับราชการทหารตําแหนงสัสดีอําเภอสันกําแพง  
จังหวัดเชียงใหม ถูกคําสั่งใหสํารองราชการและพักราชการในระหวางสอบสวนดําเนินคดีอาญา 
ในความผิดฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
โดยมิชอบ ซ่ึงตอมาศาลทหารสูงสุดมีคําพิพากษายกฟอง แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ไมดําเนินการให 
ผูฟองคดีไดกลับเขารับราชการเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษา 
หรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี เปนกรณีที่ 
ฟองเรียกคาเสียหายจากการถูกสั่งพักราชการ ซ่ึงการออกคําส่ังใหพักราชการผูฟองคดีในคดีน้ี
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการส่ังให
ขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ เน่ืองจากเปนการสั่งพักราชการขาราชการทหาร
เพราะถูกฟองคดีอาญาหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา มิใชการส่ังพักราชการเพราะมีกรณีที่
ตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑสถานหนัก การออกคําสั่ง 
พักราชการดังกลาว จึงไมใชเปนการดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหารท่ีอยูในบังคับของบทบัญญัติ
มาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเหตุแหงความเสียหาย
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายในการสั่งพักราชการ จึงเปน 
การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๖)    
 การที่เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดออกประกาศ
ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ประกาศเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
รับสมัครขาราชการ พนักงาน และลูกจางสังกัดกระทรวงพลังงานเพื่อแจงความจํานงเขารับ 
การคัดเลือกเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ 
ไดออกประกาศฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามมติของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการ พนักงาน และลูกจางสังกัดกระทรวงพลังงาน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เปนการขัดหรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึงสมัครใจเปลี่ยนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน



 
 
๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเปนพนักงานในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานโดยไมตองผานการคัดเลือก และเปนการกระทําละเมิดสิทธิของผูฟองคดี 
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  
เปนการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๐/๒๕๕๗)  

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม  
 

 ผูฟองคดีในฐานะเจาพนักงานประเมินเห็นวาการที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ สรรพากร ภาค ๓ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ รับพิจารณาคําอุทธรณ 
การประเมินภาษีของบริษัท ฟ. ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดใชอํานาจ
ตามมาตรา ๒๑ แหงประมวลรัษฎากร ประเมินภาษีบริษัท ฟ. ดังกลาว ซ่ึงมาตรา ๒๑ 
แหงประมวลรัษฎากร ไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาหามมิใหอุทธรณการประเมิน ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
สรรพากร ภาค ๓ ที่ใหปลดภาษีที่เจาพนักงานประเมินไดประเมินเรียกเก็บไปแลว และใหชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนเรื่องที่ผูฟองคดีโตแยงวาการใชอํานาจของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ สรรพากร ภาค ๓ ทําการพิจารณาอุทธรณไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับ 
ผูที่จะอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอศาลภาษีอากร  
ตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลรัษฎากร ได คือผูที่มีเงินไดพึงประเมิน มิใชผูฟองคดี ซ่ึงเปน 
เจาพนักงานประเมิน กรณีน้ีจึงไมอยูในบังคับตามมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ อันจะทําใหคดีน้ีอยูในอํานาจ 
ของศาลภาษีอากร แตเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๕/๒๕๕๕)  
 กรมสรรพากรไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร  
ออกประกาศลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ใหยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๗๕๖ พรอมสิ่งปลูกสราง ไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีการพิสูจนใหแนชัดวา



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไมใชของนาย ด. ซ่ึงเปนลูกหน้ีผูคางภาษีอากรของกรมสรรพากร 
เน่ืองจากผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินดังกลาวมาจากนาย ด. กอนที่กรมสรรพากรและสรรพากรพื้นที่สตูล
จะดําเนินการยึดและขายทอดตลาดแลว เพียงแตยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เทาน้ัน 
การดําเนินการของกรมสรรพากรและสรรพากรพื้นที่สตูลทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนการยึดและขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกลาวพรอมทั้ง 
ใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี เปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองกรมสรรพากรและสรรพากรพื้นที่สตูล
เก่ียวกับการใชอํานาจยึดทรัพยสินและขายทอดตลาดเพื่อชําระหน้ีภาษีอากรตามมาตรา ๑๒  
แหงประมวลรัษฎากร อันเปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุขและอนามัย  
 

 การท่ีนาย จ. เปนเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนงเภสัชกร
เชี่ยวชาญ (ดานเภสัชสาธารณสุข) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน มีอํานาจในการเขาไป
ตรวจสอบควบคุมรานขายยาของผูฟองคดีวามีเภสัชกรประจําอยูที่รานขายยาหรือไม  
เปนการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติมาตรา ๔ และมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ประกอบกับขอ ๓ (๘) (๙) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา  
พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนการใชอํานาจทางปกครอง เม่ือผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข และฟองขอใหกระทรวงสาธารณสุข
ชดใชคาเสียหายจากการกระทําดังกลาวน้ัน จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๔/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๓๘๔๖๔  
เลขท่ี ๑๔๓๗ และเลขที่ ๑๗๕๙๒ ตําบลในเมือง และตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด  
จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๑  



 
 
๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายและไดรับ 
คาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนดังกลาว  หลังจากนั้น กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการสํารวจ 
ออกแบบ และกอสรางถนนในบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืนแลวเสร็จเม่ือป ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดขอ
รังวัดสอบเขตท่ีดินทั้งสามแปลงดังกลาวตอสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ปรากฏผลการรังวัด
สอบเขตที่ดินวาถนนไดกอสรางรุกล้ําเขาไปในที่ดินทั้ง ๓ แปลง ของผูฟองคดีรวมเปนจํานวน
เน้ือที่ ๖๘๘/๑๐ ตารางวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงขอใหกรมทางหลวงชนบทดําเนินการแกไข
เยียวยาความเสียหายดังกลาว แตกรมทางหลวงชนบทเพิกเฉย ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทํา
โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาใหกรมทางหลวงชนบทรื้อถอนและขนยายสิ่งปลูกสรางอยางใด ๆ ที่รุกล้ําเขาไป 
ในที่ดินของผูฟองคดีพรอมทั้งปรับสภาพพ้ืนที่ ดินใหกลับคืนสูสภาพเดิม น้ัน แมจะเปน 
การกอสรางถนนในที่ดินซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓  
และไดมีการทําสัญญาซ้ือขายที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกลาวก็ตาม แตจากคําฟองนั้นเปนการกลาวอาง
วา กรมทางหลวงชนบทกอสรางถนนเบนออกจากแนวเขตที่ดินที่ถูกเวนคืนรุกล้ําเขามาในท่ีดิน
สวนที่ มิไดอยู ในแนวเขตเวนคืนของผูฟองคดี ซ่ึงเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจ 
ตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๗)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง  
 

 ผูฟองคดีเปนเจาของรถยนต เลขทะเบียน กค ๗๕๘๘ นครศรีธรรมราช  
ไดไปตรวจสอบที่สํานักงานขนสงจังหวัดสงขลา ทําใหทราบวามีการเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนรถยนต
ของผูฟองคดีโอนยายจากทองที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังทองที่สํานักงานขนสง
จังหวัดสงขลา แลวออกหมายเลขทะเบียนรถยนตใหมเปนหมายเลข กร ๙๕๕๗ สงขลา และโอนใหแก
นางสาว น. โดยท่ีผูฟองคดีไมไดรูเห็นหรือมอบอํานาจใหผูใดไปดําเนินการดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนรถยนตของผูฟองคดีและใหชดใช
คาเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๖/๒๕๕๖)  
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกง 
จังหวัดขอนแกน ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ของนาย พ. เจาหนาที่
ในสังกัดของเทศบาลตําบลบานฝาง ในฐานะกรรมการสอบสวนวินัยคนหนึ่ง ซ่ึงการแตงตั้งนาย พ. 
ใหเปนกรรมการสอบสวนวินัยเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย การสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี 
จึงเปนการสอบสวนโดยไมมีอํานาจและไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลใหคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมายไปดวย การกระทําของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานฝาง
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลตําบลบานฝาง
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๕) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย กรณีผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงไมชอบดวยกฎหมาย 
เสนอเร่ืองของผูฟองคดีตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไมถูกตองตามมาตรา ๖๐  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ละเลย 
ไมควบคุมดูแลการสอบสวนใหเปนไปตามระยะเวลาที่ กําหนดในขอ ๑๘ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ  
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีคําสั่งใหผูฟองคดีละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่ตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๓/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรน้ํา 
ภาค ๔ ได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้ามีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีแตเพียงผูเดียว โดยไมแตงตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัยนาย อ. ดวย เปนการชวยเหลือไมใหนาย อ. ตองรับผิดทางวินัย จึงเปนการเลือกปฏิบัติ
ตอผูฟองคดี และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี 
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และใหชดใชเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี หรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเปน 
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๑๐/๒๕๕๖)   
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด  
 

  กรณีเทศบาลนครลําปางฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของนาย ร. (นายกเทศมนตรีนครลําปาง) ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณา 
อนุมัติการจัดซ้ือที่ดินบริเวณบานกลวยแพะ หมูที่ ๒ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมืองลําปาง  
จังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ไมไดติดตอซ้ือขายกับเจาของที่ดินโดยตรง 
เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๕๐ (๖) ใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจากการจัดซ้ือที่ดินดังกลาวแพงกวาความเปนจริง เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๕๗ ที่ ๑๙/๒๕๕๗ 
และที่ ๑๓๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

  กรณีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชฟองวา นาย ช. เม่ือคร้ัง 
ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไม ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจายเงินคาจางชั่วคราว  
ไดลงชื่อในหลักฐานการเบิกจายเงินคาจางลูกจางชั่วคราวรายวัน ระหวางปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงนาย ป. หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 
ไดจัดทําขึ้นโดยไมตรวจสอบหรือสังเกตการณวามีลูกจางปฏิบัติงานจริงหรือไม เปนชองทางให
นาย ป. กระทําการทุจริตไดโดยงาย เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ โดยนาย ช. 
จะตองรวมรับผิดในความเสียหายดังกลาวดวย แตนาย ช. ไดถึงแกความตายแลว ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ช. แจงใหนําทรัพยสิน
จากกองมรดกของนาย ช. มาชําระเปนคาสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตผูถูกฟองคดี
ทั้งสองเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาสินไหม
ทดแทนพรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๗) 

 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค  
 

  ผูฟองคดีเปนผูรับมรดกในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๕๘๙ มาจากบิดา  
ซ่ึงเดิมที่ดินดังกลาวบางสวนอยูในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอบนบก ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอในทองที่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๙ โดยในขณะนั้นการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดเขามา
ดําเนินการวางทอกาซธรรมชาติ และจายเงินคาทดแทนใหแกบิดาของผูฟองคดีแลว แตเม่ือไดมี
การประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงตามมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
ไดบัญญัติใหบรรดาอํานาจ สิทธิและประโยชนที่บริษัทไดรับตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยผลของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสิ้นสุดลง 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงไมมีอํานาจใชสิทธิวางทอกาซธรรมชาติในที่ดินของผูฟองคดีได 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการรื้อถอนทอกาซธรรมชาติ
ออกจากที่ดินของผูฟองคดีและใหปรับพ้ืนที่และหนาดินใหเรียบรอยพรอมทั้งใหสงคืนที่ดินใหแก
ผูฟองคดีน้ัน มาตรา ๑๕๓ แหงพระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ วรรคสอง 
บัญญัติวา ใหเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่ไดมีการประกาศกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี 
มีผลใชบังคับ ถือเปนเขตระบบโครงขายพลังงานตามพระราชบัญญัตน้ีิ เม่ือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๔๕๘๙ อยูในบังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียม
ทางทอในทองที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ การที่ผูฟองคดีรับโอนที่ดินดังกลาวมาจากบิดา
ยอมผูกพันเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกลาว  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ การท่ี 
ผูฟองคดีนําเหตุแหงการใชอํานาจตามกฎดังกลาวมาฟองคดีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๗)  

 
 
 
 



 
 
๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ  
 

  ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุด ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก 
การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดประกาศประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรียน
รวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ทําใหประกาศ TOR และประกาศประกวดราคาตลอดจนขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่เก่ียวของ
ในการจัดทําโครงการกอสรางที่พิพาทเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคืนเงินคาซ้ือแบบ และชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๘/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดําเนินโครงการกอสราง
ลําเหมืองสาธารณประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลริม ทําใหไมสามารถผันน้ําเขานา 
ของผูฟองคดีได  อีกทั้ง โครงการดังกลาวกอสรางรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลริม เปดลําเหมืองใหกลับมีสภาพดังเดิม เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๔๓/๒๕๕๗)  
 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ  
 

  ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือถึงผูตรวจการแผนดินรองเรียนการปฏิบัติหนาที่ 
ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปากชอง พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว 
(ปากชอง) และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตอมา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาผูตรวจการแผนดินไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวากรณีไมปรากฏ
พยานหลักฐานใดบงชี้วา พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่และละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๓ 
(๑) (ก) (ข) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
จึงวินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวพิจารณาตามมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูตรวจการ



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แผนดิน เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน และสํานักงานผูตรวจการแผนดินสอบสวน
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของผูฟองคดีและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ และรวมกัน
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ไดบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับผูตรวจการแผนดินไวในหมวดที่ ๑๑ ซ่ึงเปนหมวดที่บัญญัติเก่ียวกับ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินจึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และมีอํานาจหนาที่
ดังที่ไดบัญญัติไวตามมาตรา ๒๔๔ เม่ือมาตรา ๒๔๔ เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงอํานาจโดยทั่วไป
ของผูตรวจการแผนดินเทาน้ัน มิไดบัญญัติใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง รวมถึง
เง่ือนไขและผลทางกฎหมายในการใชอํานาจหนาที่ตามที่ไดบัญญัติไวดังกลาวดวยแตอยางใด  
จึงมิใชเปนบทบัญญัติเก่ียวกับการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับขอเท็จจริง
ปรากฏวา เม่ือผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาและสอบสวนขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของ 
ผูฟองคดีแลว และตอมาไดวินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวพิจารณาโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ การวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันมีลักษณะเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองโตแยงคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินที่ไมรับเรื่องรองเรียน 
ของผูฟองคดีไวพิจารณา โดยมีคําขอใหผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน และสํานักงานผูตรวจการแผนดิน สอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของผูฟองคดี
และแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงยอมหมายความถึงการขอใหศาลเพิกถอน 
คําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินที่ไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวพิจารณา กับขอใหศาล 
มีคําส่ังใหผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน และสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการมีคําวินิจฉัยดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๕๗)  

  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดหนองคายไดรับหนังสือรองเรียน
ของผูฟองคดี กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูซ้ือประกันภัย (ชั้นหนึ่ง) ถูกเพ่ิมภาระในการซื้อกรมธรรม
ประกันภัยรถยนต โดยบริษัทประกันภัยรถยนตไมยอมคืนเงินประกันภัยคุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ตาม พ.ร.บ.) ใหแกผูฟองคดี ซึ่งตามกฎหมายยกเวนใหผูที่ซ้ือประกันภัย (ชั้นหนึ่ง)  
ไมตองซื้อประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ตาม พ.ร.บ.) อีก แตกลับสงเรื่องตอใหสํานักงาน



 
 
๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานีดําเนินการแทน 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี  
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และแนวปฏิบัติในการสงเสริมและ
พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยกลับปลอยใหมีการปฏิบัติตาง ๆ ไมเปนไปตามกฎหมาย 
ที่แกไขขึ้นใหม อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดหนองคาย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานีรวมกันหรือแทนกันกระทําการตามหนาที่ 
ที่กฎหมายกําหนด และใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๗)  

  ผูฟองคดีทั้งสามสิบแปดคนได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก 
การท่ีกรมทางหลวงกอสรางและเปดใชสถานีตรวจสอบนํ้าหนักหนองแค (ขาเขา) บนทางหลวง
หมายเลข ๑ ที่ กม. ๙๗ + ๘๕๕ สายทาง/ตอน กม. ๘๐ + ๐๐๐ (ตอแขวงอยุธยาฯ) - สระบุรี 
ตําบลหนองนาก อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทําใหเกิดผลกระทบตอการประกอบกิจการ
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง การคาขาย การประกอบกิจการโรงงาน และเกิดความไมปลอดภัย 
ในการเขาออกหมูบาน โรงเรียน หรือสถานที่ทํางานตามปกติ เปนตน ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งยายสถานีตรวจสอบน้ําหนักไปตั้งที่ อ่ืน เปนขอพิพาทเก่ียวกับการกระทําของ 
กรมทางหลวงอันมีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายในการจัดทํา 
บริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ของกรมทางหลวง จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๒/๒๕๕๗) 

  กรณีผู ฟ อ งค ดี ซ่ึ ง เปนสมาชิ กกองทุนฟ น ฟูและ พัฒนาเกษตรกร  
สังกัดองคกรเกษตรกรเพื่อชีวิต ฟองวา กรมวิชาการเกษตรดําเนินโครงการปลูกปาลมนํ้ามัน
ทดแทนพลังงานไมประสบความสําเร็จ ประกอบกับมีการแจกจายตนกลาพันธุปาลมนํ้ามัน 
ใหแกเกษตรกร ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเขารวมโครงการเปนผูผลิตตนกลาพันธุปาลมนํ้ามัน 
ไมอาจจําหนายตนกลาพันธุปาลมนํ้ามันและไมอาจชําระหนี้ใหสถาบันการเงินได ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒/๒๕๕๘)  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๕.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

 สภาทนายความสรางขั้นตอนโดยกําหนดใหมีการสอบภาคปฏิบัติกอน 
ตามขอ ๑๕ ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการฝกอบรมวิชาวาความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และ 
ไดออกขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการฝกหัดงานในสํานักงานทนายความ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงในขอ ๕ และขอ ๖ กําหนดใหฝกหัดงานไมนอยกวา ๑ ป จึงจะมีสิทธิขอจดทะเบียน 
เปนทนายความได ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดใหมีการสอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เพราะไมมีระเบียบหรือหลักเกณฑ และการดําเนินการสอบของสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 
แหงสภาทนายความเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
เพราะตองสมัครเขาสอบภาคปฏิบัติตั้งแตรุนที่ ๒๓ ถึงรุนที่ ๓๔ และไดรับผลกระทบโดยตรง 
จากประกาศผลการสอบขอเขียนภาคปฏิบัติผูเขารับการฝกอบรมวิชาวาความรุนที่ ๒๓ ถึงรุนที่ ๓๔ 
ที่ไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบผาน ขอใหสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความและ 
สภาทนายความชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย และใหรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
ทนายความใหแกผูฟองคดี น้ัน ประกาศผลการสอบดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกกฎ
และคําสั่งทางปกครอง และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากกฎและคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๑/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก กฎ ก.ค.ศ.  
วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา 
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกําหนดอัตราเงินเดือนครูผูชวย คุณวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตร ๔ ป อัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้น ๗,๙๔๐ บาท เม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู 
คศ. ๑ จะไดรับเงินเดือนในอัตรา ๑๐,๗๗๐ บาท ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการตัดสิทธิ
ผูฟองคดีและครูผูชวยที่บรรจุในชวง พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ กอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไมใหไดรับการปรับเงินเดือนขั้น 
๑๐,๗๗๐ บาท หรือขั้นต่ําของครู อันดับ คศ. ๑ ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหคณะกรรมการ



 
 
๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเงินเดือนใหผูฟองคดีขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรือขั้นต่ํา
ของอันดับ คศ. ๑ ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ และ
ใหกระทรวงศึกษาธิการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๓/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข  
 

  การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยไดแกไข
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ ซูโดอีเฟดรีน เปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ โดยขอ ๓ ของประกาศกระทรวงฯ 
กําหนดใหภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหสถานพยาบาลที่ไมมีใบอนุญาต
ใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ และไมประสงคจะมีไว 
ในครอบครองยาตํารับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสมเพื่อการบําบัดรักษา และรานขายยาทุกแหง 
ดําเนินการจัดสงยาตํารับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสมคืนใหกับผูผลิตหรือผูนําเขา สงผลให 
ผูฟองคดีตองรับคืนยาตํารับดังกลาวจากสถานพยาบาลที่ไมประสงคมียาน้ีไวในครอบครองและ
จากรานขายยาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ โดยที่กระทรวงสาธารณสุข 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มิไดมีมาตรการรองรับเพ่ือชวยเหลือหรือบรรเทา 
ความเสียหายใหกับผูผลิตหรือผู จําหนายที่ตองไดรับผลกระทบ จึงทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายตองชดใชราคายาคืนใหกับสถานพยาบาลและรานขายยา และมียา 
สูตรผสมซูโดอีเฟดรีนที่ไดทําการผลิตไวแลวยังมิไดจําหนาย วัตถุดิบซูโดอีเฟดรีนคงเหลือ 
ที่ยังไมไดทําการผลิตกอนวันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ รวมเปนคาเสียหายจํานวนทั้งสิ้น 
๓๗,๒๑๗,๔๐๖.๐๖ บาท ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกระทรวงสาธารณสุขชดใช
คาเสียหายดังกลาวพรอมดอกเบี้ย น้ัน ความเสียหายที่ผูฟองคดีกลาวอางเปนผลมาจากประกาศ
กระทรวงที่เปนเหตุพิพาทซ่ึงมีสถานะเปนกฎ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๘)  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน  
 

  กรณีผูฟองคดีเปนประชาชนผูเสียภาษีฟองวา เทศบาลตําบลชุมพร 
โดยนายกเทศมนตรีตําบลชุมพร ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไมดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามคําทักทวงของนายอําเภอเมยวดี 
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ซ่ึงมีอํานาจชวยผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงไมชอบดวยกฎหมาย และยังมีลักษณะเปน 
การเอ้ือประโยชนใหแกตนเองและผูรับจาง กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของเทศบาลตําบลชุมพรและใหนายกเทศมนตรีตําบลชุมพร ชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยใหแก
เทศบาลตําบลชุมพร เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกกฎโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๘)  

 

 ๑.๕.๓ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่ง 
     

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 

  กรณีฟองขอใหกระทรวงการคลังชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี จากคําสั่ง
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของบริษัท ส.  เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๖/๒๕๕๕)  
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาดอยสะเก็ด ออกโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๒๒๙๓๙ ใหแกนาย ส. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดแจงใหสามีของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนเจาของที่ดินแปลงขางเคียงไประวังแนวเขตที่ดิน และแกไขรูปแผนที่โดยการลากเสน 
ทางสาธารณประโยชนเขามาในท่ีดินของสามีของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๙๓๙ และทางสาธารณประโยชนที่รุกล้ําที่ดิน รวมทั้ง 
ใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําส่ัง และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๔/๒๕๕๕) 
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 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๙๒ โฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๒๕๙๓ เลขที่ ๑๒๕๙๔ เลขที่ ๑๒๕๙๕ และเลขที่ ๑๕๙๐๖ ไดตรวจสอบพบวา ที่ดินขางเคียง
ดานทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินดังกลาวที่ผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนเดิมระบุวา 
โคกโนนหิน กลับมีขอความวา โคกโนนหินสาธารณประโยชน จึงมีหนังสือขอใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และนายอําเภอคอนสาร แกไขขอความในโฉนดที่ดินดังกลาว  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียวไดแจงผูฟองคดีดวยวาจาวาผูฟองคดีสามารถทํากิน
ในที่ดินดังกลาวตอไปได สวนนายอําเภอคอนสารไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 
และนายอําเภอคอนสารแกไขขอความระบุขางเคียงโฉนดที่ดินดังกลาว จากขอความโคกโนนหิน
สาธารณประโยชน เปน โคกโนนหิน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๓/๒๕๕๕)  

 ผูฟองคดีทั้งสองเปนทายาทของนาย ม. บิดาผูถึงแกกรรมไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปางออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๓ ใหแก
นาย ส. ทําใหที่ดินของบิดาผูฟองคดีทั้งสองตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๔ มีจํานวนเนื้อที่ 
ขาดหายไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๓ ของนาย ส. แลวใสชื่อ
นาย ม. เปนผูถือกรรมสิทธิ์แทน คดีน้ีจึงเปนกรณีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดจากคําสั่ง 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๕๖)  

 ที่ ดินตามหลักฐานโฉนดที่ ดินเลขที่ ๑๘๘๖๑ เ น้ือที่ ๑๓ ไร ๑ งาน  
๔๓ ตารางวา ของผูฟองคดีอยูในเขตจัดรูปที่ดิน หลังจากสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
ไดดําเนินการสํารวจ รังวัด ปกหลักเขตที่ดินแลวไดสงมอบเร่ืองใหสํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
เพ่ือยกเลิกโฉนดที่ดินฉบับเดิมแลวออกโฉนดที่ดินฉบับใหม ซ่ึงสํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
ไดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๓๗๒ เน้ือที่ ๑๐ ไร ๓ งาน ๙๖๕/๑๐ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี  
โดยมิไดดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดใหรอบคอบกอนที่จะดําเนินการออกโฉนดที่ดิน  
ทําใหเน้ือที่ดินของผูฟองคดีขาดหายไป ๒ ไร ๑ งาน ๔๖๕/๑๐ ตารางวา ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๓๗๒ ของผูฟองคดี แลวแกไขใหถูกตอง หากไมสามารถ
เพิกถอนหรือแกไขใหถูกตองได ใหสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
และกรมที่ดิน รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  
การออกโฉนดที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําส่ังทางปกครอง 
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖)  

 ผูฟองคดีไดทํา สัญญารับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ผูโอน ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินดอยคุณภาพ ลงวันที่  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙  ตอมา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดมีการจดทะเบียนโอนที่ดินมีโฉนด
จํานวนหาสิบเอ็ดแปลง และที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. จํานวนหกสิบสองแปลง อันเปนทรัพยสิน 
ดอยคุณภาพตามสัญญาดังกลาว แตสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสายประเมิน 
และเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากผูฟองคดีไมถูกตอง และผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือคัดคานและขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณาสอบสวนและมีคําส่ังคืนเงินคาธรรมเนียม 
ที่ชําระไวเกินแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคําสั่งเรียกเก็บ
เงินคาธรรมเนียมและใหสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย คืนเงินคาธรรมเนียม 
พรอมดวยดอกเบ้ียแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือการประเมินราคาที่ดินและเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม น้ัน พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย  
สาขาแมสาย มีอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน และผูขอจดทะเบียน 
มีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาประเมินทุนทรัพย 
ตามมาตรา ๑๐๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ 
ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูขอจดทะเบียน จึงเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ 
คําขอดังกลาวศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจ 
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๖)  

 เ ม่ือประมาณป พ .ศ . ๒๕๐๑ บิดาของผูฟองคดีไดครอบครองที่ ดิน 
บริเวณบานอยูดีมีสุข หมู ๑๒ ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีเน้ือที่ประมาณ 
๑๐๐ ไร ภายหลังผูฟองคดีไดยินยอมแบงที่ดินพิพาทใหเปนที่สาธารณประโยชนจํานวน ๑๙ ไร 
๓ งาน ๕๓ ตารางวา โดยคงเหลือที่ดินไวใชประโยชนจํานวน ๑๐ ไร ๑๘ ตารางวา จากนั้นเม่ือวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ เจาหนาที่ของกรมที่ดินไดทําการรังวัดสอบเขตที่ดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญ



 
 
๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับที่หลวงจํานวน ๒๙ ไร ๓ งาน ๗๑ ตารางวา ผูฟองคดีจึงคัดคานในสวนของท่ีดินจํานวน 
๑๐ ไร ๑๘ ตารางวา  ตอมา กรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ นค ๒๗๕๘  
ณ บานอยูดีมีสุข ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
ระบุเน้ือที่จํานวน ๒๙ ไร ๓ งาน ๗๑ ตารางวา โดยรวมที่ดินที่ผูฟองคดีคัดคานเขาไปดวย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลจุมพล นายอําเภอโพนพิสัย   
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย สํานักงานที่ ดินจังหวัดหนองคาย สาขาอําเภอโพนพิสัย   
อธิบดีกรมที่ดิน และกรมที่ดินดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหมในเน้ือที่ ๑๙ ไร  
๓ งาน ๕๘ ตารางวา ตามระวางแผนที่ที่รังวัดเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ และใหชดใช 
คาทดแทน คาเสียหาย ใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟองคดีขอใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงใหมในเนื้อที่ ๑๙ ไร ๓ งาน ๕๘ ตารางวา มีผลเทากับผูฟองคดีมีความประสงค
ขอใหศาลเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงฉบับดังกลาวบางสวน และขอใหชดใช 
คาทดแทนคาเสียหายใหแกผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครอง  
และคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๕๘) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

 ผูฟองคดีเปนผูยื่นซองสอบราคาโครงการซื้อส่ือการเรียนการสอน  
เคร่ืองเลนเด็ก และอุปกรณพัฒนาเด็กปฐมวัยตามประกาศลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
ของเทศบาลเมืองพิจิตร ผลการเปดซองสอบราคาปรากฏวา บริษัท พ. เปนผูชนะการประกวดราคา 
ผูฟองคดีเห็นวา การสอบราคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ยกเลิกการสอบราคาและใหดําเนินการสอบราคาใหมใหถูกตองพรอมทั้งใหชดใชคาเสียหาย น้ัน  
การไมรับคําเสนอขายของผูฟองคดีเปนคําส่ังทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือขอใหยกเลิกการสอบราคาและชดใชคาเสียหาย จึงเปน 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําส่ังดังกลาว ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือกอสรางและซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal รวม ๓ โครงการ ไดรับความเสียหาย
จากคําสั่งยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรีชดใชคาสินไหมทดแทน
พรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๓/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ย
แกผูฟองคดี เน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน 
ที่พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอที่สั่งใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๒/๒๕๕๕ และที่ ๖๐๕/๒๕๕๖ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองขอใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะหนวยงานตนสังกัดของนายอําเภอรัตนบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุรินทร 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการที่ผูฟองคดีตองเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ เม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เน่ืองจากศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ และคําส่ังลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ถอนชื่อ
ผูฟองคดีออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจในการออก
คําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐/๒๕๕๘)  
 



 
 
๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําสั่งจังหวัดนครปฐมที่ลงโทษใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงกํานัน 
และผูใหญบาน หมูที่ ๒ ตําบลบานยาง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ชดใชคาเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๗/๒๕๕๖) 
 เม่ือศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๗๔/๒๕๕๖ 
ใหเพิกถอนมติของสภาเทศบาลตําบลทรายขาวที่ใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทรายขาว เน่ืองจากเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย การออกมติดังกลาวจึงเปน 
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบล
ทรายขาว เทศบาลตําบลทรายขาว และสภาเทศบาลตําบลทรายขาวชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๘/๒๕๕๗)  

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

 สภาทนายความสรางขั้นตอนโดยกําหนดใหมีการสอบภาคปฏิบัติกอน 
ตามขอ ๑๕ ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการฝกอบรมวิชาวาความ พ.ศ. ๒๕๒๙  
และไดออกขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการฝกหัดงานในสํานักงานทนายความ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงในขอ ๕ และขอ ๖ กําหนดใหฝกหัดงานไมนอยกวา ๑ ป จึงจะมีสิทธิขอจดทะเบียน 
เปนทนายความได ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดใหมีการสอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เพราะไมมีระเบียบหรือหลักเกณฑ และการดําเนินการสอบของสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 
แหงสภาทนายความเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
เพราะตองสมัครเขาสอบภาคปฏิบัติตั้งแตรุนที่ ๒๓ ถึงรุนที่ ๓๔ และไดรับผลกระทบโดยตรง 
จากประกาศผลการสอบขอเขียนภาคปฏิบัติผูเขารับการฝกอบรมวิชาวาความรุนที่ ๒๓ ถึงรุนที่ ๓๔ 
ที่ไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบผาน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักฝกอบรมวิชาวาความ
แหงสภาทนายความและสภาทนายความชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย และใหรับจดทะเบียน
และออกใบอนุญาตทนายความใหแกผูฟองคดี น้ัน ประกาศผลการสอบดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการออกกฎและคําสั่งทางปกครอง และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากกฎและคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๑/๒๕๕๕)  
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลยันเรศวร ที่ ๓๔๐๑/๒๕๕๔ และคําส่ัง ที่ ๓๔๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีพนจากการปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และส่ังใหไปปฏิบัติงาน ณ สถานการศึกษาตอเน่ือง สํานักงานอธิการบดี 
ตามลําดับ ซ่ึงตอมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งดังกลาว โดยมีคําส่ัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๓๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ยกเลิกคําส่ังมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่ ๓๔๐๒/๒๕๕๔ โดยใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ ณ กองประกันคุณภาพการศึกษา 
และตอมาไดสั่งใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษาตามคําสั่ง 
ที่ ๐๓๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  หลังจากน้ัน ไดมีคําส่ังที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แกไขเหตุผลที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขานุการคณะ  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๔๐๑/๒๕๕๔  
คําสั่งที่ ๓๔๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คําสั่งที่ ๐๓๑๖/๒๕๕๕ คําสั่ง 
ที่ ๐๓๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และคําสั่งที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ และใหชดใชคาเสียหายตาง ๆ เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่ง 
ทางปกครอง ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
และ (๓) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๑/๒๕๕๕)  
 เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรงานปกครองปองกัน สถานีตํารวจ
นครบาลศาลาแดง กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  
ไมไดรับความเปนธรรมจากการที่ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ แตงตั้งผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงผูบังคับหมวด (สบ. ๑) กองรอยที่ ๓ กองกํากับการอารักขา
ควบคุมฝูงชน ๑ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมสมัครใจหรือแสดงเจตนาขอโยกยายตอผูบังคับบัญชาแตประการใด ทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาวและใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําส่ัง และกระทําละเมิด 
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙/๒๕๕๖)  
 ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ใหแกผูฟองคดีรอยละ ๑ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔) ใหแกผูฟองคดีรอยละ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชดใชคาเสียหายจากการเล่ือนเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๖)  
 เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
และรักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่เทศบาลตําบลเมืองเกาโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาในขณะนั้น 
ออกคําสั่งเทศบาลตําบลเมืองเกาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คร้ังที่ ๑ 
ใหผูฟองคดีเพียง ๐.๕ ขั้น ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเทศบาลตําบลเมืองเกาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหแกผูฟองคดีตามสิทธิ พรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคําสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๖)  
 กระทรวงการคลังมีคําส่ังลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ คัดเลือกและแตงตั้ง
ขาราชการใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงนายดานศุลกากร (ผูอํานวยการระดับสูง) จํานวน ๑๑ ราย 
โดยผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกและแตงตั้ง โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
รองทุกขตอประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แตไดรับหนังสือแจงผล 
คําวินิจฉัยวาไมรับเร่ืองรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมศุลกากร ดําเนินกระบวนการคัดเลือกใหมใหชอบ 
ดวยกฎหมาย และดําเนินการเยียวยาโดยการคัดเลือกและแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง 
นายดานศุลกากร (ผูอํานวยการระดับสูง) โดยใหมีผลยอนหลัง หรือชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดี  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คดีน้ีเหตุแหงความเดือดรอนเสียหายเกิดจากคําสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
และคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณา ซ่ึงมีสถานะเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
แมผูฟองคดีจะไมไดมีคําขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว แตการใหปลัดกระทรวงการคลัง และ 
อธิบดีกรมศุลกากร ดําเนินกระบวนการคัดเลือกใหมใหชอบดวยกฎหมายและใหดําเนินการ
เยียวยาโดยการคัดเลือกและแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายดานศุลกากร (ผูอํานวยการ
ระดับสูง) โดยใหมีผลยอนหลังน้ัน ยอมหมายถึงการขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังกระทรวง 
การคลัง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังกลาวโดยปริยายดวย  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังขอใหศาล 
มีคําสั่งใหชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๔๑/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีมติใหผูยื่นคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไมผานการประเมินผลการสอนไมชอบเปนเหตุใหไดรับความเสียหาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
และอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตยชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี แมการประเมินผลการสอน
ของผูฟองคดีโดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ดังกลาวจะเปนการดําเนินการตามคําบงัคับตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขแดง
ที่ ๒๙๑/๒๕๕๖ แตผลของการประเมินมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองตามนัยมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีกลาวอางวา 
คําสั่งดังกลาวไมชอบเปนเหตุใหไดรับความเสียหายและฟองคดีเพ่ือเรียกคาเสียหายจาก 
คําส่ังทางปกครองดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๕/๒๕๕๗)   

 ผูฟองคดีทั้งสามสอบแขงขันไดตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๕ เรื่อง  
รับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบังคับหมู  
ยศสิบตํารวจตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑๒.๕ (๗,๘๙๐ บาท) ตั้งแตวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๒ เปนตนไป ตามคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๕ ที่ ๓๓๒/๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งยศและบรรจุแตงตั้ง 



 
 
๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
ซ่ึงคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเสียหาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๕ แกไขเยียวยาความเสียหายโดยการบรรจุแตงตั้งใหผูฟองคดีทั้งสามดํารง
ตําแหนงรองสารวัตร ยศรอยตํารวจตรี อัตราเงินเดือนระดับ ส.๑ ขั้น ๖ (๗,๙๔๐ บาท) รวมทั้ง
เบิกจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดอ่ืน ๆ เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่ง 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๐/๒๕๕๘)  
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา กรมอูทหารเรือมีคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกอนมีคําสั่งดังกลาว ผูบังคับบัญชาไมไดทําการไตสวนผูฟองคดี 
และไมไดแจงขอหาหรือฐานความผิดใหผูฟองคดีทราบ ทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยผูฟองคดีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
ลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมอูทหารเรือและกองทัพเรือชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่อันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๑/๒๕๕๖)  

  กรมปศุสัตวไดมีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีซ่ึงเปนลูกจางประจําออกจาก
ราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีนําวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยสุกรปลอม
ไปจําหนายใหแกสัตวแพทย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ไมไดรับเงินเดือนและ 
สิทธิประโยชนอ่ืน เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกรมปศุสัตวชดใชคาเสียหายดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๗)  
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 ผูฟองคดีทั้งสามเปนผูครอบครองและใชประโยชนการพักอาศัยในบานพัก
ของกรมวิทยาศาสตรทหารบก ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีเจาหนาที่ในสังกัด 
ของกรมวิทยาศาสตรทหารบกกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสาม โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กรมวิทยาศาสตรทหารบก วาดวยการเขาพักอาศัยในบานพักของกรมวิทยาศาสตรทหารบก 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสามหมดสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักของกรมวิทยาศาสตร
ทหารบก และใหผูฟองคดีทั้งสามสงคืนบานพักภายในกําหนดเวลา และไดแจงคําส่ังดังกลาว 
โดยปดประกาศไวโดยเปดเผย เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเสียหายและเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๕/๒๕๕๗) 
 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สูงเมนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร มีคําสั่งไมจัดสรรเงินเสริมสรางแรงจูงใจ ตามผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน 
ในหนวยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแกผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดี
เปนผูมีผลงานอยูในเกณฑที่จะไดรับการจัดสรรใหไดรับเงินเสริมสรางแรงจูงใจ ตามผล 
การดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  นอกจากน้ัน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสูงเมนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีไดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก
ผูฟองคดีโดยไมเปนไปตามผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี อันเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมนจายเงิน
เสริมสรางแรงจูงใจ ตามผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ใหแกผูฟองคดี และใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดี 
ในรอบท่ี ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากระดับดีมากเปนระดับดีเดน เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๕๘) 
 



 
 
๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

 ผูฟองคดีเปนนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ถูกคุมขังอยูที่เรือนจําจังหวัดจันทบุรี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการที่ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาฝายควบคุมไดมีคําส่ังยาย 
การควบคุมตัวผูฟองคดีมาอยูที่เรือนจํากลางชลบุรีโดยอางวาผูฟองคดีมีพฤติการณติดตอ 
กับบุคคลภายนอกเพ่ือคิดวางแผนหลบหนี โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิ
ตามกฎหมายหลายประการ ทั้งยังสงผลใหทรัพยสินสูญหายหลายรายการ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนขอกลาวหาวาผูฟองคดีมีพฤติการณในการกระทําความผิดตลอดจนเพิกถอนคําสั่ง 
ยายเรือนจํา โดยใหผูฟองคดีไดยายกลับเรือนจําจังหวัดสระแกวซ่ึงอยูในภูมิลําเนาของผูฟองคดี
และใหเรือนจําจังหวัดจันทบุรีชดใชคาเสียหายของทรัพยสินที่สูญหายระหวางขนยาย กรณีจึงเปน
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการออกคําสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘/๒๕๕๘) 

 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ  
 

   เดิมผูฟองคดีทั้ งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ รวมในที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๒๘๓๖ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๓๗ และผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๘๕ ที่ดินทั้งสามแปลงมีอาณาเขตติดตอกันเปนผืนเดียว  ตอมา ภายหลัง
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๖๘๕ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๓๖ ถูกเวนคืนบางสวน เพ่ือสรางทางพิเศษ 
ผูฟองคดีทั้งสองไดเขาทําประโยชนในที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนโดยทําโครงการคอนโดมิเนียม
และรานคา โดยไดยื่นคํารองขอปลูกสรางอาคารตอกรุงเทพมหานคร แตกรุงเทพมหานครไดมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีทั้งสองเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน เน่ืองจาก 
ตามแบบอาคารที่ยื่นขออนุญาตไมอยูติดถนนสาธารณะตองจัดใหมีที่วางดานหนาอาคารกวาง 
ไมนอยกวา ๖ เมตร ออกสูถนนสาธารณะได ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ถึงการทางพิเศษแหงประเทศไทยเพ่ือทําหรืออนุญาตใหทําทางเช่ือมระหวางที่ดิน 
ที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองออกสูถนนศรีนครินทร เพ่ือใหที่ดินสวนที่เหลือจาก
การเวนคืนตั้งอยูติดกับถนนสาธารณะ และอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสองกอสรางอาคารเพ่ือเปน
สวนประกอบของสิ่งปลูกสราง แตการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒ แจงวา อนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสองจัดทําทางเขา-ออกกวาง ๑๒ เมตร พรอมระบบ
ระบายนํ้าในพ้ืนที่เขตทางพิเศษเพื่อใชเปนทางเขา-ออกสูถนนในเขตทางพิเศษ และหามมิใหผูใด
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ใชทางเขา-ออก ที่ไดรับอนุญาตเปนที่จอดรถหรือประโยชนอ่ืนใดนอกจากการเขา-ออกเทาน้ัน  
แตไมอนุญาตตามในสวนรูปแบบของทางเขา-ออกตามที่ผูฟองคดีทั้งสองเสนอ และไมอนุญาต 
ในสวนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนสวนประกอบของสิ่ งปลูกสรางในที่ ดิน 
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการที่ไมสามารถดําเนินโครงการ
ดังกลาว มีสาเหตุมาจากการที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยเวนคืนที่ดินไปบางสวนทําใหที่ดิน 
สวนที่เหลือไมติดถนนศรีนครินทร ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยชดใชคาขาดโอกาสและหรือคาเสียหายแกผูฟองคดี 
เม่ือหนังสือของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังกลาว  
มีลักษณะเปนคําสั่งอนุญาตแบบมีเง่ือนไข และเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบตอสิทธิ 
ในการกอสรางคอนโดมิเนียมของผูฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๘๒๗/๒๕๕๕)  
 กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติปฏิเสธ 
การใหความชวยเหลือโดยมีมติใหยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย น้ัน บทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงอํานาจโดยทั่วไป 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเทาน้ัน มิไดบัญญัติใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหา 
หรือขอโตแยง รวมถึงเง่ือนไขและผลทางกฎหมายในการใชอํานาจหนาที่ตามที่ไดบัญญัติไว
ดังกลาวดวยแตอยางใด จึงมิใชเปนบทบัญญัติเก่ียวกับการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 
ประกอบกับเม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีแลว 
มีมติใหยุติการพิจารณาเรื่องดังกลาว อันเปนการกระทําการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ไวโดยมีถอยคําในลักษณะเดียวกัน การมีมติของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เปนเหตุพิพาทในคดีน้ี จึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
ของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล โดยมีผลเปนการระงับสิทธิ
ของผูฟองคดีที่จะไดรับการพิจารณาเรื่องรองเรียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรอง อันมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองอันเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
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พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๖ และที่ ๕๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)   
 ผูฟองคดีเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการขออนุมัติศึกษาตอและขอสนับสนุนทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Ex.MBA) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๕ แตคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน มีมติไมสนับสนุนทุนการศึกษาตอ
ใหแกผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนมติดังกลาว
พรอมทั้งชดใชคาเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๗) 
 รายงานผลการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน (Line Check Report) 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีมีประวัติไมผานการตรวจสอบ
เสนทางนักบิน กอใหเกิดความเสียหายตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนรายงานผลการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน และชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย   
เม่ือกรมการบินพลเรือน และอธิบดีกรมการบินพลเรือนมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาเครือขายระบบการขนสงทางอากาศ 
อุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือน กําหนดมาตรฐาน กํากับ ดูแลและตรวจสอบ 
การดําเนินการดานการบินพลเรือนฯ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
คําสั่งทางปกครอง ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง 
(๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๕๗)  
 กรณีฟองโตแยงคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินที่วินิจฉัยใหยุติการพิจารณา
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีตามมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เน่ืองจากเห็นวากรณีรองเรียนไมเปนไปตามมาตรา ๑๓ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไมชอบดวยกฎหมาย และใหกระทรวงการคลังชดใชคาเสียหาย 
อันเน่ืองจากคําวินิจฉัยดังกลาว น้ัน มาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกลาวถึงอํานาจโดยท่ัวไปของผูตรวจการแผนดินเทาน้ัน มิไดบัญญัติ 
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ใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง รวมถึงเง่ือนไขและผลทางกฎหมายในการใชอํานาจ
หนาที่ดังกลาวแตอยางใด บทบัญญัติดังกลาวจึงมิใชบทบัญญัติเก่ียวกับการใชอํานาจโดยตรง
ตามรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
ของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันมีลักษณะเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ฉะนั้น จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ และที่ ๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
 

 ๑.๕.๔ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร  

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
   

 นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลาซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมพิจารณาคําขอและออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
จากการตองชดใชเงินคาปรับจากการผิดสัญญาใหแกผูจะซื้อที่ดินแปลงพิพาทตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินแปลงดังกลาว เน่ืองจากไมสามารถขออนุญาตกอสรางอาคารใหแลวเสร็จกอนวันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกผูจะซื้อที่ดิน  ทั้งนี้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๒ คาออกแบบและคาคํานวณในการกอสรางของสถาปนิกและวิศวกร คาเสียโอกาสจาก 
การไมไดใชประโยชนจากทรัพยสิน อันเกิดจากการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลา 
ไมดําเนินการพิจารณาและออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูฟองคดี ขอใหศาลพิพากษา 
ใหองคการบริหารสวนตําบลบางปลาชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ย  
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๖) 

 กรณีฟองวา การท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญออกใบอนุญาตใหนาง ส. 
กอสรางรั้วและประตูเหล็กลอเลื่อน มีผลทําใหนาง ส. กอสรางร้ัวและประตูเหล็กลอเลื่อน  
โดยการกอสรางรั้วมีการขุดหลุมทําฐานรากทับลงบนฐานรากตัวอาคารของผูฟองคดีทั้งสอง  
ทําใหฐานรากอาคารตองแบกรับนํ้าหนักที่เพ่ิมมากขึ้น เปนอันตรายตอโครงสรางอาคารและ 



 
 
๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตัวอาคารตึกแถว และจากการกอสรางดังกลาว หากเกิดอัคคีภัย ทําใหไมสามารถหลบหนีภัยได 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลเมืองบัวใหญ และนาง ส. รวมกันชําระคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองพรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๗/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่สํานักงานเขตจอมทอง 
ไดทําการปรับปรุงซอยพุทธบูชา ๖ เสร็จสิ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๕ แตไมไดปรับปรุงในแนวทางเดิม  
และไมมีการเวนระยะปากทางของซอยแยกเพื่อใหรถเลี้ยวได ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอ 
ใหสํานักงานเขตจอมทองมีคําสั่งใหร้ือกําแพงรั้วบานของนาง ส. ที่สรางปดทางกลับรถ และแกไข
ถนนใหมีการเวนระยะปากซอย ซ่ึงตรงกับหนาบานของนาง จ. เพ่ือกลับรถและเลี้ยวรถเขาซอยได 
แตผูอํานวยการเขตจอมทองแจงวาไมสามารถดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองเรียนได ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการเขตจอมทองดําเนินการปรับปรุงถนนบริเวณหัวมุมหนาบาน
ของนาง จ. ใหมีการเวนระยะมุมถนนเพื่อใหรถยนตสามารถเลี้ยวได เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๓๖/๒๕๕๖)  
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม กรณีผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณะของกิจการไฟฟา
สวัสดิการสัตหีบโดยกองทัพเรือ เน่ืองจากเจาหนาที่มาตัดการใหบริการไฟฟาที่บานพักอาศัยของ 
ผูฟองคดี ทั้งที่ผูฟองคดีไดชําระคาไฟฟาครบถวนแลว  ตอมา สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 
ไดมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบ แตผูฟองคดีเห็นวาเปนคําชี้แจง 
ที่ไมมีเหตุผลและไมใชการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซ่ึงจนถึงวันฟองคดี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ไมไดพิจารณาคํารองเรียนและแจงผลใหผูฟองคดีทราบ  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณาคํารองเรียนของ 
ผูฟองคดี และแจงใหผูฟองคดีทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา และใหชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๔/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 สามีของผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหผูฟองคดีนําหลักฐาน น .ส .  ๓  
เลขที่ ๒๗๒ ไปยื่นคําขอรังวัดออก น.ส. ๓ ก. และออกโฉนดที่ดินหลายครั้งแลว แตพนักงาน
เจาหนาที่ของกรมที่ดินบายเบี่ยงไมดําเนินการใหทําใหถูกแยงการครอบครองที่ดิน และ 
ตองเสียคาใชจายในการรังวัดที่ดิน การรองเรียนหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งการฟองคดีตอศาล  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินดําเนินการออกโฉนดที่ดินและชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๔/๒๕๕๕)  
 ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและไดรับการจัดสรรใหเขาทํากินในที่ ดิน 
พ้ืนที่เกษตรชุมชนจากหนวยเฉพาะกิจหมูบานปองกันตนเองชายแดนที่ ๒๔ ไดรับหนังสือแจง
จากสํานักงานการปฏิรูปทีดิ่นจังหวดัสุรินทร และปฏิรูปที่ดินจังหวดัสุรินทรใหไปรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ข 
แปลงที่ ๗๙ อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร แตตอมา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร 
และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรไดออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ข แปลงที่ ๗๙ มีชื่อนาย ส. เปนผูไดรับอนุญาต 
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร และขอใหปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทรเปลี่ยนชื่อผูไดรับใบอนุญาตใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ข แปลงที่ ๗๙ เปนผูฟองคดี  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรมีหนังสือเชิญผูฟองคดีไปพบเจาหนาที่เพ่ือชี้แจงตามคํารองขอ  
ซ่ึงผูฟองคดีไดทําหนังสือชี้แจงและติดตามเร่ืองอีกหลายคร้ัง แตก็ไมไดรับการดําเนินการให 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร และปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทรแกไขหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ข)  
แปลงเลขที่ ๗๙ จากช่ือนาย ส. เปนชื่อของผูฟองคดี และสงมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ข ที่แกไข 
แกผูฟองคดีโดยมิชักชา เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๙/๒๕๕๖)  



 
 
๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 เจาหนาที่ของสํานักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาลาดกระบัง  
จดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับที่ดินแกนาย ค. นาง จ. ผิดไปจากเดิมทําใหเน้ือที่ดินขาดหายไป 
จํานวน ๔ ตารางวา ทําใหผูฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ต. บุตรของนาย ค. นาง จ. 
ซ่ึงเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมของที่ดินดังกลาวในขณะนั้นเสียสิทธิในที่ดินจํานวนดังกลาวไป  
เม่ือผูฟองคดีรองเรียนเปนหนังสือใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง  
แกไขขอผิดพลาดดังกลาว ก็มิไดดําเนินการตามที่รองขอ ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังให
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง แกไขสารบัญจดทะเบียนใหถูกตองและชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และเปนการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด 
 

 ผูฟองคดีเปนผู ซ้ือที่ดินและบานจัดสรรจํานวนสองหลังจากบริษัท พ.  
ซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินดังกลาวจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทําสาธารณูปโภค
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ไมตรวจสอบการจัดทําถนน
ซ่ึงเปนสาธารณูปโภคภายในโครงการของผูที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินใหถูกตองตามแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินตามที่ไดรับใบอนุญาต และเจาหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ไมควบคุมดูแลการกอสรางบานของผูฟองคดี เปนเหตุใหบานผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
จากเหตุอุทกภัยเม่ือปลายป ๒๕๕๔ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานครสั่งใหผูจัดสรรที่ดินทําถนนภายในโครงการ
และปรับปรุงที่ดินบริเวณที่จัดสรรใหถูกตองตรงตามแผนผังฯ ที่ไดรับอนุญาตหรือสั่งใหร้ือถอน
บานที่ปลูกสรางโดยไมถูกตองดังกลาว และหากไมสามารถดําเนินการตามที่กลาวมาแลวไดให 
กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการคลัง รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยนับแตวันที่ไดซ้ือบานทั้งสองหลังมา เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
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เกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 เน่ืองจากนาย ส. เจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดินไดถึงแกความตายไปแลว
ตั้งแตกอนมีการสอบความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรมที่ดินจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดก 
ของนาย ส. รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกกรมที่ดิน กรณีนาย ส. เจาหนาที่ในสังกัด 
ของกรมที่ดินประมาทเลินเลออยางรายแรงดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไมได
ตรวจสอบวาผูขอไดชําระคาธรรมเนียม ภาษีเงินได และคาอากรแสตมป แลวหรือไม ทําใหไมมี
การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ภาษีเงินได และคาอากรแสตมป จํานวน ๒ ราย เปนเหตุให 
กรมที่ดินเสียหาย แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน เม่ือนาย ส. ถึงแกความตาย กรมที่ดินยอมฟองผูถูกฟองคดี
ทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมใหรับผิดในความเสียหายดังกลาวไดตามมาตรา ๑๕๙๙ และ
มาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ อันอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๕๕)  
 กรณีกรมศุลกากรฟองขอใหทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่ศุลการักษชดใช
คาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ศุลการักษ (ผูตาย) ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เปนเหตุใหบริษัทเอกชนกระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร  
ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย พฤติการณถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๖ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๖ ที่ ๔๓๔/๒๕๕๖ และท่ี ๘๓๐/๒๕๕๗  
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
 กรณีฟองขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาย น. ชดใช 
คาสินไหมทดแทน กรณีนาย น. ผูตาย ในขณะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินพระ 
ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจการจางในโครงการจางเหมา
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระ ปฏิบัติหนาที่ 
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ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จากการที่ไดลงนามอนุมัติจายเงินใหกับผูรับจาง 
ทั้งที่งานยังไมแลวเสร็จ เปนเหตุใหเทศบาลตําบลเนินพระไดรับความเสียหาย เปนกรณีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๖)  
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 ผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนซึ่งมีสิทธิจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เพ่ือเสนอคณะกรรมการขาราชการตํารวจใหความเห็นชอบแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  
ระดับตําแหนงผูบังคับการ แตคณบดีคณะตํารวจศาสตร กลับไมเสนอชื่อผูฟองคดี โดยระบุ 
ชื่อผูฟองคดีในบัญชีรายช่ือผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในระดับ
ตําแหนงผูบังคับการใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจพิจารณา  นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจก็มิไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูฟองคดีในการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารง
ตําแหนงผูบังคับการในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ ตลอดจนในกองบัญชาการอ่ืนที่มิไดสังกัด
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ในวาระ
การแตงตั้งประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ การกระทําของเจาหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการ
ตํารวจระดับสารวัตร ถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
กําหนดใหตองปฏิบัติ เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น 
ในระดับผูบังคับการ และสิทธิตาง ๆ ที่ควรจะไดรับตามกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีซ่ึงตองไดรับเงินเดือน
ในตําแหนงผูบังคับการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๕๕)  
 ผูฟองคดีไดเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖  
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ทําใหเปนผูมีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย 
(เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ เดิม) ไดตั้งแตวันดังกลาว แตนาย ถ. หัวหนาฝายงาน 
การเจาหนาที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ไมออกคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามที่กําหนดในขอ ๒ 
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หนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ทําใหผูฟองคดียังรักษาการในตําแหนง
หัวหนาสถานีอนามัยบานสาวแลอยูเชนเดิม จนกระทั่งมีการแตงตั้งใหขาราชการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ ยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน) 
สถานีอนามัยบานสาวแล ทําใหผูฟองคดีซ่ึงมีวุฒิปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรสุขภาพเสียโอกาส
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายมีคําสั่ง
แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) 
ยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีคําส่ังปรับเงินเดือนยอนหลังและจายคาตอบแทน 
ใหผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๗/๒๕๕๕) 
 เทศบาลเมืองสัตหีบ ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
และปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไมดําเนินการสรรหาพนักงานเทศบาล 
เพ่ือเลื่อนระดับหรือแทนตําแหนงที่วางในตําแหนงใด ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี
เมืองสัตหีบในฐานะผูบังคับบัญชาและเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตามมาตรา ๔๘ เตรส  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ทําใหผูฟองคดีเสียโอกาสตอความเจริญกาวหนาและ
ไดรับความเสียหายในสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหเทศบาลเมืองสัตหีบ นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
ชดใชความเสียหายในผลแหงการกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗/๒๕๕๗)  
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ กระทําละเมิดตอผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานปฏิบัติการระดับสูงโดยการ
ละเลยตอหนาที่ที่จะตองจายคาตอบแทนประจําป ๒๕๕๔ ใหแกผูฟองคดีตามสิทธิที่ผูฟองคดี
จะตองไดรับ ขอใหศาลพิพากษาใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 



 
 
๑๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจายคาตอบแทนประจําป ๒๕๕๔ ตามมติของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดีซ่ึงเปนคนพิการตองใชรถเข็นผูพิการไดสมัครสอบแขงขัน 
ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด แตในวันสอบแขงขันปรากฏวา องคการบริหาร 
สวนจังหวัดภูเก็ตมิไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอบใหแกผูฟองคดี โดยสนามสอบ 
อยูชั้น ๓ ของอาคารซึ่งไมมีลิฟท ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาหองสอบได แมตอมาองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ตไดจัดใหผูฟองคดีเขาสอบที่กองอํานวยการสอบ ซ่ึงอยูชั้นลางของอาคาร  
แตเปนเวลาที่ผูเขาสอบคนอ่ืนไดเขาหองสอบแลว ทําใหผูฟองคดีไมมีสมาธิและไมพรอมกับ 
การสอบ เปนเหตุใหผูฟองคดีตองสูญเสียสิทธิและโอกาสในการสอบอันเปนการกระทํา 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี 
เปนการกลาวอางวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการละเลยตอหนาที่ 
ของเจาหนาที่เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 ผูฟองคดีไดรองเรียนกลาวหาผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยาวากระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตอมา สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณา 
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีวาขอกลาวหาของผูฟองคดีตกไป ซ่ึงลาชาถึง ๗ ป และไมมีเหตุผล 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดําเนินการตามกฎหมายและดําเนินการทางวินัยกับผูถูกกลาวหา และใหชดใช
คาเสียหายและคาเสียเวลาเบื้องตนใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๔/๒๕๕๕) 
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 เม่ือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
เน่ืองจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติชี้มูลความผิดผูฟองคดีวา
เปนผูกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดี แลวมีคําสั่งใหยกโทษดังกลาวแลว สํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมีหนาที่ตามกฎหมายในการดําเนินการเพ่ือใหอธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณา 
สั่งจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตามความในขอ ๓ ของระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวยการจาย
เงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจาก
ราชการแลวไดรับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังเปนอยางอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แตกลับละเลยตอหนาที่ในการสั่งการหรือดําเนินการอยางใด ๆ เพ่ือใหมีการจายเงินเดือน รวมถึงเงิน
และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามกฎหมายใหแกผูฟองคดี จนกระทั่งผูฟองคดีเกษียณอายุราชการ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ชดใชคาเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๔๒๔/๒๕๕๖)  
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ  
  

 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ขอ ๑๔ ขอ ๒๑ กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรุงเทพมหานคร
มีหนาที่อนุมัติและเบิกจายบําเหน็จบํานาญแกขาราชการในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ เม่ือผูเกษียณ
ไดยื่นคําขอโดยถูกตองครบถวนแลว ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนไดยื่นเรื่องขอรับบํานาญและ
กรุงเทพมหานครไดอนุมัติและไดจายเงินบํานาญรวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษตามสิทธิใหแกผูฟองคดี 
ทั้งสามสิบสามคนทุกเดือนตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดมาโดยตลอด  ตอมา กระทรวงมหาดไทย
ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมขอ ๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยกําหนดใหกรุงเทพมหานคร
จายเงินเพ่ิมจากเงินบํานาญแกขาราชการบํานาญกลุมเดียวกับผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคน  
โดยมิไดกําหนดใหตองมีการยื่นคําขออีกแตอยางใด เม่ือผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนเห็นวา
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กรุงเทพมหานครมิไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนดโดยมีคําสั่งจายเงินเพ่ิม 
ในอัตรารอยละยี่สิบหาของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคน
เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยไมมีผลยอนหลัง 
ไปถึงวันที่ผูฟองคดีแตละคนเกษียณอายุราชการ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนไมมีสิทธิ
ไดรับเงินเพ่ิมยอนหลัง ผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนจึงฟองคดีตอศาลโดยมีคําขอใหกรุงเทพมหานคร
เบิกจายเงินเพ่ิมจากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ณ วันเกษียณอายุราชการถึงวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคน จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๕๖)  

 ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผู อํานวยการโรงพยาบาลนครพนมขอใชสิทธิ 
เบิกคาเชาบาน แตผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนมไมดําเนินการ ทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม 
เบิกจายเงินคาเชาบานใหผูฟองคดีนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
พรอมดอกเบี้ย และใหเบิกจายเงินคาเชาบานใหผูฟองคดีนับตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๖/๒๕๕๖)  

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่องคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอนละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดในการจายเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงแกผูฟองคดี จากการที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา ในคดีหมายเลขแดง
ที่ อ.๕๔/๒๕๕๖ เพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนที่ใหผูฟองคดี 
ออกจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนและพนจากตําแหนง 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอนมีมติดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอนคืนสิทธิประโยชนเงินเดือนพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๔/๒๕๕๗) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร จงใจกลั่นแกลงละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรจนเปนเหตุให 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา
กฎหมายสําหรับนักบริหาร คณะนิติศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายไมอาจสําเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตรการศึกษา ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๑/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน  
 

 เทศบาลตําบลควนเนียงละเลยไมกอสรางคูระบายน้ํา ทําใหนํ้ากัดเซาะที่ดิน
ของผูฟองคดีบางสวนหายไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตาํบลควนเนียงถมที่ดิน
ที่ถูกนํ้ากัดใหมีสภาพเหมือนเดิม เปนการฟองวาหนวยงานทางปกครองกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๐๓/๒๕๕๕)  
 ผูฟองคดีเคยเปนอดีตประธานคณะกรรมการดําเนินงาน รองประธาน
คณะกรรมการดําเนินงาน และผูจัดการพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
อันเนื่องมาจากเทศบาลเมืองกระทูทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหจัดทําโครงการแสดงนิทรรศการ
ในอาคารพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต หลังสงมอบงานแลวเทศบาลเมืองกะทูพบความชํารุดบกพรอง
จึงแจงใหบริษัทดําเนินการแกไข แตบริษัทไมดําเนินการจนกระท่ังกอนครบกําหนดความรับผิด
ในความชํารุดบกพรอง ๒ ปตามสัญญา ผูฟองคดีไดแจงผูถูกฟองคดีซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาลเมืองกะทูและหัวหนาสํานักงานพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ตทราบ แตผูถูกฟองคดี 
ไมดําเนินการจนเปนเหตุใหราชการสูญเสียทรัพยสินอันพึงไดรับตามสัญญาจํานวน ๖๓ รายการ  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชสิ่งของจํานวน ๖๓ รายการ ใหแก
พิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต น้ัน โครงการพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ตจัดตั้งดวยงบประมาณของรัฐ
โดยเปนการดําเนินกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองกะทูตามมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๕๓ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงวาดวยการบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
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และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  ดังน้ัน การดําเนินกิจการของพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต 
จึงเปนการดําเนินการทางปกครองของเทศบาลเมืองกะทู ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองและ 
เปนหนวยงานของรัฐ ผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑดังกลาวจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐดวย ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๕๖)  
 จังหวัดสิงหบุ รี อําเภอคายบางระจัน และองคการบริหารสวนตําบล
บางระจัน ละเลยตอหนาที่ปลอยใหมีการกอสรางแนวรั้วบานพักนายอําเภอคายบางระจัน  
ร้ัวบานพักสรรพากรอําเภอคายบางระจัน และเพิงเก็บของของเอกชนดานขางศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคายบางระจัน รุกล้ําทางสาธารณประโยชนที่อยูติดกับ
ที่ดินของผูฟองคดี ทําใหกระทบสิทธิของผูฟองคดีในการใชทางสาธารณประโยชน เสียโอกาส 
ในการขายที่ดินเพ่ือนําเงินไปชําระหนี้และปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัย ขอใหศาลพิพากษา 
หรือมีคําสั่งใหจังหวัดสิงหบุรี อําเภอคายบางระจัน และองคการบริหารสวนตําบลบางระจัน  
ชดใชคาเสียหายพรอมดวยดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๘/๒๕๕๖)  
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินรวม ๓ แปลง ไดมีหนังสือถึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางบุตรขอใหตรวจสอบและดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของผูฟองคดี แตกลับเพิกเฉย
ไมแจงผลการดําเนินการหรือผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาองคการบริหาร
สวนตําบลบางบุตร และนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรกระทําการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลบางบุตร และ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรแจงผลการพิจารณาการดําเนินการตามคํารองเรียน 
ของผูฟองคดี และใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลย 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๒/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

 ผูฟองคดีไดยื่นคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ 
ตอสภาทนายความ โดยสภาทนายความและคณะกรรมการสภาทนายความเปนผูมีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณาคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ แตจนถึงวันฟองคดี 
ยังไมปฏิบัติตามหนาที่ ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหสภาทนายความและคณะกรรมการ 
สภาทนายความพิจารณาคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนทนายความของผูฟองคดี  
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวโดยเร็ว และใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่สภาทนายความและคณะกรรมการสภาทนายความละเลย 
ตอการพิจารณาคําขอดังกลาวของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ และการกระทําละเมิดของ 
สภาทนายความและคณะกรรมการสภาทนายความอันเกิดจากการงดเวนการกระทําดังกลาว  
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังของศาลปกครองตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๐/๒๕๕๖)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร  
 

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่บริษัท ธนาคาร ก.  
ไดนําเอกสารเท็จไปยื่นฟองตอศาลจังหวัดกาฬสินธุและขมขูผูฟองคดี  อีกทั้ง ยังใหพนักงาน 
ของธนาคารขึ้นเบิกความเท็จตอศาลเปนเหตุใหศาลจังหวัดกาฬสินธุมีคําพิพากษายึดทรัพย 
ผูฟองคดีขายทอดตลาด ผูฟองคดีรองเรียนไปยังธนาคารแหงประเทศไทย ใหดําเนินคดี 
กับบริษัท ธนาคาร ก. ตามมาตรา ๔๖ นว แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แตธนาคารแหงประเทศไทยไมดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองเรียน  นอกจากน้ี การที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแตงตั้งนาย ป. ซ่ึงเคยเปนกรรมการผูจัดการบริษัท ธนาคาร ก. เปนผูวาการ
ของผูถูกฟองคดีเปนการกระทําที่ไมถูกตอง เน่ืองจากนาย ป. เปนผูกระทําความผิดตอผูฟองคดี 
และยังรูเห็นการกระทําความผิดของบริษัทดังกลาวและพนักงาน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ไมกํากับดูแลใหบริษัท ธนาคาร ก. ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 



 
 
๑๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๔๑/๒๕๕๕) 
 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประธาน
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการกระทําที่ไมชอบ 
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมตรวจสอบ
บริษัท อ. ที่ไดจัดทําหนังสือชี้ชวนโดยมีรายละเอียดไมถูกตอง และมีขอความอันเปนเท็จ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมกํากับดูแลคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และประธานกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๖๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และไมกํากับดูแลใหบริษัท อ. ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
โดยสุจริตหรือใชดุลพินิจโดยชอบ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย กระทรวงการคลัง 
เปนผูมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท อ. ตามมาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๘๙/๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน และเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ .ศ .  ๒๕๓๙ จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิดของผูถูกฟองคดีทั้ งสองและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงการคลังชดใช
คาเสียหายจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีทั้งสองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหแกผูฟองคดี เปนการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
  

 ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนตอสํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอเมืองสุราษฎรธานี แตผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะนายทะเบียน 
มิไดดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ตามขอ ๓  
ของกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเหตุให 
ผูฟองคดีถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมในขอหาประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยไมไดรับอนุญาต 
ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีไมออกใบอนุญาตใหแกผูฟองคดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกจับกุมและถูกดําเนินคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหกระทรวงวัฒนธรรม ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลาชาเกินสมควร ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๓/๒๕๕๕) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมปศุสัตว ปศุสัตว จังหวัดราชบุ รี  
และผูวาราชการจังหวัดราชบุรีละเลยตอหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการฆาสัตว 
และจําหนายเน้ือสัตว และกรมปศุสัตว กับผูวาราชการจังหวัดราชบุ รีละเลยตอหนาที่ 
ไมดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตโรงฆาสัตวของผูประกอบการโรงฆาสัตวที่ไมไดมาตรฐาน  
ตามคํารองของผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีทั้งสี่มีหนาที่ปราบปรามจับกุมผูกระทําผิดเก่ียวกับ 
การนําเขาเน้ือโคเขามาในจังหวัดโดยมิไดรับอนุญาต และดําเนินการกับการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว 
รวมทั้งดําเนินการกับโรงฆาสัตวที่ไมไดมาตรฐานและไมมีใบอนุญาต แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่ 
ไมดําเนินการตามหนาที่ เปนเหตุใหผูประกอบกิจการฆาสัตวที่กระทําผิดกฎหมายดําเนินกิจการ
แขงขันกับผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายประสบภาวะขาดทุน ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกับกรมปศุสัตวชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๖) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
  

 กรณีสมาคมชาวไรออย เขต ๖ กําแพงเพชร ฟองวา คณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย ซ่ึงมีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดทําประมาณการรายได 
การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย ไมดําเนินการออกประกาศกําหนด
ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตนและขั้นสุดทายของ 
ฤดูการผลิตป ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ถึงป ๒๕๔๑/๒๕๔๒ ฉบับใหม ตามหลักเกณฑที่ กําหนด 
ในประกาศของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือนํามาใชแทน
ประกาศกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตนและ 
ขั้นสุดทายของฤดูการผลิตป ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ถึงป ๒๕๔๑/๒๕๔๒ ฉบับเกาที่ออกตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงศาลแพง 
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหมีผลใชบังคับ และคณะกรรมการบริหารกองทุนออยและน้ําตาลทราย 
ซ่ึงมีหนาที่ดําเนินการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย เพ่ือผลประโยชน
ของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนผูรับภาระ 
ในการจายเงินเพ่ิมใหแกชาวไรออยซึ่งเปนสมาชิกของผูฟองคดีตามที่คณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทรายมอบหมาย แตกลับไมดําเนินการตามมติของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 



 
 
๑๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่กําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนออยและนํ้าตาลทรายรับภาระในการจายเงินคาออยเพิ่มใหแกสมาชิกของผูฟองคดี 
ทําใหสมาชิกของผูฟองคดีไมไดรับคาออยในฤดูการผลิตดังกลาวเพ่ิมขึ้น ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ออกประกาศกําหนดราคาออยและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตนและขั้นสุดทายของฤดูการผลิตป ๒๕๓๙/๒๕๔๐  
ถึงป ๒๕๔๑/๒๕๔๒ ฉบับใหม และใหคณะกรรมการบริหารกองทุนออยและน้ําตาลทรายนําราคา 
ที่ประกาศไปดําเนินการจายคาออยในฤดูการผลิตดังกลาวเพ่ิมใหแกสมาชิกของผูฟองคดี  
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๑๒/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําละเมิดของนายกรัฐมนตรี 
ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูอํานวยการ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการนํ้าทวม 
ที่เกิดขึ้นในป ๒๕๕๔ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรวมกันรับผิดโดยใหจายเงินชดเชย
คาเสียหายแกผูฟองคดีพรอมอัตราดอกเบ้ีย เปนการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสนิ
อันสืบเน่ืองมาจากคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๑๑/๒๕๕๗ และที่ คส.๒๑/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมสั่งการ 
อยางหนึ่งอยางใดตามคําขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๔๙ ของผูฟองคดีที่ ๑ ที่มีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เพ่ือทําเหมืองแรในพ้ืนที่
ประทานบัตร ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๐ ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูไดรับประทานบัตร  
และผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับชวงทําเหมืองจากผูฟองคดีที่ ๑ ตามประทานบัตรดังกลาว  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมสามารถดําเนินการขุดแรได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมปาไม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๐๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
  

 ผูฟองคดีไดสั่งซ้ือสินคาจากราน TOP TAMES เปนชุด Kit เฮลิคอปเตอร
บังคับดวยวิทยุ แตรานคาดังกลาวสงอุปกรณไมครบ และเหล็กลูกคลัทซเกาใชงานไมได  
จึงตองการใหสงแผนเหล็กลูกคลัทซและหัวเทียน ๗ หัว แทนอุปกรณที่สงไมครบ ผูฟองคดี 
จึงรองเรียนเรื่องดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงไดแจงเรื่อง 
ของผูฟองคดีไปใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานของอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคประจําจังหวัดปทุมธานีดําเนินการ แตอนุกรรมการฯ ไดมีหนังสือแจงยุติเร่ืองดังกลาว 
ใหผูฟองคดีทราบเน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมมาชี้แจงขอเท็จจริงโดยไมแจงเหตุขัดของ  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคประจําจังหวัดปทุมธานีชดใชคาเสียหาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 ผูฟองคดีเปนผูเอาประกันภัยรถยนตกับบริษัท ส. ไดยื่นขอรับชําระหน้ี 
จากกองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ของบริษัทดังกลาว แตกองทุนประกันวินาศภัยไมดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง และหนวยงานที่กํากับดูแลเงินกองทุน
ของกองทุนประกันวินาศภัยนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมาชําระหนี้ของผูฟองคดี และ 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย



 
 
๑๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีทั้งแปดไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีสหกรณ และสหกรณจังหวัดเพชรบุรี  
(ผูถูกฟองคดีทั้งสี่) ละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒  
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการตรวจสอบบัญชีและกํากับดูแลสหกรณ 
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด ประสบปญหา
การบริหารจัดการ ปญหาทางการเงิน และปญหาหน้ีสินจนทําใหผูฟองคดีทั้งแปดและสมาชิก 
ของสหกรณฯ ไมสามารถถอนเงินตามจํานวนที่มีเงินฝากในสหกรณฯ ได และทําใหหุน 
ในสหกรณดังกลาวไมมีมูลคา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันรับผดิชดใชเงินในกรณีดังกลาวแกผูฟองคดี
ทั้งแปด กรณีจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๕๖)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประมาทเลินเลอไมวางตะแกรงเหล็ก 
ปดฝาทอระบายน้ําใหเรียบรอย เม่ือผูฟองคดีขับรถยนตเหยียบทับตะแกรงเหล็กปดฝาทอระบายน้ํา
ดังกลาว ทําใหตะแกรงเหล็กกระเด็นขึ้นมากระแทกกันชนหนารถยนตของผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหาย ผูฟองคดีไดแจงใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับผิดชดใชคาเสียหายในการ
ซอมแซมรถยนตดังกลาวแลว แตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไมยินยอมรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชดใชคาเสียหายในการซอมแซมรถยนตใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหมีความม่ันคงแข็งแรงและมีสภาพปลอดภัยตอผูใชประโยชน
ถือเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและอธิการบดี ตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดใหตองปฏิบัติ จึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๗)  
 เม่ือพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูฟองคดีเปนจําเลยในคดีอาญาความผิด 
ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยฝาฝนกฎหมาย  
ซ่ึงศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษผูฟองคดี และผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว  ตอมา 
ศาลอุทธรณมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตนเปนใหยกฟอง และหลังจากนั้นศาลฎีกา



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ จึงเปนกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด 
ใหยกฟองจําเลย และทําใหการยึดและอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ สวนการดําเนินการเพ่ือคืนทรัพยสินใหแกผูฟองคดีภายหลังจากที่การยึดและ 
อายัดทรัพยสินของผูฟองคดีสิ้นสุดลงแลวน้ัน เปนการกระทําทางปกครองมิใชขั้นตอน 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีนําขอพิพาทจากการขอรับทรัพยสินคืน
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาฟองตอศาลปกครอง โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติสงมอบทรัพยสินตามเอกสารทายคําฟองรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๒๕ ใหแกผูฟองคดี 
โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูออกคาใชจาย และหากสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบังคับ 
ตามคําขอดังกลาวไมวากรณีใด ๆ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชเปนเงินจํานวน ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดีที่ ๑ เปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด มีบัญชีเงินฝาก
กับสหกรณฯ รวมเปนเงินจํานวน ๑,๓๑๐,๔๖๗.๕๗ บาท  ตอมา เม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
สหกรณฯ ไดมีประกาศ เร่ือง การชะลอความชวยเหลือสมาชิกตามความจําเปนและเดือดรอน  
ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไดอันเนื่องมาจากกรมสงเสริมสหกรณ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๒ คณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ละเลยในการปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และวางหลักเกณฑใหสหกรณปฏิบัติเพ่ือมิใหเกิด
ความเสียหายแกสมาชิก รวมถึงปดบังขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพ่ือใหสมาชิกเชื่อวาการบริหารงาน
ของสหกรณฯ ยังมีความโปรงใสจนเกิดความเสียหายแกสหกรณฯ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๑/๒๕๕๗ และที่ ๙๑๑/๒๕๕๗ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 



 
 
๑๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๓) โดยไมไดระบุวาเปนการกระทําละเมิดจากกรณีใด 

   

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 คําสั่งของผูบัญชาการทหารบกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน 
๕๐๕,๘๑๓.๒๐ บาท แกทางราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการทหารสูงสุด 
ที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยไมไดรับการพิจารณาสิทธิในความเจริญกาวหนาในราชการที่จะไดรับการแตงตั้ง เลื่อนยศ
หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนตองลาออกจากราชการกอนครบเกษียณอายุราชการและมีผลโดยตรง 
ตอชื่อเสียงเกียรติยศของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายแกจิตใจและเสรีภาพ  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุดชดใช
คาเสียหายในผลแหงละเมิดอันเกิดจากการกระทําทางปกครอง ซ่ึงไดแก คําสั่งใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนและคําวินิจฉัยอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนการฟองคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๔๗/๒๕๕๕)   
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 การฟองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหาย กรณีคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ละเลยตอหนาที่ในการเพิกถอนแกไขกฎ ก.ตร. และยังคงใชกฎ ก.ตร. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตร ถึงจเรตํารวจ
แหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมาย ในการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงขาราชการตํารวจเปนเหตุใหผูฟองคดีถูกตัดสิทธิในอันที่จะไดรับการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
จนทําใหตองลาออกจากราชการ เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๕)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด  
 

 การที่เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป มีคําส่ังไมรับ 
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามคําขอของผูฟองคดีเปนการออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีสูญเสียรายไดจากการดํารงตําแหนงผูจัดการนิติบุคคล



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาคารชุดดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยรวมกัน
หรือแทนกันชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๕)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน  
 

 บิดาของผูฟองคดีซ่ึงเคยเปนผูใหญบานถูกบังคับกลั่นแกลงทําใหตอง
ลาออกจากการเปนผูใหญบานและถึงแกความตาย นายอําเภอแกงคอยตองรับผิดชอบโดยตรง น้ัน 
เปนกรณีที่นายอําเภอแกงคอยเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และกระทําละเมิด อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๕)  
 การออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี เร่ือง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไมชอบดวยกฎหมายทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพป พ.ศ. ๒๕๕๔  
และป พ.ศ. ๒๕๕๕ ปละ ๑,๕๐๐ บาท รวมจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ขอใหเทศบาลตําบลสุรนารี 
และนายกเทศมนตรีตําบลสุรนารีคืนคาธรรมเนียมดังกลาวแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายหรือจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๗)  
 กรณีราษฎรในองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาฟองวา นายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา และปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา  
ไดมีการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนใหแกผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวศาลาไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหราษฎรในองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 
และองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาไดรับความเสียหาย เน่ืองจากนําเงินงบประมาณ 
ไปใชจายโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหไมสามารถนําเงินงบประมาณดังกลาวมาพัฒนาทองถิ่นได 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหชดใชเงินใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 
พรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๗)   
 



 
 
๑๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ  
 

 การที่กรมบัญชีกลางมีความเห็นตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตอบขอหารือการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรผูฟองคดีวา 
รายการคาบํารุงหองสมุดเปนรายการที่เบิกได แตรายการคาใชจายอ่ืน ๆ และรายการคาบริการ
พยาบาล เปนรายการคาใชจายที่เรียกเก็บนอกเหนือจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ จึงไมสามารถเบิกได สําหรับรายการคาบริการสารสนเทศเปนคาใชจายที่ไมชัดเจน 
ขอใหกรมธุรกิจพลังงานประสานกับสถานศึกษาเพื่อขอทราบขอเท็จจริงเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาตอไป เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
ถูกผูอํานวยการสํานักบริหารกลางเรียกใหชําระเงินคืนจํานวน ๒,๕๐๐ บาท และการที่
กรมบัญชีกลางไดนําหนังสือที่ผูฟองคดีโตแยงการตีความของกรมบัญชีกลางดังกลาว 
สงไปใหกรมธุรกิจพลังงานทําใหผูฟองคดีถูกอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตําหนิวาใชถอยคําไมสุภาพ
และอาจถูกตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัย  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคํา ส่ั ง 
ใหกรมบัญชีกลางชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๕)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) มีคําส่ังปฏิเสธ 
คําขอใชสิทธิเขาพักในที่พักของทางราชการของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
เสียหายตอสิทธิในการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการและทําใหผูฟองคดีตองเสียทรัพยสิน
อันเปนคาใชจายที่เกิดจากการไมไดเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามคําสั่งปฏิเสธคําขอ
ของผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ผูถูกฟองคดีดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีกระทําการใหผูฟองคดีไดเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามสิทธิ
และใหมีการชดใชคาเสียหายเปนเงินแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๖)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน  
 

   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาดอยสะเก็ด ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๒๙๓๙ ใหแกนาย ส. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดแจงใหสามีของผูฟองคดีซ่ึงเปน



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาของที่ดินแปลงขางเคียงไประวังแนวเขตท่ีดิน และแกไขรูปแผนที่โดยการลากเสนทาง
สาธารณประโยชนเขามาในที่ดินของสามีของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมที่ดิน
เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๙๓๙ และทางสาธารณประโยชนที่รุกล้ําที่ดิน รวมทั้งใหชดใช 
คาสินไหมทดแทน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายในการออกคําสั่ง และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือคําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๔/๒๕๕๕)  
 ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย แตชางรังวัด 
ไดออกไปทําการรังวัดที่ดินไดเน้ือที่เพียง ๔๓ ไรเศษ นอยกวาเน้ือที่ที่ผูฟองคดีทั้งสองครอบครอง
และทําประโยชนประมาณ ๑๕๒ ไร ๖๒ ตารางวา ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมยอมลงชื่อเปนผูนํารังวัด
และใหถอยคําในใบไตสวน (น.ส. ๕) และไมยอมรับผลการรังวัดที่ดิน จึงไมสามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายเพื่อออกโฉนดที่ดินได เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี 
สาขาโคกสําโรง ไดมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินเนื่องจากท่ีดินพิพาทเปนที่ดินที่ตองหาม 
มิใหออกโฉนดที่ดินตามขอ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรมที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง เจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีรวมกันหรือแทนกันชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ย น้ัน  ขอพิพาทดังกลาวสืบเน่ืองมาจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ในทางปกครองหรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
พนักงานเจาหนาที่เก่ียวกับการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี 
สาขาโคกสําโรง มีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี
ทั้งสอง เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง และจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๕๖)   
 ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๐๘ ของผูฟองคดีทั้งสองอยูในแนวเขตเวนคืน
เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑  
(วังนอย) – สิงหบุรี คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดพิจารณากําหนดคาทดแทน 
ตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานธนารักษพ้ืนที่อางทอง และสืบเน่ืองจาก 



 
 
๑๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ธนารักษพ้ืนที่อางทองมีความเขาใจที่ไมถูกตองและไมละเอียดรอบคอบในการใชขอมูล 
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดอางทองในการกําหนดตําแหนงที่ดิน จึงทําใหประเมินราคาต่ํากวา
ความเปนจริง และเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสองไดคาทดแทนที่ดินจากการเวนคืนต่ํากวา 
ที่ควรจะไดรับ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมธนารักษซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด 
ของธนารักษพ้ืนที่อางทองชดใชคาทดแทนที่ขาดหายไป เปนการกลาวอางวาเหตุแหงความเสียหาย
ของผูฟองคดีทั้งสองเกิดจากการกระทําของของธนารักษพ้ืนที่อางทองท่ีประมาทเลินเลอ 
ขาดความละเอียดรอบคอบในการใชขอมูลของสํานักงานที่ดินจังหวัดอางทองมากําหนดตําแหนงที่ดิน
และราคาประเมิน มิไดกลาวหาวาเหตุเกิดจากการกระทําของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยที่ประเมินราคาผิดพลาด จึงเปนการฟองกรมธนารักษใหรับผิดในการละเมิดของ 
ธนารักษพ้ืนที่อางทองซ่ึงเปนเจาหนาที่ของกรมธนารักษตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิไดฟองคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 
วากระทําละเมิด ซ่ึงจะตองฟองกระทรวงการคลัง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๖) 
 สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยไมทําการรังวัดที่ดินตามที่ผูฟองคดีไดยื่น 
คําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ โดยอางวาเจาหนาที่ของแขวงการทาง 
จังหวัดบุรีรัมยและเจาหนาที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยคัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี 
สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยไดอายัดหลักฐาน น.ส. ๓ ของผูฟองคดี และใหยกเลิกคําขอรังวัด
และรับคาธรรมเนียมการรังวัดที่ดินคืน ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายตองเสียที่ดิน ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยใชเงินคาที่ดินตามราคาซื้อขาย 
ในทองตลาดพรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๕๖)  
 กรณีฟองวา ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่เจาหนาที่ 
ของกรมที่ดินมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดท่ีดินของผูฟองคดีทั้งสี่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสี่   
เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา  
 

 การท่ีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจไดลงนามในประกาศ 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เร่ือง ประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกได 
และสอบคัดเลือกไดลําดับสํารองในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยไมมีรายช่ือผูฟองคดี 
เปนผูสอบได เน่ืองจากผลการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ 
ไดวินิจฉัยไววาผูฟองคดีเปนโรคเทาแบนเปนอุปสรรคตอการฝก ซ่ึงคลาดเคลื่อนไมถูกตอง 
ตามความเปนจริง ไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนประกาศฉบับดังกลาวและเพิกถอนคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ลงวันที่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีเขารับการศึกษาเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติในปการศึกษาถัดไป เปนขอพิพาทเก่ียวกับ
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง 
เปนการกลาวอางวาการไมรับผูฟองคดีเขาศึกษาเปนการกระทําที่ไมชอบ ซ่ึงเปนขอพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงศาลอาจมีคําบังคับใหเพิกถอน
ประกาศและคําสั่งที่พิพาทและกําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําการเพื่อเปนการเยียวยา 
ผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๖ และที่ ๕๘๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
 การท่ีผูบัญชาการศึกษาไดมีประกาศกองบัญชาการศึกษา เร่ือง ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงเรียงตามลําดับคะแนนในการรับสมัคร 
และคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรม เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ไมมีรายชื่อของผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเขาทดสอบ 
ความเหมาะสมกับตําแหนง เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากในการสอบมีขอสอบ
ขอหน่ึงมีคําถามและคําตอบที่บกพรองไมชัดเจนใชถอยคําที่แตกตางไปจากที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงถาขอสอบขอน้ีใชถอยคําที่ตรงกับถอยคํา 
ในบทบัญญัติของกฎหมาย ผูฟองคดียอมทําขอสอบขอน้ีได และเม่ือไดเพ่ิมอีก ๑ คะแนน  
ผูฟองคดีก็จะเปนผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง  
การกลาวอางวาการไมประกาศใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
เปนการกระทําที่ไมชอบก็เปนขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 



 
 
๑๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงศาลปกครองอาจมีคําบังคับใหเพิกถอนประกาศและกําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําการ
เพ่ือเปนการเยียวยาผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๕๖)  
 ผูฟองคดีไดขอตรวจสอบสมุดคําตอบของผูฟองคดีกับทางคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวม ๑๐ กระบวนวิชา ผลปรากฏวา ผูฟองคดีสอบไมผานจริง ๓ กระบวนวิชา 
สวนสมุดคําตอบอีก ๗ กระบวนวิชา ซ่ึงเปนเอกสารที่อยูในความครอบครองของคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑๐ ป น้ัน ทางคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แจงวา เอกสารทั้งหมดดังกลาวถูกทําลายไปแลว ผูฟองคดีเห็นวา 
หากไมเกิดกรณีความผิดพลาดจากการทําลายสมุดคําตอบ ผูฟองคดีก็สามารถทําการสอบ 
ไดเพ่ิมอีก ๒ วิชา และสามารถจบการศึกษาไดเร็วยิ่งขึ้น การทําลายสมุดคําตอบไมถูกตอง 
และไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีเปนพระสงฆไมสามารถเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 
จากมหาวิทยาลัยได นอกจากการขอความอนุเคราะหเปนการประนีประนอมดวยวิชาที่ไดสอบไปแลว
และไดเสียโอกาสทางการศึกษามาแลว ๒ ป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกประโยชน 
ในกระบวนวิชาทั้ง ๗ วิชา ที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดทําลายสมุดคําตอบ 
ของผูฟองคดี โดยใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงประกาศใหผูฟองคดีเปนผูสอบผาน 
ในกระบวนวิชาทั้ง ๗ วิชาดังกลาว สวนผลสอบกระบวนวิชาทั้ง ๓ วิชา ที่ถูกลงโทษไมประกาศ
ผลสอบและกระบวนวิชาทั้ง ๘ วิชา ของภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓ น้ัน หากวิชาใด
สอบไมผานก็ขอใหผูฟองคดีไดทํารายงานวิชาที่สอบไมผาน เพ่ือประกอบการขอจบการศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ มูลเหตุแหงคดีตามขอหานี้จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมีความประสงคที่จะ 
ใหศาลวินิจฉัยถึงความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่ไดทําลายสมุดคําตอบของผูฟองคดีทั้ง ๗ วิชา วาเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ที่กอใหเกิดละเมิดแกผูฟองคดีหรือไม จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด
อยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๒/๒๕๕๖)  
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ  
 

 ผูฟ อ งค ดี เป น เภสั ชกรได ยื่ นคํ าขออนุญาตผลิตยาแผนป จ จุบั น  
แตไมไดรับอนุญาต ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
กรณีไมออกใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน และรองเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตํารับยาแบบ ASEAN HARMONIZATION เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีหนังสือ 
ถึงผูฟองคดีความวา (๑) กรณีที่ไมสามารถออกใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันได เน่ืองจาก
เจาหนาที่ตรวจสอบแลวพบวาผูยื่นคําขอยังไมมีคุณสมบัติครบที่จะเปนผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (๒) ประเด็นที่รองเรียนวาหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 
ตํารับยาสามัญ ยาสามัญใหม และยาใหมขัดตอกฎหมาย น้ัน หลักเกณฑดังกลาวไดผาน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการยา กอนจะประกาศใช และคณะกรรมการยามีมติในการประชุม 
เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ วากฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ ไดกําหนดแบบในการขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาใหใชแบบ ท.ย.๑ ซ่ึงกําหนดใหแนบหลักฐานแสดงสรรพคุณและความปลอดภัย
ประกอบการพิจารณาดวย โดยกรณีตามคําขอของผูฟองคดีถือวาเปนยาใหมตามหลักเกณฑ
ดังกลาว ในกรณีของผูฟองคดีเจาหนาที่ไดดําเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ไมออกใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันใหแกผูฟองคดี ใหเพิกถอนหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาแบบ ASEAN HARMONIZATION ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบ
และลงทะเบียนตํารับยาใหผูฟองคดี และใหคณะกรรมการยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยาหรือกระทรวงสาธารณสุข รวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายในการออกกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๐/๒๕๕๖)  
 สํานักชลประทานท่ี ๑๖ โดยความเห็นชอบของกรมชลประทานกอสราง 
คลองคอนกรีตสงน้ําในโครงการระบบสงนํ้าสายใหญฝงซาย สายที่ ๒ โดยปลายคลอง 
ไปสิ้นสุดลงในที่ดินของผูฟองคดีและชาวบานซ่ึงใชทํานา เปนเหตุใหนํ้าทวมพ้ืนที่ทํานาของ 
ผูฟองคดีและชาวบาน  ตอมา ผูฟองคดีและชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนไดมีหนังสือ 
ถึงราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
โครงการกอสรางระบบสงน้ําชลประทาน เพ่ือชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหานํ้าทวม 
จากคลองคอนกรีตสงน้ําดังกลาว สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือแจงตัวแทนผูฟองคดีวา  
สวนราชการที่เก่ียวของจะดําเนินการแกไขปญหานํ้าทวมโดยการกอสรางคลองสงน้ําเพ่ิมเติม 
โดยการดาดคอนกรีตคลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย สายที่ ๒ ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร 
และขุดลอกคลองธรรมชาติจํานวน ๔ สาย กรมชลประทาน และสํานักชลประทานที่ ๑๖  
ไดรับทราบแนวทางการใหความชวยเหลือผูฟองคดีดังกลาวแลว แตไมไดดําเนินการกอสราง
คลองสงนํ้าเพ่ิมเติมตอจากปลายคลองสงนํ้าเดิมใหแลวเสร็จแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมชลประทาน และสํานักชลประทานที่ ๑๖ รวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 



 
 
๑๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย และจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่  ๗๑๙ /๒๕๕๖  ที่  ๗๒๐ /๒๕๕๖  ที่  ๗๒๑ /๒๕๕๖  ที่  ๗๓๖ /๒๕๕๖  ที่  ๗๓๗ /๒๕๕๖  
ที่  ๗๔๘ /๒๕๕๖  ที่  ๗๗๓ /๒๕๕๖  ที่  ๗๗๘ /๒๕๕๖  ที่  ๗๘๑ /๒๕๕๖  ที่  ๗๘๒ /๒๕๕๖  
ที่  ๗๘๓ /๒๕๕๖  ที่  ๗๘๔ /๒๕๕๖  ที่  ๗๘๕ /๒๕๕๖  ที่  ๗๘๖ /๒๕๕๖  ที่  ๗๘๗ /๒๕๕๖  
ที่  ๗๘๙ /๒๕๕๖  ที่  ๗๙๐ /๒๕๕๖  ที่  ๘๑๕ /๒๕๕๖  ที่  ๘๑๖ /๒๕๕๖  ที่  ๘๑๗ /๒๕๕๖  
ที่ ๘๑๘/๒๕๕๖ ที่ ๘๑๙/๒๕๕๖ และที่ ๖๗๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่กรมบังคับคดี 
บันทึกขอมูลของจําเลยในคดีของศาลแพงธนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๙/๒๕๓๙ ซ่ึงมีชื่อ 
และชื่อสกุลพองกับผูฟองคดีและเปนเหตุใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ปฏิเสธคําขอสินเชื่อ 
และคําขอเปดบัญชีบัตรเครดิตของผูฟองคดี เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ผูฟองคดีขอให
กรมบังคับคดีแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นหลายครั้ง แตกรมบังคับคดีเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมบังคับคดีชดใชคาเสียหายตามมูลคาอาคารชุดที่ผูฟองคดีซ้ือ แกไขปญหา 
ในประเด็นตามคําฟองใหกับผูฟองคดีอยางถาวร ชี้แจงวิธีการตรวจสอบขอมูลของกรมบังคับคดี
เปนหนังสือไปยังสถาบันการเงินทุกแหงและสงสําเนาหนังสือดังกลาวใหกับผูฟองคดี และชี้แจง
ขอเท็จจริงและขอโทษผูฟองคดีเปนหนังสือ เปนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่หนวยงานทางปกครองกระทําละเมิดตอผูฟองคดีอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายและจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร ซ่ึงเขาลักษณะเปนคดีพิพาทซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดีไดจัดสงเอกสารถึงอธิบดีศาลปกครองกลางทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับที่ราน ปณร. จตุจักร ๒๐๑ แตราน ปณร. จตุจักร ๒๐๑ ไดออกหลักฐาน 
การรับเงินให ซ่ึงปรากฏขอความไมชัดเจนและเลอะเลือน ทําใหผูฟองคดีขาดหลักฐานสําคัญ 
ทางไปรษณียและทางการเงิน ซ่ึงอาจเปนปญหาในการใชสิทธิดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองและอ่ืน ๆ เ ม่ือผูฟองคดีขอใหออกหลักฐานการรับเงินฉบับใหม  
แตราน ปณร. จตุจักร ๒๐๑ ไมดําเนินการให ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด คณะกรรมการบริษัทไปรษณียไทย จํากัด และรัฐมนตรีวาการกระทรวง



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการออกเอกสารการใหบริการไปรษณีย 
และเอกสารการเงินที่ชัดเจน และใหชดใชคาเสียหาย เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๗)  
 กรณีผูถือหุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฟองวา อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ใหแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ และเม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง  
และกระทรวงพาณิชยชดใชคาเสียหาย คาใชจาย และคาเสียเวลาจากการทําละเมิดของ  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๓/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีคําสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากการเปนพนักงาน และขอคัดเอกสารสํานวนการสอบสวน ซ่ึงบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) อนุญาตใหคัดสําเนาไดเฉพาะคําใหการและเอกสารประกอบที่ผูฟองคดีไดยื่นไว
ตอคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและทางวินัยเทาน้ัน ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน
และการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนเอกสารหลักฐานและถอยคํา
ในสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีคําวินิจฉัยใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีไดอุทธรณ แตบริษัทฯไมไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการฯ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของบริษัทฯ เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงฟองเปนคดีน้ีตอศาลปกครอง น้ัน 
แมจะฟงไดวาการที่บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมไดดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมาย เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางก็ตาม  
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แตเม่ือการละเลยหรือเพิกเฉยของบริษัทฯ ในกรณีดังกลาวมิใชเปนเรื่องที่เก่ียวของกับกิจการ
ทางปกครองตามที่ไดรับมอบหมาย การกระทําของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงมิใชการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และหากเปนการกระทําละเมิดก็ไมใชการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครอง ขอพิพาทตามฟองจึงมิใชขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คงเปนเพียงขอพิพาทอันเกี่ยวดวยสิทธิหรือ
หนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงอันเก่ียวดวย
สภาพการจางเทาน้ัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๕)  
 เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอรัญประเทศจับกุมผูฟองคดีในขอหา 
ฆาและพยายามฆาผู อ่ืนโดยเจตนาและมีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครอง 
โดยไมไดรับอนุญาต โดยไมชอบดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี  
โดยนาง ก. ภริยาของผูฟองคดี มีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมตอนายกรัฐมนตรี 
ขอใหชดใชคาเสียหายกรณีเจาหนาที่ตํารวจกระทําละเมิดตอผูฟองคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏวา 
คณะกรรมการฯ เห็นควรยุติเร่ือง สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงมีหนังสือแจงคําสั่งยุติเรื่องใหนาง ก. 
ทราบ ผูฟองคดีไมพอใจในผลการพิจารณา จึงมาฟองขอใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว และ 
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหาย แมผูฟองคดีไดใชสิทธิยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ
เพ่ือใหชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ และหนวยงานของรัฐไดมี
คําสั่งตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แตเม่ือการที่เจาหนาที่ตํารวจจับกุมผูฟองคดีเปนการใชอํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
คดีน้ีจึงมีมูลละเมิดอันเนื่องมาจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซ่ึงเปนคดีพิพาทที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทําขึ้นดังกลาวตามมาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนสิทธิ 
ที่ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองตอศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๐/๒๕๕๕) 
 แพทยของโรงพยาบาลศรีธัญญา ซ่ึงเปนสถานพยาบาล สังกัดของกระทรวง
สาธารณสุข ทําการรักษานางสาว น. นองสาวของผูฟองคดีโดยการฉีดยาและใหกลับบาน  
แตปฏิเสธรับนางสาว น. เขารับการรักษาเปนผูปวยใน โดยอางวาแพทยเจาของไขเทาน้ัน 
ที่จะมีอํานาจสั่งรับนางสาว น. ไวบําบัดรักษาได และแจงใหไปพบแพทยเจาของไขในวันอ่ืน   
ทั้งที่ นางสาว น. มีความผิดปกติทางจิตถึงระดับที่เรียกวาผูปวยที่มีภาวะอันตราย มีความจําเปน 
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ตองไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแพทย
ตองดําเนินการตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบญัญัติดังกลาว ที่บัญญัติวา กรณีที่แพทยตรวจพบวา
บุคคลใดมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ใหสงตัวบุคคลน้ันพรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการเบื้องตน เพ่ือเขารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙ 
และใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหโรงพยาบาลศรีธัญญาและกระทรวงสาธารณสุขรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหาย 
เม่ือการวินิจฉัยสั่งการของแพทยในการรักษาพยาบาลเปนการใชดุลยพินิจทางการแพทย 
ที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลผูปวย ไมเปนการใชอํานาจตามกฎหมายซ่ึงเปนอํานาจทางปกครอง
ในการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแมการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ 
ทางการแพทยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูปวยที่เขารับบริการก็ไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาของนาย ช. ไดยื่นคํารองขอเฉลี่ยทรัพย
ตอศาลแพง ซ่ึงศาลแพงไดมีคําส่ังอนุญาตแลว แตเม่ือมีการขายทอดตลาดที่ดินของนาย ช. 
เจาหนาที่ของกรมบังคับคดีไดนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวไปชําระหน้ีใหแก 
บริษัท ง. แตเพียงผูเดียว โดยมิไดดําเนินการเฉลี่ยทรัพยใหแกผูฟองคดีตามคําสั่งของศาลแพง 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมบังคับคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี คดีมีมูลละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 
ในการบังคับคดี ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มิไดใชอํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมาย หากผูฟองคดีเห็นวาเจาหนาที่ของกรมบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี 
โดยฝาฝนตอกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีก็ชอบที่จะยื่นคํารอง 
ตอศาลยุติธรรมซ่ึงมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับคดีน้ันตามมาตรา ๒๙๖ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง การฟองคดีน้ีจึงไมมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของเจาหนาที่อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๗/๒๕๕๖) 



 
 
๑๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 การที่สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเน่ือง 
(สอต.) และสํานักนโยบายอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย (สนย.) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาล จัดทําโครงการนโยบายของไทยในการจัดการโซอุปทาน 
และโลจิสติกสออยและน้ําตาล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และโครงการศึกษาแนวทาง 
การบริหารจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยโครงการดังกลาวมีเน้ือหาและรายละเอียดขององคความรู ลอกเลียนโครงราง
การวิจัยของผูฟองคดีทั้งสาม เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  
เม่ือโครงรางการวิจัยของผูฟองคดีทั้งสามเปนงานที่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมใชการใชอํานาจทางปกครอง
หรือเปนการออกคําสั่งทางปกครอง คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมใชคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๖) 
 การที่ธนาคารออมสินมีคําส่ังไมอนุมัติใหผูฟองคดีกูยืมเงินเปนการใชอํานาจ
ทางปกครองทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย การกระทําของผูอํานวยการธนาคารออมสิน ผูจัดการ
ธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี และผูจัดการธนาคารออมสิน เขตจันทบุรี ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของ
ธนาคารออมสิน ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหรวมกันชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี มูลเหตุพิพาทที่แทจริงเกิดจากผูฟองคดี 
ไดขอกูเงินจากธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี อันเปนธุรกิจพาณิชยของธนาคารที่ลูกคาของ
ธนาคารกับธนาคารมีตอกันและเปนนิติสัมพันธที่เทาเทียมกัน การที่ผูจัดการธนาคารออมสิน 
สาขาจันทบุรี ไดแจงไมอนุมัติคําขอกูยืมเงินของผูฟองคดี จึงเปนการบอกปดไมรับคําเสนอของ
ผูฟองคดี คําเสนอของผูฟองคดีจึงเปนอันสิ้นความผูกพันตามมาตรา ๓๕๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย คําอนุมัติใหกูยืมหรือไมใหกูยืมเงินจึงมิใชคําส่ังทางปกครอง แตเปน
ความสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับธนาคารออมสินที่เปนนิติกรรมในทางแพง และการดําเนิน
ธุรกิจพาณิชยของธนาคารออมสินซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจน้ัน การจะใหผูใดกูยืมหรือไม เพียงใด โดยมี
หลักทรัพยใดค้ําประกันหรือไมอยางไร หรือคิดอัตราดอกเบ้ียเพียงใด แมจะเปนเรื่องที่จะตองปฏิบัติ
ตามนโยบายและในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ตาม แตก็ตองคํานึงถึง
หลักเกณฑแนวทางนโยบายที่มีขอบเขตชัดเจนและตองคํานึงถึงความเสียหายของประชาชน 
ผูฝากเงินดวย ความเสียหายของผูฟองคดีซ่ึงเปนขอพิพาทในคดีน้ีจึงเปนเรื่องการกูยืมเงิน 
ในทางธุรกรรมปกติของธนาคาร มิใชการกระทําละเมิดจากการใชอํานาจทางปกครองของหนวยงาน



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๘/๒๕๕๖) 
 ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๔  
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ แจงเชิญใหผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เขารวมพิธีลงนามความรวมมือบันทึกขอตกลง 
ทางการศึกษา ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ และโรงเรียนในสังกัด
กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จํานวน ๗ แหง และใหประชาสัมพันธ 
ใหนักเรียนและผูปกครองที่จะสมัครเขาเรียนตอในโครงการนี้นําใบสมัครพรอมเอกสารและเตรียมเงิน
ในการสมัครยื่นตอเจาหนาทีรั่บสมัครในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ดวย ตอมา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๖ ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงทางการศึกษาดังกลาว โดยมีผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เปนผูลงนามในบันทึกขอตกลงดวย ผูฟองคดีเปน
ผูสมัครเขารับทุนเพ่ือศึกษาตอยังประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) แตสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
กลับไมสามารถดําเนินการใหผูฟองคดีเดินทางไปศึกษาตอยังประเทศดังกลาวได ทําใหผูฟองคดี
ตองเสียโอกาสในการเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ และ 
เสียคาสมัครเขารวมโครงการดังกลาวอีกจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ชดใชคาสินไหมทดแทนพรอม
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ มีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารและจัดการการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ
การศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เปนผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เม่ือตามมาตรา ๓๖ 
และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอ ๖ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๑๒) ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไมไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ ในการสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศ  นอกจากน้ี  
การดําเนินการดังกลาวไมปรากฏวา ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แตอยางใด การที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ แจงเชิญชวนใหเขารวมพิธีการลงนามบันทึกขอตกลงทางการศึกษา 
ตลอดจนมีการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขารวมโครงการดังกลาว และรับเงินคาสมัคร เปนการกระทํา
ในนามของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เอง จึงไมใชการกระทํา
ละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือ



 
 
๑๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร เม่ือกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี จึงไมใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๕๗ ที่ ๘๑๔/๒๕๕๗ ที่ ๘๒๘/๒๕๕๗ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๗ 
และที่ ๙๕๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
 

 ๑.๖ สัญญาทางปกครอง 

 

 ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 

 

  ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   (๑) สัญญาสัมปทาน 

 

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัท
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงคที่สําคัญในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและใหบริการทางดานโทรคมนาคมทุกลักษณะ ประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการดาวเทียมสื่อสาร และใหบริการตาง ๆ ที่เก่ียวกับการสื่อสาร สัญญาใหดําเนินการ
ใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนสัญญาท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ตกลงใหบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการจัดใหมี 
ขยาย และดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาในพื้นที่ตาง ๆ ไดทั่วประเทศ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา ตามที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
ภายใตกํากับดูแลของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตองจัดหาเคร่ืองและอุปกรณทั้งหมด ซ่ึงเครื่องและอุปกรณ
ดังกลาวจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สวนบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะมีรายไดจากการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา
จากผูใชบริการ และจายผลประโยชนตอบแทนใหแกบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ตลอดอายุสัญญาเปนรายป มีลักษณะเปนสัญญาสัมปทานซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๖) 

 
 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   (๒) สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ   

 

 เม่ือปลัดกรุงเทพมหานครไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการเขตหลักสี่
ปฏิบัติราชการแทน ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๕ ปลัดกรุงเทพมหานคร
โดยผูอํานวยการเขตหลักส่ีจึงออกคําส่ังลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เร่ือง จางและแตงตั้ง 
ลูกจางชั่วคราว ตามขอ ๑๐ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจาง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม
โดยขอ ๓ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ลูกจาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๓  
ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ลูกจาง พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ลูกจาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับบันทึกอนุมัติลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ 
จางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว จํานวน ๑๑ ราย รวมทั้งรายผูฟองคดี ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว
ในโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
โดยที่โรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ มีหนาที่ในการจัดการศึกษาอันเปนการบริการสาธารณะ 
สัญญาจางผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงภารโรง ปฏิบัติงานในโรงเรียนเคหะทุงสองหอง
วิทยา ๒ จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๕)  
 สัญญาเชาอาคารราชพัสดุระหวางผูฟองคดีกับกระทรวงการคลัง
โดยกรมการบินพลเรือน เพ่ือดําเนินกิจการรถลีมูซีน สําหรับรับสงผูโดยสารที่ใชบริการ 
ในทาอากาศยานกระบี่ เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง และมีลักษณะ
เปนสัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ อันเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๔/๒๕๕๕)  
 สัญญาจางกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่ง คือ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานทางปกครอง 
วาจางบุคคลใหมาทํางานในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ อันเปนการจางบุคคลมาจัดทํา
บริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๖/๒๕๕๕)  
 สัญญาที่สํานักงานประกันสังคมซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง 
จางใหผูฟองคดีซ่ึงเปนบริษัทเอกชนใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน เปนสัญญา 
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะโดยการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๕๖)  
 



 
 
๑๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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 สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลาระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูรับทุนมีวัตถุประสงค
แหงสัญญา คือ เ ม่ือผู รับทุนสําเร็จการศึกษาแลว ผู รับทุนจะเขารับราชการตามคําสั่ง 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา  
สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตกลงใหการสนับสนุน
การศึกษาแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีขอผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองทําการสอนในสถานศึกษา 
อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๓/๒๕๕๕)  
 สัญญาซ้ือขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร (เอ.ที.ซี) ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ระหวางกรุงเทพมหานครกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนบริษัทเอกชน มีวัตถุประสงคใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อันมีลักษณะเปนการจัดทําบริการสาธารณะประเภทหนึ่งตามอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา 
๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๗) 
 

   (๓) สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค 
 

    (๓.๑) สัญญาจางสรางสิ่งกอสรางเพื่อการสาธารณูปโภคโดยตรง 

 

  สัญญาจางกอสรางสถานีสูบนํ้าคลองยายเผื่อน ตอนคลอง
แสนแสบ ระหวางผูฟองคดีกับกรุงเทพมหานคร มีกรุงเทพมหานครเปนนิติบุคคลและ 
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา 
และทางระบายน้ํา ตามมาตรา ๘๙ (๖) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ฝายหน่ึงซึ่งมีฐานะเปน
หนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญา สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๕๕) 
  สัมปทานประกอบกิจการไฟฟาระหวางกระทรวงพลังงาน 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานกับกองทัพเรือ เปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคแหงสัญญา
เพ่ือใหกองทัพเรือผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับบุคคลผูรองขอใชไฟฟาในเขตสัมปทาน  
เม่ือการผลิตกระแสไฟฟาน้ันถือวาเปนการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือใหประโยชนแกประชาชน
ไดใชสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต สัมปทานประกอบกิจการไฟฟาระหวาง



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กระทรวงพลังงานกับกองทัพเรือจึงถือวาเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคที่มีลักษณะ 
เปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๖) 
  สัญญาจางบริษัทเอกชนกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัด
นํ้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
อันเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๗/๒๕๕๗) 
  สัญญารับจางกอสรางอาคารคณะวิทยาการจัดการ ๑ หลัง 
ระหวาง ผูฟองคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงาน 
ทางปกครองไดวาจางใหผูฟองคดีดําเนินการกอสรางอาคารคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเปนสัญญา
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีอาคารที่ทําการและอาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งเปน
ทรัพยสินที่หนวยงานทางปกครองใชเปนเคร่ืองมือโดยตรงในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหบรรลุผล จึงเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคและ 
เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๗) 
  สัญญาจางกอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปองกัน 
การกัดเซาะตลิ่ง ลํานํ้าแมนางแล ถนนลาดยางระหวางบานรองปลาคาว หมูที่ ๑๔ ถึงบานนางแล 
หมูที่ ๗ ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหวางผูฟองคดี กับ เทศบาล
ตําบลนางแล มีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ อันมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคและเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๕๘) 
  สัญญาจางกอสรางปรับปรุงคลองนกยาง ณ เขตเมืองพัทยา  
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยทําเขื่อนคอนกรีตกันดิน ทําทางเทาคอนกรีต ทําทอระบายน้ํา 
และบอพักพรอมฝาปด ระหวางเมืองพัทยากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายปกครองไดวาจางคูสัญญาฝายเอกชนใหทําการกอสรางถาวรวัตถุ 
เพ่ือประชาชนทั่วไปสามารถใชประโยชนไดโดยตรง และคูสัญญาฝายเอกชนจะไดรับคาตอบแทน
เปนเงินจากคูสัญญาฝายปกครอง อันมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคและเปนสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๐/๒๕๕๘) 

 



 
 
๑๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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    (๓.๒) สัญญาจางกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคที่เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 

     สัญญาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตกลง
วาจางใหบริษัทเอกชนทําการกอสราง ติดตั้งระบบประปาภายในวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการอาชีพ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนสัญญาที่ มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง  
และมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑/๒๕๕๖)   

     สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 
วัดคลองโพธิ์ ระหวางผูฟองคดีกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ซ่ึงเปนราชการสวนทองถิ่น จึงเปนสัญญา
ที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๕๖) 

     สัญญาจางปรับปรุงโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า ทาเทียบเรือประมง
ปตตานี พรอมติดตั้งระบบไฟฟา ๓ เฟส เพ่ือใชกับเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงที่โรงคลุมดังกลาว 
ระหวางจังหวัดปตตานี ผูวาจาง กับผูฟองคดี ผูรับจาง เปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ใช 
ในการบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๑/๒๕๕๗)  

 

    (๓.๓) สัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสาธารณูปโภค 

   

 สัญญาซ้ือขายที่ดินเพ่ือสรางทางพิเศษโครงการระบบทางดวน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด ซ่ึงมีการทางพิเศษแหงประเทศไทยในฐานะคูสัญญาฝายหนึ่ง 
เปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือนําที่ดินที่ตกลงซื้อขายไปจัดสรางทางพิเศษอันเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๗)  
 บันทึกขอตกลงยินยอมรับเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและ
ตนไมยืนตน เพ่ือนําที่ดินดังกลาวมาขยายเขตทางหลวง ซ่ึงเปนสาธารณูปโภคที่ประชาชนผูใช
ไดรับประโยชนโดยตรง จึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๘/๒๕๕๗) 
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   (๔) สัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง เน่ืองจาก 
มีลักษณะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ 

 

   (๑) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเน่ืองจากเปนสัญญาที่ใหเอกชน 
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 

 

    สัญญาจางพนักงานใหเขามาชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

    สัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานจางทั่วไปตําแหนงพนักงานสูบนํ้า
ขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวงมีลักษณะที่คูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
ที่มีภารกิจในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดทํา 
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง จึงเปนสัญญาที่ใหผูฟองคดี
เขารวมดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะ เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๒-๔๙๓/๒๕๕๖) 

    สัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบล
เมืองนะ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย มีลักษณะเปนการมอบหมายใหเขามา
ชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือรวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองนะ
ใหบรรลุผล จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๖ และที่ ๕๑๓/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

    สัญญาจางเอกชนประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลคําแคน ซ่ึงอยูในความดูแลขององคการบริการสวนตําบลคําแคน โดยวัตถุประสงค
ขององคการบริหารสวนตําบลคําแคนในการวาจางผูฟองคดีน้ัน เพ่ือที่จะจัดทําบริการสาธารณะ
ในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางการและสติปญญาของเด็ก ซ่ึงเด็กเล็กที่อยูภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจําเปนตองรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชนและถูกสุขอนามัยของผูฟองคดี 
เพ่ือที่เด็กจะไดเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางดานสติปญญาเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขององคการบริหารสวนตําบลคําแคน จึงถือไดวาเอกชนมีสวนรวมในการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลคําแคน สัญญาจางเอกชนประกอบอาหารเลี้ยงเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลคําแคน จึงเปนสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๖) 
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    สัญญาจางเอกชนใหทําความสะอาดบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลคําแคน ซ่ึงอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคําแคน โดยวัตถุประสงค 
ขององคการบริหารสวนตําบลคําแคนในการวาจางผูฟองคดีน้ัน เพ่ือที่จะจัดทําบริหารสาธารณะ
ในดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขององคการบริหารสวนตําบลคําแคน ซ่ึงเปนการใหบริการดานอนามัยและอํานวยความสะดวก
ในการใชพ้ืนที่ใชสอยใหแกเด็กเล็กและผูปกครองที่เปนบุคคลภายนอกในการเขามาใชบริการ 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงถือไดวาเอกชน
มีสวนรวมในการจัดทําบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลคําแคน สัญญาจางเอกชน
ใหทําความสะอาดบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคําแคน จึงเปนสัญญา
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๓๗/๒๕๕๖) 

    สัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
ตําแหนงชางเทคนิค ฝายทัศนูปกรณ ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเปนสัญญา 
ที่ใหผูฟองคดีรวมดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๕/๒๕๕๖)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานในกํากับ
ของรัฐ มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สรางบัณฑิต รวมทั้งบริการทางวิชาการแกสังคม ฯลฯ 
โดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและเปนผูแทนของมหาวิทยาลัย
ในกิจการทั้งปวงตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๑๘  
ของขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑  ดังน้ัน การที่อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหผูฟองคดี 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน P๘ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข มีลักษณะที่ใหผูฟองคดีรวมดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะตามกิจการหรือ 
อํานาจหนาที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีอางวาขณะที่ดํารงตําแหนงดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไมชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒/๒๕๕๗) 
 สัญญาจางผูฟองคดีทั้งสองเปนพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง
ผู ดูแลเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา มีลักษณะที่คูสัญญาฝายหนึ่ง 
เปนหนวยงานทางปกครองที่มีภารกิจในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
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วัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง 
เปนสัญญาที่ใหผูฟองคดีทั้งสองเขารวมดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๔/๒๕๕๗) 
 สัญญายินยอมในการขอรับความชวยเหลือดานเงินทุนภายใต
โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตรเพื่อดําเนินการโรงงานผลิตนํ้าแข็งเพ่ือการประมง 
ระหวางสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด กับ กรมสงเสริมสหกรณ เปนสัญญาที่หนวยงาน
ทางปกครองตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะตามโครงการเงินกู
เพ่ือปรับโครงสรางภาคการเกษตรโดยตรง โดยใหสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด รับเงินกู
เพ่ือไปดําเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ําแข็งซองเพ่ือใหบริการแกสมาชิกในกิจการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการประมง จึงเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือคูสัญญามีขอโตแยงกันในสัญญาดังกลาว 
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๐๓/๒๕๕๗)   
 การท่ีกรุงเทพมหานครใหบริษัท  ท .  ดําเ นินการจัดหาที่ ดิน 
เพ่ือนํามาใชเปนสถานที่จัดทําตลาด และตอมา บริษัท ท. ไดนําที่ดินดังกลาวมาทําสัญญา 
ใหกรุงเทพมหานครเชาชวงที่ดินเพ่ือจัดใหมีตลาดธนบุรี สนามหลวง ๒ (สวนขยาย) กรณีจึงเปน
การมอบหมายใหบริษัท ท. เขารวมดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผลเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการจัดใหมีและควบคุมตลาด สัญญาเชาชวงที่ดินจึงมีลักษณะเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ขอพิพาทเก่ียวกับ 
ขอโตแยงในสัญญาดังกลาวจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๕๗) 
 สัญญาจางพนักงานทดลองปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย ระหวาง 
ผูฟองคดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสัญญาที่ใหผูฟองคดีเขารวมจัดทําบริการสาธารณะ
โดยตรง กรณีจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสูดที่ ๘๕๐/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



 
 
๑๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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   (๒ )  กรณีเปนสัญญาทางปกครองเน่ืองจากเปนสัญญาซึ่งมี 
ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ 

 

    การที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดไดมีประกาศประมูลจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เพ่ือกอสรางประปาหมูบาน 
จํานวน ๑ แหง โดยประกาศดังกลาวกําหนดใหผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับ
การย่ืนประมูล และหากผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดไดคัดเลือกแลว 
ไมไปทําสัญญาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ได รับแจง องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 
จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยินยอมผูกพันตนตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดดวยการเขาเสนอราคา 
และยื่นหลักประกันซองตอองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดแสดงเจตนาสนองรับคําเสนอขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด และกอใหเกิดสัญญา
ประเภทหนึ่งเรียกวา “สัญญาหลักประกันซอง” โดยท่ีสัญญาหลักประกันซองมีคูสัญญา 
ฝายผูฟองคดีเปนหนวยงานทางปกครอง และเปนสัญญาที่คูสัญญาฝายองคการบริหาร 
สวนตําบลเกาะทวดมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคูสัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แกไขสัญญา  
และเลิกสัญญาไดฝายเดียว ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอํานาจของคูสัญญาฝายหนวยงานทางปกครอง 
อันเปนลักษณะพิเศษของสัญญาทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงคูสัญญา 
ที่จะเขารวมดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งเปนความมุงหมายใหการดําเนินการกิจการ 
ทางปกครองหรือการบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาหลักประกันซองดังกลาว จึงมีลักษณะ 
เปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๘/๒๕๕๕)  

    การที่กองทัพเรือโดยกรมชางโยธาทหารเรือมีประกาศกรมชางโยธา
ทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคาร กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ในพ้ืนที่ 
กรมสารวัตรทหารเรือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  
ซ่ึงมีลักษณะเปนคําเชื้อเชิญใหผูประกอบกิจการรับเหมากอสรางทําคําเสนอขอเขาทําสัญญาจาง
กอสรางตามแบบสัญญาที่กําหนด และเปนคําเสนอใหผูที่จะเขาเสนอราคาปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ของการเสนอราคาที่กองทัพเรือโดยกรมชางโยธาทหารเรือกําหนด เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่น
เอกสารประกวดราคา โดยจัดทําหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสและวางหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตอผูฟองคดีแลว จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแสดงเจตนาสนองรับคําเสนอของกองทัพเรือ 
โดยกรมชางโยธาทหารเรือ และกอใหเกิดสัญญาขึ้น ตามนัยมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๗ 
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แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนสัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นกอนสัญญาจาง
กอสรางอาคาร กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ในพ้ืนที่กรมสารวัตรทหารเรือ ที่กองทัพเรือ
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ มุงจะกระทําขึ้นในภายหลัง สัญญาที่เกิดขึ้นกอนนี้มีลักษณะเปนสัญญาเบื้องตน
ที่เรียกวา สัญญาหลักประกันซอง โดยมีกองทัพเรือโดยกรมชางโยธาทหารเรือเปนคูสัญญาที่เปน
หนวยงานทางปกครอง และมีลักษณะเปนสัญญาที่กองทัพเรือใชเอกสิทธิ์ของรัฐในการกําหนด 
ขอสัญญาตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แตเพียงฝายเดียว อันเปนลักษณะพิเศษของสัญญาทางปกครองที่ไมอาจพบไดในสัญญาทางแพง  
นอกจากนั้น สัญญาดังกลาวยังมีวัตถุประสงคในการจางกอสรางอาคารดําเนินการของผูฟองคดี
เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผล อันมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค สัญญาหลักประกันซองดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๖) 

 

  ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองมากกวา 
หน่ึงลักษณะสัญญา 

 

   (๑) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาที่ใหเขาดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษ 
ที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ 

 

    สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน 
 

    สัญญาจางกอสรางตอเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะการบัญชี
และการจัดการ ชั้น ๘-๑๐ ที่ทําขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ในฐานะผูวาจางกับผูฟองคดีในฐานะผูรับจางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูฟองคดีกอสรางตอเติมอาคาร 
ที่ใชสําหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการของนักศึกษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สัญญาดังกลาว
จึงมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะที่มีหนวยงานทางปกครองหรือบุคคล 
ซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะโดยตรง 
หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพ่ือให 
การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง และขอพิพาทในคดีน้ีเปนขอพิพาท 
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๓/๒๕๕๖)  

 



 
 
๑๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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  ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาสัญญาที่พิพาทเปนสัญญาทางปกครอง 
แตไมไดระบุวาเปนสัญญาทางปกครองประเภทใด 

 

 สัญญาจางพนักงาน  
 

 กรณีฟองขอใหกรุงเทพมหานครจายเงินคาลวงเวลา เน่ืองมาจากการจาง
ผูฟองคดีใหปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสงเสริมกิจกรรมลานกีฬา อันเปนสัญญา
ทางปกครอง น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดเร่ิมปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครลานกีฬาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดมีการทกัทวงเกี่ยวกับคาลวงเวลาจากผูถูกฟองคดี
แตอยางใดจนกระทั่งเม่ือผูฟองคดีไดลาออกจากการเปนอาสาสมัครลานกีฬา ก็ไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดมีการรองขอตอผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใหมีการจายเงินคาลวงเวลาดังกลาว แตเม่ือได
ลาออกจากงานแลวจึงไดนําประเด็นเรื่องคาลวงเวลามาฟองตอศาล กรณีจึงยังไมมีการปฏิเสธ
จากผูถูกฟองคดีที่วาจะจายคาลวงเวลาใหแกผูฟองคดีหรือไม อยางไร จึงยังถือไมไดวามีขอโตแยง
หรือขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๕) 
 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลิกสัญญาจางใหปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการผูจัดการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
ไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงฟองเรียกคาเสียหาย 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๖/๒๕๕๖) 
  

 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองไดเขาใชที่ดินของ 
ผูฟองคดีเกินไปจากที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายที่ดินที่ถูกเวนคืน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๖/๒๕๕๕ และที่ ๖๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 สัญญาจางกอสราง  
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดทําสัญญาตกลงใหผูฟองคดีรับจาง
ทํางานโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและอาคารเอนกประสงคพ้ืนที่สมาคมชาวชัยนาท 
โดยสัญญาดังกลาวมีคูสัญญาฝายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนผูวาจาง ซ่ึงเปนหนวยงาน



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีฟองวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบอกเลิกสัญญาจางโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหชดใช
คาเสียหายและคางานงวดที่ ๗ พรอมทั้งดอกเบี้ย จึงเปนขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๔/๒๕๕๖)  
 นิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับจังหวัดอํานาจเจริญโดยผูวาราชการ
จังหวัดอํานาจเจริญ เกิดขึ้นตามสัญญารับจางกอสรางอาคารศูนยราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
พรอมระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครอง กรณีที่ฟองวา จังหวัดอํานาจเจริญ  
ในฐานะที่เปนคูสัญญาฝายผูวาจางสงมอบพ้ืนที่กอสรางซ่ึงเปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน 
ใหผูฟองคดีเขาไปทําการกอสราง ผูฟองคดีจึงถูกเจาของที่ดินฟองใหชําระคาเสียหายฐานกระทํา
ละเมิด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจังหวัดอํานาจเจริญ และผูวาราชการจังหวัด
อํานาจเจริญชําระเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี การกระทําของจังหวัดอํานาจเจริญดังกลาว
ยอมเปนการประพฤติผิดสัญญาในการสงมอบพ้ืนที่กอสรางแกผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับจาง  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย กรณีจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๙/๒๕๕๖)  
 

 สัญญารับจางชวงตามสัญญาทางปกครอง  
 

 ผูฟองคดีไดทําสัญญารับจางชวงกับบริษัท ย. เพ่ือลดนํ้าสูญเสีย 
สํานักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขอตกลงการจางทํางานตามสัญญาจางเหมางาน
ลดนํ้าสูญเสียฯ ที่การประปาสวนภูมิภาคทําไวกับบริษัท ย. ตามสัญญาลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ และในการดําเนินงานตามสัญญาผูฟองคดีจะตองดําเนินการทุกอยางตามสัญญา 
ที่การประปาสวนภูมิภาคไดตกลงไวกับบริษัท ย. และตองรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือคาปรับ หากผูฟองคดีผิดสัญญาหรือไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดเหมือนกับที่ บริษัท ย. 
ตองรับผิดชอบตอการประปาสวนภูมิภาค เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไมสามารถดําเนินการ 
ลดนํ้าสูญเสียลงไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงเรียกคาปรับจาก 
บริษัท ย. ผูฟองคดีในฐานะเปนคูสัญญากับบริษัท ย. จึงตองจายคาปรับใหแกบริษัท ย.  
เม่ือผูฟองคดีเห็นวาบริษัท ย. ไมไดผิดสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค จึงเปนการโตแยง
เก่ียวกับสัญญาระหวางบริษัท ย. กับการประปาสวนภูมิภาค อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๕๖) 

 
 



 
 
๑๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สัญญาวาจางพัฒนาโปรแกรมและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  
 

   การท่ีกรมสงเสริมสหกรณทําสัญญาวาจางผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเปน
ผูพัฒนาโปรแกรมและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา เม่ือครบกําหนดตามสัญญาจาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมปฏิบัติตามสัญญา 
โดยสงมอบงานไมถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในสัญญาทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
ไมสามารถนําโปรแกรมและเคร่ืองคอมพิวเตอรเครือขาย รวมทั้งเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 
ไปใชงานไดตามวัตถุประสงคของสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการสงมอบงานตามสัญญา และบอกเลิกสัญญาพรอมแจงใหชําระคาปรับตามสัญญา และ
ไดมีหนังสืออีกฉบับถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชดใชเงินตามสัญญาค้ําประกัน น้ัน สัญญาพิพาท 
เปนสัญญาทางปกครองตามบทนิยามของมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองอันอยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๖/๒๕๕๗) 

 

   สัญญาทําการตลาด  
 

   สัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Mobile 
ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ท. โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ตกลงใหบริษัท ท. ทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Mobile 
เพ่ือจะพัฒนาตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ 
Trunked Mobile เปนเวลา ๑๕ ป เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๒/๒๕๕๗)  

 

   สัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน  
 

   ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน (คาจัดซ้ือ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังนํ้าและระบบจายไฟฟาพรอมติดตั้งและทดสอบ) กับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน ๒ ฉบับ  ตอมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานใชสิทธิเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับเน่ืองจากสงมอบงานลาชาและไมชําระคาจาง 
ที่ยังคางจายรวมทั้งดอกเบ้ีย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําส่ังปรับ
ตามสัญญาพิพาททั้งสองฉบับ และใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กับอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมกันหรือแทนกันชําระคาจางที่ยังคางจาย



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พรอมดอกเบี้ย ขอพิพาทแหงคดีจึงเปนการโตแยงเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 
เม่ือผูฟองคดีเห็นวาการใชสิทธิดังกลาวไมชอบ จึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๘๙/๒๕๕๗) 

 

   สัญญาซื้อขายไฟฟา  
 

   สัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัท ซ. ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับซ้ือไฟฟาจากโครงการ
เขื่อนไซยะบรีุของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ณ ชายแดน จํานวน ๑,๒๒๐ เมกกะวัตต 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงพลังงานไฟฟา จัดสงหรือจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟาอันเปนการจัดทํา 
บริการสาธารณะตามวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และเพื่อรองรับ 
ความตองการใชไฟฟาที่เพ่ิมสูงขึ้นตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๓ (Power Development Plan : PDP 2010)  ทั้งนี้ โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี เปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๘/๒๕๕๗)  

 

   สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการทาเทียบเรือ  
 

   สัญญาลงทุน บริหารและประกอบการทาเทียบเรือ เอ ๐ ณ ทาเรือ 
แหลมฉบัง เพ่ือใหบริการเปนทาเทียบเรือสินคาชายฝงและทาเทียบเรืออเนกประสงคและอํานวย
ความสะดวกภายในทาเทียบเรือ ตลอดจนเรียกคาภาระและคาบริการจากผูใชบริการ ระหวาง 
ผูฟองคดี กับ การทาเรือแหงประเทศไทย เปนสัญญาทางปกครอง เม่ือขอพิพาทในคดีน้ีเกิดขึ้น
จากการที่การทาเรือแหงประเทศไทยเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับรายวันตามขอ ๓.๒.๒๐ ของสัญญา 
พรอมดอกเบี้ยผิดนัด และหากผูฟองคดีไมรับชําระคาปรับดังกลาว การทาเรือแหงประเทศไทย
อาจใชสิทธิบังคบัหลักประกันสัญญาและบอกเลิกสัญญาตามขอ ๓.๒.๑๗.๑ ของสัญญา การใชสิทธิ
เรียกคาปรับ บังคับหลักประกันสัญญา และสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาดังกลาวเปนการใชสิทธิ
ตามสัญญาของการทาเรือแหงประเทศไทย จึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๖๖/๒๕๕๗) 
 
 



 
 
๑๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สัญญารับจางกอสรางเมรุ  
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัวหักเงินคาปรับ 
ตามสัญญารับจางกอสรางเมรุกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชา 
ไมชอบดวยกฎหมาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๓/๒๕๕๗) 

 

  ๕) แนวคําวินิจฉัยกรณีอ่ืน ๆ  
 

   ๕.๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอพิพาทที่เกิดจากขอตกลงตามประกาศ
ประกวดราคาจางถือเปนขอพิพาทตามสัญญาทางปกครอง แมวายังไมมีการทําสัญญาจาง 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๕.๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาสัญญาจะเขารวมประมูลงานจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกสเปนสัญญาทางปกครอง 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๕.๓) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาสัญญาที่พิพาทเปนการจัดหาหรือจัดใหมี
เครื่องมือหรืออุปกรณที่สําคัญหรือจําเปนเพื่อใชในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง แตอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

  ๑) สัญญาค้ําประกันของสัญญาทางปกครอง 
 

 เม่ือสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลาระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูรับทุน เปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนสัญญาค้ําประกันระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครองและเปนสัญญาประธาน สัญญาค้ําประกัน
ดังกลาว จึงมีลักษณะเปนสัญญาอุปกรณ เม่ือขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาประธานอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๔๓/๒๕๕๕)  
 สัญญาของผูเขารับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศของโรงเรียน 
จาอากาศที่นาย ธ . ทําไวกับกองทัพอากาศ เปนสัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายหน่ึง 
เปนหนวยงานทางปกครองและมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนสัญญาคํ้าประกัน 
ที่ผูถูกฟองคดีทําไวกับผูฟองคดี โดยยอมผูกพันตนตอผูฟองคดีเขาเปนผูค้ําประกันหนี้ที่นาย ธ. 
จะพึงตองชําระแกผูฟองคดีตามสัญญาผูเขารับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศดังกลาว  
เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง เม่ือผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีประพฤติ 
ผิดสัญญาค้ําประกัน โดยไมชําระเงินคาผิดสัญญาการศึกษาใหครบถวนตามจํานวนที่พึงตอง
ชดใชตามสัญญา จากการที่นาย ธ. ประพฤติผิดสัญญาของผูไดรับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศ 
ขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๑๒๐ ,๘๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๑/๒๕๕๗)  
 

  ๒) การรับสภาพความรับผิดในหน้ีที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพยจํานําตามสัญญาจํานําเพื่อประกัน 
หน้ีเงินกูยืม  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 

 

  ศาลปกครองวินิจฉัยวาสัญญาดังตอไปน้ี ไมใชสัญญาทางปกครอง ไดแก 
 

  ๑) สัญญาจางแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒) สัญญากูยืม 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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  ๓) สัญญาซื้อขาย 

 

 สัญญาซ้ือขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ที่ประมูลไดจากการขายทอดตลาดกับ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก มิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา 
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด 
ในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ สัญญาซ้ือขายที่ดินที่พิพาทในคดีน้ีจึงมิได
เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนสัญญา
ทางแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๖) 

 

  ๔) สัญญาเชาหรือใหเชา 

 

 สัญญาเชาสิทธิในที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) 
บริเวณสถานีคลองจันดี เพ่ือเก็บคารักษาความสะอาดบริเวณที่เชาจากกลุมเกษตรที่รวมกลุมกัน
มาคาขายบริเวณดังกลาว แมบทบัญญัติมาตรา ๖ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ กําหนดใหผูถูกฟองคดีมีอํานาจในการจัดหาประโยชน
ในทรัพยสินของผูถูกฟองคดีไดก็ตาม แตการที่ผูเชาที่ดินของผูถูกฟองคดีไดนําที่ดินที่เชา 
ไปดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําตลาดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร โดยผูฟองคดีเปนผูเก็บ 
คารักษาความสะอาด เปนธุรกิจในทางพาณิชย มิใชภารกิจเก่ียวกับการขนสงรถไฟของ 
การรถไฟแหงประเทศไทย อันเปนการบริการสาธารณะตามขอบวัตถุประสงคของผูถูกฟองคดี  
ดังน้ัน การเชาที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทยจึงมิใชการใหจัดทําบริการสาธารณะ 
หรือรวมจัดทําบริการสาธารณะกับผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง การเชาที่ดินที่พิพาทก็มิไดมีลักษณะ 
เปนสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาจัดให มีสิ่ งสาธารณูปโภคหรือสัญญาแสวงประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมิไดมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษแสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ  ทั้งน้ี เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง ซ่ึงก็คือ 
การบริการสาธารณะบรรลุผลแตอยางใด สัญญาที่พิพาทจึงมิใชสัญญาทางปกครอง ตามนัย
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๙/๒๕๕๖) 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ไดทําสัญญาเชารถโดยสาร
ปรับอากาศจากผูฟองคดีตามนโยบายจัดทําโครงการรถหองเรียนเคลื่อนที่ปรับอากาศ ๒ ชั้น 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  
และมีวัตถุประสงคใหบริการทางการศึกษาสําหรับหนวยงานทางการศึกษา องคการกุศล และ
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สาธารณชนทั่วไป แมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จะไดนํารถยนตโดยสารที่เชา 
ไปปรับปรุงระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรตามโครงการหองเรียนเคลื่อนที่ 
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก แตตามสัญญาเชารถยนตโดยสารปรับอากาศ 
ที่พิพาท มิไดระบุลักษณะการใชงานรถยนตโดยสารไวในสัญญา รถยนตโดยสารดังกลาว 
จึงมีลักษณะเปนเพียงยานพาหนะโดยสารสําหรับใชเดินทางในราชการทั่วไปของโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  มิได มีลักษณะเปนเครื่องมือสําคัญที่ ใหการจัดทํา 
บริการสาธารณะดานการศึกษาบรรลุผล อันจะทําใหสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๗๐/๒๕๕๖)  
 สัญญาเชาซุมถายเอกสารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูใหเชา 
ทํากับผูฟองคดีผูเชา มีวัตถุประสงคแหงสัญญาใหผูฟองคดีเชาซุมเพ่ือดําเนินกิจการใหบริการ
ถายเอกสารแกนักศึกษา บุคลากร คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
โดยผูฟองคดีจะตองชําระคาเชาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนการตอบแทน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
มุงผูกพันตนกับคูสัญญาดวยใจสมัครบนพ้ืนฐานแหงความเสมอภาค ในลักษณะเชนเดียวกับ
สัญญาเชาทั่วไป ทั้งการใหเชาซุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพ่ือใหผูฟองคดี
ดําเนินกิจการบริการถายเอกสารดังกลาว ผูที่มาใชบริการตองเสียคาบริการ สัญญาเชาดังกลาว
จึงเปนไปเพื่อแสวงหากําไรจากการประกอบกิจการรานถายเอกสาร แมจะเปนการใหบริการ 
แกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ก็เปนเพียงการอํานวยความสะดวก
ใหแกนักศึกษาและบุคลากร แตไมมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะในการให
การศึกษาแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเม่ือพิจารณา
ขอกําหนดในสัญญาดังกลาว ไมปรากฏวามีขอกําหนดในสัญญาที่แสดงออกถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ
เหนือคูสัญญาเพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครอง หรือการดําเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล 
แตอยางใด สัญญาเชาซุมระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมิไดมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๒๖/๒๕๕๖)  
 สัญญาเชาที่ดินเพ่ือจัดหาประโยชนที่ดินแปลงบางโพ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีวัตถุประสงคเปนเพียงการใหเอกชนเชาที่ดินประกอบธุรกิจ
การคาหรือพัฒนาท่ีดินในเชิงพาณิชยโดยตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ใหองคการ
อุตสาหกรรมปาไม สัญญาเชาที่ดินดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากแตเปนสัญญาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม  
ทําขึ้นเพ่ือมุงผูกพันตนกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน  



 
 
๑๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนสัญญาทางแพงที่มีหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาเทาน้ัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๔๐/๒๕๕๖)  
 สัญญาเชาที่ดินและอาคารของศาลเจาแปะกงคลองแงะระหวางผูฟองคดี
กับผูวาราชการจังหวัดสงขลาและนายอําเภอสะเดา ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการปกครอง
ซ่ึงเปนผูปกครองดูแลศาลเจาแปะกงคลองแงะ ตามขอ ๔ ของกฎเสนาบดี วาดวยที่กุศลสถาน
ชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓ แมจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคล 
ซ่ึงกระทําการแทนรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือวัตถุประสงค
ของสัญญาดังกลาวเปนการเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือใชทําประโยชนประกอบกิจการคานํ้ามัน
ของผูฟองคดี สัญญาดังกลาวจึงไมเขาลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ ให จัดทํา 
บริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
เปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐบาลตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด 
ในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครอง
หรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล อันจะเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๕๗)  
 การที่ผูฟองคดีทําสัญญาเชาที่ดินในเขตทางพิเศษฉลองรัช กับการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย เพ่ือจัดทําสํานักงานชั่วคราว ในการประกอบธุรกิจสวนตัวของผูฟองคดี  
แมการทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีฐานะเปนหนวยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แตโดยที่มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๒) ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษหรือ 
ที่เปนประโยชนแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
บัญญัติ ใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการภายในขอบ 
แหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๘ และอํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง (๑๒) ใหเชาหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยของการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแกการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะควบคูไปดวย สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะ 
เปนการดําเนินการในเชิงพาณิชยดังเชนผูประกอบกิจการธุรกิจทั่วไป สัญญาเชาที่ดินเพ่ือจัดทํา
สํานักงานชั่วคราวดังกลาว จึงเปนสัญญาเชาทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
อันเปนสัญญาทางแพง มิใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๗)  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๕) สัญญาจางทําของ  
 

   เม่ือโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ มีหนาที่ในการจัดการศึกษา 
อันเปนการบริการสาธารณะ สัญญาจางผูฟองคดีใหปฏิบัติงานตําแหนงภารโรงในโรงเรียน
ดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง แตการที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษขอใชสถานที่ 
ของโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ เปนศูนยการเรียนรู โดยไดจัดสรรเงิน จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 
ใหแกโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ เปนคาทําความสะอาดและดูแลสถานที่เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกใหกับนักศกึษาที่มาใชสถานที่ดังกลาว ผูอํานวยการโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ 
จึงไดมอบหมายใหภารโรงซึ่งเปนลูกจางประจํา ๓ คน และผูฟองคดีซ่ึงเปนลูกจางชั่วคราว ๑ คน 
ชวยกันทําความสะอาด จัดโตะ เกาอ้ี ดูแลอํานวยความสะดวกเรื่องการจราจร การจอดรถ  
และการจัดสถานที่ในกิจกรรมตาง ๆ งานดังกลาวน้ีเปนงานพิเศษนอกเหนือจากสัญญาจาง 
มิไดมีการบังคับใหลูกจางตองทํางานพิเศษแตอยางใด การใหผูฟองคดีทําความสะอาดสถานที่
ของโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาจางทําของตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไมไดเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือเขารวมจัดทําบริการสาธารณะ 
จึงมิใชสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๕)  

 

  ๖) สัญญาอ่ืน ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 

    

 การที่สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ไดทําบันทึกขอตกลง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กับผูฟองคดีที่ ๒ เพ่ือรับจางสรางเคร่ือง
ผลิตน้ําผลไมเขมขนใหผูฟองคดีที่ ๒ นําไปใชแปรรูปผลมะมวงหิมพานตใหเปนนํ้ามะมวง 
หิมพานตเขมขนเพ่ือจําหนายในเชิงพาณิชย แมจะมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทยซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนคูสัญญาฝายหน่ึงก็ตาม แตโดยท่ีตามบันทึก
ขอตกลงดังกลาว เปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๒ ไดวาจางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทยพัฒนาเคร่ืองระเหยนํ้าผลไมเขมขนระดับวิสาหกิจขนาดเล็กกําลังผลิต ๕๐ ลิตร
ตอวัน เพ่ือใชผลิตเคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพในเชิงพาณิชย อันเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชน 
ทางธุรกิจของผูฟองคดีทั้งสอง บันทึกขอตกลงดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน  
สัญญาที่ ให จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่ งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติ และไมใชสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ



 
 
๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง  
หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมิไดเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๒/๒๕๕๕)  
 แมนายอําเภอทับสะแกมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเทศบาลตําบลทับสะแกมีหนาที่บํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๐ (๘) 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็ตาม แตการจัดงานเทศกาลปใหมและของดี 
อําเภอทับสะแก ประจําป ๒๕๕๔ มิไดเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับวัตถุประสงคดังกลาว ประกอบกับ
สัญญามอบหมายใหผูฟองคดีรับสิทธิรวมจัดงานดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน  
หรือสัญญาจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนการดําเนินการจัดหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย 
คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๕)  
 การท่ีองคการคลังสินคาทําสัญญาซ้ือขายหอมแดงแหง (ปง) ชนิดคละ  
(กลาง-ใหญ) โครงการแกไขปญหาราคาหอมแดงฤดูการผลิต ป ๒๕๕๔/๕๕ ตามสัญญา 
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กับผูฟองคดีน้ัน มีวัตถุประสงคแหงสัญญาเพ่ือซ้ือขายหอมแดงแหง
ที่องคการคลังสินคาไดรับซ้ือมาจากเกษตรกรตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดงฤดูการผลิต  
ป ๒๕๕๔/๕๕ โดยผูฟองคดีมีหนาที่ชําระเงินและขนยายหอมแดงแหงตามที่ตกลงซ้ือขาย 
ตามสัญญาทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด และองคการคลังสินคามีหนาที่สงมอบ
หอมแดงแหงตามจํานวนที่ตกลงซื้อขายเทาน้ัน จึงมิไดมีลักษณะเปนการที่องคการคลังสินคา 
ไดมอบหมายใหผูฟองคดีเขามามีสวนรวมใกลชิดโดยตรงในลักษณะที่เปนกลไกหนึ่งในการจัดทํา
บริการสาธารณะตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดงฤดูการผลิต ป ๒๕๕๔/๕๕ แตอยางใด  
และสัญญามิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และไมปรากฏขอกําหนด 
ในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเหนือคูสัญญา เพ่ือใหการใชอํานาจ 
ทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกลาว
จึงเปนสัญญาซ้ือขายสินคาปกติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนสัญญา 
ทางแพง มิใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๖/๒๕๕๕)  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สัญญาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาจางใหบริษัท พ. ตกแตงและติดตั้งเฟอรนิเจอรในอาคารสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค ๒ จังหวัดนครสวรรค และภาค ๗ จังหวัดสงขลา 
เปนสัญญาที่ มีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง แตเม่ือมีวัตถุประสงค คือ  
การตกแตงและติดตั้งเฟอรนิเจอรในอาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค ๒ จังหวัดนครสวรรค และภาค ๗ จังหวัดสงขลา โดยบริษัท พ. 
ซ่ึงเปนผู รับจางตกลงทํางานที่วาจางใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยจนแลวเสร็จ และสํานักงานฯ ซ่ึงเปนผูวาจางตกลงจะจายคาจาง
ใหแกบริษัท พ. ตามผลสําเร็จของงานอันมีลักษณะเปนสัญญาทางแพงตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มิไดมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะหรือใหเขารวมในการ
จัดทําบริการสาธารณะแตประการใด  อีกทั้ง มิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน หรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่ใหคูสัญญา 
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด 
ในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ สัญญาวาจางใหบริษัท พ. ตกแตงและ
ติดตั้งเฟอรนิเจอรในอาคารสํานักงานดังกลาว จึงไมมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามนัย
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙/๒๕๕๖) 
 ประกาศประกวดราคาจางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปสูการจัดทําสัญญาจางเหมาใหบริการงาน
รักษาความปลอดภัย โดยมีคูสัญญา คือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนหนวยงานทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก  
คือ การดูแลรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ราชการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงโดยผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูรับจางตกลงทํางานที่วาจางใหแกมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจนแลวเสร็จ และมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวงซึ่งเปนผูวาจางตกลงจะจายคาจางใหแกผูฟองคดีตามผลสําเร็จของงาน อันมีลักษณะ
เปนสัญญาทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือสัญญาจางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 
มิใชสัญญาทางปกครอง สัญญาหลักประกันซองเพื่อนําไปสูการจัดทําสัญญาจางเหมาบริการ 
งานรักษาความปลอดภัยดังกลาว จึงมิใชสัญญาทางปกครองเชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๗๕/๒๕๕๖) 
 สัญญาจางซอมแซมหลังคาที่จอดรถและสรางปอมยามของธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยใหกับพนักงานและลูกคาที่มาติดตอทําธุรกรรมกับผูถูกฟองคดีเทาน้ัน  



 
 
๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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จึงมิไดมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๐/๒๕๕๗)  
 กรณีฟองโตแยงวาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกระทําผิดสัญญา 
ใหสิทธิผูฟองคดีในการเปนตัวแทนจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เปนขอพิพาทท่ีเก่ียวเนื่องกับ
กิจการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงมีลักษณะเปนสัญญาทางแพง จึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสูดที่ ๑๐๒๓/๒๕๕๗) 
 

๑.๗ การกระทําอยางอ่ืนที่เปนความรับผิดของรัฐ 

 

 ๑) กรณีเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพย 
และคาทดแทนไมยืนตนใหแกผูฟองคดีไมชอบ โดยกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยสวนตอเติม
บานพักของผูฟองคดี (มหาวิทยาลัยขอนแกน) ซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตั้งแตลําดับ ๑๑ 
ถึงลําดับที่ ๒๗ จํานวน ๑๕ รายการ และคาทดแทนไมยืนตนตั้งแตลําดับที่ ๒๓ ถึงลําดับที่ ๒๗ 
จํานวน ๕ รายการ ใหแกเจาหนาที่ของผูฟองคดีที่อาศัยอยูบานพักซ่ึงถูกเวนคืนดังกลาว  ทั้งที่
กรรมสิทธิ์ในสวนที่ตอเติมและไมยืนตนทั้งหมดเปนของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหกรมทางหลวงชนบทจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยในสวนที่ตอเติมอาคารและไมยืนตน
ที่ถูกเวนคืนที่สั่งจายใหแกผู อ่ืนไปแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ย คดีน้ีผูฟองคดีไมพอใจ 
การกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน จึงฟองคดีตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหกรมทางหลวงชนบทจายเงินคาทดแทนเพ่ิมพรอมดอกเบี้ย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
ความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๒/๒๕๕๕)  
  กรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดเงิน 
คาทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหวางถนนพหลโยธิน 
กับถนนรัตนโกสินทรสมโภช พ.ศ. ๒๕๔๕ ไมเปนธรรม ขอใหกรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จายเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิด
อยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่  ๑๒๗ /๒๕๕๖  ที่  ๒๘๒ /๒๕๕๖  ที่  ๒๘๓ /๒๕๕๖  ที่  ๒๘๔ /๒๕๕๖  ที่  ๒๘๕ /๒๕๕๖  
ที่ ๒๘๘/๒๕๕๖ และที่ ๒๒๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
  ภายหลังจากการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตหวยขวาง 
เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือสรางทางพิเศษสายรามอินทรา- 
อาจณรงค แลว มีที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย มิไดนําไป 
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืน ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยและคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนและ 
มิไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืน พรอมทั้งจดทะเบียนโอนที่ดินสวนที่เวนคืน
แลวมิไดใชประโยชนคืนใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๗/๒๕๕๖ ที่ ๑๐๑๑/๒๕๕๖ 
ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ และที่ ๑๔๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
  ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีบางสวนอยูในแนวเขตที่จะตองเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี 
และตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยท่ีดินสวนที่เหลือจาก 
การเวนคืนตามคําฟองมีเน้ือที่ ๙.๐๖ ตารางวา และที่ดินดังกลาวมิไดติดตอเปนผืนเดียวกัน 
กับที่ดินแปลงอื่นของผูฟองคดี กรณีจึงเปนไปตามเง่ือนไขที่ผูฟองคดีสามารถรองขอใหเจาหนาที่
เวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือไดตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ สวนอาคารสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวอยูในแนวเขต
ที่จะเวนคืนเพียงบางสวน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนสวนที่เหลืออยูซ่ึงใชการ
ไมไดแลวดวย ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ขอใหผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานีจัดซ้ือที่ดินและอาคารสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนตามบทบัญญัติดังกลาว แตผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี
ยังไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดีและดําเนินการจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท 
จังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รวมกัน
จัดซ้ือที่ดินและสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืน กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิด
อยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๗ 
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ที่  ๒๙๘ /๒๕๕๗  ที่  ๗๓๙ /๒๕๕๗  ที่  ๗๔๐ /๒๕๕๗  ที่  ๗๔๒ /๒๕๕๗  ที่  ๗๔๓/๒๕๕๗  
ที่ ๗๖๕/๒๕๕๗ ที่ ๗๖๖/๒๕๕๗ และที่ ๘๓๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

  

 ๒) กรณีเก่ียวกับการรอนสิทธิ 
   

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เน้ือที่ ๖๒ ตารางวา  ตอมา  
ไดมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟา 
๒๓๐ กิโลโวลต สีคิ้ว ๒-นครราชสีมา ๓ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดีบางสวนเนื้อที่ ๑๖๕/๑๐ ตารางวา 
อยูในเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดกําหนดเงิน 
คาทดแทนที่ดินเปนเงิน ๒๙,๗๐๐ บาท และคาทดแทนตนไม หรือพืชผล เปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณขอเงินคาทดแทนที่ ดินเพ่ิม  ตอมา ได รับแจงวาคณะกรรมการ 
กํากับกิจการพลังงานมีมติยืนราคาคาทดแทนที่ดินที่กําหนดให ขอใหการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยเวนคืนที่ ดินทั้งแปลงและจายเงินคาทดแทนเปนเงิน ๒๖๐,๕๒๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๗/๒๕๕๗)  
  ที่ดินของผูฟองคดี เน้ือที่ ๖ ไร ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ถูกเขตเดินสายไฟฟา 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพาดผานที่ดินบางสวน เน้ือที่ ๒ ไร ๓ งาน ๔ ตารางวา 
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๖,๒๕๐ บาท ซ่ึงเปนราคาที่ต่ํากวาราคาซ้ือขายที่ดินในทองตลาด  
และการกําหนดเขตเดินสายไฟฟาดังกลาวทําใหที่ดินสวนที่เหลือที่อยูนอกเขตสายไฟฟา  
เน้ือที่ ๓ ไร ๒ งาน ๗๖ ตารางวา มีราคาลดลง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยซื้อที่ดินในราคา ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท หากไมสามารถซื้อที่ดินได  
ใหชดใชคาเสียหายในสวนของที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ที่ไมไดถูกแนวเขต 
เดินสายไฟฟา เปนเงินจํานวน ๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
นับแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิด
อยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๕๘) 
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 ๓) กรณีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

  กรณีฟองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐรับผิด 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

   

  ผูฟองคดีทั้งสิบหาคนไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ 
ซ่ึงถูกเขตชลประทานตามโครงการกิ่วคอหมา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดลําปาง ไดมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
พิสูจนสิทธิการครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน ที่ใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนเปนผูไมมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนคาขนยาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
ดังกลาว เหตุแหงการฟองคดีเกิดจากการปฏิเสธไมใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทน ซ่ึงแมคําสั่งของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดลําปาง ที่ปฏิเสธไมใหผูฟองคดี 
ทั้งสิบหาคนมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนจะเปนคําส่ังทางปกครอง แตการเพิกถอนคําส่ังดังกลาว
ยอมไมมีผลทําใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนมีสิทธิได รับเงินคาทดแทน การแกไขเยียวยา 
ความเดือดรอนเสียหายที่แทจริงในคดีน้ีจึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทน มิใชการเพิกถอนคําสั่ง
หรือการกระทําแตอยางใด ขอพิพาทในคดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงการกําหนดประเภทคดี
หรือขอหาในคดีปกครองน้ัน ยอมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หาใชสิทธิของคูกรณีที่จะเลือกได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๗-๕๙๑/๒๕๕๕) 

  ผูฟองคดีทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคนเปนราษฎรผูครอบครองและทําประโยชน 
ในที่ดินโดยไมมีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางฝายราษีไศล 
และไดรับเงินคาชดเชยที่ดินจากกรมชลประทานไปแลว โดยกรมชลประทานไมไดจายเต็ม 
ตามจํานวนเนื้อที่ที่ รังวัดไดตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. คงจายเงินคาชดเชยใหเฉพาะที่ดิน 
ที่มีรองรอยการทําประโยชนตามผลการสอบรองรอยการทําประโยชน (คา A) ของคณะทํางาน
ตรวจสอบพ้ืนที่และคาอานแปลจากแผนที่ภาพถายทางอากาศเทาน้ัน  ตอมา กรมชลประทาน 
ไดนําเสนอบัญชีรายชื่อราษฎรอีกกลุมหน่ึงตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติจายเงินคาชดเชย 
และมีการจายเงินคาชดเชยแกราษฎรกลุมหลังน้ีเต็มจํานวนเนื้อที่ที่รังวัดไดตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. 
ทั้งที่ปรากฏรองรอยการทําประโยชนและที่ไมปรากฏรองรอยการทําประโยชน ซ่ึงผูฟองคดี 
ทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคนเห็นวาไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมชลประทาน
จายเงินคาชดเชยเต็มตามจํานวนเนื้อที่ดินที่รังวัดไดตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ใหแกผูฟองคดี 
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ทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคนเชนเดียวกับที่จายใหแกราษฎรกลุมดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
ความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๐๗/๒๕๕๖) 
 

๑.๘ การกระทําในกรณีอ่ืนๆ 

 

 ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหย่ืนฟองการใชอํานาจรัฐในบางกรณีตอ
ศาลปกครอง 

 

   ผูรอง (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ไดตกลงทําสัญญาวาจาง
ใหผูคัดคานที่ ๑ ทําการกอสราง ติดตั้งระบบประปาภายในวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการอาชีพ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปน 
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีพิพาท 
เก่ียวกับสัญญาดังกลาวจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และสัญญาพิพาท
ผูรองและผูคัดคานที่ ๑ ไดตกลงใหใชวิธีการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท  
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการ  ดังน้ัน เม่ือมีขอพิพาทเกิดขึ้น จึงตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดวย  โดยในคดีน้ี ผูรองไดมีการเสนอขอพิพาท
ไปยังคณะอนุญาโตตุลาการ และคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดเปนขอพิพาทหมายเลขแดง
ที่ ๖๓/๒๕๔๙ ใหผูคัดคานทั้งสองชําระคาปรับแกผูรอง แตผูคัดคานทั้งสองกลับเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผูรองจึงสามารถยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๙ 
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครอง ศาลปกครองจึงเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการวินิจฉัยคํารองขอใหบังคับ 
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑/๒๕๕๖) 
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   กรณีรองขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ น้ัน 
การระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ซ่ึงเปนเหตุแหงการมีคํารองนี้  
เกิดขึ้นจากการที่ผูคัดคานในฐานะผูเขามาลงทุนในประเทศไทย และเปนผูถือหุนของบริษัท
คูสัญญากับผูรองที่ ๓ (กรมทางหลวง) ตามสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๒ อางเหตุในการ 
เสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการตางประเทศวา เปนผูไดรับผลกระทบจากการแทรกแซง
และการละเลยตอหนาที่ของผูรองที่ ๑ (ราชอาณาจักรไทย) ที่มีตอผูคัดคาน ทําใหมูลคาการลงทุน
และความคาดหวังในการลงทุนของผูคัดคานที่ไดรับจากสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ เสียหาย  
และเปนผูไดรับความคุมครองใหมีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามสนธิสัญญา
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี คําชี้ขาดขอพิพาทดังกลาว 
จึงเปนคําชี้ขาดขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการตางประเทศเกี่ยวกับสนธิสัญญาเก่ียวกับ 
การสงเสริมและการถอยทีถอยคุมครองการลงทุน พ.ศ. ๒๕๐๔ และสนธิสัญญาเก่ียวกับ 
การสงเสริมและคุมครองการลงทุนตางตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงมิใชคําชี้ขาดขอพิพาท 
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ศาลปกครองจึงมิใชศาลที่มีเขตอํานาจ 
ที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คํารองน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๘๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ))  

 

๒. ขอพิจารณาเก่ียวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

๒.๑ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนการกระทํา 
ทางปกครอง แตกฎหมายกําหนดใหไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 ๒.๑.๑ การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 

 

   ผูฟองคดีเปนขาราชการทหาร ถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานทุจริต 
ในการตรวจเลือกทหารกองเกินสงเขากองประจําการเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๕  ตอมา  
นายกรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
๒๕๑๕ ลงโทษจําคุกผูฟองคดีมีกําหนด ๗ ป ในขอหารวมและสนับสนุนกันกระทําความผิด 
ฐานเรียกและรับทรัพยสินสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการชวยเหลือทหาร
กองเกินมิตองเขารับราชการทหารกองประจําการ อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 



 
 
๑๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  หลังจากนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ไดมีคําส่ังกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ โดยมีสาระสําคัญวา ดวยไดมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดยศนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับโทษจําคุก เน่ืองจาก 
ไดกระทําผิดฐานทุจริตในการตรวจเลือกทหารกองเกินสงเขากองประจําการเม่ือเดือนเมษายน 
๒๕๑๕ แลว จํานวน ๑๔ คน ซ่ึงมีชื่อผูฟองคดีอยูในลําดับที่ ๘ กระทรวงกลาโหมจึงใหยายประเภท
ผูที่ถูกถอดยศทั้ง ๑๔ คน เปนพนราชการทหาร ประเภทที่ ๒ ไมมีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ  
โดยในสวนของผูฟองคดีใหมีผลตั้งแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มูลเหตุของการออกคําส่ังของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เกิดขึ้นมาจากการท่ีผูฟองคดี
ตองโทษจําคุก จึงไดดําเนินการถอดยศผูฟองคดี และมีคําส่ังกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๑๗ ปลดผูฟองคดีจากการเปนขาราชการทหาร  ดังน้ัน การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมมีคําส่ังดังกลาว จึงถือไดวาเปนการดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหารตามมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๕๕)  

   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ไดมีคําส่ังปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
ฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ เปนนายสิบกองหนุน ไมมีสิทธิรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ  
และบํานาญ สังกัด บก. จทบ. ลบ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีมิไดมีเจตนา 
ที่จะขาดหนีราชการ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแมทัพภาคที่ ๑ และกองทัพบก  
รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการทหาร และใหเพิกถอนคําส่ังปลดผูฟองคดีออกจากราชการน้ัน 
มูลเหตุแหงการออกคําสั่งดังกลาวสืบเน่ืองมาจากผูฟองคดีหนีราชการทหารในเวลาประจําการ 
จึงเปนการดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหารตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ สวนที่ผูฟองคดีฟองขอใหแมทัพภาคที่ ๑ และกองทัพบก 
รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการทหาร ก็เปนเรื่องสืบเน่ืองมาจากการดําเนินการเก่ียวกับ 
วินัยทหารดังกลาว จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๖)  

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีนายทหารสัญญาบัตรกระทําการเขาขายผิดวินัยทหารหรือไม  
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวน้ัน 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความผิดวินัยทหารเปนกระบวนการหนึ่ง 
ในการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร และเปนกระบวนการเดียวกันกับการดําเนินการเก่ียวกับ
วินัยทหาร ไมอาจแยกออกจากความผิดวินัยทหารได จึงเปนการฟองการดําเนินการเก่ียวกับ



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วินัยทหาร ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๗/๒๕๕๖)  

  

 ๒.๑.๒ การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 

 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําหนังสือถึงประธานศาลฎีกาในฐานะประธาน
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ขอใหลงโทษทางวินัยตอผูพิพากษาสองนาย คือ 
นาย ล. และนาย ส. เน่ืองจากออกคําส่ังในการเรียกเงินประกันแกผูฟองคดีซ่ึงเปนจําเลย 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๒/๒๕๕๓ ของศาลอาญากรุงเทพใต สูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  
อันเปนการไมปฏิบัติตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เก่ียวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหา หรือจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏวาประธานศาลฎีกา (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําส่ังตามหนังสือของสํานักงาน 
ศาลยุติธรรมวา ผูพิพากษาสามารถใชดุลพินิจในการเรียกหลักประกันได ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองเพื่อใหศาลปกครองสั่งใหประธานศาลฎีกาดําเนินการทางวินัยกับ 
ผูพิพากษาทั้งสองนาย โดยขอใหศาลปกครองมีคําสั่งวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่วาใหยุติ 
เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีมิชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากไมปฏิบัติตามขอบังคับฯ 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ และมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษผูพิพากษาทั้งสองนายตามกฎเกณฑของ ก.ต. ตอไปดวย  
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการดําเนินการของประธานศาลฎีกาในฐานะประธานกรรมการตุลาการ 
อันจะนําไปสูหรือไมนําไปสูการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตอไปตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ เน่ืองจากในสวนของคําฟองที่เก่ียวกับคําขอใหศาลปกครอง 
มีคําสั่งวาคําสั่งของประธานศาลฎีกาทีว่าใหยุตเิร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีมิชอบดวยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่จะขอใหศาลปกครองพิพากษาวา 
คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และกําหนดคําบังคับสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดี น้ัน เม่ือพิจารณาจากหนังสือของประธานศาลฎีกาลงวันที่  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ แลว  
คําสั่งดังกลาวเปนการสั่งใหยุติเร่ืองรองเรียนกลาวหาผูพิพากษาท้ังสองนายของผูฟองคดี เปนผลให
ผูพิพากษาทั้งสองนายไมถูกดําเนินการทางวินัย จึงเปนคําส่ังที่เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย
กับผูพิพากษาทั้งสองนายของผูถูกฟองคดีในฐานะประธานกรรมการตุลาการอันจะนําไปสู
หรือไมนําไปสูการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตอไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ และในสวนของคําฟองที่เก่ียวกับคําขอใหศาลปกครองมีคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการแตงตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษผูพิพากษาทั้งสองนายตามกฎเกณฑ 



 
 
๑๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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ของ ก.ต. ตอไป น้ัน  ประธานศาลฎีกาถูกฟองในฐานะประธานกรรมการตุลาการ โดยผูฟองคดี
ขอใหศาลปกครองมีคําสั่งใหประธานศาลฎีกาดําเนินการทางวินัยกับผูพิพากษาในศาลยุติธรรม 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ (ตามกฎเกณฑของ ก.ต.) จึงเปนเรื่อง
เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยกับผูพิพากษาทั้งสองนายของผูถูกฟองคดีในฐานะประธาน
กรรมการตุลาการอันจะนําไปสูหรือไมนําไปสูการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตอไป 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
ที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง ตามนัยมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๕๗)  

 

 ๒.๑ .๓ การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลชํานัญพิเศษ 

 

   ๑) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลแรงงาน 

 

  ธนาคารออมสินไม ดํา เ นินการตามคําขอของผูฟองคดีทั้ งสอง 
ที่ขอใหผูถูกฟองคดียกเลิกสิทธิการชวยเหลือบิดามารดาของพนักงานเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
ตามระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๓๙๘ วาดวยการชวยเหลือพนักงานเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาล และคลอดบุตร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ทําใหผูฟองคดีทั้งสอง 
ซ่ึงเปนบิดามารดาของนาย ช. ซ่ึงเปนพนักงานของธนาคารออมสินไดรับความเดือดรอน
เสียหายเนื่องจากไมสามารถไปขอใชสิทธิการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดียกเลิกสิทธิ 
การชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูฟองคดีทั้งสอง อันมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเน่ืองจากในมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตองอยูภายใตบังคับ 
แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เวนแตรัฐวิสาหกิจน้ันไดรับ 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การยกเวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงไมปรากฏวาธนาคารออมสินไดรับการยกเวน 
แตอยางใด และในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันน้ีไดกําหนดความหมายของคําวา “สภาพการจาง” 
ไวในบทนิยามตามมาตรา ๖ วา หมายถึง หลักเกณฑและเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน 
กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือ
ลูกจาง อันเก่ียวกับการจาง หรือการทํางาน  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาตามระเบียบการธนาคารออมสิน 
ฉบับที่ ๓๙๘ วาดวยการชวยเหลือพนักงานเก่ียวกับการรักษาพยาบาล และคลอดบุตร ลงวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แลว เห็นไดวา เปนการกําหนดขึ้นเพ่ือใหสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการ
แกลูกจางและบุคคลในครอบครัวของลูกจาง อันถือไดวาเปนสภาพการจาง แมผูฟองคดีทั้งสอง
จะมิไดเปนลูกจางหรือพนักงานของธนาคารออมสินโดยตรง แตเม่ือผูฟองคดีทั้งสองเปนบิดา
มารดาของนาย ช. ซ่ึงเปนพนักงานของธนาคารออมสิน จึงถือไดวาเปนบุคคลในครอบครัว 
ของลูกจางที่มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการจากระเบียบดังกลาวอยูดวย คดีน้ีจึงเปน 
คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซ่ึงอยูในอํานาจของ 
ศาลแรงงานที่จะพิจารณาพิพากษาตามความในมาตรา ๘ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ คดีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๕๕) 
  ผูฟองคดีทั้งสองเปนลูกจาง ตําแหนงพนักงานเก็บคาโดยสารและ
พนักงานขับรถ สังกัดองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่ จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการท่ีหัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ห.รป. ๒๑ เขตการเดินรถที่ ๑ ไดมีคําสั่ง
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถท่ี ๑ ที่ ๕๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
เร่ือง เปลี่ยนวันหยุดประจําสัปดาหของพนักงาน โดยเปล่ียนวันหยุดของผูฟองคดีทั้งสอง 
จากวันอาทิตยมาเปนวันพฤหัสบดีแทน ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมสามารถเขาเรียนได น้ัน  
ในเร่ืองกําหนดวันและเวลาทํางาน อยู ในความหมายของสภาพการจาง ตามมาตรา ๖  
แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
สภาพการจางในเรื่องกําหนดวันและเวลาทํางานตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
จึงเปนคดีเก่ียวกับขอพิพาทแรงงานที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน  
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ คดีไมอยูในอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๕๕)  



 
 
๑๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่สํานักงานประกันสังคม
เขตพ้ืนที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูฟองคดีชําระเงินสมทบไมถูกตองในป พ.ศ. ๒๕๕๐ - 
๒๕๕๑ หนังสือเตือนใหผูฟองคดีชําระเงินสมทบ และหนังสือใหผูฟองคดีไปพบพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือใหถอยคําเก่ียวกับการชําระเงินสมทบเพิ่มเติมของป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  
ความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงเกิดจากการใชอํานาจตรวจสอบและการแจง 
ใหชําระเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงตามมาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
กําหนดใหผูซ่ึงไมพอใจในคําสั่งดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณ  
และตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหผูอุทธรณซ่ึงไมพอใจ 
ในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัย  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไมพอใจคําส่ังใหชําระเงินสมทบเพ่ิมเติมดังกลาว ผูฟองคดี
ชอบท่ีจะตองอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณ หากผูฟองคดีไมพอใจผลคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณ ก็มีสิทธินําคดีไปฟองยังศาลแรงงาน ขอพิพาทในคดีน้ีจึงอยูในอํานาจ
ของศาลแรงงาน ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๘๑๒/๒๕๕๕) 
  นาง ม. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานของสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีจายเงินคาจางคางจายงวดการทํางานของลูกจางรายวัน รายเดือน 
และรายเหมา จํานวน ๙๗ คน ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนเงิน
รวมทั้งสิ้น ๔,๙๙๑,๖๖๘ บาท ภายในกําหนด ๑๕ วันนับแตวันทราบคําสั่งหรือถือวาทราบคําสั่ง  
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว เม่ือคําส่ังดังกลาวเปนการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กอใหเกิด
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผูฟองคดีไมพอใจคําส่ังขางตน 
ผูฟองคดีสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีจะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงาน ศาลแรงงานจึงเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีน้ี  ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ คดีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๔/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคออกคําสั่งใหปลดผูฟองคดีออกจากงาน 
กรณีขาดงานติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาวและใหผูฟองคดีกลับเขาทํางาน เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตโดยที่มาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตองอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เวนแต รัฐวิสาหกิจน้ันได รับการยกเวนตามที่ กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ซ่ึงไมปรากฏวาการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับการยกเวนแตอยางใด เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีกับผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีนิติสัมพันธกันในฐานะลูกจางกับนายจาง 
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอพิพาทระหวางผูฟองคดีกับผูวาการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคในคดีน้ีเกิดจากการท่ีผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคออกคําส่ังปลด 
ผูฟองคดีออกจากงาน จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
จึงเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๑/๒๕๕๖)  
  คําสั่งของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ลงวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ใหผูฟองคดีเจาหนาที่ในสังกัดรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก
การกระทําละเมิดแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว เม่ือธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ อันเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเม่ือผูฟองคดีกับธนาคาร 
เพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยมีนิติสัมพันธกันในฐานะลูกจางกับนายจาง 
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ 
ขอพิพาทในคดีน้ีเกิดจากการที่ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยออกคําส่ังให 
ผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรงจนกอใหเกิดความเสียหายแกธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
คดีน้ีจึงเปนคดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญา 
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จางแรงงาน ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนคดีที่ไมอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๖) 
  ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผู อํานวยการ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง  
แจงยกเลิกการจางพนักงานชางทดลองปฏิบัติงาน โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีเปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพังงา  
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ  
แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากผูฟองคดีไดผานการพิจารณาคัดเลือกเปนพนักงานชาง 
สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพังงา ซ่ึงตามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการจาง 
และบรรจุพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔ กําหนดวา ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาปฏิบัติงาน 
ในการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกคุณวุฒิและทุกตําแหนงตองทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา ๓ เดือน จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานประจํา... 
ผูวาการจึงไดมีคําสั่งลงวนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ จางผูฟองคดีเปนพนักงานชาง ทดลองปฏิบัติงาน 
ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนระยะเวลา ๓ เดือน โดยใหไดรับ
อัตราคาจางเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท แตเม่ือครบกําหนดทดลองปฏิบัตงิานแลว กอนจะบรรจุผูฟองคดี
เปนพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคไดตรวจสอบพบวาผูฟองคดีเคยมีประวัติคดีถูกศาลจังหวัด 
สุราษฎรธานีไดมีคําพิพากษาใหปรับและลงโทษจําคุก แตโทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 
๑ ป และคดีถึงที่สุดแลว ซ่ึงขาดคุณสมบัติการเปนพนักงานตามขอ ๖ (๑๑) ของขอบังคับ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๔ เรื่อง แจงยกเลิกการจางพนักงานชางทดลองปฏิบัติงาน  ดังน้ัน ระยะเวลาตั้งแตวันที่จาง 
ผูฟองคดีเปนพนักงานชางทดลองปฏิบัติงานจนถึงวันที่แจงยกเลิกการจาง ผูฟองคดียังคงมีฐานะ
เปนพนักงานชางทดลองปฏิบัติงาน และไดรับคาจางจากการไฟฟาสวนภูมิภาค นิติสัมพันธ
ระหวางผูฟองคดีกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงอยูในฐานะลูกจางกับนายจางตามมาตรา ๖  
แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใตขอบังคับและระเบียบ 
ที่กําหนดความสัมพันธหรือสภาพการจางระหวางกัน ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี
จากการท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนังสือแจงยกเลิกการจางผูฟองคดีเปนพนักงานชาง  
ทดลองปฏิบัติงาน จึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง
เก่ียวกับสภาพการจางซ่ึงอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมาย 
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วาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ คดีน้ีจึงเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลแรงงานตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ บัญญัติใหเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๑๗/๒๕๕๖)  
  ผูฟองคดีเปนพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะหไดยื่นคํารอง 
ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการแตงตั้งผูฟองคดีจากพนักงานสนับสนุนสาขา เกรด ๔  
เปนเกรด ๕ เน่ืองจากผูฟองคดีควรจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปน เกรด ๗ แตคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะหไมพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีตามหนังสือดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะหพิจารณาหนังสือรองขอ 
ความเปนธรรมของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ัง เม่ือธนาคาร
อาคารสงเคราะหเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ดังน้ัน ความสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับธนาคารอาคารสงเคราะห จึงเปนไปตามสัญญาจาง
ระหวางนายจางกับลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓  
เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือรองขอความเปนธรรมโดยขอใหคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
พิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงหรือเกรดใหสูงขึ้นตามสิทธิที่ควรได อันมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง 
นิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง จึงเปนเรื่องเก่ียวกับสภาพการจาง เปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
สิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๖)  
  การท่ีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง 
ของพนักงานขับรถจากรายเดือนเปนรายวัน โดยผูฟองคดีไมไดยินยอมกับหลักเกณฑ 
การกําหนดคาจางดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับคาจางและสิทธิประโยชนลดนอยลงกวาเดิม 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพคืนสิทธิใหผูฟองคดีกลับมา
เปนรายเดือนเหมือนเดิม พรอมทั้งสิทธิผลประโยชนอ่ืนอันพึงมีพึงไดแกผูฟองคดี และใหชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี ความสัมพันธระหวางผูฟองคดีและองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เก่ียวของกับสิทธิตามสัญญาจางและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ประกอบกับพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดความหมายของคําวา สภาพการจาง 
หมายความวา หลักเกณฑและเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง อันเก่ียวกับการจาง  
หรือการทํางาน กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน  
หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๖)   
  คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไมมีมติ 
ใหปรับเพ่ิมคาจางแกพนักงานรายวันขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือเปลี่ยนสภาพการจาง 
ใหผูฟองคดีมีรายไดไมนอยกวาเดิมและปรับเพ่ิมคาจางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว   
คําฟองนี้จึงมีลักษณะเปนคดีพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงเปนคดีพิพาท
อันเกิดจากนิติสัมพันธระหวางคูกรณีที่อยูในฐานะนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ 
ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ .ศ . ๒๕๒๒ คดีตามขอหานี้ จึงไมอยู ในอํานาจพิจารณา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๕๗)  
  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูอํานวยการ 
กองบริหารงานทั่วไปในฐานะรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต ๒ มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงรองผูวาการการประปาสวนภูมิภาค (ปฏิบัติการ ๔)  
เรื่อง ขอใหชะลอการจายเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางานของผูฟองคดีไวกอน เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ขอใหศาลพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งใหการประปาสวนภูมิภาคจายเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางาน และเงินคาจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนพรอมดอกเบี้ย โดยที่มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดคําวา “ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจาง 
เพ่ือรับคาจาง และคําวา “นายจาง” หมายความวา รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางาน 
โดยจายคาจ างให  เ ม่ือผูฟองคดีเปนพนักงานในสัง กัดของการประปาสวนภูมิภาค 
ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ นิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับการประปาสวนภูมิภาคจึงอยูในฐานะลูกจาง



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับนายจางตามพระราชบัญญัติดังกลาว ภายใตขอบังคับและระเบียบที่กําหนดความสัมพันธ 
หรือสภาพการจางระหวางกัน แมการประปาสวนภูมิภาคจะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยแตผูฟองคดีไมใชขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขอตามคําขอ
ในคําฟองลวนแตเปนขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง
เก่ียวกับสภาพการจาง รวมทั้งเปนคดีที่เกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเน่ืองจาก 
ขอพิพาทแรงงาน และโดยที่ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ยกเวนใหการจางตามสัญญา 
จางแรงงานระหวางผูฟองคดี และการประปาสวนภูมิภาคไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวย 
การคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ จึงเปนคดีที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามนัยมาตรา ๘ วรรคหน่ึง (๑) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงมาตรา ๙ วรรคสอง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๕๗) 
  ผูฟองคดีทั้งสิบสามเปนพนักงานสังกัดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีคําสั่ง 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เรื่อง แตงตั้งพนักงาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งพนักงานดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม เม่ือการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
เปนรัฐวิสาหกิจที่ตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงตามมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖ ไดกําหนดความหมายของคําวา  
“สภาพการจาง” หมายความวา หลักเกณฑและเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวัน 
และเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง  
อันเก่ียวกับการจาง หรือการทํางาน น้ัน ผูฟองคดีทั้งสิบสามคนกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
มีนิติสัมพันธกันในฐานะลูกจางกับนายจางตามพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอพิพาท 
ในคดีน้ีเกิดจากการท่ีคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง
โยกยายพนักงานระดับบริหาร (นักบริหาร ๑๐ และนักบริหาร ๙) ซ่ึงผูวาการการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยไดมีคําสั่ง เร่ือง แตงตั้งพนักงาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดังกลาว อันถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลง 
นิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับสภาพการจาง กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงอยู 



 
 
๑๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๘/๒๕๕๗)  
 

   ๓ )  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลภาษีอากร 

 

 ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ เจาหนาที่ 
ของกรมศุลกากรส่ังกักตูสินคาและแจงใหผูฟองคดีชําระอากรขาเขาการนําเขาสินคามะพราวแก
ปอกเปลือกคละเกรดจากประเทศอินโดนีเซีย ในอัตราผลละ ๖ บาท แตผูฟองคดีเห็นวาไดชําระ
อากรขาเขาอัตราผลละ ๓ บาท ถูกตองตามกฎหมายแลว เจาหนาที่ของกรมศุลกากรตอง 
ตรวจปลอยสินคา ไมมีอํานาจสั่งกักสินคาของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
กรมศุลกากรคืนภาษีอากรและเรียกคาเสียหายที่ เ กิดจากการกระทําของกรมศุลกากร  
และใหยกเลิกระเบียบหรือคําสั่งหรือกฎหมายของกรมศุลกากรที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
ที่กอใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมแกผูฟองคดี เม่ือเหตุแหงการฟองคดีเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ปฏิเสธการชําระคาภาษีอากรตามที่เจาหนาที่ของกรมศุลกากรแจงใหชําระอากรขาเขาดังกลาว 
จึงเปนการโตแยงคําสั่งของเจาหนาที่ที่เรียกเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย อันเปนคดีอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของเจาพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๖/๒๕๕๕)  
 ผูฟองคดีไดลาออกจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย ซ่ึงขณะลาออกผูฟองคดีมียอดเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบจํานวน 
๒,๗๓๕,๗๑๘.๔๙ บาท โดยกองทุนฯ ไดดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายของเงินได จํานวน 
๘๒๐,๗๑๕.๕๕ บาท คงเหลือเงินไดสุทธิที่ผูฟองคดีไดรับจํานวน ๑,๙๑๕,๐๐๒.๙๔ บาท  
ผูฟองคดีเห็นวาการหักเงินภาษีดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม จึงมีหนังสือ
โตแยงคัดคานตอกรมสรรพากรเพื่อขอคืนเงินภาษีอากรดังกลาวหรือลดจํานวนการเก็บภาษีเงินได 
แตจนขณะยื่นฟองคดีน้ีผูฟองคดียังไมไดรับคําชี้แจงใด ๆ จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหคืนเงินภาษีจํานวน ๘๒๐,๗๑๕.๕๕ บาท แกผูฟองคดี และหรือลดจํานวนลง 
จากอัตราภาษีจํานวนรอยละ ๔๕ เหลือรอยละ ๑๐ เปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดี 
คืนเงินภาษีและหรือลดจํานวนอัตราภาษีอากรลง เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการขอคืนภาษีอากร  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๘/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกิจการหองพักไดเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เปนประจําทุกป เฉลี่ยปละประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แตในป ๒๕๕๖ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดียื่นแบบประเมินเพ่ือชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เพ่ิมเติม) และคาธรรมเนียมกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  
ประจําป ๒๕๕๖ รวมเปนเงินที่ตองชําระเพ่ิมทั้งสิ้นจํานวน ๓๑,๑๓๒.๕๐ บาท ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดียื่นแบบประเมินเพ่ือชําระภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน (เพ่ิมเติม) และคาธรรมเนียมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  
เม่ือผูฟองคดีประสงคใหองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ และนายกองคการบริหารสวนตําบล
แกใหญประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของผูฟองคดีเสียใหมใหถูกตอง จึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ถือเปนคดีอุทธรณคําวินิจฉยัของเจาพนักงานหรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร 
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงเปนขอยกเวนที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๔/๒๕๕๖) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งไมอนุมัติใหขยายเวลาการย่ืนแบบ
แสดงรายการและนําสงภาษีมูลคาเพ่ิม ตามคํารองขอของผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําส่ังไมอนุมัติใหขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ
และนําสงภาษีมูลคาเพ่ิม การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีคําส่ังไมอนุมัติใหผูฟองคดี
ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและนําสงภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง  
แหงประมวลรัษฎากร น้ัน มีผลทําใหผูฟองคดีอาจตกเปนบุคคลที่ไมไดนําสงภาษีใหครบถวน
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และผูฟองคดีอาจตองชําระเงินเพ่ิมรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือน 
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระตามมาตรา ๘๙/๑ วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร  
แตอยางไรก็ตาม เม่ือประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๙/๒ ไดบัญญัติวา เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บ
ภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีพิพาทที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง มีคําสั่งไมอนุมัติใหผูฟองคดีขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและนําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงมีผลทําใหผูฟองคดีอาจตองชําระเงินเพ่ิมรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษ 
ของเดือนดังกลาวน้ัน เปนขอพิพาทเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง 



 
 
๑๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ ไดบัญญัติความหมายของ
ภาษีอากรไววา ภาษีอากร หมายความวา ภาษี อากร และคาภาคหลวงทุกชนิด ฯลฯ  ดังนั้น 
ภาษีมูลคาเพ่ิมจึงเปนภาษีอากรประเภทหน่ึง และทําใหขอพิพาทที่เก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม
ดังกลาว เปนขอพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๔/๒๕๕๖) 
 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการประเมินภาษีอากร 
ตามหนังสือแจงการประเมินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หนังสือแจงการประเมินภาษีมูลคาเพ่ิม 
และหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมเปนเงิน 
๘๓,๗๔๓,๘๖๕ บาท ของสํานักตรวจสอบภาษีกลางที่ประเมินโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหอธิบดีกรมสรรพากร ระงับการบังคับคดีผูฟองคดีจาก 
การไมชําระคาภาษีตามหนังสือแจงการประเมินไวชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด  
และขอใหเพิกถอนหนังสือแจงการประเมินภาษี น้ัน การที่สํานักตรวจสอบภาษีกลาง  
โดยมีพนักงานเจาหนาที่ ทําการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรของผูฟองคดี ตามหนังสือแจง 
การประเมินภาษีดังกลาว หากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว ผูฟองคดีมีสิทธิ 
ยกเหตุผลทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายขึ้นโตแยงคัดคานเหตุผลในการประเมินภาษีอากร 
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลรัษฎากร ประกอบมาตรา ๗ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลว คดีน้ีจึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลภาษีอากร มิใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่มีหนังสือถึงอธิบดี
กรมสรรพากร ขอคืนภาษีเพ่ิมเติมที่ชําระไวเกินจํานวนเงิน ๓๗,๒๗๑.๕๒ บาท แตอธิบดี
กรมสรรพากรไดคืนเงินภาษีใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๖๕๑.๗๐ บาท เม่ือผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่งดังกลาว อธิบดีกรมสรรพากรก็มีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา การคืนเงินภาษี 
ใหผูฟองคดีดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณและคืนเงินภาษีอากรที่เหลือแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ย แมคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี อันเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตเม่ือมูลคดีน้ีสืบเน่ืองจาก



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การท่ีผูฟองคดีประสงคจะไดรับการคืนเงินภาษีที่ชําระไวเกิน ขอพิพาทที่เปนเหตุแหงการฟองคดี 
จึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของเจาพนักงานเก่ียวกับภาษีอากรและการขอคืนคาภาษีอากร 
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๑/๒๕๕๗)  
 อธิบดีกรมสรรพากรไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีนําเงินไปชําระ
ภาษีอากรคางจํานวน ๒๕๑,๑๓๑ บาท และตอมาไดมีหนังสือแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ 
ภาษีอากรรวมเปนเงิน ๓๘,๒๙๙.๙๖ บาท ทําใหผูฟองคดีไมไดรับคืนเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตามที่ขอคืน และยังคงมีหนาที่ชําระภาษีที่คงคางใหครบถวน ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอยกเวน 
การเก็บภาษีสวนที่เกินจากการหักกลบลบหน้ีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตอธิบดีกรมสรรพากร
มิไดพิจารณาเรื่องดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดีกรมสรรพากรยกเวน 
เก็บภาษีอากรสวนที่เพ่ิมจํานวน ๒๕๑,๑๓๑ บาท ใหคืนเงินที่เหลือจากเงินคืนภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดา ปภาษี ๒๕๕๕ และหากไมยกเวนการเก็บภาษีสวนที่เพ่ิม ก็ขอใหผอนคลาย 
โดยการผอนชําระภาษีอากรคงคางดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการขอคืนเงินคาภาษีอากร
หรือขอลดจํานวนอัตราภาษีอากรลง รวมถึงมาตรการผอนคลายที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการขอคืนคาภาษีอากร ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตาม 
มาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๕๘)  

 

   ๔ )  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

 

 การท่ีสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทรายและอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง (สอต.) และสํานักนโยบายอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย (สนย.) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาล จัดทําโครงการนโยบายของไทยในการจัดการโซอุปทาน 
และโลจิสติกสออยและน้ําตาล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และโครงการศึกษาแนวทาง 
การบริหารจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และผูฟองคดีทั้งสามกลาวอางวาโครงการดังกลาวมีเน้ือหาและรายละเอียดของ 
องคความรู ลอกเลียนโครงรางการวิจัยของผูฟองคดีทั้งสาม เม่ือโครงรางการวิจัยของผูฟองคดี
ทั้งสามเปนงานที่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับ



 
 
๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การกระทําของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลไมใชการใชอํานาจทางปกครอง 
หรือเปนการออกคําสั่งทางปกครอง  ดังน้ัน คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ไมใชคดีพิพาททางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๖) 

   

   ๕) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลลมละลาย 

 

 ผูฟองคดียื่นคํารองขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กองบังคับคดี
ลมละลาย ๕ ดําเนินการเพื่อใหปลดผูฟองคดีจากลมละลายเน่ืองจากพนจากการเปน 
บุคคลลมละลายเมื่อครบกําหนดสามปนับแตวันที่มีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด คือ วันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๓ แตเจาพนักงานพิทักษทรัพย กองบังคับคดีลมละลาย ๕ มีคําสั่งงดดําเนินการ
ตามคํารองเน่ืองจากเห็นวาการนับระยะเวลาปลดจากลมละลายตองนับจากวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
เม่ือศาลลมละลายกลางไดพิพากษาใหผูฟองคดีลมละลายเม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
จึงครบกําหนดปลดผูฟองคดีจากลมละลายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย กองบังคับคดีลมละลาย ๕ ที่มีคําสั่งไมดําเนินการปลดผูฟองคดี
จากลมละลายเปนคําสั่งทางปกครองและคดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังไมดําเนินการเพ่ือใหมีการปลดผูฟองคดี 
จากลมละลาย เม่ือหลักเกณฑและวิธีการในการปลดผูฟองคดีจากลมละลายซึ่งรวมถึงการนับ
ระยะเวลาในการปลดจากลมละลาย เปนกระบวนการที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓  ดังนั้น ขอพิพาทที่ผูฟองคดีอางในคดีน้ี 
จึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการดําเนินการภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีลมละลาย  
ซ่ึงตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติดังกลาว ขอพิพาทในคดีน้ีจึงเปนคดีลมละลาย ตามนิยาม 
ของคําวา “คดีลมละลาย” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา 
คดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงศาลลมละลายมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๗  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีน้ีจึงเขาขอยกเวนที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๕)  
 กรณีฟองวา  ผูฟองคดีทั้ งแปดเปนผูถือ หุนใหญของบริษัท  อ .  
กอนศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่  
ผูบริหารแผนซึ่งเปนผูแทนของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดี) ไดแกไขแผนฟนฟูกิจการ 
โดยใหอํานาจกระทรวงการคลังในการเพ่ิมทุนของบริษัท อ. และไดมีการนําหุนเพ่ิมทุนไปขาย
ใหกับบริษัท ป. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคาร อ. และกองทุน ร. ซ่ึงเปนบริษัท 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ผูถูกฟองคดีถือหุนใหญหรือเปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผูถูกฟองคดีในราคา 
ที่ผูฟองคดีทั้งแปดเห็นวาต่ํากวาราคาหรือมูลคาที่ยุติธรรมของหุนบริษัท อ. ในขณะนั้น  
จึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งแปดซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญเดิมของบริษัท อ.  
ขอใหศาลส่ังใหกระทรวงการคลังชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย หรือใหกระทรวงการคลัง
ดําเนินการใหหนวยงานที่อยู ในกํากับดูแลและบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุนใหญ 
ซ่ึงกระทรวงการคลังไดขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัท อ. จํานวนรอยละ ๖๑.๕๐ ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัทดังกลาวไป ใหทําการโอนขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวที่ไดมีการซ้ือไปทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
ทั้งแปดตามสัดสวนการถอืหุนที่ผูฟองคดีทั้งแปดถืออยูเดิมในราคาหุนละ ๓.๓๐ บาท (อันเปนราคา
ที่ไดมีการซ้ือหุนเพ่ิมทุน) หักดวยเงินปนผลที่ผูซ้ือหุนเพ่ิมทุนไดรับไปแลวทั้งหมดจากบริษัทดังกลาว 
นับแตวันที่ไดมีการซ้ือหุนเพ่ิมทุน เปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งแปดเห็นวาผูบริหารแผนฟนฟู 
ซ่ึงเปนผูแทนของกระทรวงการคลังปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต หรือกอใหเกิดความเสียหายแก 
ผูฟองคดีทั้งแปด ผูฟองคดีทั้งแปดจึงชอบที่จะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลลมละลาย 
เพ่ือขอใหเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปดไดตามบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๖๗ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขอพิพาทดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลลมละลาย ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๓/๒๕๕๕)  
 กรณีผูรอง (กรุงเทพมหานคร) ยื่นคํารองวา ผูรองไดใชสิทธิตามสัญญา
จางผูคัดคาน (บริษัท ซ.) กอสรางสะพานคนเดินขามถนนสุขุมวิท ๑๐๓ บริเวณปากซอยอุดมสุข ๒๖ 
ยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด กรณีผูคัดคาน 
ทําผิดสัญญาโดยกอสรางสะพานไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมชําระคาปรับ 
แกผูรอง โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดตามขอพิพาทหมายเลขแดงที่ ๙๘/๒๕๕๑  
เม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงิน ๑,๘๑๕,๓๕๑ บาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ ๗.๕ ตอป คิดจากตนเงิน ๑,๘๙๕,๓๒๖ บาท นับแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗  
ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และดอกเบี้ยอัตราเดียวกันนับแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘  
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูรอง แตผูคัดคานมิไดปฏิบัติตามคําชี้ขาดดังกลาว  ตอมา  
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดผูคัดคานในคดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๒๓๔/๒๕๕๔ 
ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผูรองจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งบังคับใหผูคัดคานชําระเงินตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และใหคืนคาธรรมเนียมศาล
ใหผูรอง น้ัน แมการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แตเม่ือศาลลมละลายมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
ผูคัดคานแลว และมูลหน้ีของผูรองในคดีน้ีเปนหน้ีเงินที่เกิดขึ้นกอนที่ศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย



 
 
๑๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เด็ดขาดดังกลาว  ดังน้ัน ผูรองในฐานะเจาหน้ีจะไดรับชําระหนี้ก็แตโดยการปฏิบัติตามวิธีการ 
ที่ กําหนดในพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมวาผูรองจะเปนเจาหน้ี 
ตามคําพิพากษา หรือคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือไมก็ตาม  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๗  
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เม่ือหลักเกณฑและวธิีการในการขอรับชําระหนี้
เปนกระบวนการที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ในสวนที่ ๑ วาดวยการขอรับชําระหนี้ ตั้งแตมาตรา ๙๑ ถึงมาตรา ๑๐๘  ดังนั้น ขอพิพาท 
ระหวางผูรองกับผูคัดคานในคดีน้ีจึงเปนคดีลมละลาย ตามนิยามของคําวา “คดีลมละลาย”  
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงศาลลมละลายมีอํานาจพิจารณาพิพากษา ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว คดีน้ีจึงเขาขอยกเวนที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ 
วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๕/๒๕๕๗) 
 

๒.๑.๔ การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๑.๕ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๒.๑.๖ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินแปลงที่จดทะเบียนจํานองเปนประกันสัญญากู
เบิกเงินเกินบัญชี ระหวางบริษัท ก. ผูกู กับธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ผูใหกู 
ตอมา หน้ีสินและสิทธิจํานองดังกลาวไดโอนมาเปนของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)  
(ผูถูกฟองคดี) ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และเมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาดและ 
นําเงินมาหักกับหน้ีที่คางชําระแลว ยังคงมีหน้ีสินที่ผูฟองคดีและบริษัท ก. จะตองชําระใหแก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) คางอยูอีก จึงไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางขอใหมี
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดผูฟองคดีและบริษัท ก. ผูฟองคดีเห็นวา การกระทําดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)  



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๓ 
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ถอนคํารองที่ยื่นตอศาลลมละลายกลางเพ่ือใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดผูฟองคดีใหคืนที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๙๘๒ ตําบลคอหงษ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใหแกผูฟองคดี  
ใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี การที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ไดดําเนินการ 
นําทรัพยสินที่พิพาทออกขายทอดตลาด และย่ืนคํารองตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอใหมี 
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดผูฟองคดีและบริษัท ก. เปนการจัดการหรือการดําเนินการที่เก่ียวกับ
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่อยูภายใตพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยที่มาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดดังกลาว ไดบัญญัติไมใหนํากฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดําเนินการเก่ียวกับ 
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดน้ี  
ดังนั้น ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทในคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๑๕/๒๕๕๖)  

 

๒.๒ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไมเปน 
การกระทําทางปกครอง และไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 ๒.๒.๑ การกระทําทางรัฐบาล 

 

   ๑) ความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) ความสัมพันธกับรัฐสภา 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๓) งานทางนโยบาย 

 

 การท่ีคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีมติเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการเก่ียวกับการปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือฟนฟูฐานะทางการเงิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยจัดตั้งบริษัทลูก ๒ บริษัท คือ 
บริษัทเดินรถ และบริษัทบริหารทรัพยสินที่การรถไฟแหงประเทศไทยถือหุนรอยละรอย  
พิจารณาแบงแยกภารกิจ สินทรัพย และหนี้สินระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย และบริษัทลูก
ทั้ง ๒ บริษัท และดําเนินการถายโอนภารกิจ สินทรัพย และหนี้สินเพ่ือใหบริษัทลูก ๒ บริษัท 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสามในฐานะประชาชนคนไทยไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายในการที่จะตองรักษาผลประโยชนของชาติ และในฐานะผูเสียภาษีอากรใหกับรัฐบาล 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว การที่คณะรัฐมนตรี
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มีมติเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการเก่ียวกับการปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการเพ่ือฟนฟูฐานะทางการเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย น้ัน เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรี 
ในฐานะองคกรสูงสุดของฝายบริหารดําเนินนโยบายภายในฝายบริหารเพ่ือฟนฟูฐานะทางการเงิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย ซ่ึงมีผลกระทบตอการรถไฟแหงประเทศไทย และหนวยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวของเทาน้ัน มิไดมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของประชาชนทั่วไป  นอกจากน้ัน มติของ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวมิใชการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญ
ของประชาชนตามความหมายของมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมิใชการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดทําบริการสาธารณะ
แกประชาชน ที่รัฐจะตองสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจตามมาตรา ๘๗ (๒) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ แตอยางใด มติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนเพียง 
การดําเนินนโยบายภายในของฝายบริหาร มิใชเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของบุคคล คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ประกอบกับมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังหามมิใหนายกรัฐมนตรี  
และรัฐบาลถอนทหารออกจากพ้ืนที่รอบปราสาทพระวิหาร และใหนายกรัฐมนตรีหยุดการแทรกแซง
สั่งการใหกองทัพไทยถอนทหารออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารตามคําส่ังศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ เปนคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกรัฐมนตรีกระทําการ 
หรือละเวนกระทําการในกิจการอันเปนเรื่องของการดําเนินรัฐประศาสโนบายตามอํานาจหนาที่ 
ในฐานะที่เปนฝายบริหารตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มิไดเปนการกระทําในฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๕๕)  
 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ (คร้ังที่ ๑๓๘) เรื่องนโยบายการปรับราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  
และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ที่กําหนดแนวทางการปรับราคาขายปลีกกาซ LPG  
ขยายระยะเวลาการตรึงราคากาซ LPG ภาคขนสงตอไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕  
เพ่ือเตรียมจัดทําบัตรเครดิตพลังงานและปรับเปลี่ยนรถแท็กซ่ี LPG เปน NGV โดยตั้งแตวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เริ่มปรับราคาขายปลีกขึ้นเดือนละ ๐.๗๕ บาท ตอกิโลกรัม (๐.๔๑ บาท ตอลิตร) 
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สวนกาซ NGV ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกในระดับราคา ๘.๕๐ บาท ตอกิโลกรัม และ 
คงอัตราเงินชดเชยในอัตรา ๒ บาท ตอกิโลกรัมตอไป ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือเตรียมความพรอมเรื่องบัตรเครดิตพลังงานและการปรับเปลี่ยน 
รถแท็กซ่ี LPG เปน NGV เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีในฐานะองคกรสูงสุดของฝายบริหารใชอํานาจ
ของฝายบริหารในการดําเนินนโยบายในกิจการเก่ียวกับพลังงานของประเทศ ซ่ึงการดําเนิน
นโยบายดังกลาว จะเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม ยอมเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะตอง
รับผิดชอบในทางการเมือง การมีมติดังกลาวจึงมิไดมีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือ
ดําเนินกิจการทางปกครองที่จะอยูในอํานาจตรวจสอบของศาลปกครองแตอยางใด จึงมิใชขอพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๔๔/๒๕๕๗)  
 กรณีฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรี 
ที่เห็นชอบใหคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 
๒๕๕๕ /๕๖ ขอใหเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรีที่ เ ห็นชอบใหคณะกรรมการนโยบาย 
มันสําปะหลัง ดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ขอใหเพิกถอน
หลักเกณฑ ราคา วิธีการ และรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ กําหนดเก่ียวกับ
การรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และขอใหเพิกถอนหลักเกณฑ ราคา วิธีการ 
และรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติกําหนดเก่ียวกับการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ซ่ึงคําฟองทั้งสี่ขอหาดังกลาวเปนการกลาวหาวา โครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกและโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาลเปนโครงการที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และในการดําเนินการตามโครงการทั้งสองโครงการดังกลาวมีขอบกพรอง 
อันไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือโครงการทั้งสองดังกลาวเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่ไดแถลงตอรัฐสภา ในกรณีที่นโยบายดังกลาวเปนนโยบายที่ไมถูกตอง หรือมีขอบกพรอง 
ในการดําเนินการตามนโยบาย รัฐบาลยอมจะตองรับผิดชอบทางการเมืองตอความไมถูกตอง
หรือขอบกพรองดังกลาว ซ่ึงมติและหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมายตามคําฟองของผูฟองคดี
ดังกลาว เปนการกลาวหาการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ขอกลาวหาดังกลาวมิไดเปน
เรื่องที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยใชอํานาจทางปกครอง  ดังน้ัน คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๕๗) 
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   ๔) การดําเนินกิจการภายในของฝายบริหาร 
 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีและเปนประธาน 
กลุมปกปองสิทธิคนขับรถแท็กซ่ีฟองวา การท่ีคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ (คร้ังที่ ๑๓๘) เร่ือง
นโยบายการปรับราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)  
ที่กําหนดแนวทางการปรับราคาขายปลีกกาซ LPG ขยายระยะเวลาการตรึงราคากาซ LPG  
ภาคขนสงตอไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือเตรียมจัดทําบัตรเครดิตพลังงาน 
และปรับเปลี่ยนรถแท็กซ่ี LPG เปน NGV โดยตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เร่ิมปรับ 
ราคาขายปลีกขึ้นเดือนละ ๐.๗๕ บาท ตอกิโลกรัม (๐.๔๑ บาท ตอลิตร) สวนกาซ NGV  
ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกในระดับราคา ๘.๕๐ บาท ตอกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชย
ในอัตรา ๒ บาท ตอกิโลกรัมตอไป ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
เพ่ือเตรียมความพรอมเร่ืองบัตรเครดิตพลังงานและการปรับเปลี่ยนรถแท็กซ่ี LPG เปน NGV 
เปนผลจากการพิจารณาที่มีขอมูลไมเพียงพอและไมมีแผนงานรองรับ จึงเปนมติที่ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําสั่ งใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
และคณะรัฐมนตรีหาขอมูลที่เก่ียวของกับรถแท็กซ่ีที่มีมติเห็นชอบมาพิจารณาเพิ่มเติมแลว 
จึงนําเขาที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติใหม ขอใหศาลมีคําสั่งใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
นําเสนอแผนงานในการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือรองรับการใหบริการรถแท็กซ่ีใหไดรับความสะดวก
และอบรมกิริยามารยาทพนักงานที่ใหบริการสาธารณะ และขอใหศาลมีคําสั่งใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม นําเสนออัตราคาโดยสารโดยใหเปนไปตามตนทุนประกอบการที่แทจริง 
และอัตราคาครองชีพ ประกอบกับใหตรวจสอบเรื่องที่ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีนําเสนอ 
ตอกระทรวง แลวนํามาเสนอรวมในการประชุมของคณะรัฐมนตรีน้ัน การดําเนินการใหเปนไปตาม
คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจในการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี ซ่ึงศาลปกครอง
มิอาจกาวลวงได คําฟองในขอหาดังกลาวจึงมิไดมีลักษณะเปนขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๔/๒๕๕๗)  

 

 ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ 
 

   รัฐไทยโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่ตองกระทําการตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไว ซ่ึงเปนกรณี
ตามมาตรา ๓๐๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดให



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด แตละเลย
ตอหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทําใหผูฟองคดีอาจถูก
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพท่ีจะพึงมีตามแตกฎหมายจะบัญญัติ ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหรัฐไทยหรือหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของทั้งหมด
ปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด เม่ือรัฐไมใชหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองรัฐ 
เปนคดีตอศาลปกครองได  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากคําฟองของผูฟองคดีที่ระบุวา  
องคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามท่ี
มาตรา ๓๐๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ กําหนด จึงแปลความไดวา ผูฟองคดี 
มีความประสงคที่จะฟองคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปนผูที่มีหนาที่จัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ตามมาตรา ๓๐๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามที่ผูฟองคดี
กลาวอาง เม่ืออํานาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติ การจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ 
ที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ 
เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญกระทําการในความสัมพันธกับรัฐสภา 
ในกระบวนการนิติบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง 
ที่อยูในอํานาจตรวจสอบของศาลปกครอง คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๕๖) 

 

 ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษา   

 

 การดําเนินกระบวนพิจารณาของผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค 
ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองอันจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๕) 

 ศาลจังหวัดราชบุรีเบิกตัวผูฟองคดีไปฟงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๖/๒๕๕๕ 
ลาชา เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิในการไดรับพระราชทานอภัยโทษ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม 



 
 
๑๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๕๕ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร  
ตามพระราชบัญญัติพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ปรับเปลี่ยนหมายจําคุกและกักขังเม่ือคดีถึงที่สุดผูฟองคดีเปนกอนวันที่พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใชบังคับ คือ กอนวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงการ 
ออกหมายอาญา อันไดแก หมายจําคุกและกักขังเม่ือคดีถึงที่สุดตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังกลาวของศาลจังหวัดราชบุรี น้ัน เปนการใชอํานาจตุลาการของศาลยุติธรรมในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และไมใชการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ 
การดําเนินกิจการทางปกครอง คดีน้ีจึงไมอยู ในอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการใชอํานาจตุลาการ 
ของศาลยุติธรรมในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยูในอํานาจควบคุมตรวจสอบ
ของศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๕๗ และที่ ๘๑๓/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหศาลปกครองกลางแกไขเพิ่มเติม
คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๕๕ ที่ยืนตามคําส่ังของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๘๗๒/๒๕๕๒ ที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา ซ่ึงศาลใหเหตุผลวาคําฟองของผูฟองคดี
เปนกรณีที่คูกรณีเดียวกันนําคดีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวมายื่นฟองกันอีก
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ โดยใหวินิจฉัยประเด็นเก่ียวกับการเปนผูมีสิทธิฟองคดีของผูฟองคดีและ 
ใหมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาล ใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการพิจารณาคดี 
ของศาลปกครองในสวนที่เก่ียวกับการฟองซํ้าและใหศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจวินิจฉัยคดี
เฉพาะประเด็นที่ศาลปกครองกลางวินิจฉัยเทาน้ัน เม่ือคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๕๕ 
ยอมเปนที่สุด ตามมาตรา ๗๓ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง การที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความนั้น ถือเปนการใชอํานาจตุลาการของศาลท่ีมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่ งของศาลปกครอง  ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ผูฟองคดีเปนจําเลยในคดีแพง ตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดหนองคาย 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๖๗/๒๕๕๕ ผิดนัดชําระหนี้งวดแรกตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ของผูฟองคดี และผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี 
จังหวัดหนองคายไดขออนุญาตตอศาลจังหวัดหนองคายเพ่ือทําการขายทอดตลาดท่ีดิน 
แปลงดังกลาวโดยไมชอบ เน่ืองจากผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดหนองคายขอใหงด 
การบังคับคดีไวกอน และคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาล ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกรมบังคับคดี และกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการถอนการยึดที่ดินดังกลาว และใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนและคาเสียหายใหแกผูฟอง เม่ือมูลเหตุพิพาทคดีน้ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อันเปนการใชอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มิใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ 
ทางปกครอง คดีน้ีจึงไมใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๕๗)  

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําพิพากษาคดีของศาลจังหวัด
ลพบุรีและศาลอุทธรณ ภาค ๑ ซ่ึงมีการบังคับใชกฎหมายในการกําหนดโทษท่ีไมเปนธรรม 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการแกไขเพ่ิมเติมและมีผลบังคับใช
เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ แลว โดยผูฟองคดีเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาวเปนคุณแกผูฟองคดี 
แตศาลจังหวัดลพบุรีและศาลอุทธรณภาค ๑ ไดมีคําพิพากษาโดยใชกฎหมายเดิมในการกําหนดโทษ
แกผูฟองคดี ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหศาลยุติธรรมดําเนินกระบวนพิจารณาคดีและ 
บังคับใชกฎหมายในคําพิพากษาใหมีบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันดวยความยุติธรรม 
และเปนธรรม มีความเสมอภาคเทาเทียมกันอยางแทจริงภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายเดียวกัน 
และพิจารณาแกไขปรับบทกฎหมายและการกําหนดโทษในคดีของผูฟองคดีเสียใหมตามที่ศาลอุทธรณ 
ภาค ๔ มีคําวินิจฉัยไว มูลพิพาทคดีน้ีเปนการใชอํานาจตุลาการของศาลยุติธรรมในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี กรณีมิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง
ตามกฎหมายที่บุคคลใด ๆ จะนํามาฟองขอใหศาลปกครองตรวจสอบได โดยหากผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลดังกลาว ก็ชอบที่จะอุทธรณ ฎีกาขึ้นไปในระบบศาลนั้น ๆ 
เทาน้ัน คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๑/๒๕๕๗)  

 
 
 
 
 



 
 
๑๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๒.๒.๔ การดําเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ 
 

   ๑) การดําเนินกิจการทางศาสนา 

 

    กรณีฟองขอให เพิกถอนคํา ส่ังของคณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานครที่สั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงอิหมามประจํามัสยิดตนสน เน่ืองจากไดกระทําไป
โดยปราศจากอํานาจ น้ัน การที่คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครมีมติใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงอิหมามประจํามัสยิดตนสน เปนการดําเนินการขององคกรทางศาสนา ไมใชกิจการ
ทางปกครอง แมผูฟองคดีจะกลาวอางวา คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดังกลาว ไดกระทําไปโดยปราศจากอํานาจก็ตาม แตการที่ศาล 
จะวินิจฉัยวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมน้ัน คําสั่งดังกลาวตองเปนคําสั่ง
ทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืนที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เม่ือคําส่ังดังกลาว
เปนการดําเนินการขององคกรทางศาสนา ศาลจึงไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปตรวจสอบได  
กรณีดังกลาวจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะรับไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังได 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๖/๒๕๕๕)  

    กรณีฟองขอใหศาลพิพากษาใหการเลือกตั้งกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานครเปนโมฆะนั้น เม่ือการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของอิหมามประจํามัสยิดในจังหวัดเปนผูคัดเลือก โดยกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่แจงให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดใหมีการประชุมอิหมามประจํามัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ซ่ึงการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร เปนการดําเนินการขององคกรทางศาสนาอิสลามตามที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดจัดระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติไว 
เปนการเฉพาะตามความเช่ือในศาสนา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เพียงจัดใหองคกร 
ทางศาสนาไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ อันเกี่ยวกับกิจการทางศาสนาเทาน้ัน การท่ี
กรุงเทพมหานครโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งหามผูฟองคดีเขารวมประชุม 
เพ่ือคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ น้ัน  
เปนการดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร  
โดยที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมไดวินิจฉัยโดยใชดุลพินิจของตนเองแตอยางใด จึงถือไดวา
การกระทําดังกลาวมิใชการกระทําทางปกครอง คําฟองในขอหาน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณา



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๖/๒๕๕๕)  

 

   ๒) การปกครองสงฆ 
 

    ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนใหผูอํานวยการเขตบึงกุมแจงความรองทุกข
ตอเจาพนักงานสอบสวนวา พระสังฆาธิการในพื้นที่เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และเปนความผิดตามกฎหมายอาญา แตผูอํานวยการ
เขตบึงกุมละเลยตอหนาที่ในการดําเนินการกลาวโทษและแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
กอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการเขตบึงกุม
ดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองขอและแจงใหผูฟองคดีทราบดวยวาไดแจงความกลาวโทษ 
พระสังฆาธิการ ณ สถานีตํารวจแหงใด เม่ือกรณีตามฟองที่วาพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่บึงกุม 
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม
ซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆจะเปนผูพิจารณา ตามนัยมาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๑๕ จัตวา 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิใชอํานาจหนาที่ทางปกครอง
ที่ผูอํานวยการเขตบึงกุมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประกอบกับคําขอทายฟองที่ขอใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการแจงความรองทุกขเพ่ือใหดําเนิน
คดีอาญาตอผูกระทําผิดน้ัน การแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวนเปนการปฏิบัติหนาที่
ทั่วไปในฐานะผูเสียหาย ไมใชหนาที่ทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติ กรณีพิพาท 
จึงไมใชคดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๕/๒๕๕๕) 
 

 ๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

   ๑) การออกหมายเรียก 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) การจับกุม 

 

 เจาพนักงานตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรแกงคอย จับกุมตัวนองชาย
ของผูฟองคดีโดยไมมีหมายจับ จนนองชายของผูฟองคดีถูกคุมขังและถึงแกความตายในเรือนจํา



 
 
๑๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดสระบุรี สวนผูฟองคดีถูกจับในขอหาทํารายรางกายผูอ่ืน ศาลจังหวัดสระบุรีมีคําพิพากษา
ปรับ ๔๐๐ บาท  และตอมา เจาหนาที่ของเรือนจําจังหวัดสระบุรีจะยิงผูฟองคดี การจับกุม  
การสอบสวน การสั่งฟอง การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล ตลอดจนการคุมขังนักโทษ
ตามคําพิพากษาของศาล เปนขั้นตอนการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
อันเปนการใชอํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวาเจาหนาที่
ของเรือนจําจังหวัดสระบุรีจะยิงผูฟองคดีน้ัน เปนเรื่องที่อางวาเจาหนาที่ของเรือนจําจังหวัดสระบุรี
กระทําความผิดทางอาญา ไมใชคดีพิพาททางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๕) 
 ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กรมปาไม  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สํานักงานตํารวจแหงชาติ และเจาหนาที่ของรัฐ
ดังกลาว เขาตรวจคนโรงเลื่อยของผูฟองคดีทั้งสอง จากน้ันไดแจงขออายัดไมซุงทั้งหมด 
ไวตรวจสอบ และทําการจับกุมผูฟองคดีที่ ๒ นําตัวสงพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี ขอใหศาล 
มีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย การที่ผูฟองคดี 
ทั้งสองเรียกคาเสียหาย โดยขอใหชดใชคาเสียหายจากการจับกุมดังกลาวซ่ึงเปนเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ี แมจะเปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ แตก็กระทําไปในฐานะที่เปน 
เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามมาตรา ๒ (๑๖) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา เพ่ือนําไปสูการลงโทษผูกระทําความผิดอาญา จึงเปนการดําเนินการของ 
เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะโดยตรง จึงถือเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชเปนการใชอํานาจ 
ทางปกครองตามกฎหมายหรือการดําเนินกิจการทางปกครองแตอยางใด จึงไมอยูในอํานาจ 
ของศาลปกครองที่จะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังได ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๕๕) 
 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจนครบาล และผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลหลักสองละเลยไมดําเนินการจับกุมผูนํารถยนตรับจางที่ไมไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจําทางรับสงผูโดยสารทับเสนทางเดินรถที่ผูฟองคดี 
เปนผูไดรับอนุญาต เน่ืองจากกระทําความผิดฝาฝน มาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๖๐ 
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือการปราบปราม จับกุม และเปรียบเทียบปรับ
ผูกระทําความผิดกฎหมายตามคําฟองของผูฟองคดี เปนเรื่องเก่ียวกับการใชอํานาจหนาที่ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเปนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา มิใชคดีพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจในทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง 
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คดีน้ีจึงมิใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๕๗)  

  

   ๓) การปรับ 

 

 การที่เจาหนาที่ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครพนม เรียกคาปรับผูฟองคดี
กรณีไปดําเนินการโอนรถจักรยานยนตซ่ึงเปนทรัพยมรดกลาชา เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนคาปรับจํานวน ๒๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
เม่ือการที่เจาหนาที่ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครพนมปรับผูฟองคดี กรณีไปดําเนินการ 
โอนรถจักรยานยนตลาชาเกินกวาสิบหาวัน อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีโทษปรับสถานเดียวน้ัน เปนการใชอํานาจของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ในการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเมื่อ 
ผูฟองคดีไดชําระคาปรับตามที่เจาหนาที่ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครพนมไดเปรียบเทียบแลว 
จึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลทําใหโทษทางอาญาของผูฟองคดียุติลง โดยใหถือวา 
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเปนการกระทําตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงไมอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๓๕/๒๕๕๕)  
  

  ๔) การปลอยชั่วคราว 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น 
 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได พิจารณาเรื่องรองเ รียนของผูฟองคดี 
ที่ใหดําเนินการตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับพวกที่กระทําผิดอาญา 
ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวเห็นวา การกระทํา
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับพวกไมเปนความผิดทางอาญาที่เปน 
คดีพิเศษตามพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีเปนคดีพิเศษ เม่ือพิจารณามาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงบัญญัตินิยามคําวา คดีพิเศษ หมายความวา คดีความผิดทางอาญา
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ โดยที่การดําเนินการเก่ียวกับคดีพิเศษ มาตรา ๒๓ บัญญัติวา  
ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับคดีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนและ
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สอบสวนคดีพิเศษ และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี  ดังน้ัน การดําเนินการของ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการพิจารณาวาความผิดอาญาใด 
เปนคดีพิเศษหรือไม ประการใด จึงเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงคดีพิพาทเก่ียวกับการใชอํานาจของ 
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกระบวนการยุติธรรมที่อยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ในกรณีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๕)  

 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงซึ่งไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด 
ใหมีอํานาจรับรองอุทธรณ ใชดุลพินิจโดยมิชอบและไมเปนธรรมกับผูฟองคดีในการไมรับรองอุทธรณ
ในคดีอาญาที่ผูฟองคดีเปนโจทกรวม ที่ประสงคจะยื่นอุทธรณขอใหศาลยุติธรรมลงโทษจําเลย
สถานหนักถึงขั้นจําคุก ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
ศาลสูงรับรองอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงของผูฟองคดี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
มีหนังสือขอใหอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุดลงลายมือชื่อ
รับรองอุทธรณของผูฟองคดีในฐานะเปนโจทกรวมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๙๓ ตรี การที่อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงจะลงลายมือชื่อรับรองอุทธรณหรือไม 
จึงเปนการใชอํานาจในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว จึงเปนคดีพิพาทระหวางอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีศาลสูงซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐกับผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชน อันมีลักษณะเปน 
คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการที่อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงใชอํานาจกระทําการ 
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชคดีพิพาทท่ีเกิดจากการใชอํานาจ 
ทางปกครองของอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง จึงมิใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๕)  

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ 
ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอมวกเหล็กที่ไดดําเนินการสืบสวน สอบสวนคดี 
และตั้งขอหาผูฟองคดีทําไมสีเสียดแกนซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ฎ. โดยใชเลื่อยขวาน 
ตัดโคนไมสีเสียดแกน แปรรูปไมสีเสียดแกน และมีไมสีเสียดแกนแปรรูป อันมีปริมาตร 
เกินสี่ลูกบาศกเมตรไวในความครอบครองของผูฟองคดี โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่และไมไดรับยกเวนตามกฎหมาย รวมทั้งมีคําสั่งฟองผูฟองคดีเสนอใหพนักงานอัยการ
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จังหวัดสระบุรียื่นฟองผูฟองคดีในคดีอาญาของศาลจังหวัดสระบุรี ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนขอกลาวหาที่ตั้งโดยพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอมวกเหล็ก
และคําสั่งฟองของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอมวกเหล็กที่มีไปถึงพนักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี รวมทั้งเพิกถอนคําสั่งฟองของพนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี เปนกรณีที่โตแยง
การกระทําของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอมวกเหล็ก ซ่ึงเปนการใชอํานาจ 
ในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวนคดีและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมคําสั่งฟองไปยังพนักงาน
อัยการจังหวัดสระบุรี ซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา จึงเปนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมอยู 
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๒/๒๕๕๕)  

 ผูฟองคดีมีหนังสือแจงความรองทุกขตอพันตํารวจโท พ. วาพินัยกรรม
แบบเอกสารฝายเมืองที่นาง ท. ทําไวที่ที่วาการอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท โดยยกทรัพยสิน
ใหแกนาย ศ. แตเพียงผู เดียว เปนพินัยกรรมปลอม ขอใหทําการตรวจสอบพินัยกรรม 
ฉบับดังกลาววามีรองรอยการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม  ตอมา ผูฟองคดีไดรับแจงวา 
พันตํารวจโท พ. พนักงานสอบสวนไดรับแจงความไวตามบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี และ 
ไดออกหมายเรียกพยานบุคคลที่เก่ียวของมาเพ่ือสอบสวนตามระเบียบแลวไมปรากฏวา
พินัยกรรมดังกลาวมีการปลอมหรือแปลงแตอยางใด ผูฟองคดีเห็นวา พันตํารวจโท พ. ในฐานะ
พนักงานสอบสวนคดีอาญา ทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยไมถูกตอง ไมดําเนินการ
ออกหมายเรียกพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เก่ียวของมาเพ่ือสอบสวนตามระเบียบ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหพนักงานสอบสวนนําเอกสารพินัยกรรมตนฉบับ ซ่ึงอยูในความครอบครอง
ของนาย ศ. มาตรวจสอบ เปนการฟองวาพันตํารวจโท พ. ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
และสํานวนคดีอาญาไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงการรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาวเปนอํานาจ 
ของพนักงานสอบสวนที่จะใชดุลพินิจเพ่ือประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามมาตรา ๑๓๒ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการใชอํานาจ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๐/๒๕๕๖)  

 พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาทแจงขอหาตอผูฟองคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมาย การเรียกสอบคําใหการใชเวลานานเกินสมควร ทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย แมเปนการกลาวอางเกี่ยวกับการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรก็ตาม แตการดําเนินการของพนักงานสอบสวนที่ตองทําการสอบสวนและ



 
 
๑๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด เปนขั้นตอนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
อันเปนเรื่องเก่ียวกับการกระทําหรือการงดเวนการกระทําในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิใชคดีปกครอง 
ที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลปกครองฯ สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวาการแจงขอหาของพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาทเปนคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาท ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสระบุรี และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ มีหนังสือแจงยุติเรื่องโดยไมไดสอบสวน
ขอเท็จจริง และผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ไมตอบหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีในกรณี
ดังกลาว อันเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ละเลยตอหนาที่ และกระทําละเมิดตอผูฟองคดีน้ัน 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก... (๘)  
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา...  ดังน้ัน การแจงขอหาของพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาท จึงมิใชคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว และไมอาจ 
นําพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับการแจงขอหาของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร 
พระพุทธบาทได สวนการยุติเรื่องตามที่ผูฟองคดีรองขอความเปนธรรม และการไมตอบหนังสือ
รองขอความเปนธรรมในคดีดังกลาว เปนการดําเนินการที่สืบเนื่องมาจากการใชอํานาจ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาทเชนกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๑/๒๕๕๖) 

 กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติที่แตงตั้งอนุกรรมการไตสวนผูฟองคดี กรณีกลาวหาวาผูฟองคดีกระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม และขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน การท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีคําส่ังแตงตั้งอนุกรรมการไตสวน  
กรณีที่มีการกลาวหาวาผูฟองคดีกระทําความผิดอาญาฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๘ ประกอบมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนเพียงขั้นตอน 
การแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของในเร่ืองที่มีการกลาวหาทางอาญา
เทาน้ัน ถือเปนขั้นตอนหนึ่งในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงเปนกฎหมายอ่ืน 
ที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการนําผูกระทําผิดทางอาญามาลงโทษ จึงเปนการใชอํานาจ



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชการใชอํานาจทางปกครอง จึงมิใชขอพิพาท 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ สวนที่ผูฟองคดีขอใหศาลพิพากษาใหชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การกระทําละเมิดดังกลาว น้ัน เห็นวา เม่ือการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสามมิใชเปนการกระทํา
อันเกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง แตเปนการใชอํานาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กรณีจึงมิใชเปนการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก 
การใชอํานาจทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๘/๒๕๕๖)  

 พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลดุสิต (ผูถูกฟองคดี) ไมดําเนินการ
นําตัวนาย ส. และนาย น. ผูกระทําผิดกฎหมายตามที่ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขไว 
มาดําเนินคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลดุสิต
นําตัวนาย ส. และนาย น. มาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม และใหพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจนครบาลดุสิตชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เม่ือปรากฏวาพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจนครบาลดุสิตไดมีหนังสือหารือคํารองทุกขของผูฟองคดีตอผูกํากับการสถานีตํารวจ
นครบาลดุสิตวา การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนและแจงความรองทุกขตาง ๆ น้ัน เกิดจาก
ปญหาในครอบครัวของผูฟองคดี จึงเห็นควรไมรับคํารองทุกขไวเปนคดี อันเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดี
ไดพิจารณาคํารองทุกขของผูฟองคดีแลว และเห็นวาไมควรรับคํารองทุกขไวเปนคดี จึงเปนการ
ใชอํานาจสอบสวนกรณีรองทุกขของผูฟองคดีแลว การดําเนินการดังกลาวของผูถูกฟองคดี  
เปนเรื่องการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใชคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
สวนกรณีที่อางวาไดรับความเสียหายจากการไมดําเนินการของผูถูกฟองคดีดังกลาว และขอให
ศาลส่ังใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลดุสิตชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
จากการไมดําเนินการดังกลาว น้ัน ถือเปนคําขอเพ่ือเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิด 
ที่สืบเน่ืองจากกรณีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงไมอาจรับคําฟอง 
ไวพิจารณาไดเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓/๒๕๕๗)  

 การท่ีผู กํากับการสถานีตํารวจภูธรปกธงชัยและเจาหนาที่ตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรปกธงชัย สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติหนาที่จับกุมและทําการสอบสวน 
ผูฟองคดีฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และฐานจําหนายเมทแอมเฟตามีน 
โดยผิดกฎหมาย เปนกระบวนการในขั้นตอนการดําเนินการจับกุมและเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน
และเปนการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งไดทําไป



 
 
๑๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เก่ียวกับความผิดที่กลาวหา เพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูฟองคดี 
ผูกระทําผิดมาลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนการกลาวหา
เก่ียวกับการกระทําในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชเปนการใชอํานาจทางปกครอง
หรือดําเนินกิจการทางปกครอง เหตุละเมิดอันเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทําดังกลาว 
จึงเปนเหตุละเมิดอันเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร
ปกธงชัยเจาหนาที่ของรัฐหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การใชอํานาจในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๕๗)   

 ผูฟองคดีแจงความกลาวโทษวา รถยนตของผูฟองคดีถูกรถยนตโดยสาร
ประจําทางสาย ๑๕๗ เฉี่ยวชนไดรับความเสียหาย แตพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาล
พญาไทละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร ไมดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา หลังจากไดรับแจงความไวแลว ทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหพนักงานสอบสวนสถานีตาํรวจนครบาลพญาไท
รับแจงความรองทุกขกรณีน้ี และใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ
นครบาลพญาไท ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลพญาไท และ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมกันรับผิดชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย เม่ือการแจงความ
กลาวโทษดังกลาวของผูฟองคดีน้ัน เปนการแจงความวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา และกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนการกลาวหาการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนในขั้นตอน 
การดําเนินงานเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานในการนําตัวผูกระทําผิดอาญามาลงโทษ ซ่ึงขั้นตอน
การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลพญาไทดังกลาว เปนการ
ใชอํานาจหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับผูกระทําความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา จึงเปนการกระทําในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ดังนั้น จึงเปนเหตุละเมิด
จากการกระทําหรือละเวนการกระทําในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชคดีปกครอง
เชนเดียวกัน จึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
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กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๘/๒๕๕๗) 

 มูลเหตุแหงการฟองคดีน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่กองบังคับการตํารวจ 
ทางหลวงและกองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจทางหลวง มีหนังสือสั่งการใหสถานีตํารวจ
ทางหลวง ๔ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจทางหลวงแจงความรองทุกขหรือกลาวโทษ
ตอสถานีตํารวจภูธรชะเมา กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือดําเนินคดีอาญา
กับผูฟองคดีในความผิดฐานยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบาน หรือที่ชุมนุมชน 
อันเปนความผิดตามมาตรา ๓๗๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงเปนการดําเนินการ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการที่พนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจภูธรชะเมา 
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รับคํารองทุกขไวก็เปนการดําเนินการ 
ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชนกัน ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนิน
กิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๕๗)  

 ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือใหดําเนินคดีอาญา
กับนาง ว. ในขอหาทําใหเสียทรัพยและขอหาบุกรุกที่นาง ว. เขาไปตัดตนกลวยในที่ดินของผูฟองคดี 
แตพนักงานสอบสวนไมดําเนินการนําตัวผูกระทําผิดกฎหมายตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
มาดําเนินคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ เม่ือการดําเนินการของพนักงานสอบสวนที่ตองทําการสอบสวน 
และดําเนินคดีอาญากับบุคคลตามคํารองทุกขของผูฟองคดี เปนขั้นตอนการใชอํานาจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเปนการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการลงโทษ
ผูกระทําความผิดทางอาญา อันเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม การกระทําหรืองดเวนการกระทําใดของผูถูกฟองคดีเก่ียวกับ 
การสอบสวนและดําเนินคดีอาญาดังกลาวจึงมิใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ
ทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๙/๒๕๕๗)  

 

   ๖) การขออายัดตัวผูตองหา 
    

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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   ๗) การยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
 

   สถานีตํารวจภูธรผามานไดทําการจับกุมผูฟองคดี พรอมทั้งไดยึด 
เมทแอมเฟตามีน จํานวน ๘,๐๐๐ เม็ด กลองบรรจุเมทแอมเฟตามีน รถยนตกระบะ เงินจํานวน 
๕,๓๔๕ บาท และโทรศัพทมือถือของผูฟองคดีไวเปนของกลาง ผูฟองคดีเห็นวารถยนตกระบะ
ของกลาง และเงินจํานวน ๕,๓๔๕ บาท เปนทรัพยสินที่กรรมการตรวจสอบทรัพยสินไมได 
ทําการตรวจสอบและมิไดยื่นคํารองตอพนักงานอัยการเพ่ือสั่งฟองเก่ียวกับทรัพยสินของผูฟองคดี 
จึงไดขอคืนทรัพยสินดังกลาวจากสถานีตํารวจภูธรผามานหลายครั้ง แตสถานีตํารวจภูธรผามาน
เพิกเฉยโดยอางวาคดียังไมถึงที่สุด ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหสถานีตํารวจภูธรผามานคืนรถยนตกระบะ พรอมเงินจํานวน ๕,๓๔๕ บาท  
เม่ือการจับกุมผูฟองคดีและยึดทรัพยรถยนตกระบะ และเงินจํานวน ๕,๓๔๕ บาท เปนของกลาง
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี เปนการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ในการยึดและควบคุมของกลาง
อันเกิดจากการตรวจจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ 
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม  
กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง 
ของเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามนัยมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๙/๒๕๕๕) 
   เจาพนักงานตํารวจไดจับกุมผูฟองคดีพรอมของกลางยาบาและตรวจยึด
เงินสดของผูฟองคดีจํานวน ๑๐๖,๕๐๐ บาท และเสนอเรื่องใหผูอํานวยการสํานักงานปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ ดําเนินการตามกฎหมาย  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ถึงผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ เพ่ือขอรับเงินดังกลาวคืน
โดยอางวาเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีและไมใชทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิด 
ที่เจาพนักงานจะมีอํานาจยึด แตผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ 
เพิกเฉยไมชี้แจงใด ๆ ตอผูฟองคดี ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหกระทรวงยุติธรรม คืนเงินจํานวนดังกลาว
และชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีน้ัน การดําเนินการตรวจคน จับกุม รวมไปถึงยึด อายัด 
ทรัพยสินของผูฟองคดีในคดีน้ีเปนการดําเนินการของเจาพนักงานตามที่ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติดที่ไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ คือ
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
ดังนั้น การดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกระบวนการตอเน่ืองกับการดําเนิน
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กระบวนยุติธรรมทางอาญาในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึงศาลยุติธรรมมีอํานาจในการตรวจสอบ
ขั้นตอนกระบวนการดังกลาว ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิใชคดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๕๖) 
   เจาพนักงานตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานีทําการจับกุม
และยึดทรัพยสินของผูฟองคดีโดยทุจริตรวม ๖ รายการ โดยอางวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจาก 
การจําหนายยาเสพติด ภรรยาของผูฟองคดีไดไปแจงความที่สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  
แตพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 
ไมรับแจงความ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 
และผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานีคืนทรัพยที่ยึดไวทั้ง ๖ รายการแกผูฟองคดี  
และใหถอนขอกลาวหาอันไมชอบดวยกฎหมายในคดีหมายเลขดําที่ อ.๘๗/๒๕๕๖ ของศาลจังหวัด
อุดรธานี เม่ือการดําเนินการเขาจับกุมและยึดทรัพยสินของผูฟองคดีเพ่ือดําเนินคดีเก่ียวกับ 
ยาเสพติด จนนํามาสูการกลาวหาและดําเนินคดีของศาลจังหวัดอุดรธานีในคดีหมายเลขดํา 
ที่ อ.๘๗/๒๕๕๖ เปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงเปนกฎหมาย 
ที่บัญญัติโทษทางอาญาโดยมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการนําตัวผูกระทําความผิด 
ทางอาญามาลงโทษไวเปนการเฉพาะแลว จึงเปนการกระทําในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๘๕/๒๕๕๖) 
   คําสั่งของเจาหนาที่ดานศลุกากรแมสายท่ีสั่งใหรถจักรยานยนตของผูฟองคดี
ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมศุลกากร 
คืนรถจักรยานยนตดังกลาวแกผูฟองคดี หากคืนไมไดใหใชราคาพรอมดอกเบี้ย และใหชดใช 
คาขาดประโยชนใหแกผูฟองคดี น้ัน การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดพยายามสงรถจักรยานยนต 
คันดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมิไดเสียคาภาษีศุลกากร เปนการพยายามหลีกเลี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรซึ่งมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา  
การกระทําดังกลาว มีความผิดใหลงโทษปรับหรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงเปนความรับผิด 
ทางอาญา รถจักรยานยนตคันดังกลาวที่ถูกยึดไวจึงเปนของเก่ียวเนื่องดวยความผิดตามมาตรา ๒๗ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และเปนสิ่งอันจะพึงริบไดโดยไมตองคํานึงวาบุคคลใดจะตองรับโทษ
หรือไมตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และหาก 
สิ่งที่พนักงานศุลกากรยึดไวน้ันเจาของหรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเอาภายในกําหนดเวลา  
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ถือวาเปนสิ่งที่ไมมีเจาของและใหตกเปนของแผนดิน โดยไมตองคํานึงวาจะมีการฟองรอง
คดีอาญานั้นหรือไมตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙  
ดังน้ัน การที่นายดานศุลกากรแมสายมีคําส่ังใหรถจักรยานยนตของกลางคันดังกลาวตกเปน 
ของแผนดิน จึงเปนคําสั่งสืบเนื่องจากความรับผิดทางอาญาตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงเปนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมิใชการกระทํา 
ทางปกครองที่ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๓/๒๕๕๖) 
   เม่ือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาเขตหามลาสัตวปา
อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทรกาญจนบุรี ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ไดใชอํานาจยึดชางจํานวน ๑๙ เชือก ในปางชางไทรโยคของผูฟองคดี ซ่ึงเปนของกลาง 
ไวตรวจสอบหาขอเท็จจริงและใชเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ในขั้นตอนของการดําเนินงาน 
ที่จะนําไปสูการนําตัวผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดมาลงโทษทางอาญา และการกระทํา 
ของนายอําเภอไทรโยค ในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
ซ่ึงมีสถานะเปนเจาพนักงานตามนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวดวย จึงมีอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติวา ถาปรากฏวาผูใดครอบครองสัตวพาหนะไวโดยไมมี
ตั๋วรูปพรรณ หรือมีแตไมถูกตองกับตัวสัตว เจาพนักงานมีอํานาจที่จะยึดสัตวพาหนะนั้นไว  
และนําสงตอพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และใหเปนหนาที่ผูน้ันแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์วา ตนเปนเจาของหรือไดสัตวมาโดยสุจริต  
ดังน้ัน การกระทําของนายอําเภอไทรโยค กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาเขต
หามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทรกาญจนบุรี ในการตรวจสอบและยึดชางของกลาง
ดังกลาว จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบตําหนิรูปพรรณชางและตั๋วรูปพรรณชาง ซ่ึงเปนสัตวพาหนะตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเปนขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวของในเร่ืองที่มีการกลาวหาทางอาญาเทาน้ัน ถือเปนขั้นตอนหนึ่ง 
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ประกอบดวยพระราชบัญญัติสงวน 
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และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนกฎหมายอ่ืนที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการนํา
ผูกระทําผิดทางอาญามาลงโทษ จึงเปนการใชอํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา มิใชการใชอํานาจทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๗) 
   กรณีฟองวา พันตํารวจเอก อ. มีคําส่ังอายัดการเบิก-ถอนเงิน และหาม
ทําธุรกรรมใด ๆ ของบัญชีเงินฝากของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหเพิกถอนการอายัด 
ที่ไมชอบ แตพันตํารวจเอก อ. เพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังอายัด
บัญชีเงินฝากของผูฟองคดีและใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี  
เม่ือการที่พันตํารวจเอก อ. มีคําสั่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีไวตรวจสอบ  
เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๓๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เพ่ือประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงพันตํารวจเอก อ. ในฐานะหัวหนา
พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพ่ือประสงค 
จะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเก่ียวกับความผิด เพ่ือพิสูจนใหเห็นความผิด 
ตามมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๓๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การกระทํา
ของพันตํารวจเอก อ. จึงเปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง เหตุละเมิดตามที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางจึงมีมูลเหตุมาจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๐/๒๕๕๗) 
   ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากกรณีที่เจาหนาที่ของกรมศุลกากร 
ไดทําการยึดรถยนตจํานวนสองคันของผูฟองคดี พรอมกับแจงขอกลาวหาวาการกระทําของผูฟองคดี
เปนความผิดฐานสําแดงเท็จหลีกเลี่ยงขอจํากัดตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซ่ึงกรมศุลกากรไดสงเรื่องใหกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดําเนินคดีกับผูฟองคดีตอไป ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมศุลกากร และอธิบดีกรมศุลกากรคืนรถยนตใหแกผูฟองคดี และใหรวมกัน 
หรือแทนกันชดใชคาเสียหาย น้ัน การกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ อันเปนอํานาจของกรมศุลกากร  
และอธิบดีกรมศุลกากรที่จะกระทําตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่สืบเนื่องจากการใชอํานาจในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซ่ึงอยูในอํานาจการควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม คดีจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
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ที่จะพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๕๘) 
 

   ๘) การแจงความรองทุกขและการดําเนินคดีอาญา  
 

    นายกเทศมนตรีเมืองสกลนครในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ออกคําสั่งทางปกครองใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคาร เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตาม
คําส่ังของนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงในกรณีน้ี 
มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติโทษทางอาญา
แกผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร การที่นายกเทศมนตรี 
เมืองสกลนครไดมอบอํานาจใหนาง จ. แจงความดําเนินคดีอาญากับผูฟองคดีน้ัน เปนผลสืบเนื่อง 
มาจากนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครเห็นวาผูฟองคดีฝาฝนไมปฏิบัตติามคําส่ังของนายกเทศมนตรี
เมืองสกลนครตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเพื่อนําตัวผูฟองคดีมาลงโทษ
ตามมาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเปนการใชอํานาจกระทําการ 
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๕) 

    กรณีฟองวา พนักงานอัยการจังหวัดชุมพรผูถูกฟองคดีในคดีน้ีไดยื่นฟอง
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดตอศาลจังหวัดชุมพรวา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด 
ไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งเจ็ด
เชื่อวาสารซูโดอีเฟดรีนเปนสารตั้งตนผลิตยาเสพติด ยาบา ยาไอซ มาตั้งแตป ๒๕๕๓  ดังน้ัน 
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดไมใชยาเสพติดหรือสารตั้งตนของยาบาและยาไอซ การที่
พนักงานอัยการจังหวัดชุมพรไดฟองผูฟองคดีทั้งเจ็ดตอศาลจังหวัดชุมพร จึงเปนคําฟอง 
ที่ขาดองคประกอบความผิดตามกฎหมาย หรือขอเท็จจริงตางจากคําฟองในสาระสําคัญ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งตรวจสอบการกระทําของพนักงานอัยการจังหวัดชุมพร และมีคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวปลอยตัวผูฟองคดีทั้งเจ็ดจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ขอเท็จจริงตามคําฟองคดีน้ี
เปนเรื่องเก่ียวกับการสั่งฟองหรือสั่งไมฟองของพนักงานอัยการ เปนการกระทําของเจาหนาที่
ของรัฐซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว  
อันเปนการใชอํานาจในการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มิใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งในคําฟองคดีน้ีก็ไมปรากฏวาการกระทํา 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีในคดีอาญาดังกลาวมีการกระทํานอกเหนือหรือมิไดกระทําตามที่กําหนด 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่จะเปนการกระทําซ่ึงเขาเกณฑเปนกรณีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อันจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
แตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๘๐๔/๒๕๕๕) 

    อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับเรื่องของผูฟองคดีที่รองทุกขกลาวโทษ
พลตํารวจตรี ก. ผูบังคับการกองบังคับการปราบปราม นาย ล. อัยการจังหวัดอุบลราชธานี  
และนาย ส. อธิบดีกรมอนามัยตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานรวมกันกระทํา
ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักรแลว แตไมไดรับแจง
ผลการพิจารณาแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดียอมมีความประสงคใหผูถูกฟองคดีดําเนิน
คดีอาญาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับกลุมบุคคลดังกลาว  
เม่ืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด จึงเปนการละเลยตอหนาที่ 
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ซ่ึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๕๖) 

    การที่เจาหนาที่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร และสํานักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแกน ไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองขอนแกนวา ผูฟองคดีขายเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพและขายเมล็ดพันธุควบคุม
ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแลว เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขาดประโยชน
จากการประกอบอาชีพคาขายและคาจางทนายความ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  ซ่ึงขอกลาวหาวาขายเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ เปนความผิด 
ตามมาตรา ๓๖ และมีโทษตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และ 
ขายเมล็ดพันธุควบคุมภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแลว เปนความผิดและมีโทษตามมาตรา ๕๗  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร และสํานักวิจัย  
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแกน ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการรองทุกขกลาวโทษ
ในคดีอาญาซ่ึงเปนขั้นตอนในการดําเนินคดีอาญากับผูฟองคดี อันเปนขั้นตอนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ดังน้ัน ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับตามที่กลาวอางมาในคําฟองวา
ตองปดรานคาเพ่ือไปพบพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล จึงเปนความเสียหายที่เกิดจาก
การถูกดําเนินคดีอาญา มิไดเปนผลมาจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาที่ในสังกัด 
กรมวิชาการเกษตร และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแกน ตามพระราชบัญญัติ
พันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงมิใชคดีพิพาทที่เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
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หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๙/๒๕๕๖) 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดไปรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรปาดังเบซาร กรณีมีคนรายเขาไปลักทรัพยภายในบานของผูฟองคดี  
แตพนักงานสอบสวนมิไดดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดี เม่ือปรากฏวาหลังจากที่ผูฟองคดีไดรองทุกขแลวไดมีการสอบสวนในเรื่องที่ผูฟองคดี
รองทุกขโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรงดการสอบสวนและพนักงานอัยการมีคําสั่ง 
ใหงดการสอบสวนแลว ซ่ึงการดําเนินการสอบสวนและมีความเห็นของพนักงานสอบสวน 
และการมีคําสั่งงดการสอบสวนของพนักงานอัยการดังกลาวเปนการใชอํานาจโดยตรง 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในข้ันตอนที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองคดีอาญา 
ตอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ แมวาผูฟองคดี 
จะกลาวอางวาเจาหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจ 
ตามกฎหมายหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ไมดําเนินการตามที่ผูฟองคดีไดรองทุกข 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย แตเหตุละเมิดจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา 
ของพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในสังกัดของผูถูกฟองคดีในคดีน้ี เปนเหตุละเมิด
เน่ืองมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชหรือไมใช
อํานาจหนาที่ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลยุติธรรม ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิใชคดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๔/๒๕๕๖) 

    พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันไมนําตัวผูถูกกลาวหา 
มาดําเนินคดีอาญาฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงถือวาละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ขอใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันชดใช
คาเสียหาย เม่ือปรากฏวาพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันไดรับคํารองทุกข 
และไดสอบปากคําผูฟองคดีในฐานะผูกลาวหาแลว สวนกรณีที่ยังมิไดนําตัวผูถูกกลาวหา 
มาดําเนินคดีน้ัน พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันในฐานะพนักงานสอบสวน 
ตองดําเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงตองรวบรวม
พยานหลักฐานและสรุปความเห็นวาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเสนอสั่งฟองผูตองหาหรือไม  
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ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวเปนการกระทําในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ขอพิพาทตามคําฟอง
จึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๒/๒๕๕๖) 

    มูลเหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองมาจากการที่กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
และกองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจทางหลวง มีหนังสือสั่งการใหสถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
กองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจทางหลวง แจงความรองทุกขหรือกลาวโทษตอ 
สถานีตํารวจภูธรชะเมา กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือดําเนินคดีอาญา
กับผูฟองคดีในความผิดฐานยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุ ในเมือง หมูบาน หรือที่ชุมนุมชน 
อันเปนความผิดตามมาตรา ๓๗๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงเปนการดําเนินการ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการที่พนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจภูธรชะเมา  
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รับคํารองทุกขไวก็เปนการดําเนินการ 
ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชนกัน ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือ 
ดําเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๕๗) 

    การแจงความรองทุกขเพ่ือดําเนินคดีอาญากับผูบุกรุกพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติทับลาน อันเปนความผิดตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมีการกําหนดโทษผูฝาฝน
เปนโทษจําคุกและปรับตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และมาตรา ๗๒ ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เปนขั้นตอนหนึ่ง
ในการนําตัวผูกระทําผิดทางอาญามาลงโทษตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จึงเปนความเดือดรอนหรือเสียหายที่เกิดจากการถูกดําเนินคดีอาญา มิไดเปนผล 
มาจากการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองของผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
แตอยางใด กรณีจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังไดตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๒/๒๕๕๗ 
ที่ คส.๒๔/๒๕๕๗ ที่ คส.๓๒/๒๕๕๗ ที่ คส.๓๕/๒๕๕๗ ที่ คส.๓๙/๒๕๕๗ ที่ คส.๔๒/๒๕๕๗ 
ที่ คส.๔๕/๒๕๕๗ และที่ คส.๔๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 
 



 
 
๑๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๙) การสงผูรายขามแดน  
 

    ประเทศออสเตรเลียไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
(ผูถูกฟองคดี) ขอใหสงตัวผูฟองคดีบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดนตามหนังสือ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขอใหอัยการสูงสุดดําเนินการเก่ียวกับ 
การสงผูรายขามแดน เปนคําสั่งทางปกครองที่ทําใหผูฟองคดีถูกละเมิดสิทธิความเปนพลเมืองไทย
ที่จะมีสิทธิไดรับการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทย คําส่ังของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังสงตัวผูรายขามแดนไปดําเนินคดีที่ประเทศ
ออสเตรเลีย น้ัน การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ขอใหอัยการสูงสุดดําเนินการเก่ียวกับการสงผูรายขามแดน เปนกระบวนการเพ่ือนําเขาสู
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งถึงที่สุดโดยคําสั่งศาลอาญาที่ไดรับการยืนยันโดยศาลอุทธรณแลว 
มิใชคดีพิพาททางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๕๘)  
 

 ๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพง  
 

 เหตุแหงการฟองคดีเกิดจากการท่ีเจาพนักงานที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด
ชัยภูมิ สาขาภูเขียว ทําการรังวัดที่ดินและจัดทําแผนที่ที่ดินพิพาทตามคําสั่งของศาลจังหวัดภูเขียว 
เพ่ือใชแผนที่พิพาทดังกลาวเปนพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาพิพากษาในคดีแพง  
การดําเนินการรังวัดและจัดทําแผนที่พิพาทของเจาพนักงานที่ดินดังกลาวไมไดกระทําในฐานะเปน
เจาพนักงานปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ แตกระทําตามคําสั่งศาล จึงมิใชการกระทําในทางปกครอง  
ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีโตแยงการกระทําของเจาพนักงานที่ดินที่ทําการรังวัดและจัดทําแผนที่ 
ที่ดินพิพาทตามคําสั่งของศาลจังหวัดภูเขียว จึงเปนการโตแยงการดําเนินการของเจาพนักงานที่ดิน
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากผูฟองคดี
เห็นวาไมถูกตองตามกฎหมาย ก็ชอบที่จะยื่นคํารองโตแยงตอศาลจังหวัดภูเขียวที่ไดมีคําสั่ง 
ใหจัดทําแผนที่พิพาทดังกลาว กรณีตามฟองจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๔/๒๕๕๕ และที่ ๑๒๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรี
ตําบลลานสกาไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณภาค ๘ ที่มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษา
ของศาลชั้นตนใหนาย ว. ร้ือถอนรั้วที่กอสรางรุกล้ําทางสาธารณะทําใหผูฟองคดีไมสามารถ 
ใชทางสัญจรไดอยางสะดวก เปนกระบวนการในการบังคับคดีแพงเพ่ือปฏิบัติตามคําพิพากษา 
ของศาล ซ่ึงมีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยเฉพาะ หากผูฟองคดีประสงค
จะใหมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลดังกลาว ก็ชอบที่จะปฏิบัติตามมาตรา ๒๗๑  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ัง น้ัน 
คดีน้ีจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลยุติธรรม มิใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําส่ังของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๖/๒๕๕๕) 

 ผูฟองคดียื่นฟองบริษัทฯ ที่ ๑ ธนาคารฯ ที่ ๒ และกรมจัดหางานที่ ๓  
เปนจําเลยกรณีผิดสัญญาค้ําประกันตอศาลแพง และศาลแพงไดมีคําพิพากษาวาผูฟองคดี 
(โจทก) จะฟองขอบังคับใหการค้ําประกันที่โจทกไดใหไวแกจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๒ ไดใหไว
แกจําเลยที่ ๓ ระงับสิ้นไปหาไดไม เพราะโจทกเปนบุคคลภายนอก หาใชคูสัญญากับจําเลยที่ ๓ 
จึงไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาค้ําประกันตอจําเลยที่ ๓ ได  ดังนั้น การที่กรมการจัดหางานเรียกเก็บเงิน
ตามสัญญาค้ําประกันจากธนาคารผูค้ําประกันเพ่ือชําระหนี้แกคนหางานตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเปนไปตามสัญญาค้ําประกันดังที่ศาลแพง
วินิจฉัยไวแลว ผูฟองคดีจึงมิอาจนําประเด็นพิพาทที่เคยย่ืนฟองตอศาลแพงมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองเพ่ือใหวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวไดอีก และคําขอที่ผูฟองคดียื่นคําขอ 
ตอศาลปกครองเพ่ือใหศาลมีคําบังคับ น้ัน โดยเนื้อหาก็เปนการบังคับตามสัญญาคํ้าประกัน
ระหวางธนาคารฯ กับกรมการจัดหางาน จึงมิใชคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๐/๒๕๕๕) 

 เม่ือการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจ 
กระทําการแทนบริษัทจํากัด เปนการรับจดทะเบียนตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยกําหนด เพ่ือใหบุคคลภายนอกไดรับรูถึงสถานะของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการ 
แทนบริษัทเทาน้ัน จึงเปนเพียงการรับรองสิทธิของนิติบุคคลในทางแพง ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิใช 
ขอพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๐/๒๕๕๕) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูถือหุนและเปนหนึ่งในกรรมการผูมีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัท ท. ฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของนายทะเบียนบริษัทกรุงเทพมหานครที่รับ 
จดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและคําส่ังจดทะเบียนมติพิเศษใหเพ่ิมทุน เน่ืองจาก 



 
 
๒๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การประชุมและมติที่ประชุมผูถือหุนในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และการประชุมและมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ น้ัน การที่ศาลจะวินิจฉัยในประเด็นตามฟองดังกลาว 
ศาลจําตองพิจารณาใหไดความเสียกอนวา การประชุมและมติที่ประชุมผูถือหุนทั้งสองครั้ง
ดังกลาวชอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหางหุนสวนและบริษัทหรือไม  
แลวจึงจะพิจารณาเก่ียวกับการรับจดทะเบียนที่พิพาทได ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลแพง
กรุงเทพใต ขอใหพิพากษาเพิกถอนทั้งสองมติดังกลาวแลว หากศาลแพงกรุงเทพใตฟงวา 
มติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีก็ชอบจะนําคําพิพากษาดังกลาวมาขอเพิกถอน 
การรับจดทะเบียนตอนายทะเบียนได เม่ือบริษัท ท. จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  ดังน้ัน การกอตั้ง การดําเนินกิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการของนิติบุคคล
ตองเปนไปตามขั้นตอนและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายดังกลาว หากมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่สําคัญก็ตองนําความไปแจงตอนายทะเบียนดวยเชนกัน  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการรับรองสิทธิวา 
นิติบุคคลน้ันเปนบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถที่จะทํานิติกรรมไดและเพื่อเปดเผย 
ใหบุคคลภายนอกไดรับรูถึงสถานะ อํานาจหนาที่ของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน 
นิติบุคคลน้ัน ๆ ซ่ึงกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายน้ีเปนไปเพื่อรับรองสิทธิของนิติบุคคล
ในทางแพงเทาน้ัน มิใชเปนเรื่องทางปกครอง สถานภาพของผูฟองคดีจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
จึงตองเปนไปตามความประสงคของผูถือหุนของบริษัทเปนหลัก ซ่ึงเปนเรื่องทางแพง มิใชอยูที่
การรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร เม่ือศาลจําตองพิจารณา 
ถึงสิทธิในทางแพงเปนสําคัญแลว ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิใชขอพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ สวนการที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางมีหนังสือถึงผูฟองคดีแจงสิทธิ
การฟองคดีตอศาลปกครองนั้น ก็ไมอาจมีผลทําใหขอพิพาทน้ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๕/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา ธนาคารออมสินละเลยไมออกประกาศใหสํานักงานสาขา 
ทั่วประเทศแจงใหลูกคาทราบกรณีบัญชีลูกคาถูกปดหรือถูกอายัด ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือมีคําส่ังใหธนาคารออมสินออกประกาศใหสํานักงานสาขาทั่วประเทศตองมีหนาที่แจง 
ใหลูกคาทราบโดยทันที ในกรณีปดบัญชีลูกคา หรือบัญชีลูกคาถูกอายัดไมวาจะโดยกฎหมายเอกชน 
กฎหมายมหาชน หรือคําสั่งศาล แมธนาคารออมสินเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ อันถือเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือมูลพิพาทมีสาเหตมุาจากการดําเนินการประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซ่ึงถือวาเปนการดําเนินงาน
ทางธุรกิจเชนเดียวกับธนาคารเอกชนโดยทั่วไป ขอพิพาทในประเด็นน้ี จึงมิไดเกิดจากการกระทํา



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองหรือการใชอํานาจทางปกครอง คดีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๔๗/๒๕๕๖) 

 ผูฟองคดีไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารออมสิน และทําสัญญาค้ําประกัน 
การชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และธนาคารออมสิน 
โดยผูฟองคดีไดทําขอตกลงยินยอมใหเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายหักเงินบํานาญของผูฟองคดี
เพ่ือชําระหน้ีใหแกธนาคารออมสิน และสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เม่ือถึง
กําหนดเวลาชําระหน้ีเงินกูและเม่ือผูฟองคดีตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกัน เทศบาลเมืองปูเจา
สมิงพรายจึงไดหักเงินบํานาญของผูฟองคดีเพ่ือชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีตามที่ผูฟองคดีไดให 
ความยินยอมไว แตเม่ือผูฟองคดีขอใหนายกเทศมนตรีเมืองปูเจาสมิงพรายยกเลิกการหัก 
เงินบํานาญดังกลาว นายกเทศมนตรีเมืองปูเจาสมิงพรายกลับปฏิเสธ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีเมืองปูเจาสมิงพรายยกเลิกการหักเงินบํานาญเพ่ือชําระหน้ีใหแก
ธนาคารออมสิน และสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอตกลงในการหักเงินบํานาญ
ของผูฟองคดีดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับวิธีการชําระหน้ีตามสัญญากูยืมเงินและสัญญา 
ค้ําประกัน อันเปนนิติสัมพันธทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เหตุแหง
ความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีนํามาฟองรอง จึงมิใชเปนกรณีที่นายกเทศมนตรีเมืองปูเจา
สมิงพรายใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองที่จะอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๗/๒๕๕๖) 

 ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายที่ ดิน น.ส. ๓ ก. ที่ประมูลไดจากการขาย
ทอดตลาดกับสํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองแลว  
แตเม่ือผูฟองคดีไปสํารวจที่ดินปรากฏวาที่ตั้งของที่ดินผิดไปจากที่แสดงไวตามประกาศ 
ขายทอดตลาด ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนการ 
ขายทอดตลาด กลับไดรับแจงวาไมอาจดําเนินการใหไดและใหผูฟองคดีไปยื่นคํารองตอศาล  
ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่เจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความประมาทเลินเลอในการจัดทําแผนที่ที่ตั้ งของที่ ดิน ทําใหผูฟองคดีสําคัญผิด 
ในคุณสมบัติของทรัพยที่ขายทอดตลาด ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังคืนเงินที่ผูฟองคดี 
ไดชําระไวทั้งหมดพรอมดอกเบี้ย รวมทั้งใหกรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการซ้ือขายที่ดินพรอมดอกเบี้ยน้ัน ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดไปยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมที่มี
อํานาจบังคับคดีเพ่ือขอใหสั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงตามมาตรา ๒๙๖ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอให
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มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ดิน ความเสียหาย 
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางดังกลาวจึงเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี 
ตามกระบวนการบังคับคดีทางแพง คําฟองในสวนนี้มิไดมีลักษณะเปนคดีพิพาทท่ีอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๖) 

 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เจาหนาที่สังกัดสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหการเปนพยานตอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคดีแพงที่นาย ว. 
เปนโจทกยื่นฟองขับไลผูฟองคดีออกจากที่ดินวา ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ผูฟองคดี
ครอบครองอยู มีลักษณะเปนที่งอกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๐๖ เลขที่ ๖๕๐๗ และเลขที่ ๖๕๐๙ 
อันเปนความเท็จ ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเจาหนาที่สังกัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดังกลาวชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เม่ือการไปใหการในฐานะพยาน 
ตอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ัน มิใชเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่อันเนื่องมาจาก 
การใชอํานาจทางปกครองหรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองแตอยางใด แตเปน 
การไปใหการในฐานะพยานศาลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติไว จึงมิใช
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ  
คําส่ังทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงไมอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๖) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๕๒๔๗๖ จากการขายทอดตลาดตามประกาศเจาพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี  
และไดวางเงินมัดจําไวเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยในประกาศไมไดระบุวาที่ดินแปลงดังกลาว
อยูในเขตเดินสายไฟฟาแรงสูง ทําใหผูฟองคดีไมสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือถึงกรมบังคับคดีเพ่ือขอใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย 
ที่เจาหนาที่ของกรมบังคับคดีไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ แตกรมบังคับคดีไดมีหนังสือแจง 
ผูฟองคดีวาเจาหนาที่ไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด และเปนการบังคับคดีที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
มูลเหตุแหงการฟองคดีน้ีเปนการดําเนินการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
วาดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี
เพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรม เม่ือผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการบังคับคดี 
ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีก็ชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลยุติธรรม ซ่ึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งเก่ียวกับการบังคับคดีน้ันไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คดีน้ีจึงไมอยู
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ในอํานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๗) 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห (ผูถูกฟองคดี) ไดใหสามีของผูฟองคดีทํานิติกรรม
กูยืมเงินสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยโดยผูฟองคดีเปนผูใหความยินยอม แตธนาคารอาคารสงเคราะห
คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
มิไดมีการทวงถามติดตามการชําระหนี้จากผูฟองคดี เปนเหตุใหจํานวนเงินตนและดอกเบี้ย 
ตามสัญญากูยืมเงินไมลดลงดังเชนการหักชําระหน้ีตามกรณีปกติ กอใหเกิดความเสียหาย 
แกผูฟองคดีที่ตองชําระหน้ีในจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีน้ัน แมธนาคาร
อาคารสงเคราะหเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม  
แตโดยที่มาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ไดกําหนดใหธนาคารอาคารสงเคราะหดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการนําเงิน 
ไปลงทุนเก่ียวกับการจัดใหมีอาคารและหรือที่ดิน อันมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจเพ่ือสงเสริม
และชวยเหลือใหนําเงินไปลงทุนเก่ียวกับการจัดใหมีอาคารและหรือที่ดิน โดยใหกูยืมเงิน  
รับจํานําหรือจํานองทรัพยสินเพ่ือเปนประกันเงินกูยืม รับฝากเงินที่ตองจายคืนเม่ือทวงถาม  
หรือเม่ือสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และกิจการอันพึงเปนงานธนาคารตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดไว  ดังน้ัน การท่ีธนาคารอาคารสงเคราะหไดใหสามีของผูฟองคดีทํานิติกรรมกูยืมเงิน
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยโดยผูฟองคดีเปนผูใหความยินยอม จึงเปนการดําเนินกิจการเพ่ือประกอบธุรกิจ
เยี่ยงธนาคารพาณิชยทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห และการทํานิติกรรมกูยืมเงินระหวาง
สามีของผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีก็เปนเพียงการดําเนินธุรกิจพาณิชยของธนาคารที่ลูกคา 
ของธนาคารกับธนาคารมีตอกัน และเปนนิติสัมพันธที่ เทาเทียมกัน สวนอัตราดอกเบี้ย 
ยอมเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา หากผูฟองคดีเห็นวา การคิดดอกเบี้ยไมถูกตอง ยอมตองฟอง
ธนาคารอาคารสงเคราะหในคดีแพง คดีน้ีจึงไมใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๕๗) 

 มูลเหตุแหงการฟองคดีสืบเนื่องมาจากนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจ 
ของบริษัท ซ. ตามรายงานการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ซ. ฉบับลงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ แตผูฟองคดีอางวา รายงานการประชุมดังกลาวไมชอบดวยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย วาดวยหุนสวนและบริษัท ประกอบกับขอบังคับของบริษัทเรื่องหุนของบริษัท



 
 
๒๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนหุนระบุชื่อ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทดังกลาวจึงเปนคําสั่ง
หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบของเจาหนาที่ของรัฐ จึงนําคดีมาฟองตอศาลใหเพิกถอนคําสั่ง
การรับจดทะเบียนดังกลาว เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวแลวเห็นวา การท่ีศาลจะวินิจฉัย 
ขอพิพาทตามคําฟองน้ีได ศาลจําตองพิจารณาใหไดความเสียกอนวา การประชุมใหญวิสามัญ 
ผูถือหุนของบริษัท ซ. เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนการประชุมที่ไมชอบดวยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย วาดวยหุนสวนและบริษัท อันจะมีผลผูกพันใหนายทะเบียนตองเพิกถอน 
การจดทะเบียนตามมติของที่ประชุมคร้ังดังกลาวหรือไม ซ่ึงขั้นตอนและกระบวนการจดทะเบียน
กรรมการบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาว เปนการกําหนดขึ้นเพ่ือใหมีการรับรองสิทธิ
ของนิติบุคคลเอกชนในทางแพง เพ่ือใหบุคคลทั่วไปไดรับรูถึงสถานะของกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทเทาน้ัน ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิไดเปนขอพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐/๒๕๕๗) 

 การรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการของนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครที่อาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท อ. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 
เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากในวันดังกลาวน้ันไมไดมีการประชุมกัน 
แตอยางใด ผูฟองคดีไดมีหนังสือโตแยงคัดคานการรับจดทะเบียนตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
กรุงเทพมหานคร และไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ ซ่ึงตอมา 
ไดมีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟอง ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ น้ัน  
การที่ศาลจะวินิจฉัยวาการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัท อ. ของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครชอบดวยกฎหมายหรือไม  
ศาลจําตองพิจารณาใหไดความเสียกอนวาการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 
ซ่ึงที่ประชุมมีมติใหผูฟองคดีออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ และแกไขอํานาจกรรมการ 
โดยไดกําหนดใหมใหนาง น. ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม หากผูฟองคดีเห็นวาการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ดังกลาว ไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูฟองคดียอมมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมใหเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๙๕ เม่ือบริษัท อ. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคในการ
ประกอบกิจการคาเพ่ือแสวงหากําไรและเก่ียวของกับคนจํานวนมาก ซ่ึงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยกําหนดใหการกอตั้ง การดําเนินกิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการของนิติบุคคล 
ตองเปนไปตามขั้นตอนและจดทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็ตองนําความไปแจง 
ตอนายทะเบียนดวยเชนกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๕๗  ดังนั้น  
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การรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท จึงเปน
การรับจดทะเบียนตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดเพ่ือรับรองสิทธิ 
ของนิติบุคคลในทางแพงเทาน้ัน  อีกทั้ง สถานภาพของผูฟองคดีจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม  
ตองเปนไปตามความประสงคของผูถือหุนของบริษัทฯ เปนหลักซ่ึงเปนเรื่องทางแพง มิใชอยูที่
การรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร เม่ือศาลจําตองพิจารณาถึง
สิทธิในทางแพงเปนสําคัญแลว คดีน้ีจึงมิใชขอพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๖๖/๒๕๕๗) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เทศบาล 
นครพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไปยังผูฟองคดี
เพ่ือใหสงคืนเงินชวยเหลือฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย ป ๒๕๕๔ ใหแกเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจํานวน ๒๓,๗๐๐ บาท เน่ืองจากผูฟองคดีไมใชผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาดังกลาว  
การที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไดมีหนังสือไปยังผูฟองคดีเพ่ือใหคืนเงินชวยเหลือฟนฟู
ความเสียหายจากอุทกภัยที่ผูฟองคดีไดรับไปเน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมใชผูมีสิทธิไดรับเงิน
ดังกลาว ไมปรากฏวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดบัญญัติใหเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีคืนเงินดังกลาวไดเอง เวนแตจะมีหนังสือทวงถามเพื่อตั้งสิทธิ
ฟองคดีตอศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินคืนจากผูฟองคดีในกรณีที่ผูฟองคดีไมคืนเงินจํานวน
ดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีคืนเงินชวยเหลือดังกลาว จึงไมใชเปน
การใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดี 
อันจะมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอพิพาทดังกลาวจึงไมใชกรณีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๕๗) 

 ผูฟองคดีนําที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปนที่ดินที่ปูและยาของผูฟองคดีไดครอบครอง 
ทําประโยชนมาตั้งแตป ๒๔๕๘ ตอเน่ืองตลอดมาจนถึงผูฟองคดี แตเจาพนักงานที่ ดิน 
จังหวัดสุพรรณบุรีกลับมีคําสั่งไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี โดยอางวาที่ดินของผูฟองคดี 
เปนหนองนํ้าสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันมาตั้งแตกอนป พ.ศ. ๒๔๕๓ ขอใหศาล
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีคําสั่งวาที่ดินของผูฟองคดี



 
 
๒๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวเปนที่ดินสาธารณประโยชน (หนองน้ําสาธารณะ) และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรีออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี แมขอเท็จจริงตามคําฟองจะมีลักษณะประหนึ่งวา
ประเด็นพิพาทสืบเนื่องมาจากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีคําสั่งไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี แตเม่ือพิจารณาคําขอทายคําฟอง 
ของผูฟองคดี ประกอบกับขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
ใชเปนเหตุผลประกอบการพิจารณาและเปนขอสนับสนุนการใชดุลพินิจในการออกคําส่ังปฏิเสธ
คําขอออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีแลว เห็นไดโดยชัดแจงวาผูฟองคดีมีความประสงค 
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี รับรองความเปนผูมีสิทธิในที่ดิน จึงเปนคดีพิพาท 
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๕๗) 

 กรณีฟองวา กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
และการนํามติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ดังกลาวไปแจงตอกรรมการผู จัดการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอน
การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และเพิกถอนมติของที่ประชุมดังกลาวที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น การดําเนินการ
ดังกลาวเปนการดําเนินการตามภารกิจอ่ืนขององคการ มิใชเปนเรื่องการประกอบกิจการปโตรเลียม 
จึงเปนกรณีที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการในฐานะเปนบริษัทมหาชนจํากัด  
มิไดดําเนินการในฐานะที่เปนหนวยงานทางปกครอง เน่ืองจากมิไดเปนการใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมายหรือการดําเนินกิจการทางปกครองของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตอยางใด 
จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๑/๒๕๕๗) 

 

 ๒.๒.๗ การปฏิบัติหนาที่ทั่วไป 

 

   ๑) การรักษาพยาบาล  
 

    ภรรยาของผูฟองคดีเสียชีวิตจากการจมน้ําในเหตุการณมหาอุทกภัย 
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตนาย ม. ซ่ึงเปนแพทยนิติเวชผูผาศพไดระบุสาเหตุการเสียชีวิตในหนังสือ
รับรองการตาย และรายงานการตรวจศพวา ภรรยาของผูฟองคดีเสียชีวิตจากภาวะชราภาพ  
ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากราชการ จึงมีคําขอใหนาย ม. ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แกไขหรือเพ่ิมเติม
ในหนังสือรับรองการตายและรายงานการตรวจศพ โดยเพ่ิมสาเหตุการตายตอทายวา “และนาเชื่อวา



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เกิดอุบัติเหตุจมนํ้าเสียชีวิต” เพ่ือสามารถไปแกไขเพ่ิมเติมสาเหตุการตายในใบมรณบัตร  
หากไมปฏิบัติก็ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหนาย ม. ชดใชคาสินไหมทดแทน พรอมดอกเบี้ยใหแก
ผูถูกฟองคดีหรือทายาท เม่ือนาย ม. เปนแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงอยูในฐานะ 
เปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
แตการตรวจพิสูจนหาสาเหตุการตาย การออกหนังสือรับรองการตายและรายงานการตรวจศพ
ของ นาย ม. แพทยนิติเวชผูผาศพ เปนการปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพของแพทย ซ่ึงอาศัยความรู
ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะดาน มิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย จึงมิใชการใชอํานาจ
ทางปกครอง แตเปนการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไป กรณีจึงมิใชเปนการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒/๒๕๕๖)  

    แพทยผูทําการรักษาพยาบาลเขาเฝอกบริเวณขอมือซายใหแกผูฟองคดี
คดผิดรูป ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการตองรับภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
ขอมือซายไมสามารถใชงานไดตามปกติ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแพทยที่ทําการรักษา
ผูฟองคดีรับผิดชอบการรักษาที่ผิดพลาดดังกลาว เม่ือการตรวจรักษาของแพทยผูทําการรักษา 
พยาบาลเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ปกติทั่วไปของแพทยประจําโรงพยาบาลในการใหบริการสาธารณะ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลผูปวย มิใชเปนการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร จึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายที่ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๒/๒๕๕๖)  

    ผูฟองคดีไปคลอดบุตรที่สถานพยาบาลของโรงพยาบาลรัตภูมิ (ผูถูกฟองคดี) 
แตเม่ือไปถึงเจาหนาที่พยาบาลแจงใหผูฟองคดีน่ังรอโดยมิไดตรวจหรือดูแลรักษาตามหนาที่ 
โดยปกติทั่วไป และในขณะนําตัวผูฟองคดีสงคลอดที่โรงพยาบาลหาดใหญ เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
บังคับไมใหผูฟองคดีเบงคลอดและเม่ือถึงโรงพยาบาลหาดใหญทารกที่คลอดออกมาเสียชีวิตแลว
อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดี 
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี  เม่ือการตรวจและดูแลรักษาผูปวยตลอดจนการนําตัวสงคลอด 
ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ปกติทั่วไปในการใหบริการสาธารณะ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลผูปวย มิใชเปนการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 



 
 
๒๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร จึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ที่ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๗) 

    ผูฟองคดีไดรับความเสียหายตองทนทุกขทรมานเจ็บปวดจากแผลพองน้ํา
อันเปนอาการแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขั้นตอนการผาตัดเย็บซอมหมอนรองกระดูก
ขอมือขวาของผูฟองคดีดวยวิธีการสองกลองของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทั้งน้ี เกิดจากการที่แพทยผูทําการรักษา
ละเลยไมเอาใจใสตอภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี เม่ือการตรวจรักษาเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ปกตทิั่วไปของแพทยซ่ึงอาศัยความรูความสามารถในวิชาชีพเฉพาะดาน มิใชเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมายแตอยางใด และกรณีตามคําฟองไมใชกรณีที่แพทยละเลยไมทําการ
ตรวจรักษาผูฟองคดี คดีน้ีจึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง  
หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร ที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๙/๒๕๕๗)  

   แพทยและเจาหนาที่ในสังกัดของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ละเลยตอการรักษาและผาตัดตอน้ิวมือที่ขาดใหผูฟองคดีในทันที หรือสงตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืน
เพ่ือทําการตอน้ิวมือที่ขาดใหแกผูฟองคดี จึงทําใหผูฟองคดีเปนคนพิการและไมสามารถ 
ประกอบอาชีพการงานได การกระทําของแพทยของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอใหศาลพิพากษาวาโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกระทําการละเมิด  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ และใหชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี แมโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติจะเปน
โรงพยาบาลของรัฐและเปนหนวยงานทางปกครอง แตการตรวจรักษาของผูเปนแพทยเปนเพียง
การปฏิบัติหนาที่ปกติทั่วไปของแพทยประจําโรงพยาบาลในการใหบริการสาธารณะเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลผูปวย สวนพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน เปนการกําหนด
คณะกรรมการการแพทย เพ่ือวางมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 
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เพ่ือใหการปฏิบัติการฉุกเฉินมีระบบบริหารจัดการทั้งดานบุคลากรและอุปกรณ เครื่องมือ โดยที่แพทย
จะใชดุลพินิจตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินใหผูปวยไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลําดับ
ความเรงดวน  อยางไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการของแพทยในการรับรักษา
ผูปวยตลอดจนการวินิจฉัยสั่งการของแพทยเปนการใชดุลพินิจทางการแพทยที่เก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลผูปวยเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะแพทย แตมิใชเปนการปฏิบัติหนาที่ 
ที่เปนการใชอํานาจตามกฎหมายซึ่งเปนอํานาจทางปกครองทํานองเดียวกับการออกกฎ  
คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน  ดังน้ัน หากมีการละเลยลาชาในการวินิจฉัยสั่งการของแพทย  
ก็เปนการลาชาอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ปกติ คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
ที่จะพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๕/๒๕๕๗) 

 

  ๒) การขับรถ 
 

    กรณีกองทัพอากาศฟองวา เรืออากาศเอก ฉ. และเรืออากาศโท ก.  
ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการตอนรับคณะเจาหนาที่ที่สงมาปฏิบัติราชการในการบิน
ทดสอบเครื่องชวยเดินอากาศ ไดขับรถยนตของฝูงบิน ๑๐๖ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ํา เปนเหตุใหบุคคลท้ังสองเสียชีวิตและรถยนตของทางราชการ 
คันดังกลาวไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปน
ทายาทของเจาหนาที่ดังกลาวชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิด 
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ติดตอประสานงาน ดูแลความเรียบรอยใหกับคณะบินทดสอบ  
ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ทั่วไปตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายสั่งการ ไมใชเปนการกระทํา 
ที่ เ กิดจากการใช อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คํา ส่ังทางปกครอง หรือคํา ส่ัง อ่ืน  
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ลาชาเกินสมควร จึงไมใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๕๘)  

 

  ๓) การปดก้ันลํานํ้าเพื่อการผลิตไฟฟา 
  

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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  ๕) การดูแลรักษาตนไม 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๖) การแจงความรองทุกข 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๗) การขุดลอกทางนํ้านอกเขตชลประทาน 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๘) การหักเงินบําเหน็จบํานาญเพ่ือชําระหน้ีตามคําขอ 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๙) การปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองเก่ียวกับเอกสาร 
 

    การสงขอมูลเครดิตของผูฟองคดีใหแกบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด 
เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหธนาคารออมสินซ่ึงเปนสถาบันการเงิน
ที่บริษัทขอมูลเครดิตรับเขาเปนสมาชิกตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ตองสงขอมูลของลูกคาของตนใหแกบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การท่ีผูจัดการของธนาคารออมสินรายงานและสงขอมูลเครดิต 
ซ่ึงเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับการขอสินเชื่อของผูฟองคดีใหแกบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด 
จึงเปนการทําหนาที่โดยทั่วไปของสมาชิกตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ 
ผูฟองคดีไมไดรับอนุญาตใหทําสัญญากูเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะหในกรณีน้ีมิไดเกิดจาก
การกระทําละเมิดที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน 
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๖)  

 

  ๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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   ๑๑) การเสนอความเห็น 
  

     กรณีผูฟองคดี (เทศบาลเมืองพะเยา) ฟองวา ขณะนาย ส .  
ดํารงตําแหนงเทศมนตรีเมืองพะเยา ฝายการโยธา ไดเสนอใหนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา 
สั่งยกเลิกการประกวดราคาจางเหมากอสรางถนน โดยไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาต่ํา 
รายถัดไป และใหมีการประกวดราคาใหม ทําใหเทศบาลเมืองพะเยาตองจายคาจางกอสรางเพ่ิมอีก 
แตนาย ส. ถึงแกความตายแลว ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดของนาย ส. ในกรณีดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีน้ัน แมการเสนอความเห็นใหนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพิจารณาและมีคําส่ังให
ยกเลิกการประกวดราคาดังกลาวของนาย ส. จะเปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่  
แตก็เปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ทั่วไปในการเสนอความเห็นใหนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
พิจารณาและมีคําสั่งตามอํานาจหนาที่ตอไป มิใชการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่อันเกิดจาก
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร จึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๔/๒๕๕๖ 
และที่ ๙๕๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 ๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 

 ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหถอนชื่อผูสมัครหมายเลข ๑ ออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน เน่ืองจากเปน 
ผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกนไดพิจารณาคํารองของผูฟองคดี
แลวไดมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วาผูสมัครหมายเลข ๑ มิใชเปน
ผูบริหารทองถิ่นตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ จึงไมเขาองคประกอบลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ทั้งเหตุที่นาย ช. ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองพนจากตําแหนงรองผูบริหารทองถิ่น มิใชเพราะ
ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก แตถูกถอดถอนใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๘ เตรส (๓) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไมมีลักษณะตองหามสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี  
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และมีมติใหยกคํารองของผูฟองคดี อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน
ที่ ๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ขอนแกนเพิกถอนสิทธิผูสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครหมายเลข ๑ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
เลือกตั้งทองถิ่น เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นมิใชคดีที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แตเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ
ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา การประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมาย เพราะกรรมการสรรหาหน่ึงรายมีที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนมติการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับรอง 
ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดังกลาว และใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหม เปนการฟองวา
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการฟองคดีเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม เม่ือคดีดังกลาวเปนกรณีที่กฎหมายกําหนด 
ใหอยูในอํานาจของศาลฎีกา ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๕๖)  
 กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังไดมีคําวินิจฉัย  
ใหผูฟองคดีมีสิทธิเปนผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลในควน แตตอมา
คณะกรรมการการเลือกตั้งกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยไดมีมติใหถอนชื่อผูฟองคดี 
ออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลในควน ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีดังกลาว แมการใชอํานาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการมีมติใหถอนชื่อผูฟองคดีออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
จะเปนการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ แตโดยที่คดีพิพาทท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น น้ัน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ 
ไวเปนการเฉพาะแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๑๔/๒๕๕๖)  

 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ หมายเลข ๒ ไดมีหนังสือคัดคาน 
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งตอประธานกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวัดกาฬสินธุ เน่ืองจาก
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งไดเปดหีบตรวจนับคะแนน 
อานบัตร ขานบัตร เขียนคะแนนและวินิจฉัยบัตรลงคะแนน ซ่ึงรวมคะแนนผิดไปจากความเปนจริง 
มิไดเปนไปโดยสุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม รวม ๕ หนวยเลือกตั้ง แตในระหวางที่ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองคัดคานดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
จํานวน ๓๐ เขต เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิในการเขารับตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคาํสั่งใหมีการเปดหีบบัตรเลอืกตัง้และนับคะแนน
การเลือกตั้งใหม ก็เพ่ือวัตถุประสงคใหเพิกถอนผลการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงเปนกรณี
การคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น  
ดังน้ัน จึงมิใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แตเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณา
และวินิจฉัยของศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐  สวนที่ผูฟองคดีอางวา เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาพนักงาน
ประจําหนวยเลือกตั้งทําการวินิจฉัยบัตรลงคะแนน อานคะแนน และเขียนคะแนนผิดจากความเปนจริง 
ซ่ึงทําใหการนับคะแนนการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ทําใหผูฟองคดี
เสียสิทธิในการเขารับตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุน้ัน เปนการโตแยง
เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา หรือขอโตแยงที่ เกิดขึ้นเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓๕ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เปนการใชอํานาจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ของรัฐธรรมนูญดังกลาว  
อันเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ และหากหลังวันประกาศผลการเลือกตั้ง  
ปรากฏตอมาวา คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวเสร็จโดยเห็นควรใหมี
การเลือกตั้งใหมหรือนับคะแนนใหม ก็เปนอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ 
ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาพิพากษาตอไป กรณีพิพาทน้ีจึงเปนคดีพิพาทที่เก่ียวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ท่ีอยูในอํานาจพิจารณาและวินิจฉัย 
ของศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๖)  



 
 
๒๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่ผูฟองคดีบางรายไมสามารถเขาไปใชสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งที่กําหนดไวได เน่ืองจากมีมวลชนจํานวนมากเขาปดลอม
สถานที่รับสมัคร สวนผูฟองคดีบางรายท่ีสามารถเขาไปในสถานที่รับสมัครได แตไมมีเจาหนาที่ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามาดําเนินการเพ่ือรับสมัคร เปนเหตุใหผูฟองคดีทุกราย 
ไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งไดจนพนกําหนดระยะเวลาการรับสมัครน้ัน การดําเนินการ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกับการรับใบสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง แมเปนการใชอํานาจทางปกครองที่ตองดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติในหมวดที่ ๑ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนที่ ๕ ผูสมัคร 
และการสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๗  
วรรคหน่ึง และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ตาม แตก็เปนกระบวนการที่เก่ียวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือมีขอพิพาทในกระบวนการที่เ ก่ียวกับผูสมัคร 
รับเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งดังกลาว  
ศาลฎีกาเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๒/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๓/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๔/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๗/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๘/๒๕๕๗ 
ที่ ฟ.๙/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๑๐/๒๕๕๗ ที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๗ และท่ี ฟ.๑๒/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน)  
 ผูฟองคดีไดรองคัดคานนาย ธ. ผูสมัครหมายเลข ๓ ซ่ึงเปนผูได รับ 
การเลือกตั้งในการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ ๓  
เม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ แตการใชอํานาจในการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมสอบสวนนาย ธ. ผูถูกรองคัดคานที่มีพฤติการณ 
ในการกระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายเลือกตั้ง และยังปดบังขอมูลที่เปนคําใหการของพยาน 
หลายขอความและเปนขอความที่สําคัญที่จะพิสูจนวามีการกระทําผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทําการสืบสวนสอบสวน 
และวินิจฉัยชี้ขาดใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่มีการยื่นคํารองคัดคาน และใหแจง 
ผลคําวิ นิจฉัยหรือคําสั่งใหผู รองทราบ  เปนการฟองคดีเ ก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน 
เพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการใชอํานาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว อันเปนการใชอํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสงูสุดที่จะรับคําฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แตเปนคดีพิพาทที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นอยูในอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหอย  
โดยการจับสลากเนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งมีผลคะแนนเลือกตั้งเทากัน  ตอมา คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําสั่งใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ๘ เขตเลือกตั้งที่ ๑  
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๘๗/๒๕๕๖ เม่ือวันที่  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีไมไดรับการเลือกตั้ง 
เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหอย ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม
ที่ใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหมดังกลาว เพิกถอนการนับคะแนนเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหผูฟองคดีเปนผูได รับการเลือกตั้ง การท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหอย 
ของหนวยเลือกตั้งที่ ๘ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๘๗/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการกระทํา 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐ (๑๐) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แมจะเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือ 
การดําเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมาย แตโดยที่การกระทําดังกลาวเปนการดําเนินการ 
จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  
อยูในอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๖/๒๕๕๗)  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอสามชัย ซ่ึงมีการเลือกตั้งเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนไป
โดยไมชอบ เน่ืองจากการนับคะแนนเลือกตั้งมีการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง อานหรือขานหมายเลข



 
 
๒๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง และขีดคะแนนผิดพลาด สงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑  
ไดคะแนนมากกวาผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ ผูฟองคดีไดยื่นคํารองคัดคาน
ผลการนับคะแนนแลว แตคณะกรรมการการเลือกตั้งกลับมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุโดยไมดําเนินการไตสวนหรือสืบสวนหาขอเท็จจริงกรณีดังกลาว 
และมีคําสั่งไมรับคํารองคัดคานของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหมีการเปดหีบบัตรเลือกตั้ง
และนับคะแนนใหม เปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองคัดคานผลการเลือกตั้งดังกลาว ถือเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการเลือกตั้ง แมการกระทําของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง จะเกิดจากการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองก็ตาม  
แตเม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลบังคับใชอยูในขณะน้ัน  
คดีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๗)  
 ผูฟองคดียื่นหนังสือรองคัดคานการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทุงศรีเมืองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด แตผูฟองคดีไมสามารถ 
ไปใหถอยคําและนําพยานไปใหถอยคําสนับสนุนคํารองได เน่ืองจากในการนัดคร้ังที่หน่ึง 
และครั้งที่สอง ผูฟองคดีได รับหนังสือเม่ือลวงเลยกําหนดเวลานัดแลว สวนครั้งที่สาม  
ผูฟองคดีไมอาจเตรียมพยานบุคคลและพยานเอกสารไดทันเวลานัด เน่ืองจากไดนัดในเวลา 
ที่รวบรัดเกินไป ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด 
และหัวหนางานสืบสวนสอบสวนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนผูฟองคดีในฐานะผูรองคัดคานการเลือกตั้ง พรอมเปดโอกาส 
ใหผูฟองคดีนําพยานหลักฐานเขาประกอบการสืบสวนสอบสวนดวยนั้น เปนการขอให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด และหัวหนางานสืบสวนสอบสวนสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรอยเอ็ด ปฏิบัติตอผูฟองคดีใหถูกตองตามขั้นตอน
กระบวนการสืบสวนสอบสวนเร่ืองคัดคานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบ
ขอ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือนําเสนอผู มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับเรื่องที่ผูฟองคดีรองคัดคาน 
การเลือกตั้ง เพ่ือที่จะใหมีการเพิกถอนผลการเลือกตั้งและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขางตน 
จึงเปนเรื่องรองคัดคานการเลือกตั้งซ่ึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับขอ ๖๘ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ คดีจึงไมอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๑/๒๕๕๗) 
 กรณีมูลนิธิเพ่ือ “คนไทย” ฟองวา มูลนิธิไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เน่ืองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง 
ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เร่ือง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคคนไทย 
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมติที่ประชุม
เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยชื่อพรรคการเมืองดังกลาวคลายคลึงกับชื่อมูลนิธิของผูฟองคดี
ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ อาจทําใหสาธารณชนเขาใจโดยหลงผิดวาพรรคคนไทย 
และมูลนิธิของผูฟองคดีมีผูจัดตั้งและดําเนินการโดยบุคคลกลุมเดียวกัน ขอใหศาลพิพากษาหรือ 
มีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมือง และเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แมวาการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ อันถือเปนการใชอํานาจทางปกครองก็ตาม 
แตโดยที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา ในกรณีที่นายทะเบียน
ตรวจสอบแลวเห็นวาการยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองถูกตองและครบถวน ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และแจง
เปนหนังสือใหผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
และวรรคสี่ บัญญัติวา ผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งไมเห็นดวยกับคําส่ังไมรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นคํารองคัดคานคําส่ังตามวรรคสามตอศาลรัฐธรรมนูญ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว ซ่ึงแมบทกฎหมายขางตนจะมิได
กลาวถึงบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายจากการรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ตาม 
แตกรณีดังกลาวยอมถือไดวา ในเรื่องการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น มีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหอยูในอํานาจการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน การกระทําที่เปนเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๔๓/๒๕๕๗)  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ไมจัดทําประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อขึ้นใหม ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัยใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗ เปนโมฆะ เน่ืองจากมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายในวันเดียวกันทั้งประเทศ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อใหชอบดวยกฎหมาย  



 
 
๒๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนคดีพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไมวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว 
จะเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือไมก็ตาม กรณียอมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาการวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ 
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๙/๒๕๕๘) 

 

 ๒.๒.๙ การใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 

 

  ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขอให
ตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการกับศาสตราจารย ส. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใชเวลาราชการในตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปรวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
และไปรวมประชุมคณะกรรมการและรวมการประชุมผูถือหุนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  
เพ่ือประโยชนสวนตัว แตสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จงใจชวยเหลือปกปดการกระทําผิดของพวกพอง ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือรองเรียนไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เพ่ือใหพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับผูถูกรองเรียนดังกลาว แตปจจุบันยังไมไดรับแจง 
ผลการพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลและคณะบุคคลผูกระทําผิด 
ตามคํารองของผูฟองคดีแลวแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบโดยเร็ว และใหชดใช
คาเสียหายเปนคาเสียเวลาใหแกผูฟองคดี น้ัน การที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติจะดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลและคณะบุคคลผูกระทําผิดตาม 
ขอรองเรียนของผูฟองคดีและแจงผลการพิจารณาขอรองเรียนของผูฟองคดีได จะตองดําเนินการ
ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนการใชอํานาจโดยตรง 
ตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ มิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ
ทางปกครอง ที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการที่คณะกรรมการปองกัน 



 
 
                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกอนการไตสวน 
และวินิจฉัยดังกลาว เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการใชอํานาจตามมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๐/๒๕๕๕)  

  การท่ีผูตรวจการแผนดินมีคําวินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 
เน่ืองจากเห็นวาเปนเรื่องเก่ียวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ ซ่ึงอยูในอํานาจของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดรับเรื่องรองเรียนในประเด็นดังกลาวไวแลว เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหแจงผลการพิจารณาตามคํารองเรียนของผูฟองคดีใหผูฟองคดีทราบโดยเร็ว 
และชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูฟองคดีน้ัน การวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี 
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีเปนการกระทําและการงดเวนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 
ของผูตรวจการแผนดินตามที่กําหนดในมาตรา ๒๔๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติวา ผูตรวจการแผนดินอาจไมรับพิจารณาหรืออาจยุติ
การพิจารณาเรื่องเก่ียวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงถือไดวาผูตรวจการแผนดิน 
ซ่ึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแลว คดีน้ีจึงไมอยู
ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๕๖)  

  การที่ศาลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาในปญหาขอเท็จจริงของผูฟองคดีไวพิจารณา 
เปนการไมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําส่ังของศาลฎีกาที่ไมรับคดีของผูฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาดวยเหตุผลวาไมเปนสาระอันควร
แกการพิจารณา และมีคําสั่งใหศาลฎีการับคดีของผูฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาและใชดุลพินิจ
พิพากษาไปตามรูปคดีน้ัน แมศาลฎีกาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงอาจเปนคูกรณีในคดีปกครองได แตการที่ศาลฎีกามีคําส่ังไมรับฎีกา 
ในปญหาขอเท็จจริงของผูฟองคดีไวพิจารณาโดยเห็นวาฎีกาของผูฟองคดีไมเปนสาระอันควร 
แกการพิจารณา คําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวเปนการใชอํานาจโดยตรงของศาลฎีกาตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มิไดเปน
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง จึงมิใชคดีพิพาท



 
 
๒๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๕๖)  

 

 ๒.๒.๑๐ กรณีอ่ืน ๆ 
 

 การเตรียมการหรือการดําเนินการเพื่อใหการใชอํานาจทางตุลาการ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 

 กรณีผูฟองคดีเปนทนายความและสมาชิกสภาทนายความฟองวา  
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ประธานศาลฎีกาใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกขอบังคับ
ของประธานศาลฎีกา วาดวยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจง 
และลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เพ่ือกําหนดหลักสูตร 
วิธีการอบรม การทดสอบความรู ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย และหลักเกณฑการจดแจง
และลบชื่อออกจากบัญชีผูที่ประสงคจะเปนที่ปรึกษากฎหมายท่ีศาลแตงตั้ง อันเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ และลิดรอนอํานาจหนาที่ของสภาทนายความ 
สวนอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไดอาศัยอํานาจตามขอบังคับดังกลาว 
ออกคําสั่ง เรื่อง แตงตั้งกรรมการกํากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ ออกประกาศ เร่ือง รับสมัครเขารับการอบรมความรู 
แกผูที่จะเปนที่ปรึกษากฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และออกประกาศ เรื่อง ผลการอบรม
และทดสอบความรูแกผูที่จะเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจง
และลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ คําสั่งของอธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เร่ือง แตงตั้งกรรมการกํากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย ลงวันที่  
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ประกาศของอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เร่ือง  
รับสมัครเขารับการอบรมความรูแกผูที่จะเปนที่ปรึกษากฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
และประกาศ เร่ือง ผลการอบรมและทดสอบความรูแกผูที่จะเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รวม ๔ คร้ัง ที่ไดประกาศผลไปแลว และใหดําเนินการ 
ใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ น้ัน  
แมวาการที่ประธานศาลฎีกาออกขอบังคับดังกลาว และการที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน 
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และครอบครัวกลางออกคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง แตงตั้งกรรมการกํากับดูแล 
ที่ปรึกษากฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และประกาศ เร่ือง ผลการอบรมและทดสอบ
ความรูแกผูที่จะเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี จะมิใชการที่ประธานศาลฎีกา และอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน 
และครอบครัวกลาง ซ่ึงเปนฝายตุลาการใชอํานาจทางตุลาการมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี แตการที่ประธานศาลฎีกาออกขอบังคับ และอธิบดีผูพิพากษา 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางออกคําส่ังและประกาศดังกลาว ก็หาใชเปนการที่ประธาน 
ศาลฎีกา และอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางใชอํานาจทางปกครองออกกฎ 
คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืนไม หากแตเปนการที่ประธานศาลฎีกา และอธิบดีผูพิพากษา 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางใชอํานาจดําเนินการในกิจการของฝายตุลาการกระทําการ 
อันมีลักษณะเปนการเตรียมการหรือการดําเนินการ เพ่ือใหการใชอํานาจทางตุลาการของศาลยุติธรรม
ที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๒๓ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๗  
ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ที่ ๗๐/๒๕๕๗ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ ที่ ๗๓/๒๕๕๗ ที่ ๗๔/๒๕๕๗  
และที่ ๒๐๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 การรักษาความสงบเรียบรอย 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้ งสองรวมกับคณะบุคคลซ่ึงมีชื่อเ รียกวา  
“แนวรวมคนไทย รักชาติรักแผนดิน” เดินทางเขาไปในบริเวณซอยโยธินพัฒนา ๓ ซ่ึงเปนที่ตั้ง
ของบานนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการไมยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ เพราะเกรงวาจะพิพากษาใหประเทศไทยแพคดี อันมีผลใหประเทศไทย 
สูญเสียดินแดน แตเจาหนาที่ตํารวจซึ่งอยูในการบังคับบัญชาของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
ไดขัดขวางและใชกําลังผลักดันผูฟองคดีทั้งสองและคณะออกไปจากพื้นที่ดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติยุติการออกคําสั่ง 
ใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยูที่ทางเทาสาธารณะบริเวณทางเขาบานนายกรัฐมนตรี  
ยุติการขัดขวางหรือผลักดันผูฟองคดีทั้งสองออกจากบริเวณดังกลาว และใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงการคลังรวมกันชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี น้ัน การที่เจาหนาที่ตํารวจซ่ึงอยูบริเวณทางเขาบานของนายกรัฐมนตรี 
ไดขัดขวางและผลักดันไมใหผูฟองคดีทั้งสองเขาไปยื่นหนังสือรองเรียนตอนายกรัฐมนตรี  
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เปนไปเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย อันเปนอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจ ไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๖/๒๕๕๗) 

 

 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 
 

 การที่ราชเลขาธิการมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจาก 
มีพฤติกรรมทุจริตเรียกรับเงินจากวัดที่ขอประทานเชิญเสด็จไปทรงประกอบพิธีทางศาสนา  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักงาน
ราชเลขาธิการ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหยกอุทธรณ 
และ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักงานราชเลขาธิการ มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน   
มาตรา ๑๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซ่ึงมีผลใชบังคับอยู 
ตามมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗)  
ประกอบกับมาตรา ๑๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติ
ใหการแตงตั้งและการใหขาราชการพลเรือนในพระองคพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
การที่ราชเลขาธิการมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ และไดนําความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว จึงมีลักษณะเปนอํานาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว
โดยเฉพาะใหเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย การกระทําดังกลาวจึงไมอยูในอํานาจ 
การตรวจสอบของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๕/๒๕๕๗) 

 

๓. ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ ย่ืนฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาหรือมีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน 

 

๓.๑ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาเกี่ยวพันกัน 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๓.๒ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน 

 

 ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจของศาลอื่น 
ซึ่งมิใชศาลปกครอง 

 

  การที่องคการจัดการนํ้าเสียมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
กรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง ยกเลิกการประกวดราคาตามโครงการวาจางบริหารจัดการ
และบํารุงรักษางานบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) จํานวน ๗ พ้ืนที่  
ซ่ึงตอมาองคการจัดการนํ้าเสยีไดมีการจัดจางผูรับจางใหมโดยวิธีพิเศษและวิธีสอบราคาในราคา
ที่สูงขึ้น เปนเหตุใหองคการจัดการนํ้าเสียไดรับความเสียหาย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๒๓  
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใช
คาเสียหายเปนเงินจํานวน ๒,๐๘๔,๘๔๙.๖๐ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาชําระใหกับองคการ
จัดการนํ้าเสีย เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
อยางไรก็ตาม การท่ีจะวินิจฉัยวาคําส่ังขององคการจัดการนํ้าเสียที่เรียกใหผูฟองคดีชําระเงิน 
เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจะตองถูกเพิกถอนหรือไม ศาลจําตองพิจารณา
วินิจฉัยใหไดความวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการบริหาร รักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย ไดออกประกาศยกเลิกการประกวดราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Auction) งานวาจางบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 
๗ พ้ืนที่ โดยไมมีเหตุที่จะยกเลิกไดและไมไดแจงการยกเลิกการประกวดราคาใหผูเสนอราคา
ต่ําสุดทราบ อันเปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๐ (๔) เปนผลใหองคการจัดการนํ้าเสียตองจาง
ผูรับจางรายเดิมในชวงที่ยังประกวดราคาใหมไมไดโดยวิธีพิเศษและวิธีสอบราคาซึ่งมีราคาที่แพงกวา
ราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเงินจํานวน ๒,๖๐๖,๐๖๒ บาท ถือเปนการกระทําดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหองคการจัดการนํ้าเสียไดรับความเสียหายเปนการกระทําละเมิด
ตอองคการจัดการนํ้าเสียในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวหรือไม และผูฟองคดีจําตอง 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการจัดการนํ้าเสีย (ผูถูกฟองคดี) หรือไม เพียงใด  
ซ่ึงการวินิจฉัยมูลละเมิดในสวนนี้แมวาจะเปนมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางเก่ียวกับ 
การทํางานตามสัญญาจางแรงงานอันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานก็ตาม  
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แตอยางไรก็ดี ศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยมูลละเมิดในสวนนี้ได ตามขอ ๔๑ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กอนที่จะวินิจฉัยวาคําส่ังขององคการจัดการนํ้าเสียที่เรียกให 
ผูฟองคดีชําระเงินจํานวน ๒,๐๘๔,๘๔๙.๖๐ บาท เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงจะตองถูกเพิกถอนหรือไม คดีน้ีจึงอยูในอํานาจที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๖)  

 

 ๓ .๒ .๒  กรณี มีประเ ด็นที่ จํ า เปนตองวิ นิจฉัยกอนอยู ในอํานาจของ 
ศาลปกครองสูงสุด 

 

  การที่ผูฟองคดีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปากรุงชิง  
ปาคลองเผียน และปาเขานัน ในทองที่ตําบลเขานอย ตําบลฉลอง ตําบลเทพราช ตําบลเปลี่ยน 
อําเภอสิชล ตําบลกรุงชิง ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา และตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
ออกทับที่ดินของผูฟองคดีที่ไดครอบครองทําประโยชนมากอนมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงตองนําขอหาดังกลาวมายื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุด
โดยตรง ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีจึงตองดวย 
ขอ ๔๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่กําหนดใหศาลปกครองชั้นตน 
สั่งไมรับขอหาที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนไวพิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณา
ในสวนของขอหาที่อยู ในอํานาจและเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนตอไป  ดังน้ัน  
ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําฟองขอหาน้ีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗/๒๕๕๘)  



 

                                                                                                                 
 

                                                                                                     

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๔ 

 

เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง 
 

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

 

๑. ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 
 

 ๑.๑ ผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
 

  ๑.๑.๑ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ๑) เหตุแหงการเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
 

  (๑) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ 
 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

  กรณีฟ อ งว า  อธิบ ดีกรมวิ ช าการ เกษตรออกประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพตาง ๆ เก่ียวกับ
เมล็ดพันธุควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไมชอบดวยกฎหมายนั้น เม่ือผูฟองคดี 
ประกอบอาชีพเกษตรกรผูเพาะชําเมล็ดปาลมนํ้ามันเพ่ือจําหนาย อันจะตองอยูภายใตบังคับ 
ของประกาศดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
ประกาศฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๘) 



 
 
๒๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง  
ของประธานสภาคณาจารย และกรรมการสภาคณาจารย การประชุมและการดําเนินงาน 
ของสภาคณาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ 
เม่ือผูฟองคดีซ่ึงเปนผูอยูในบังคับของขอบังคับที่พิพาท ขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากขอบงัคับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการหลักเกณฑ 
และวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เม่ือหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวมีผลใชบังคับแกผูฟองคดีทั้งแปดดวย 
ผูฟองคดีทั้งแปดจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

  กรณีฟองวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี เร่ือง 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๕ ที่กําหนดใหการประกอบกิจการหอพัก 
เปนกิจการควบคุมตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนขอบัญญัติดังกลาวบางสวน น้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการ
หอพักซ่ึงตกอยูในบังคับของกฎขางตน และถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพป พ.ศ. ๒๕๕๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎเดียวกัน ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากกฎดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบลชะมายไมชอบดวยขอ ๔๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๔ ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม 
ดูแลเทศบาลตําบลชะมายใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย จึงยอมมีสิทธิ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฟองคดีน้ีเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนเทศบัญญัติในกรณีน้ีได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๒/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

  กรณีฟองโตแย งความชอบดวยกฎหมายของขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๘.๓ ที่กําหนด
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองไมมีชื่อในทะเบียนเปนนักศึกษาหรือนิสิต 
ของมหาวิทยาลัยน้ีหรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ เวนแตสภามหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ เม่ือผูฟองคดีเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท
ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูฟองคดีจึงเปน
ผูอยูในบังคบัของขอบังคับดังกลาว ซ่ึงภายหลังปรากฏวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตรวจสอบ
สถานภาพการเปนนักศึกษาของผูฟองคดีแลวพบวา ผูฟองคดีมีคุณสมบัติตองหามตามขอ ๘.๓ 
จึงถือเปนการผิดขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ
ในขอบังคับดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ี มิฉะน้ันจะถูกถอนชื่อ 
ออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
วาดวยเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ตําแหนงอาจารยประจําคณะนิติศาสตร จึงอยูภายใตขอบังคับดังกลาวที่เปนเหตุ
แหงการฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐในการออกขอบังคับ 
ที่มีสภาพเปนกฎมาใชบังคับ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ขอ ๑๑ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
วาดวยการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
เปนระเบียบที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนขอ ๑๑ (๒)  
ของระเบียบดังกลาว เม่ือผูฟองคดีซ่ึงทํางานตามสัญญาจางในตําแหนงชางเทคนิคและอยูในบังคับ
ของระเบียบดังกลาว จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากระเบียบดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๕๖) 



 
 
๒๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุ
เดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธ์ิ (เพ่ิมเติม) โดยแกไข 
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ ซูโดอีเฟดรีน เปนวัตถุออกฤทธ์ิประเภท ๒ และกําหนดใหสถานพยาบาลที่ไมมี
ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และไมประสงค
จะมีไวในครอบครองยาตํารับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสมเพื่อการบําบัดรักษาและรานขายยา
ทุกแหงดําเนินการจัดสงยาตํารับดังกลาวคืนใหแกผูผลิตหรือผูนําเขาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ประกาศมีผลใชบังคับ ทําใหตํารับยาของผูฟองคดีที่ไดขึ้นทะเบียนไวเปลี่ยนสถานะเปนวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๒ และผูฟองคดีตองรับคืนยาดังกลาวจากสถานพยาบาลที่ไมประสงคมียาน้ี 
ไวในครอบครองและจากรานขายยาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ เม่ือผูฟองคดี
เปนผูผลิตและจําหนายยาแผนปจจุบัน และไดรับอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ือผลิต) และไดขึ้นทะเบียนตํารับยาที่มีสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเปนสวนประกอบ 
ซ่ึงอยูในบังคับของประกาศดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศกระทรวงดังกลาว ผูฟองคดี
จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนความในขอ ๖ ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือความในขอ ๖ ของระเบียบดังกลาว ที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอน  
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แตในชวงเวลา
ดังกลาวผูฟองคดีมิใชเปนบุคคลที่อยูภายใตบังคับของระเบียบ ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดี
เพ่ือขอใหเพิกถอนระเบียบดังกลาว  ตอมา เม่ือผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปน
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนิติกร ระดับ ๓ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอางทอง 
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จึงถือวาผูฟองคดี 
อยูภายใตบังคับของระเบียบและเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนระเบียบดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๖) 
  กรณีฟ องว า  ผู ฟ อ งค ดี เคย เปนพนักงานของธนาคาร 
แหงประเทศไทย และไดลาออกจากงานแลว ธนาคารแหงประเทศไทยไดนําระบบคาตอบแทนใหม
มาใช และใหพนักงานที่อยูในระบบบําเหน็จบํานาญแสดงความประสงควาจะเขาระบบ
คาตอบแทนใหมหรือจะยังคงอยูในระบบคาตอบแทนเดิม ผูฟองคดีเห็นวาวิธีการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามระบบคาตอบแทนใหมไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับบํานาญ
นอยกวาระบบเดิม ขอใหเพิกถอนวิธีการคํานวณบํานาญที่มีผลใหเสื่อมสิทธิและประโยชน 
ของพนักงาน เม่ือผูฟองคดีเปนผูที่ถูกกระทบสิทธิตามหลักเกณฑการคํานวณบํานาญดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงเปนผู ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว (คําสั่ ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๕๖) 
 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

  กรณีผูฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เห็นวา 
ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ยาน ๒.๑ GHz 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนประกาศ
ดังกลาว น้ัน  เม่ือพิจารณาประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาวแลว เห็นไดวาเปนประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
ยาน ๒.๑ GHz โดยไดกําหนดชวงความถี่ที่อนุญาตใหใช คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาต วิธีการ
ขอรับใบอนุญาต การใหใบอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาต ขอบเขตการอนุญาต ขอกําหนด 
และเง่ือนไขการอนุญาต และมาตรการขอจํากัดพฤติกรรมการสมยอมในการตกลงการประมูลไว 
จึงเปนประกาศที่มีผลใชบังคับกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาต
ตามประกาศดังกลาวจาก กสทช.  ดังน้ัน ผูที่มีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองอันเก่ียวเนื่องกับ
ประกาศของ กสทช. ดังกลาวไดน้ัน จะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรง
จากขอกําหนดในประกาศดังกลาว หรือเปนผูมีสวนไดเสียใกลชิดที่อาจจะไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากขอกําหนดในประกาศดังกลาวโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ซ่ึงในกรณีของผูฟองคดี
ทั้งสามน้ันเปนเพียงผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงมิใชผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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และหรือผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตตามประกาศดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามจึงมิใชผูได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ประสงคทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงต่ํากวาลักษณะทางเทคนิคของผูฟองคดีที่มีอยูเดิม เปนเหตุใหพ้ืนที่
กระจายเสียงของสถานีวิทยุของผูฟองคดีเล็กลงและสงผลกระทบตอยอดเงินบริจาคที่ผูฟองคดี
ไดรับจากการประกอบกิจการ น้ัน  ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท
บริการชุมชนและไมแสวงหากําไร ชื่อสถานีเสียงธรรมเพ่ือประชาชน วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเปนสถานีวิทยุลูกขายของมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 
โดยมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตและเปนผูมีสิทธิทดลอง
ออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งสถานีแมขาย 
และสถานีลูกขายจํานวน ๑๒๘ สถานี เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากประกาศที่พิพาทดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๖ ที่ ๕๔๘/๒๕๕๖ ที่ ๘๗๑/๒๕๕๖ ที่ ๘๗๓/๒๕๕๖  
และที่ ๘๗๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
   

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การคัดเลือกตัวแทนองคกรเกษตรกรเปนสมาชิก 
สภาเกษตรกรแหงชาติ ชุดแรก ตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔  เม่ือผูฟองคดีเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกร แตมิใชผูที่ไดรับ 
การเสนอชื่อโดยมติเห็นชอบจากองคกรเกษตรกรองคกรหนึ่งองคกรใดใหเปนตัวแทน 
ขององคกรเกษตรกรเชนวาน้ัน เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ  
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูฟองคดี
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
การคัดเลือกตัวแทนองคกรเกษตรกรเปนสมาชกิสภาเกษตรกรแหงชาต ิชุดแรก ตามบทเฉพาะกาล



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๕๙/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุ
เดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีฟองวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
และคณะกรรมการประกันสังคมไดตกลงกันกําหนดขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุข 
ของผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมและไดขอตกลงเกี่ยวกับความพรอมใหบริการ
สาธารณสุขแลว ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับแลว ใหสํานักงานประกันสังคม
สงเงินคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมใหแกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตามจํานวนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการ
ประกันสังคมตกลงกันตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือขอกําหนดที่ผูฟองคดีทั้งเกานํามาฟองอันเปนมูลเหตุแหงการฟองคดีน้ียังมิไดตรา
พระราชกฤษฎีกาใหมีผลบังคับใช และเปนเพียงการดําเนินการที่อยูในขั้นตอนการจัดเตรียม
ความพรอมในการขยายบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอกําหนดดังกลาวจึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
ทั้งเกา เพราะสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งเกา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ยังมีอยูเชนเดิม การดําเนินการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงเปนเพียง 
การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีพระราชกฤษฎีกา ที่ยังไมทําให 
ผูฟองคดีทั้งเกาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายแตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๔/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
 

  กรณีฟองวา กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๔๘ ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยอางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการเบิกจายเงินสวัสดิการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอใหจังหวัด



 
 
๒๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ... (๒) กรณีรองนายกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นซึ่งเขาดํารงตําแหนงหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แลวแตกรณี มีผลใชบังคับ และเปนตําแหนงที่มาจากการแตงตั้ง  
ไมอาจไดรับสิทธิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร กรณีจึงเห็นไดวา 
หนังสือของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนเพียงการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาน้ัน มิไดประสงคใหมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป และยังไมมีผล
ทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบสิทธิหรือหนาที่หรือกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดีทั้งหาแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๖ และขอ ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) วรรคสอง 
และวรรคสาม น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดลาออกจากราชการตํารวจกอนยื่นฟอง
คดีน้ีตอศาล ผูฟองคดีจึงมิไดอยูในบังคับของกฎ ก.ตร. ในขณะที่ฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการ 
ใชบังคับกฎดังกลาวที่จะทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนกฎ ก.ตร. ขางตน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย น้ัน 
เม่ือคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เปนองคกรที่คณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ใชอํานาจตามกฎหมายตั้งขึ้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
จึงเปนกลไกหรือเคร่ืองมือของ ก.ค.ศ. ที่จะทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสัมฤทธิ์ผล  นอกจากน้ี ผูฟองคดีเปนเพียงอนุกรรมการคนหน่ึง 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เทาน้ัน ถึงแมวาผูฟองคดีจะไดทํา
บันทึกความเห็นแยงมติทีป่ระชุม อ.ก.ค.ศ. ที่อนุมัติผลการสอบแขงขันทีดํ่าเนินการตามหลกัเกณฑ
ของคณะกรรมการขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ตาม ผูฟองคดีในฐานะ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓๓ 
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อนุกรรมการคนหนึ่งก็มิใชผูถูกกระทบสิทธิโดยตรงจากหลักเกณฑของคณะกรรมการขาราชครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางไดวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

  กร ณีฟ อ งขอ ให เ พิ กถอนประกาศของคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม ๔ ฉบับ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา 
เปนการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลโคกพุทราในอัตรา 
ที่ไมเสมอภาคกับเทศบาลอ่ืน ๆ และการกําหนดจายเงินอุดหนุนตามรายการที่กําหนดไว 
ในประกาศขัดตอหลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และขัดตอมาตรา ๒๘๓ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ น้ัน  ความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีกลาวอางเปนความเดือดรอนเสียหายของเทศบาลตําบลโคกพุทรา โดยนายกเทศมนตรี
ตําบลโคกพุทรา ในฐานะผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบล 
โคกพุทราตามนัยมาตรา ๔๘ เตรส ประกอบมาตรา ๔๘ สัตตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนผูมีอํานาจทําการแทน สวนผูฟองคดีเปนปลัดเทศบาลตําบลโคกพุทรา 
และเปนผูรับผิดชอบราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายตามมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอน ขอ ๕ วรรคหนึ่ง และขอ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ การท่ีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานสวนทองถิ่นและเปนประชาชนที่มีภูมิลําเนา 
ในเขตเทศบาลกลาวอางวาไดรับผลกระทบโดยตรงจากการใชงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจายคาบํารุงสมาคมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสมาชิกตามระเบียบ
ดังกลาว น้ัน ยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองขอใหยกเลิกเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ในสวนที่ไมชอบดวยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
เฉพาะหนวยงานสํานักปลัด หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาบริการโทรคมนาคม ที่ตั้งไว 



 
 
๒๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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๑๐๐,๐๐๐ บาท และใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
และคณะกรรมการสามัญแปรญัตเิทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คงงบประมาณในหนวยงานสํานักปลัด หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาบริการโทรคมนาคม 
ที่ตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามรางเดิม น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือย นาย ว . เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยไดขอหารือ 
ตอประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยเพ่ือวิ นิจฉัยชี้ขาดวา รายการในขอ ๑๒  
หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาโทรคมนาคมตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะกรรมการสามัญ
แปรญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอแปรญัตติ ปรับลด 
๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะตองหามไมใหแปรญัตติตามขอ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม 
แตประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยไมใชอํานาจตามขอ ๖๑ วรรคสอง แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาววินิจฉัยชี้ขาด กลับใชเสียงขางมากโดยใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือยลงมติแทน ผูฟองคดีซ่ึงเขารวมประชุมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบล 
โนนสูงเปลือยและคณะผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงเปนผูยื่นญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มิไดเขารวมประชุมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
โนนสูงเปลือยจึงไมใชผูเสียหายจากการที่ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยไมใชอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องดังกลาวตามขอ ๖๑ วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  นอกจากน้ี คณะกรรมการสามัญแปรญัติ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ซ่ึงมีหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
แตการปฏิบัติหนาที่ในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนการพิจารณา
เพ่ือลดรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณในปงบประมาณดังกลาว ซ่ึงเปนกระบวนพิจารณา
รางเทศบัญญัติเก่ียวกับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมมีผลใชบังคับ 
ในทางกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสามัญแปรญัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเปนเพียงกระบวนพิจารณาภายในของสภาเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือย ซ่ึงมีหนาที่ในการกําหนดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การพิจารณาของคณะกรรมการสามัญแปรญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงยังไมมีผลใหบุคคลใดไดรับความเดือดรอนเสียหายแตอยางใด เม่ือการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว ไมมีผลใหบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสามัญแปรญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๕๘) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

  กรณีฟองวา กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การแสดงรูปภาพ ขอความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัย และชองทางติดตอเพ่ือการเลิกยาสูบ  
ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีขอกําหนดใหกลองหรือกระดาษหุมหอซองบุหร่ี
หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) มีขนาดบรรจุบุหร่ีซิกาแรตจํานวนไมต่ํากวา ๑๐ ซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตใหพิมพฉลากรูปภาพขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีซิกาแรต
และชองทางติดตอเพ่ือการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบ และผูผลิตหรือผูนําเขาบุหร่ีซิกาแรตตองพิมพ
ฉลากรูปภาพ ขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีซิกาแรตและชองทางติดตอเพ่ือการเลิกยาสูบ
ที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต โดยตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของดานที่มีพ้ืนที่
มากที่สุดอยางนอย ๒ ดาน น้ัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาวโดยเฉพาะในสวนที่
ผูฟองคดีฟองโตแยงมา จึงมีผลใชบังคับเจาะจงตอผูผลิตหรือผูนําเขาบุหร่ีเทาน้ัน ผูฟองคดี 
หาเปนผูอยูใตบังคับตามขอกําหนดตามที่โตแยงมาแตประการใดไม ผูฟองคดีเปนเพียงผูบริโภค
บุหร่ีซิกาแรต  ดังน้ัน ขอกําหนดตามประกาศดังกลาวในเรื่องการบรรจุบุหร่ีใน Carton  
ตองพิมพฉลากรูปภาพ ๑๐ แบบ และฉลากรูปภาพดังกลาวตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
ของซองบุหร่ีดังกลาวจึงหามีผลนิตินัยตอผูฟองคดีโดยตรงไม ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๗ และที่ ๒๐๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  (๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกคําสั่ง 
 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีผูฟองคดีอางวาตนเปนเจาของที่ดินพิพาท ซ่ึงเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ ไดออกโฉนดที่ดินโดยมีเน้ือที่ไมถูกตองตรงตามหลักฐานหนังสือรับรอง
การทําประโยชนซ่ึงผูฟองคดีมีชื่อเปนผูถือสิทธิครอบครอง ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทํา
ดังกลาวของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๕) 



 
 
๒๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีในฐานะผู จัดการมรดกของนาง ฮ .  
ไดยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน 
แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซ่ึงมีชื่อนาง ฮ. เจามรดก เปนผูมีสิทธิครอบครอง  ตอมา 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีหนังสือแจงยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี 
เน่ืองจากตําแหนงที่ดินที่ผูฟองคดีไดมาชี้ระวางแผนที่โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ตรวจสอบแลว
ตรงกับตําแหนงของโฉนดที่ดินอ่ืนแลว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากคําส่ังยกเลิกคําขอ 
ออกโฉนดที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนําหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ไปย่ืนคําขอ
ออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาดานซาย ชางรังวัดไดทําการรังวัดที่ดิน 
ของผูฟองคดีเสร็จแลว เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจึงออกประกาศสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย  
สาขาดานซาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เร่ือง แจกโฉนดที่ดิน แตสํานักงานธนารักษ พ้ืนที่เลย 
ไดมีหนังสือคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาว โดยอางวาผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดินทับที่ราชพัสดุ 
ทําใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาดานซาย ยังไมอาจออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการคัดคานการออกโฉนดที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ที่แกไขเปลี่ยนแปลงรายการสารบัญจดทะเบียน น.ส. ๓ ก. 
พิพาท ซ่ึงเปนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองไปเปนของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและขอใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๓ เม่ือผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิในที่ดิน น.ส. ๓ ก. พิพาท ยอมไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๖๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามเปนผูครอบครองและเขาทําประโยชน
ในที่ดิน ซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) จากสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 
ไดออก น.ส. ๓ ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสามยอมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดิน 
ตอเน่ืองมาจากนาง ส. ที่ดินดังกลาวอยูในบริเวณชุมชนโพธิ์ทอง หมูที่ ๕ ตําบลดอนสัก อําเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงตอมาเจาหนาที่ของกรมที่ดินไดออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
ในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๓๔ ใหแกนาย ศ. ทับซอนกับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง 
ทําประโยชนอยู ผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหนาย ร. มีหนังสือแจงไปยังกรมที่ดิน
เพ่ือขอใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส. ๓ ก. ดังกลาวแลว แมวาผูฟองคดี 
มิไดทําใบมอบอํานาจใหแกนาย ร. แตเม่ือนาย ร. ไดดําเนินการดังกลาวในฐานะทนายความ 
ของนาย อ. นาง ส. และประชาชนในชุมชนโพธิ์ทอง โดยมีหนังสือแจงใหอธิบดีกรมที่ดินซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดินดําเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกลาว  
แตกรมท่ีดินก็ไดทราบเรื่องดังกลาวและมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหนาย ร. ในฐานะ
ทนายความของนาย อ. นาง ส. และประชาชนในชุมชนโพธิ์ทองทราบแลว กรณีจึงถือไดวา 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหกรมที่ดินดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว เม่ือกรมที่ดินมิได
ดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองขอ ผูฟองคดีจึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ ดิน 
โดยอางวา เจาหนาที่ทําการรังวัดทับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน
มาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยปลูกสรางบานพักอาศัย การที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาหัวหิน ทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําส่ังใหออกโฉนดที่ดินใหแกวัดเขาไกรลาศ  
ยอมทําใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิในที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๖๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินซ่ึงออกตาม
หลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๙ โดยผูฟองคดี
ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวตอเน่ืองมาจากบิดามารดาเปนเวลาประมาณ 
๔๐ ปเศษ แตเม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๕ อธิบดีกรมที่ดินไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เลขที่ ๑๔๖๕๖ ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปลงโดยที่ผูฟองคดีไมทราบเร่ือง และตอมา
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี สาขามวงสามสิบ ไดสํารวจรังวัดปกหลักเขต น.ส.ล. เลขที่ ๑๔๖๕๖  
จึงไดทราบวาที่ดิน น.ส.ล. แปลงดังกลาวครอบคลุมโฉนดท่ีดินของผูฟองคดีทั้งแปลง ผูฟองคดี
จึงไดยื่นเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของแตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๑๔๖๕๖ ที่ออกทับ



 
 
๒๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โฉนดที่ดินของผูฟองคดี และผูฟองคดีขอสิทธิถือครองท่ีดินซึ่งมีหลักฐานโฉนดที่ดินตามเดิม  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอให เพิกถอนการปกหลักเขตที่ ดินหมายเลข  
๓ฆ-๑๘๖๔ และหมายเลข ๒ฆ-๙๖๑๒ และใหถอนหลักเขตที่ดินทั้งสองหลักเขตดังกลาว 
ออกจากท่ีดินโฉนดเลขที่ ๑๒๗๔๐ ของผูฟองคดี น้ัน ขอพิพาทดังกลาวสืบเนื่องมาจากการใชอํานาจ
ในทางปกครอง หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ของพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวกับการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน อันเปนการยืนยันและรับรอง
อาณาเขตท่ีดินของนางสาว ก. และในขณะทําการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๔๗๒๒ ของนางสาว ก. ที่มีเขตติดตอกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๒๗๔๐ ซ่ึงเปนทรัพยมรดก
ของมารดาของผูฟองคดีไดตกทอดแกผูฟองคดี และตอมาไดจดทะเบียนโอนมรดกมาเปน 
ชื่อของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําดังกลาวของนายชางรังวัด สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดจันทบุรี และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ออกคําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโตแยงสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยมีคําสั่ง 
ใหออกโฉนดท่ีดินใหแกนาย ล. ผูฟองคดีอางวาในการรังวัดที่ดินไดรุกล้ําเขามาในที่ดิน 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
สาขาพรหมพิราม มีคําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา  เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดภูเก็ตดําเนินการ 
ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๐ เลขที่ ๑๐๐๑๑ และเลขที่ ๑๐๓๔ ตําบลปาตอง อําเภอกระทู จังหวัด
ภูเก็ต ใหบริษัท อ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการออกโฉนดทับที่สาธารณประโยชน 
ขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกลาว เม่ือผูฟองคดีทั้งสองมีภูมิลําเนาอยูที่ตําบลปาตอง 
อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต อางวา การที่เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ ดิน 
ทับที่สาธารณประโยชนหาดไตรตรังและที่สาธารณประโยชนในบริเวณเดียวกันโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมสามารถใชประโยชนในที่ดินบริเวณหาดไตรตรัง 
ประกอบกิจการรมเตียงได ผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย  
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีไดดําเนินการ
จัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงไดออกสํารวจ 
และรังวัดที่ดินโดยไมไดคํานึงถึงแนวเขตท่ีดินตามโฉนดที่ดินเดิมของผูฟองคดีแลวสงเรื่อง 
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีเพ่ือออกโฉนดที่ดินฉบับใหม และเม่ือสํานักงานที่ดินจังหวัด
ราชบุรีไดรับเรื่องจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแลวไดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี 
โดยไมตรวจสอบรายละเอียดในการสํารวจรังวัดปกหลักเขตที่ดินใหถูกตอง ทําใหเน้ือที่ที่ดิน 
ของผูฟองคดีขาดหายไป ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๑/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไดมีมติ
ยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 
ของผูฟองคดีโดยมิชอบ เน่ืองจากเห็นวาผูทีเ่ขาถือครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว คือ 
นาง น. และนางสาว ล. ผูรองคัดคาน มิใชผูฟองคดี ขอใหเพิกถอนมติดังกลาวของคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาวของคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดสกลนครซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากอธิบดีกรมที่ดิน ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่พิพาทโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากเปนการออกโดยไมไดรับอนุญาตจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัด
สกลนคร และทับซอนที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสี่ครอบครองและทําประโยชน ตลอดจนทับพ้ืนที่ 
ของเขตตําบลสวางแดนดิน ขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะสวนที่ทับที่ดิน 
ในความครอบครองของผูฟองคดีทั้งสี่น้ัน  เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสี่
เปนผูมีสิทธิฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๔/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา  ผูฟองคดีทั้ งยี่ สิบเก าคนเปนผู ครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินปาโคกหนองตะครอง หมูที่ ๘ บานหนองไทร ตําบลหนองขมาร อําเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๗  ตอมา อธิบดีกรมที่ดิน
ไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ๕๑๔๗๔ ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคน
ครอบครองและทําประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๓/๒๕๕๖) 



 
 
๒๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา  ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ ดิน 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีมีหนังสือแจง 
ผูฟองคดีวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได และไดสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาว ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาวของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี และขอให 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตอไป ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๖/๒๕๕๖ และที่ ๖๒๗/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีและเทศบาลตําบลละอุนตางฝายตางยื่น
คําขอออกโฉนดที่ดินตอสํานักงานที่ดินจังหวัดระนองและคัดคานการออกโฉนดที่ดินซ่ึงกันและกัน 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดระนองไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบแลว แตผูฟองคดีกับเทศบาล
ตําบลละอุนไมสามารถตกลงกันได และเจาพนักงานที่ดินไดพิจารณาวาที่ดินพิพาทดังกลาว 
เทศบาลตําบลละอุนเปนผูมีสิทธิดีกวาผูฟองคดี จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มีคําสั่งออกโฉนดที่ดินในสวนที่พิพาทใหแกเทศบาลตําบลละอุน  ตอมา เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดระนองไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนการออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามแนวทางที่กรมที่ดิน 
ไดวางระเบยีบและวธิปีฏิบตัิเก่ียวกับการระบุกรณีพิพาทและระยะเวลายื่นคําฟองสําหรับยื่นคาํฟอง
ตอศาลยุติธรรมและศาลปกครองไวในคําส่ัง และมีคําส่ังใหแกไขคําส่ังดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๗/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยองออกโฉนดที่ดิน
แบงแยกในนามเดิมใหแกนาย จ. รุกล้ําทางสาธารณประโยชนซ่ึงผูฟองคดีใชเปนทางเขาออก
ที่ดินเพ่ือทําสวนผลไมและสวนยางพาราโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดระยองเพิกถอนโฉนดที่ดินเฉพาะสวนที่รุกล้ําทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีประกาศ
กระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ผานที่ดินของผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอน
ประกาศกระทรวงพลังงานฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยูในเขตที่จะตองทําการกอสรางวางทอกาซธรรมชาติ เสนที่ ๔ (ระยอง-แกงคอย) 
ตามประกาศกระทรวงพลังงานฉบับดังกลาว จึงเปนผูที่ตกอยูภายใตบังคับของประกาศ
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กระทรวงพลังงานฉบับพิพาท ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศ
กระทรวงพลังงานฉบับพิพาทแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๗) 
  กรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนเจาหนาที่
ของรัฐไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อันเปนกฎหมายปกครอง  
มีคําสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบตามอํานาจหนาที่ คําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีเห็นวาเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีเปนคูกรณี 
ในการออกคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําสั่ง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๙/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมไดมีคําส่ัง
ใหสิ้นสิทธิและใหเกษตรกรพรอมดวยบริวารออกจากท่ีดิน และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง 
ใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ยืนตามคําส่ังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ที่สั่งใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๙/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา กรมที่ดินไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
ทับที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบ ผูฟองคดียอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีซ่ึงเปน
หนวยงานทางปกครองและเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เลขที่ นค ๒๗๕๘ เน้ือที่ ๒๙ ไร ๓ งาน ๗๑ ตารางวา โดยทับที่ดินของผูฟองคดี เน้ือที่ ๑๐ ไร 
๑๘ ตารางวา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยูตอเน่ือง 
กับที่ราชพัสดุในความครอบครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและไมมีอาณาเขตติดตอ 
กับทางสาธารณประโยชนโดยตรง การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
ใชที่ราชพัสดุดังกลาวเปนทางเขาออกสูทางสาธารณประโยชน จึงทําใหผูฟองคดีเปนผูเดือดรอน
หรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๕) 
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  กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งเกาไดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ที่หลวง ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน “โคกสูงสาธารณประโยชน” ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสิบเกาคน
ครอบครองและทําประโยชนอยู ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสิบเกาคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเปดสอบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (๒) สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงเสน จังหวัดนครปฐม  
ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ลย. ๘๑๓ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไดมีการออกทับที่ ดินซ่ึงผูฟองคดี 
ไดครอบครองทําประโยชนมากอน อันเปนการกระทบสิทธิครอบครองของผูฟองคดีในที่ดิน
พิพาท ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต (คร้ังที่ ๒) ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ประกาศรายชื่อ
ผูไดรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีโดยเรียงตามลําดับผูไดคะแนนสูงสุดจากมากไปนอย โดยผูฟองคดี
ไดรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือกในคราวดังกลาว ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิและไดสมัครสอบขอเขียน
ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบขอเขียนเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แตไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบผานตามประกาศ 
กรมศุลกากร เร่ือง รายช่ือผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนงเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดี
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จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศของกรมศุลกากรดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอางทองมีคําสั่งไมบรรจุผูฟองคดี
กลับเขารับราชการตามคําขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมสามารถ 
กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมได ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา  ๔๒  วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถอนชื่อผูฟองคดีออกจากคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ อนุญาตใหผูฟองคดีลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
เปนตนไป และไดรับพระราชทานยศสูงขึ้นเปนกรณีพิเศษ ๑ ชั้นยศ จากยศพันตํารวจโท เปนยศ
พันตํารวจเอก โดยใหผูฟองคดีมีสิทธิเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ ๑๑ (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) ใหคืนสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามกฎหมายแกผูฟองคดีและใหคืนยศพันตํารวจเอก
แกผูฟองคดี และโดยที่คําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาวใหเหตุผลวาผูฟองคดีถูกตั้ง
กรรมการสืบสวนขอเท็จจริงทางวินัยเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเขารวมโครงการ น้ัน  
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําส่ังดังกลาว จึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา มติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพที่แตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตรไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนกระบวนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรของคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และใหเพิกถอนมติ 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับ
การสรรหาและเปนหน่ึงในผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดีในวาระดังกลาว จึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากมติ 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สังกัด



 
 
๒๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ และเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลตามประกาศของผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ดังกลาว และไดสมัครเขารับการคัดเลือก 
แตไมไดรับการคัดเลือก จึงยอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ออกประกาศดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมดําเนินการ
ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาเสนอชื่อ
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ซ่ึงตอมาผูฟองคดีก็ไดรับ 
การเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร แตสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดมีมติใหยกเลิกการดําเนินการสรรหาคณบดีดังกลาว และใหดําเนินการ
สรรหาใหม น้ัน มติดังกลาวของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือผูฟองคดีเปนบุคคลที่อยูในบัญชีรายช่ือผูที่เหมาะสมเพ่ือพิจารณาเลือก 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กรมปาไมมีคําส่ังแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนง
นักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีหนังสือแจงไปยังกรมปาไมวาผูฟองคดี
มีสิทธิดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโสและใหเพิกถอนคําส่ังของกรมปาไมในสวนที่ให 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ รวมทั้งใหกรมปาไมแตงตั้งผูฟองคดี
ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโสและเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังในตําแหนงดังกลาวน้ัน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําส่ังของกรมปาไม ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีคําส่ังเลื่อนขั้น
เงินเดือนคร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) ใหแกผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวน้ัน ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๓๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 
ชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิมีคําส่ังใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร 
โรงพยาบาลชัยภูมิ  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงเปนนิติกรโดยขอให
เสนอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิแตงตั้งผูฟองคดีให ดํารงตําแหนงนิติกร  หลังจากน้ัน 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิมีคําส่ังลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงาน
ที่ฝายสวัสดิการสังคม  กลุมอํานวยการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ ผูฟองคดีจึงไดรองทุกข 
ตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิขอใหทบทวนคําส่ังดังกลาวและขออนุมัติการปรับปรุงตําแหนง 
ของผูฟองคดีเปนตําแหนงนิติกร แตจนถึงวันฟองยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงฟองคดี
ขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ตามคําส่ังลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๔ และใหผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิดําเนินการออกคําส่ังและปรับปรุงตําแหนง 
ของผูฟองคดีเปนตําแหนงนิติกร เม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ 
ออกคําสั่งโดยมิชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีเปนผูที่อยูในบังคับของคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดี
จึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชรมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ บรรจุแตงตั้งผูฟองคดีเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี กําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับ ป.๑ ขั้น ๑๒.๕ (๗,๘๙๐ บาท) 
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งและให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชรมีคําส่ังบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจตรี ดํารงตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา น้ัน เม่ือผูฟองคดี 
เปนผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งดังกลาว จึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา 
ของผู อํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๑/๒๕๕๕  
และที่ ๒๕๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 
 
๒๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการโรงพยาบาล
กําแพงเพชรตามคําสั่งโรงพยาบาลกําแพงเพชร ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใชบังคับแทนคําสั่ง
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่สั่งยายผูฟองคดีไปปฏิบัติงาน 
ในหนาที่หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย โดยใหสับเปลี่ยนหนาที่กับนาง ว. น้ัน แมวา 
การกระทําดังกลาวของผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร จะเปนอํานาจของฝายบริหาร 
ในการควบคุมดูแลและบังคับบัญชาใหดําเนินไปในทิศทางตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
กฎหมายและระเบียบใหอํานาจผูบังคับบัญชาที่จะกระทําการดังกลาวไดก็ตาม แตก็ตอง 
อยูภายใตความชอบดวยกฎหมายที่จะตองถูกตรวจสอบไดโดยศาล เม่ือผูฟองคดีเห็นวาตน 
ถูกกลั่นแกลงและไมไดรับความเปนธรรม คําส่ังดังกลาวยอมกอความเดือดรอนหรือเสียหาย 
แกผูฟองคดีอยางมีนัยสําคัญแลว และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจากการกระทําของผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชรดังกลาวจะกระทําไดก็แตโดยการที่
ศาลปกครองมีคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชรนั้น ผูฟองคดี 
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการออกคําสั่งของผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๘/๒๕๕๖) 
  กรณีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งขาราชการตํารวจ 
มีนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ถือไดวานายกรัฐมนตรีใชอํานาจตามกฎหมาย
ของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร
หรือชั่วคราว ประกาศดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือไมปรากฏช่ือผูฟองคดีไดรับการแตงตั้ง 
ตามประกาศดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๕/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการคัดเลือก 
ผูมีความเหมาะสมกับตําแหนงใหสงผลงานขอรับการประเมินและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ผลปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสามซ่ึงดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร
ชํานาญการพิเศษ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีความเหมาะสมกับตําแหนงดังกลาว ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมจึงมีคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ แตงตั้งใหผูฟองคดี
ทั้งสามรักษาการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ ในตําแหนงเลขที่ ๑๔๔ เลขที่ ๑๔๕  
และเลขที่ ๑๔๖ ตามลําดับ พรอมทั้งใหสงคําขอรับการประเมินและผลงานของผูฟองคดีทั้งสาม
ให ก.พ. พิจารณา ภายหลังมีผูรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรมในการคัดเลือกตัวบุคคล



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือทําผลงานระดับเชี่ยวชาญของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
โดยเห็นวาการคัดเลือกตัวบุคคลดังกลาวไมชอบดวยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๓๘ ซ่ึงผลการพิจารณาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมวินิจฉัยวา คํารองทุกข
ฟงขึ้น จึงมีคําวินิจฉัย เร่ืองดําที่ ๕๕๒๐๑๑๘ เร่ืองแดงที่ ๐๐๓๐๒๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกคําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๒๓๕/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่แตงตั้งใหผูฟองคดีทั้งสามรักษาการในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
เชี่ยวชาญ รวมทั้งใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการประเมิน
ดังกลาวใหม  ตอมา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีคําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ยกเลิกคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามคําวินิจฉัย
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมและคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยและคําส่ังดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสามเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากคําสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซ่ึงออกตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม เน่ืองจากเปนผูที่ รักษาการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ 
ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ถูกยกเลิกโดยคําสั่งขางตน และตองเขารับ 
การประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง ผูฟองคดีทั้งสามจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๓/๒๕๕๗) 
  กรณีผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลโตแยงปญหาความชอบ 
ดวยกฎหมายของการประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาที่ผูฟองคดีสมัคร 
เขารับการสรรหา ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันมีสิทธิฟองคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองว า  ผูฟองคดีเคยรับราชการตํารวจ  ถูกคํ าสั่ ง 
ใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการ 
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  ตอมา คณะกรรมการขาราชการตํารวจไดพิจารณาอุทธรณแลว
มีมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมเปนใหไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาล 
ขอใหพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
ดังกลาว ผูฟองคดีเปนผูที่ถูกกระทบสิทธิตามคําวินิจฉัยอุทธรณที่ใหเปลี่ยนแปลงคําส่ังเดิม 



 
 
๒๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนใหไลออกจากราชการดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีไดมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยฐานมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม  
และมติอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ ทําการแทนคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงฟองขอให
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว และมีคําสั่งใหผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีคืนสิทธิอันพึงมีพึงได
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา  ผูฟองคดีได ใชสิทธิ ในการขอใหสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ พิจารณาใหม เพ่ือใหมี 
การเพิกถอนคําสั่งกรมสามัญศึกษาที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และใหรับผูฟองคดี
กลับเขารับราชการครู แตผูถูกฟองคดีไมพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกลาวและไมรับผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่ง
ไมรับคําขอใหพิจารณาใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๙/๒๕๕๖) 
 

  กรณี พิพาทเ ก่ียว กับสิท ธิประ โยชนและสวัส ดิการ 
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
 

  กรณีฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธ
การเบิกสวัสดิการบุตรของผูฟองคดีโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงป พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือคําส่ังปฏิเสธ
การเบิกสวัสดิการบุตรของผูฟองคดีดังกลาวเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ 
อันมีผลเปนการระงับสิทธิในการเบิกสวัสดิการบุตรของผูฟองคดี คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซ่ึงเจาหนาที่ผูออกคําสั่งดังกลาวจะทําคําส่ังเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมาย 
ในรูปแบบอ่ืนก็ไดตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูฟองคดีถูกระงับการใชสิทธิ
เบิกสวัสดิการดังกลาวยอมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๗) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูที่เขตพญาไท ซ่ึงเปน 
เขตรับผิดชอบของสํานักงานเขตพญาไท และไดไปแจงขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอสํานักงาน
เขตพญาไท แตเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพญาไทแจงวาไดพนระยะเวลารับแจงแลว ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน  
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการดําเนินการเลือกผูใหญบานที่ไมสุจริตและไมเที่ยงธรรม
เน่ืองจากมีบุคคลแจงยายชื่อเขามาในทะเบียนบานโดยไมไดอาศัยอยูจริง และนาย ป. ผูสมัคร
อีกรายหน่ึง มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการกระทําดังกลาว การท่ีนายอําเภอบึงนารางมีคําสั่ง
แตงตั้งนาย ป. เปนผูใหญบาน และมีหนังสือแจงผลการสอบสวนขอเท็จจริงวาการจัดการ 
เลือกผูใหญบานชอบดวยกฎหมายแลว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. เปนผูใหญบาน 
เม่ือผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานในครั้งดังกลาวจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา จังหวัดมหาสารคามออกคําสั่งใหผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนงผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน เม่ือคําส่ัง
ดังกลาวทําใหผูฟองคดีตองออกจากตําแหนง ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๓/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหนาย ส. ในฐานะผูใหญบาน หมูที่ ๖ เปนผูขาด
คุณสมบัติสมัครรับเลือกผูใหญบาน เพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอเมืองนครนายกที่แตงตั้งนาย ส. 
เปนผูใหญบาน เพิกถอนผลการลงคะแนนเลือกนาย ส. หรือพิพากษาใหบัตรที่ลงคะแนนใหนาย ส. 
เปนโมฆะหรือบัตรเสีย และใหผูฟองคดีซ่ึงไดรับคะแนนเลือกในลําดับถัดลงไปเปนผูไดรับการเลือก
เปนผูใหญบาน และใหนายอําเภอเมืองนครนายกแตงตั้งผูฟองคดีเปนผูใหญบาน น้ัน เม่ือผูฟองคดี
เปนผูสมัครเขารับเลือกเปนผูใหญบานผูหน่ึง จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการดําเนินการเลือกผูใหญบาน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๔/๒๕๕๖ 
และที่ ๓๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 



 
 
๒๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีผูฟองคดีเปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลแมนํ้าคู เปนผูมีสิทธิเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมนํ้าคู และเปนผูรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดระยองวา นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลแมนํ้าคูมีพฤติกรรมทุจริต ขอใหดําเนินการสอบสวนและแจงผลการสอบสวน 
ใหผูฟองคดีทราบ เม่ือผูฟองคดีไดรับแจงผลการสอบสวนและวินิจฉัยของนายอําเภอปลวกแดงแลว 
แตผูฟองคดีเห็นวาเปนการวินิจฉัยที่ไมถูกตองตามกฎหมาย การท่ีผูฟองคดีนําคําวินิจฉัย 
ของผูวาราชการจังหวัดระยองมายื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัย
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ
ไดมีมติใหโอนวาที่รอยเอก ว. ปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ มาดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบล
หนองบัว โดยเปนการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงกับนาย ส. ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว เดิม  
โดยไมไดสอบถามผูฟองคดีกอน อันเปนมติที่ไมชอบ และขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุดังกลาว น้ัน เทศบาลตําบลหนองบัวซ่ึงไดรับผลกระทบ 
จากมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ยอมถือเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย ผูฟองคดีในฐานะผูแทนของเทศบาลตําบลหนองบัวและในฐานะผูรับผิดชอบ 
การบริหารราชการโดยรวมของเทศบาลตําบลหนองบัว ยอมเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ที่ใหผูฟองคดีโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนงที่อ่ืนโดยเร็วตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ น้ัน เม่ือคําส่ังของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ
มีผลทําใหผูฟองคดีไมอาจกระทําการในหนาที่ที่ รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา 
ของเทศบาลตําบลบานดู ในฐานะปลัดเทศบาล ซ่ึงมีผลเปนการจํากัดอํานาจหนาที่ของผูฟองคดี
มิใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๔๕/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นออกประกาศ
สํานักงาน ก.ท. เร่ือง รับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล
ประจําป ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเคยรับราชการทหารมากอนและไดสอบเขารับการบรรจุและแตงตั้งเปนปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลตามประกาศดังกลาวไมสามารถใชสิทธิโอนอายุราชการมานับตอเน่ืองเพ่ือคํานวณ
บําเหน็จบํานาญได เม่ือผูฟองคดีเปนผูสอบแขงขันไดตามประกาศสํานักงาน ก.ท. ดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศน้ัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๓๒/๒๕๕๖) 
  กรณีองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุมีคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ขององคการบริหารสวนตําบลประทัดบุที่ไดอนุมัติเบิกจายเงินโบนัสใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสอง
รวมทั้งเจาหนาที่อ่ืนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหผูฟองคดีทั้งสิบสอง
รวมทั้งเจาหนาที่อ่ืนคืนเงินดังกลาวแกองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ กรณีจึงเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ไมใชเปนเพียงการบอกกลาวทวงถามใหคืนเงินเทาน้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบสองเห็นวาคําสั่ง
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีทั้งสิบสองเปนผูอยูในบังคับของคําส่ังดังกลาว  
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําขององคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๖/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

  กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลนาเริกซ่ึงเปนเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคาร
โรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร โดยไมดําเนินการจัดทําประชาคม 
หรือประชาพิจารณใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควร 
ประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ซ่ึงการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนดังกลาวจะนําไปสู 
การเพาะเลี้ยงสุกร ซ่ึงการประกอบกิจการดังกลาวเปนที่ประจักษโดยท่ัวไปวากอใหเกิดนํ้าเสีย 
สิ่งปฏิกูล ตลอดจนกลิ่นและเสียง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม และกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ประกอบกับ 
ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนอยูอาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองที่อันเปนชุมชนทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเริก ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ 



 
 
๒๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน  ทั้งนี้ เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอม
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนและสิทธิ
ดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคารโรงจอดรถ  
ตอมา นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารโรงจอดรถออกทั้งหมด 
ใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง หากพนกําหนดแลวจะดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุ รี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่ง 
ใหระงับการกอสรางอาคารและใหร้ือถอนอาคารของผูฟองคดีที่กอสรางบริเวณที่วางดานหนา
อาคาร และสวนที่ล้ําแนวถนน คําส่ังของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชดังกลาวจึงเปน
คําสั่งทางปกครองที่กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๖/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ประเภท 
บริษัทจํากัด ประกอบกิจการดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซ่ึงเปนงานรับจางลักษณะ
เดียวกันกับงานจาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เร่ือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ (คร้ังที่ ๓) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๔ เพ่ือสรรหาผูรับจางติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการบริหารการเงินและบัญชีใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความประสงคที่จะเขารวมเสนอราคาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวมีหลักเกณฑที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ไดแก หลักเกณฑที่กําหนดวาผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูผานการคัดเลือก 
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของผูถูกฟองคดี ซ่ึงในการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตน คณะกรรมการประกวดราคาอาจขอไปดูผลงานที่บริษัทฯ ผูเสนอราคาไดเคยพัฒนา
โปรแกรมใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามที่ผูเสนอราคายื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๕๓ 
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เพ่ือประกอบการพิจารณา รวมทั้งการกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 
๒,๐๐๐ บาท โดยที่ผูฟองคดีไมเคยมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรใหแก
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐแหงใด หากผูฟองคดีซ้ือเอกสารประกวดราคาและเขารวม
เสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคยอมตองพิจารณาคัดเลือกผูรับจางตามหลักเกณฑ
การพิจารณาดังกลาว และยอมเปนที่คาดการณไดวาผูฟองคดีจะไมผานการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคดังกลาวอยางแนนอน กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง โดยมิพักตองซ้ือ
เอกสารประกวดราคาและเขารวมเสนอราคาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
ประกอบกิจการโรงแรม ผูฟองคดีไดเขาเสนอราคาตามประกาศประมูลราคาใหเชาอาคาร 
ของเทศบาลนครตรัง ซ่ึงมีผูเขาเสนอประมูลราคาสองราย คือ ผูฟองคดีและบริษัท ก. แตปรากฏวา
เทศบาลนครตรังไดตกลงรับราคาของบริษัท ก. และประกาศใหบริษัทดังกลาวเปนผูชนะ 
การประมูล ซ่ึงถือไดวาเปนการปฏิเสธไมรับคําเสนอเชาของผูฟองคดีดวย จึงถือวาเปนคําสั่ง
ทางปกครองมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีตามที่ กําหนดไวในขอ ๑ (๑)  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการท่ีเทศบาลนครตรังประกาศใหบริษัท ก. 
เปนผูชนะการประมูลการเชา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

  กรณีนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัยซ่ึงเปนนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พรอมกับแนบสําเนาหลักฐานใบสุทธิ
โรงเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕  ตอมา นายทะเบียน
อําเภอมหาชนะชัยมีคําสั่งไมอนุญาตใหแกไขวันและเดือนเกิดตามคํารองของผูฟองคดี  
และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ แจงผูฟองคดีวาไดพิจารณาขอเท็จจริงประกอบกับ
ขอ ๑๑๕ (๑) ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แลว ไมปรากฏมีพยานหลักฐานเอกสารที่มีนํ้าหนักมาสนับสนุนวาผูฟองคดีเกิดเม่ือวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๔๙๕ ตามที่ปรากฏในใบสุทธิ นายทะเบียนอําเภอจึงไมอาจพิจารณาแกไขรายการ
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วันและเดือนเกิดใหกับผูฟองคดีตามที่ยื่นคํารองได และคําสั่งของนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัย
ที่ไมอนุญาตใหแกไขวันและเดือนเกิดตามคําขอของผูฟองคดีเปนคําส่ังที่นายทะเบียนอําเภอ
มหาชนะชัยใชอํานาจตามกฎหมาย และมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของนายทะเบียน
อําเภอมหาชนะชัยดังกลาว โดยอางวาเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดราชบุรีออกคําสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทและอํานาจผูชําระบัญชีของบริษัท ร. โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
คําสั่งดังกลาวและคําวินิจฉัยของผูอํานวยการสํานักธุรกิจการคาภูมิภาคที่ใหยกอุทธรณ จึงเปน
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคํา ส่ังของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดราชบุ รี 
และผูอํานวยการสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค เม่ือมีการเพิกถอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท 
และอํานาจผูชําระบัญชีของบรษิัท ร. ผูฟองคดียอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๑/๒๕๕๕) 
  กรณีเม่ือผูฟองคดีเปนเจาของประวัติ ซ่ึงปรากฏในขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรไดยื่นคําขอใหนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวยแกไข 
คํานําหนานามในขอมูลทะเบียนประวตัริาษฎรใหถกูตองตรงตามความจริง แตนายทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมืองบางกรวยปฏิเสธ ผูฟองคดีเปนผูจึงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตอนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร  แตตอมา นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร
ไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบธุรกิจโรงแรม ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีน้ีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริม
และกํากับธุรกิจโรงแรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และให
นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแกผูฟองคดีน้ัน  
เม่ือมาตรา ๑๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
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สงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจหนาที่ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงเห็นไดวาอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนเปนอํานาจ
หนาที่โดยตรงของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม เม่ือผูฟองคดีเห็นวา 
การวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากคําวินิจฉัยดังกลาว โดยไดรับผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
โรงแรม  ดังน้ัน จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจาก 
การวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม อันจะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูยื่นคํารองเรียนกลาวหานาย ส. 
ทนายความของผูตองหาที่ผูฟองคดีเคยรับเปนนายประกันซึ่งไดแถลงตอศาลอาญาธนบุรี  
จนเปนเหตุใหผูฟองคดีถูกดําเนินคดีฐานละเมิดอํานาจศาลวาประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
แตรองประธานกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการมรรยาท
ทนายความ มีคําสั่งไมรับคํารองเรียนกลาวหานาย ส. ของผูฟองคดีไวพิจารณา ผูฟองคดีจึงยอมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากคําสั่งของรองประธานกรรมการมรรยาททนายความ ปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ
มรรยาททนายความ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่สั่งไมรับคํารองเรียนกลาวหานาย ส. 
ของผูฟองคดีเปนคํากลาวหาคดีมรรยาททนายความที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๓/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนนิสิตแพทยชั้นปที่ ๕ ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ในภาคการศึกษา 
ปลายปการศึกษา ๒๕๕๔ ผานทางระบบอินเตอรเน็ต (REGCHULA) อยางถูกตองสมบูรณ  
แตรองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นวา 
การลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกลาวของผูฟองคดีเปนการลงทะเบียนเรียนโดยมีหนวยกิต 
เกินกวาที่ระเบียบกําหนด โดยผูฟองคดีมิไดดําเนินการยื่นคํารองขอลงทะเบียนเกินกําหนด
ดังกลาวแตอยางใด รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จึงมีคําสั่งถอนรายวิชาทฤษฎีสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการเพิกถอน
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รายวิชาดังกลาวไมเปนธรรมกับผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหผูฟองคดีไดรับสิทธิ 
ในการลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิเขาสอบในวิชาดังกลาว เม่ือคําสั่งถอนรายวิชาทฤษฎี 
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ของรองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทําใหผูฟองคดีไม มีสิทธิ เรียนและเขาสอบในวิชาดังกลาวได ผูฟองคดีจึงเปนผู ได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังตามหนังสือกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และใหกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาและคณะกรรมการ
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จัดสรรเงินกูยืมใหแกผูฟองคดี (มหาวิทยาลัยการจัดการ 
และเทคโนโลยีอีสเทิรน) ในการดําเนินการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษารายใหม 
และใหกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาและคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา รับคําขอ
กูยืมเงินและอนุมัติการกูยืมเงินจากนักศึกษารายใหมผูที่เขามาศึกษาในสถาบันการศึกษา 
ของผูฟองคดีที่ มีคุณสมบัติครบถวน น้ัน คณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ไดกําหนดใหสถาบันการศึกษาของผูฟองคดีไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือนําไปใหนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของผูฟองคดีกูยืม และคณะกรรมการ
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษามอบอํานาจใหผูบริหารสถาบันการศึกษาของผูฟองคดีมีอํานาจ
กระทําการแทนคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยใหมีอํานาจรับคําขอกูเงิน พิจารณา
คุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งยื่นคําขอ 
กูเงินกองทุน  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่คณะกรรมการ
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษากําหนด และมีอํานาจอนุมัติการใหกูยืมเงินและลงนามในสัญญา
กูยืมเงิน และใหมีอํานาจมอบอํานาจชวงใหบุคคลซ่ึงดํารงตําแหนงรองลงไปหนึ่งระดับ 
ในสถาบันการศึกษาทําการแทนได แตตอมาคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีการกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูฟองคดี  
และพบวาผูบริหารสถาบันการศึกษาของผูฟองคดีในฐานะตัวแทนกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ไดดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน 
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยการดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยมื
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใหนักศึกษาที่มีงานประจําในระหวางศึกษาจํานวนมาก 
เปนผูกูยืมเงิน ซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาทําใหเกิด 
ความเสียหายแกกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
จึงมีมติใหเพิกถอนการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูฟองคดี ตั้งแต 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๕๗ 
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ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป และเพ่ือใหเปนไปตามมติดังกลาว คณะกรรมการกองทุนใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาไดกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 
เ พ่ือการศึกษาของผูฟองคดีวา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป กองทุนใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษาจะไมจัดสรรเงินกูยืมใหแกผูฟองคดีในการดําเนินการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา
สําหรับนักศึกษาใหมอีก ทําใหผูที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของผูฟองคดีจะไมอาจกูยืมเงิน 
ของกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได เวนแตนักศึกษาของผูฟองคดีที่เคยกูยืมเงินอยูเดิม 
และยังมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองคงใหกูยืมเงินไดตอไป จนกวาจะศึกษาครบหลักสูตรดังกลาว 
มติของคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของเจาหนาท่ีที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี  
มติของคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปน
สถาบันการศึกษาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาแทนกองทุนใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา ไมสามารถดําเนินการดังกลาวแทนกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได และไมไดรับ
จัดสรรเงินกูยืมเพ่ือนําไปดําเนินการกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก 
มติของคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๘/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดใชสิทธิในฐานะเปนผูบริโภคมีหนังสือ
รองเรียน (รองขอ) ตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพ่ือใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ใชอํานาจเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคแทนผูฟองคดี แตคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีมติไมดําเนินคดีกับบริษัท ฮ. แทนผูฟองคดี และใหยุติเร่ืองรองเรียน 
ของผูฟองคดี พรอมทั้งแจงมติดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการมีมติ
ดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือซ่ึงแจงใหผูฟองคดียื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ในฐานะที่ผูฟองคดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง ซ่ึงหากผูฟองคดีไมปฏิบัติตามมติ 
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดังกลาว ผูฟองคดีอาจไดรับโทษ
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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กําหนดไว มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีมิไดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
ที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติมีมติใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 
  กรณีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ
เปนคําสั่งที่กระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี 
เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําส่ังดังกลาว จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการพิจารณาสรรพากร ภาค ๓ ไดวินิจฉัย
อุทธรณใหปลดภาษีที่เจาพนักงานประเมินไดประเมินเรียกเก็บไปแลว ทั้งที่ประมวลรัษฎากร
หามมิใหอุทธรณการประเมิน คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวจึงเปนการวินิจฉัยอุทธรณโดยไมมีอํานาจ 
และโดยที่คําวินิจฉัยดังกลาวไดวินิจฉัยลบลางการประเมินภาษีของผูฟองคดี จึงมีผลกระทบ 
ตอสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะเจาพนักงานประเมิน และตอมาเม่ือบริษัท ฟ. นําผล 
คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวไปฟองผูฟองคดีเปนคดีอาญาฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
จึงทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนจากการถูกฟองคดีอาญา ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองโตแยงประกาศคณะกรรมการกําหนดคาทดแทน
ทรัพยสินเพ่ือการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัด
อุตรดิตถ เรื่อง แจงรายชื่อ “ผูไมมีสิทธิ” ที่จะไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ)  
คาทดแทนร้ือยายสิ่งปลูกสราง และตนไมหรือไมผลที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพ้ืนที่กอสราง 
หัวงาน อาคารประกอบและอางเก็บนํ้า (เดิม) ของโครงการอางเก็บนํ้าหวยน้ํารีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซ่ึงการมีประกาศฉบับดังกลาวเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของคณะกรรมการ
กําหนดคาทดแทนฯ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของบุคคล จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินในทองที่ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ถูกเขตชลประทานดังกลาว จึงเปนผูมีสวนไดเสียจากผลบังคับแหงประกาศดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๘/๒๕๕๗ และที่ ๘๖๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองโตแยงปญหาความชอบดวยกฎหมายของคําสั่ง 
ของอธิบดีกรมศิลปากรที่สั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางอาคารหรือสวนแหงอาคารที่ปลูกสราง
ในเขตโบราณสถานโดยไมไดรับอนุญาต เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายเกินสมควร เม่ือผูฟองคดีเปนผู ซ่ึงอาศัยในที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาท  
โดยอาศัยสิทธิของมารดาท่ีไดเชาที่ดินแปลงนี้จากกรมธนารักษตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๖ ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๐/๒๕๕๗) 

 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา ในขณะที่มีการยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครอง เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานียังมิไดออกโฉนดที่ดินในที่พิพาทอันจะมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง กรณีจึงยังฟงไมไดวามีขอพิพาท
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี ผูฟองคดี 
จึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําดังกลาว ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอองคการบริหาร
สวนตําบลโขนแดง แตองคการบริหารสวนตําบลโขนแดงมีคําสั่งยกเลิกคําขอดังกลาว ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองเปนขอพิพาทในคดีน้ี เม่ือเหตุแหงการฟองคดีเกิดจากคําส่ังขององคการบริหาร
สวนตําบลโขนแดงที่ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีเปนสําคัญ แมคําส่ังดังกลาว 
จะอางเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการรับคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีวาที่ดินตามหลักฐาน 
ส.ค. ๑ ของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชนในทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(ประเภทราษฎรใชรวมกัน) อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ซ่ึงเปนที่ดินที่ตองหามมิใหออก
โฉนดที่ดินก็ตาม แตโดยที่การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนดังกลาวเปนเพียงการจัดทําเอกสาร
ของหนวยงานของรัฐสําหรับใชเปนหลักฐานของทางราชการในการตรวจสอบควบคุมดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบเทาน้ัน หาไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
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กําหนดใหการเปนที่สาธารณประโยชนของที่ดินแปลงใดเกิดขึ้นไดโดยการบันทึกที่ดินนั้น 
ลงในทะเบียนที่สาธารณสมบัติของแผนดินแตอยางใดไม  ดังน้ัน การขึ้นทะเบียนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินดังกลาว จึงไมมีผลทางกฎหมายกระทบตอสถานภาพของสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน 
ส.ค. ๑ ของผูฟองคดีโดยตรง กรณียังถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการขึ้นทะเบียน 
ที่สาธารณประโยชนดังกลาวขององคการบริหารสวนตําบลโขนแดง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๐๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท  
ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๔๑ ของนาย ส. ผูตาย
ใหแกนาย น. เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗  ตอมา นาย ส. ผูตาย ไดเสียชีวิตเม่ือวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ และศาลจังหวัดสุรินทรไดมีคําส่ังแตงตั้งใหผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดก 
ของนาย ส. ผูตาย ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ การท่ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร 
สาขาปราสาท จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๔๑ 
ระหวางนาย ส. ผูตาย กับนาย น. เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ อันเปนวันเกิดเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ี ผูฟองคดีมิไดเปนผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่พิพาทหรือการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกลาวแตอยางใด  ดังนั้น การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมโอนขายที่ดินในวันดังกลาวของผูถูกฟองคดี จึงเปนการดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่กอนที่ผูฟองคดีจะมีฐานะเปนผูจัดการมรดกของนาย ส. ผูตาย และไมมีผลกระทบตอสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจาก 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกลาวของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือของนายอําเภอเมืองขอนแกน 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และใหนายอําเภอเมืองขอนแกนมีคําส่ังเห็นชอบกับขอเท็จจริง 
ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลศิลา ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แลวแจงเปนหนังสือ
ไปยังผูอํานวยการศูนยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแกน-ชัยภูมิ เพ่ือดําเนินการ 
เดินสํารวจรังวัดและออกโฉนดท่ีดินใหแกผูฟองคดีที่ ๑ ตอไป  แมตามคําฟองของผูฟองคดีที่ ๑ 
จะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปน
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด แตเม่ือพิจารณาหนังสือของนายอําเภอเมืองขอนแกน 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลว ยอมเห็นไดวาเปนเพียงหนังสือ 
ที่นายอําเภอเมืองขอนแกนแจงความเห็นของนายอําเภอเมืองขอนแกนไปยังผูอํานวยการ 
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ศูนยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแกน-ชัยภูมิ ใหทราบวาอําเภอเมืองขอนแกน 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานตลอดจนการแสวงหาขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาแลว  
มีความเห็นวาที่ดินโคกหนองหัวชางเปนที่สาธารณประโยชน เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
แมจะยังไมมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง แตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไมมีสิทธิเขาไปยึดถือ
ครอบครองเพ่ือประโยชนสวนตนหรือมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดินได หากประชาชนผูครอบครอง
ในปจจุบันประสงคจะขอออกเอกสารสิทธิใหดําเนินการฟองพิสูจนสิทธิครอบครองตอศาล  
หากศาลมีคําพิพากษาใดก็ใหถือเปนที่สุดเทาน้ัน การกระทําของนายอําเภอเมืองขอนแกน 
ที่มีหนังสือแจงความเห็นดังกลาวไปยังผูอํานวยการศูนยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด
ขอนแกน - ชัยภูมิ มีลักษณะเปนเพียงการกระทําในความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐ
ดวยกันเอง อันเปนเรื่องภายในของฝายปกครอง หาไดมีผลทางกฎหมายออกไปสูภายนอก
กระทบกระเทือนตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ หรือกอความเดือดรอน 
หรือเสียหาย หรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีที่ ๑ โดยตรงและเปน 
การเฉพาะตัวแตอยางใดไม หนังสือที่พิพาทจึงมิไดมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมิใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๔๙๑ และเลขที่ 
๓๘๔๙๓ ตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ของนาย ร. เม่ือขอเท็จจริง 
ฟงเปนที่ยุติวา นาย ร. เปนโจทก ไดยื่นฟองนาย ป. เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสุรินทร กลาวหาวา
นาย ป. บุกรุกที่ดิน ศาลจังหวัดสุรินทรไดมีคําพิพากษาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๕ วาที่ดินพิพาท 
เปนของนาย ร. โจทก หามนาย ป. จําเลยและบริวารเกี่ยวของกับที่ดินพิพาทและคําพิพากษา
ถึงที่สุด ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงบัญญัติวา 
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณฎีกา และการพิจารณาใหม 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลท่ีพิพากษา 
หรือมีคําสั่งนับตั้งแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่ง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
ไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองดเสีย ถาหากมี ผลของคําพิพากษาดังกลาวยอมผูกพัน 
นาย ป. บิดาผูฟองคดีทั้งสองคูความในคดีดังกลาว รวมทั้งผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนบริวาร 
ของนาย ป. ดวย ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธินําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๖/๒๕๕๕ และที่ ๒๖๓/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 
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  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลหนองสองหองมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ร้ือถอนอาคารราน ๑๐๘ Shop เฉพาะสวนที่รุกล้ําบริเวณทางสาธารณประโยชน และแจงผล 
การวินิจฉัยอุทธรณในกรณีน้ี มิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่ผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด หนังสือของเทศบาลตําบลหนองสองหอง
ทั้งสองฉบับดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงเตือนเพ่ือใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีอาศัยอยู 
ในบริเวณที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกันโดยฝาฝนตอกฎหมาย อันเปน 
การดูแลรักษาที่สาธารณะและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามที่
กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ไวเปนการทั่วไปเทาน้ัน หาไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารออกไปจากทางสาธารณประโยชนดังกลาวแตอยางใดไม 
การกระทําดังกลาวจึงมิไดมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิของผูฟองคดี อันจะทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา การที่กรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
เพิกถอนการจดทะเบียนการโอนที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของกรมที่ดิน 
และสํานักงานที่ ดินจังหวัดขอนแกน  ที่ เ พิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เปนทางสาธารณประโยชนและขอใหศาลพิพากษาวาที่ดินดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชน
ตามเดิม ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งอธิบดี
กรมที่ดินที่เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดที่ดินพิพาทเปนทางสาธารณประโยชน ไดแก 
ผูจัดสรรที่ดินที่จะโอนที่ใหเปนทางสาธารณะ หรือผูซ้ือที่ดินหรือผูที่พักอาศัยในหมูบานจัดสรร 
หรือผูที่ไมไดใชทางดังกลาว แตคดีน้ีผูฟองคดีอางวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการไมไดเชื่อมทางระหวางที่ดินของผูฟองคดีกับหมูบาน ม. ทําใหผูฟองคดีไมสามารปฏิบัติ
ตามสัญญารับเหมากอสรางสะพานเชื่อมคลองและทําใหผูฟองคดีตองแบกรับภาระคาใชจาย
เก่ียวกับการกอสรางสะพาน  ดังน้ัน ความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับไมไดเปน 
ผลโดยตรงมาจากคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสองไดครอบครองและทําประโยชนมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงผูฟองคดี
ทั้งสองเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
และนายอําเภอสีคิ้วรวมกับเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสีคิ้วทําการจับกุมคนขับรถไถ 
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ที่รับจางไถปรับที่ดินพิพาทดังกลาวในขอหารวมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน และไดแจงขอหา
กับผูฟองคดีที่ ๑ ในขอหาเดียวกัน ซ่ึงตอมาองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ และนายอําเภอสีคิ้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีที่ ๑ และครอบครัวเขาไปทํากินในที่ดินพิพาท เน่ืองจากเปนที่สาธารณสมบัติ 
ของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน อันเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แตเม่ือมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
บัญญัติเพียงใหองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวและนายอําเภอสีคิ้ว มีหนาที่ในการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันเพ่ือมิใหผูใดนําไปใชเปนประโยชนสวนตัวเทาน้ัน โดยมิไดบัญญัติใหองคการบริหาร 
สวนตําบลลาดบัวขาวและนายอําเภอสีคิ้วมีอํานาจเขาไปบังคับจัดการใหบุคคลออกจากที่ดิน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน หรือใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีน้ีได หนังสือของผูถูกฟองคดี
ดังกลาวขางตนจึงเปนเพียงการแจงวาผูฟองคดีทั้งสองไดกระทําการฝาฝนตอมาตรา ๙  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่บัญญัติหามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ  
และเปนการแจงเตือนใหผูฟองคดียุติการรุกล้ําที่ดินสาธารณประโยชนเทาน้ัน ซ่ึงหากผูฟองคดี
ทั้งสองไมยอมออกจากที่ดินสาธารณประโยชน องคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวและ
นายอําเภอสีคิ้วก็มีอํานาจหนาที่เพียงฟองรองดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนดไวตอไป  
โดยไมอาจใชอํานาจบังคับขับไลผูฟองคดีทั้งสองออกจากที่พิพาทได  ดังน้ัน เม่ือหนังสือ
ดังกลาวมิไดมีผลบังคับตามกฎหมายแกผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูเดือดรอน 
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตามขอหาน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามอยูในแนวเขตเวนคืน
ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลออนใต ตําบล
รองวัวแดง ตําบลแชชาง ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และตําบลหวยยาบ 
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือกอสรางระบบผันนํ้าตามโครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาแมกวง นักวิชาการจัดหาที่ดินชํานาญการจึงไดทําหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสาม
ไปนําชี้แนวเขตรังวัดที่ดิน ลงนามในหนังสือคําขอรังวัดแบงขายเพ่ือการชลประทานและลงนาม
รับรองแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียงที่ดินของผูฟองคดีแตละคน และไดมีหนังสือแจงผูฟองคดี 
ทั้งสามวาที่ดินตอเน่ืองกับที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามซึ่งไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยูในแนวเขต
เวนคืนหากประสงคจะอางสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไมมีหนังสือแสดงสิทธิขอใหยื่นคําขอ
รังวัดที่ดินเพ่ือจักไดนําเสนอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสอบสวนใหทราบถึงผูมีสิทธิ 
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ในอสังหาริมทรัพยดังกลาวตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยยื่นคําขอรังวัดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือหากพนกําหนดจะถือวา
ไมประสงคที่จะอางสิทธิดังกลาว น้ัน หนังสือของนักวิชาการจัดหาที่ดินชํานาญการเปนเพียง 
การบอกกลาวแจงใหผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดที่ดินสวนที่จะถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสาม  
เพ่ือที่นักวิชาการจัดหาท่ีดินชํานาญการจะไดเสนออธิบดีกรมชลประทานเพื่อกําหนดคาทดแทน
ตอไป และหากผูฟองคดีไมดําเนินการตามหนังสือแจงดังกลาว ก็ไมมีผลใหผูฟองคดีเสียสิทธิ 
ที่จะไดรับเงินคาทดแทนและไมมีผลเปลี่ยนแปลงตอสิทธิการครอบครองท่ีงอกริมตลิ่งของผูฟองคดี 
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินของผูฟองคดี หากถูกกระทบก็จะถูกกระทบโดยพระราชกฤษฎีกา
หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ดังนั้น ลําพังเพียงหนังสือแจงของนักวิชาการจัดหาที่ดิน
ชํานาญการดังกลาวจึงมิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง 
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสามแตอยางใด หนังสือของนักวิชาการจัดหาที่ดิน
ชํานาญการดังกลาวจึงมิใชคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีทั้งสามจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายใด ๆ จากหนังสือแจงของนักวิชาการจัดหาท่ีดินชํานาญการดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดงและปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดงออกหนังสือแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือชําระภาษี 
บํารุงทองที่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขสํารวจ ๑๕๑/๕๔ ตําบลหนองน้ําแดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (ภ.บ.ท. ๕) ใหแกนาย ส. โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหเพิกถอนแบบ ภ.บ.ท. ๕ น้ัน การท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 
ในการประเมินภาษีแกผูซ่ึงมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ตามแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ หรือ ภ.บ.ท. ๕ และรับชําระเงินภาษีบํารุงทองที่ แบบพิมพดังกลาวเปนเพียง
เอกสารที่แสดงขอความใหทราบถึงรายการที่ดิน ลักษณะการทําประโยชนและรายการ 
คิดคํานวณภาษี เพ่ือใหทราบวา ผูใดมีหนาที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมาย ผูที่มีชื่อ 
ในใบ ภ.บ.ท. ๕ เปนเพียงหลักฐานแสดงวาผูน้ันเปนผูเสียภาษีเทาน้ัน มิใชหลักฐานที่รับรองวา
เปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตอยางใด ทั้งมิไดกอใหเกิดสิทธิตามกฎหมาย
เหนือที่ดิน ในอันที่ผูเสียภาษีจะนําไปอางไดโดยชอบ การท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หนองน้ําแดงอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูชําระภาษี จากนาง ห. เปนนาย ส. ตามคํารอง 
ของนาง ห.และอนุมัติใหนาย ส. เปนผูชําระภาษีบํารุงทองที่ตามคํารองของนาย ส. และนาย ส. 
ไดยื่นเสียภาษีบํารุงทองที่ตามแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) 
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ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขสํารวจที่ ๑๕๑/๕๔ หมูที่ ๖ ตําบลหนองน้ําแดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาดังกลาว เม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ แบบแสดงรายการ
ที่ดินเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.ท.บ. ๕) ดังกลาว จึงมิไดเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีอันจะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๗๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ความเห็นของอธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับการแบงแยก
ที่ดิน ตามหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย น้ัน การท่ี 
อธิบดีกรมท่ีดินมีความเห็นเก่ียวกับการแบงแยกที่ดินตามหนังสือดังกลาว เปนการใหความเห็น
ตามที่อธิบดีกรมที่ดินไดรับการหารือจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี มิใชคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด ความเห็นหรือคําปรึกษาของอธิบดีกรมที่ดินดังกลาว
จึงเปนเพียงการดําเนินการภายในของหนวยงานทางปกครอง ยังไมมีผลทางกฎหมาย 
ออกสูภายนอกไปกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแกผูฟองคดี ผูฟองคดี
จึงไมมีสิทธิฟองอธิบดีกรมที่ดินตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ที่ดินเลขที่ ๔๑๑ ถนนสฤษดิ์เดช ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนที่ดินพิพาท
ในคดีน้ีอยูกอนที่กรมที่ดิน โดยผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน 
จะดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ จบ ๐๖๓๖ ในที่ดินพิพาทดังกลาว  
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของกรมที่ดิน 
สําหรับคําฟองขอหาที่สองท่ีวา กรมธนารักษโดยธนารักษพ้ืนที่จันทบุรีมีหนังสือลงวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๓ แจงใหผูฟองคดีไปพบเกี่ยวกับการเขาสํารวจและการดําเนินการใด ๆ บนที่ดิน
เลขที่ ๔๑๑ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว ขอหาที่สามที่วา กรมธนารักษโดยธนารักษพ้ืนที่จันทบุรีมีคําสั่ง
ตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีและบริวารขนยายทรัพยสินออกจากที่ราชพัสดุ 
ที่ตั้งสถานกงสุลฝรั่งเศสตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ จบ ๐๖๓๖ โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และขอหาที่สี่ที่วา 
จังหวัดจันทบุรีเห็นชอบในหลักการใหเทศบาลเมืองจันทบุรีปรับปรุงที่ดินและอาคารที่ตั้ง 
สถานกงสุลฝรั่งเศสเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของจังหวัดจันทบุรีโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนความเห็นชอบของจังหวัดจันทบุ รีดังกลาว น้ัน หนังสือ 
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ของกรมธนารักษ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนเพียงหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปพบ อันเปน
การปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติทั่วไปของเจาหนาที่ของรัฐ หาใชเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว อันจะถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอยางใด สวนหนังสือ 
ของกรมธนารักษที่แจงใหผูฟองคดีและบริวารขนยายทรัพยสินออกจากที่ราชพัสดุ ที่ตั้งสถานกงสุล
ฝรั่งเศส ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขท่ี จบ ๐๖๓๖ ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี ก็เปนเพียงการดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ในฐานะที่กรมธนารักษเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 
ที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ หากผูฟองคดี
ไมปฏิบัติตามหนังสือแจงดังกลาว ก็เปนเรื่องที่กรมธนารักษจะตองใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี 
กับผูฟองคดีและบริวารตอไปเทาน้ันตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุหาไดบัญญัติใหอํานาจ
กรมธนารักษในการใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเองในกรณีที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม
หนังสือแจงดังกลาวแตอยางใด สําหรับการกระทําของจังหวัดจันทบุรีที่เห็นชอบในหลักการ 
ใหเทศบาลเมืองจันทบุรีปรับปรุงที่ดินและอาคารที่ตั้งสถานกงสุลฝรั่งเศสเปนแหลงทองเที่ยว 
ทางประวัติศาสตรของจังหวัดจันทบุ รี หากจะกอนิติสัมพันธ ก็เปนนิติสัมพันธภายใน 
ของฝายปกครอง หาไดมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทํา 
ของกรมธนารักษและจังหวัดจันทบุรี ที่จะมีสิทธิฟองกรมธนารักษและจังหวัดจันทบุรี ในขอหาที่สอง 
ขอหาที่สาม และขอหาที่สี่ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช  
เพิกถอนคําส่ัง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศขยายเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี ในสวนที่ 
ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งแปดครอบครอง น้ัน เม่ือปรากฏวาในปจจุบันยังไมมีการประกาศบังคับใช
พระราชกฤษฎีกาฯ ขยายเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรีในราชกิจจานุเบกษา จึงยังไมมีคําสั่ง กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เก่ียวกับ 
การขยายเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรีทีมี่ผลใชบังคับในขณะฟองคดีตามทีผู่ฟองคดีทั้งแปดกลาวอาง 
ผูฟองคดีทั้งแปดจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๖) 
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  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินทั้งสอง
แปลงตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีมีหนังสือ 
แจงผูฟองคดีวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี 
จึงไดสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาวของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี และขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี
ดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตอไป ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการออกคําสั่ง
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สวนกรณีที่ฟองขอใหศาล มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่วาที่ดินทั้งสองแปลงของผูฟองคดีเปนที่ดินปาสงวน
แหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และขอใหเพิกถอนคําสั่งของจังหวัด
ปตตานีที่มีความเห็นตามมติของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด
ปตตานี (กบร. จังหวัดปตตานี) ที่มีมติวาที่ดินดังกลาวของผูฟองคดีไมมีรองรอยการทําประโยชน 
จึงเห็นควรใหคืนเรื่องใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีดําเนินการตามกฎหมายตอไป น้ัน 
คําสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมติดังกลาวเปนเพียงความเห็นที่เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดปตตานีจะตองใชประกอบการพิจารณาในการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามอํานาจ
หนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดินตอไป คําสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
และมติดังกลาวจึงเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐ เพ่ือนําไปสูการมีคําสั่งทางปกครอง และถือไมไดวามีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรงที่จะทําใหผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลกีเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที ่๖๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ออกคําสั่งลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เร่ือง การจัดตั้งวนอุทยานแมสลอง กําหนดใหพ้ืนที่สวนปา
หนวยจัดการตนนํ้าแมสลอง อยูในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมนํ้าคํา-นํ้าแมสลอง นํ้าแมจัน
ฝงซาย ในทองที่บานปางปูเลย ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ทองที่บานปาเม่ียง 
ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และบริเวณบานปาไมอุทิศ ตําบลแมสลองนอก 
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เปนวนอุทยาน โดยใชชื่อวา “วนอุทยานแมสลอง” โดยรวม
ที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ และเลขที่ ๑๓ ของผูฟองคดี
ไปดวย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๕๓ น้ัน คําสั่งของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังกลาว เปนกรณีที่
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนดพ้ืนที่เขตวนอุทยานแมสลองในเขต 
ปาสงวนแหงชาติตามที่ประกาศไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความ



 
 
๒๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ คําส่ังของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ดังกลาวจึงเปนเพียงการดําเนินการภายในของหนวยงานทางปกครอง มิไดมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ  
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีอันเปนคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมใช
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังของอธิบดี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นาง ก. ไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดิน
ของตน  ตอมา นาย ส. ในฐานะชางรังวัดไดไปทําการรังวัดสอบเขตตามคําขอดังกลาว โดยผูฟองคดี
ซ่ึงเปนเจาของที่ดินขางเคียงดานทิศตะวันตกไดไประวังแนวเขตที่ดินดวย ผลการรังวัดสอบเขต
ปรากฏวาแนวเขตที่ ดินของนาง ก. ไมตรงและไมสอดคลองกับรูปแผนที่ในโฉนดที่ ดิน  
เม่ือการดําเนินการรังวัดเสร็จสิ้นลง ผูฟองคดีไดรองขอใหนาย ส. บันทึกผลการรังวัดใหผูฟองคดี 
แตนาย ส. เพิกเฉย ผูฟองคดีติดตามเร่ืองดังกลาวมาโดยตลอด และผูฟองคดีไดทราบภายหลัง
วานาย ส. ไดอนุญาตใหผูขอรังวัดสอบเขตยกเลิกคําขอรังวัดสอบเขตตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ทําการรังวัดสอบเขต กรณีจึงถือไดวาไมมีการรังวัดหรือจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๐๗๔ ของนาง ก.  
ดังน้ัน สิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินของนาง ก. และโฉนดที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงเปนที่ดิน
ขางเคียง มีอยูอยางไรก็คงมีอยูอยางนั้น การที่นาย ส. ยกเลิกคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดิน 
ตามความประสงคของนาง ก. หาไดมีผลกระทบตอสิทธิในที่ดินของผูฟองคดีไม ผูฟองคดีจึงมิใช
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของนาย ส. (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๓๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยองออกโฉนดที่ดิน
ใหแกวัดโขดใตรุกล้ําทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน รวมทั้งที่ดินของชาวบาน 
ในบริเวณนั้นดวย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยองดําเนินการ 
ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือเพิกถอนโฉนดที่ดินสวนที่ออกทับที่ดินที่ผูฟองคดี
ครอบครองทําประโยชน น้ัน เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหรือแจงเรื่องตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดระยองหรืออธิบดีกรมที่ดินหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือใหดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดิน  
ทั้งไมปรากฏดวยวาอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดทราบถึงเหตุแหงความไมชอบ 
ดวยกฎหมายหรือเหตุที่จะตองเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวเนื่องจากทําใหเกิดความเสียหาย 
หรือมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของผูฟองคดีแตอยางใด การที่ผูฟองคดีอางวาไดคัดคาน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในชั้นการรังวัดออกโฉนดที่ดินและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยองทําการสอบสวนเปรียบเทียบ
และมีคําสั่งใหวัดโขดใตมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกวาผูคัดคานก็เปนการดําเนินการกอนการออก
โฉนดที่ดินตามนัยมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงเปนกระบวนการหรือขั้นตอนในชั้น
การรังวัดออกโฉนดที่ดินอันเปนคนละสวนคนละกรณีกับขอพิพาทตามคําฟองในคดีน้ีที่ขอให
เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่แบงแยกออกมาภายหลัง  ดังน้ัน แมจะรับฟงได
ตามขออางของผูฟองคดีวาไดยื่นคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาวหรือไมก็ตาม แตเม่ือ
การคัดคานการรังวัดเปนคนละสวนคนละกรณีกับการขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมอาจถือไดวาการคัดคานการรังวัดดังกลาว 
เปนการยื่นหรือแจงเรื่องใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทํา
หรือการงดเวนการกระทําใด ๆ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยองหรืออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นายอําเภอสวางแดนดินมีหนังสือแจงผูฟองคดีที่ ๑ วา 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดบุกรุกที่สาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามหลักฐานหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง จึงใหผูฟองคดีที่ ๑ ยายออกจากพ้ืนที่พิพาท  แมวาการปฏิบัติหนาที่ของ
นายอําเภอสวางแดนดินจะเปนการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาความชอบดวยกฎหมายของการกระทําดังกลาวได แตเม่ือตามมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติแตเพียงให
นายอําเภอสวางแดนดินมีหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันเพ่ือมิใหผูใดนําไปใชเปนประโยชนสวนตัว โดยมิได
บัญญัติใหนายอําเภอสวางแดนดินมีอํานาจเขาไปบังคับจัดการใหบุคคลออกจากที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดิน หรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกจากท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือใชมาตรการ
บังคับทางปกครองในกรณีดังกลาวได หนังสือของนายอําเภอสวางแดนดินจึงเปนเพียงการแจง
ตอผูฟองคดีที่ ๑ วา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําการฝาฝนตอมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ที่บัญญัติหามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ และแจงเตือนใหผูฟองคดีที่ ๑ 
ยายออกจากบริเวณที่สาธารณประโยชนเทาน้ัน ซ่ึงหากผูฟองคดีที่ ๑ ไมยอมออกจากบริเวณ 
ที่สาธารณประโยชน นายอําเภอสวางแดนดินก็มีอํานาจหนาที่เพียงฟองรองดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวตอไป โดยไมอาจใชอํานาจบังคับขับไลหรือเขาร้ือถอนสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดี
ที่ ๑ ได  ดังนั้น เม่ือหนังสือดังกลาวมิไดมีผลบังคับตามกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสี่จึงมิใชผูไดรับ
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ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
การกระทําของนายอําเภอสวางแดนดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๘๔ /๒๕๕๖  
และที่ ๑๐๖๓/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองวา  นาย  ป .  เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดนครปฐม  
มีหนังสือแจงผูฟองคดีที่ ๑ วา เจาพนักงานที่ดินไดยกเลกิคําขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๓๔๗ ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตามความประสงคของนางสาว ฝ. 
และนางสาว ฟ. แลวตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการยกเลิกคําขอ
ดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากยังมิไดสอบสวนไกลเกลี่ยคูกรณี 
ประกอบกับไมมีหนังสือแสดงความจํานงการขอยกเลิกเร่ืองของนางสาว ฝ. และนางสาว ฟ.  
แตอยางใด ขอใหเพิกถอนคําสั่งยกเลิกเร่ืองการสอบรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ 
ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และใหนาย ป. ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวน
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรังวัดดังกลาวและแจงผลใหผูเก่ียวของทราบตอไป และกําหนดหลักเขต
และรูปแผนที่ตรงตามเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ซ่ึงมีจํานวน ๑ ไร ๓ งาน ๔๔ ตารางวา น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นางสาว ฝ. และนางสาว ฟ. ไดยื่นคําขอยกเลิกเร่ืองการรังวัด 
แบงกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ และนาย ป. ไดมีคําสั่งใหยกเลิกคําขอรังวัด 
แบงกรรมสิทธิ์รวมดังกลาวตามความประสงคของนางสาว ฝ. และนางสาว ฟ. แลว เม่ือวันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือวาไมมีการรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมหรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ของนางสาว ฝ. และนางสาว ฟ.  
ดังน้ัน สิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ของนางสาว ฝ. และนางสาว ฟ. และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๔๑๙ ของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนที่ดินขางเคียง มีอยูอยางไรก็คงมีอยูอยางน้ัน การท่ี 
เจาพนักงานที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมมีคําสั่งยกเลิกคําขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ตามความประสงคของนางสาว ฝ. และนางสาว ฟ. หาไดมีผลกระทบ
ตอสิทธิในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ ไม ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากคําสั่งดังกลาวแตอยางใด 
สวนกรณีที่ขอใหกรมที่ดินโดยอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน
มอบหมาย แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๓๔๗ ที่มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๖ ตารางวา น้ัน เกิดจากการรังวัดรุกล้ําเขาไป
ในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ หรือเกิดจากโครงการเดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ของรัฐจากเอกสารสิทธิ 
น.ส. ๓ ก. เพ่ือออกเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ แลวเกิดการคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เพ่ือมีคําสั่งแกไขหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ใหถูกตองตรงตามเนื้อที่
ในโฉนดที่ดินดังกลาว รวมทั้งกําหนดหลักเขตหรือรูปแผนที่ขึ้นใหมหากจําเปน และมีคําสั่งไปยัง
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นาย ป. และสํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมใหรวมดําเนินการตอไปดวย น้ัน เม่ือนาย ป. ไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจงผูฟองคดีที่ ๑ วา เจาพนักงานที่ดินไดยกเลิก 
คําขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ตามความประสงคของนางสาว ฝ.  
และนางสาว ฟ. แลวตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือวาไมมีการรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม
หรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 
๙๓๔๗ สิทธิในที่ดินของนางสาว ฝ. และนางสาว ฟ. และผูฟองคดีที่ ๑ มีอยูอยางไรก็คงมีอยูอยางนั้น 
ตามที่ไดวินิจฉัยแลวในขอหาที่หน่ึง ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๒ เดิมเปน
เจาของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ ซ่ึงไดออกตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. การดําเนินการ
ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๗ จึงเปนไปตามที่ผูฟองคดีที่ ๒ ไดนําทําการรังวัด ซ่ึงไมปรากฏวา 
มีการโตแยงคัดคานวาการออกโฉนดที่ดินดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด ผูฟองคดี 
ทั้งสองจึงไมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของกรมที่ดินแตอยางใด (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นาย บ. มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปตรวจสอบ 
แนวเขตที่ดินเพ่ือลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในกําหนด ๓๐ วัน หากไมดําเนินการ
ภายในกําหนดดังกลาวพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหแกผูขอ 
ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน น้ัน หนังสือดังกลาวเปนเพียงการแจงหลักเกณฑ
และวิธีการในการรังวัดที่ดินใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงเปนขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด และเปน
การดําเนินการกอนที่เจาหนาที่จะมีการแกไขรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินอันจะเปนคําสั่ง
ทางปกครอง หนังสือของนาย บ. ดังกลาว จึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี จึงไมใชคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรอืเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๑/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นาย ก. นายชางรังวัด ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ ดินเพ่ือลงชื่อรับรองแนวเขต 
หรือคัดคานการรังวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ หากไมดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดภายในกําหนดดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหแก 
ผูขอรังวัดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขตตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน น้ัน 
หนังสือของนาย ก. ดังกลาวเปนเพียงการติดตอหรือแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวัง 
แนวเขตหรือคัดคานการรังวัด อันเปนขั้นตอนตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และเปนขั้นตอนกอนนําไปสูการใชอํานาจของเจาพนักงานที่ดินในการสั่งแกไขรูปแผนที่
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หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริงตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายดังกลาว 
จึงมิใชคําสั่งทางปกครองอันจะกระทบสิทธิของผูฟองคดีตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไมจําตองจัดใหมีเหตุผลประกอบตามมาตรา ๓๗ 
แหงพระราชบัญญัตเิดียวกัน หากผูฟองคดีเห็นวาการรังวัดของนาย ก. หรือการที่เจาพนักงานที่ดิน
จะแกไขเนื้อที่หรือรูปแผนที่เปนการไมถูกตอง ผูฟองคดีชอบที่จะคัดคานการรังวัดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดสงหนังสือฉบับดังกลาว โดยยกขออางขึ้นโตแยงเพ่ือใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการ
สอบสวนไกลเกลี่ยเสียกอน ถาตกลงกันไดก็จะดําเนินการไปตามที่ตกลง แตหากตกลงกันไมได
เจาพนักงานที่ดินก็จะแจงคูกรณีไปฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคหา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับขอเท็จจริงในสํานวนคดี 
ไมปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินไดใชอํานาจตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
สั่งแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินของนาย ธ. ผูขอรังวัด ที่จะมีผลกระทบตอสิทธิในที่ดิน
ของผูฟองคดีอันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๗๘/๒๕๕๖ และที่ ๕๐/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนตราจองและโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๘๙ 
เลขที่ ๕๕๗๙๐ และเลขที่ ๕๕๗๙๑ นั้น เม่ือผูฟองคดีเปนราษฎรที่เกิดในตําบลสาริกา โดยไมปรากฏ
หลักฐานวาตราจองเลขที่ ๓๐ ไดออกทับที่ดินของผูฟองคดีหรือผูฟองคดีมีสวนเขาไปใชประโยชน
ในที่ดินตราจองเลขที่ ๓๐ ดังกลาวแตอยางใด  นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดีอางวาเจาหนาที่ของรัฐ
ออกเอกสารสิทธิ หรือสิทธิครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ยึดเอาที่ประโยชนสาธารณะ 
ไปเปนประโยชนสวนตนและพวกพอง เพ่ือหวังกําไรหรือประโยชนอยางอ่ืน ที่ดินแปลงพิพาท
เปนแหลงทองเที่ยวของประเทศไทยหรือของโลก ตองถูกทําลายเสียหายไปเปนของบุคคล 
หรือเอกชน เขาขายการบุกรุก หรือยึดถือที่ดินของรัฐ ทรัพยากรของชาติตองถูกทําลายเสียหายไป 
ไมวาจะเปนตนไม ตนน้ํา ลําธาร และสิ่งแวดลอมที่อยูใกลเคียงตองถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไป 
เปนขออางที่มิไดมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวจากการออก
ตราจองและโฉนดที่ดินที่ผูฟองคดีประสงคจะขอใหศาลเพิกถอนแตอยางไร ประกอบกับ 
เรื่องน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ตราจองเลขที่ ๓๐ ไดออกตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๔๘๗ และไดตราวา “ไดทําประโยชนแลว” จึงถือเปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ตามมาตรา ๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในการเปลี่ยนตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” 
เปนโฉนดที่ดินใหถือวาเปนการรังวัดสอบเขตที่ดินมิใชกรณีที่เปนการขอออกโฉนดที่ดินใหม 
ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๙/ว ๑๕๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ กรณีไมปรากฏ
พยานหลักฐานยืนยันวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการตามที่กลาวหาแตอยางใด จึงมีมติวา 
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ขอกลาวหาไมมีมูล ใหขอกลาวหาตกไปตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ยอมแสดงใหเห็นไดวาตราจองเลขที่ ๓๐ 
ดังกลาวเปนตราจองที่แสดงถึงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์และสามารถเปลี่ยนเปนโฉนดที่ดินได 
ไมใชกรณีการขอออกโฉนดที่ดินใหม สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ 
สาขาปราจีนบุรี ไดตรวจสอบตราจองเลขที่ ๒๙ หมูที่ ๓ ตําบลสาริกา อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
อยูในเขตปาไมถาวร ตามแผนที่แสดงบริเวณจัดระเบียบพ้ืนที่นํ้าตกสาริกา ตําบลสาริกา จังหวัด
นครนายก  ดังน้ัน ตราจองเลขที่ ๒๙ จะตองอยูใตตราจองเลขที่ ๓๐ ที่ฟองอยูน้ัน ขอเท็จจริง
ดังกลาวเปนความสงสัยหรือเขาใจของผูฟองคดีเองวาตราจองเลขที่ ๓๐ อยูในเขตปาไมถาวร
โดยปราศจากหลักฐานที่ชี้ชัดหรือเห็นไดวาตราจองพิพาทอยูในเขตปาไมถาวร ผูฟองคดีจึงไมใช
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการออกตราจอง
หรือโฉนดที่ดินที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทรดูแลมิใหนาย น. และนาง ท. และบริวารเขายุงเก่ียวในที่ดินแปลง ส.ป.ก.๔-๐๑ ข 
ที่พิพาท นั้น เม่ือที่ดินบริเวณทีผู่ฟองคดีเขาไปทําการคาขายไมไดเปนทีดิ่นที่สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทรอนุญาตใหผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชน การที่ผูได รับอนุญาต 
ใหเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินนําที่ดินไปทําเปนตลาดแลวเรียกเก็บคาเชาแมจะเปน 
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินอันเปนการผิดวัตถุประสงคของกฎหมาย ซ่ึงสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรมีหนาที่จะตองเขาไปตรวจสอบการประกอบเกษตรกรรม หรือ 
การทําประโยชนหรือกิจการอ่ืน ๆ ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓  
วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยไมจําตองมีผูรองขอ และสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรไมไดดําเนินการ
ตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตการที่กฎหมายกําหนดหนาที่ดังกลาวใหแกสํานักงาน 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรตองกระทําก็เพ่ือใหผูที่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดิน ใชที่ดิน 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน อันเปนความสัมพันธระหวางสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรกับผูที่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดิน  ดังนั้น การที่สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมไดกอใหเกิด 
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี อันจะทําใหผูฟองคดีมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาล 
และการที่ผูฟองคดีไมสามารถเขาไปคาขายในที่ดินดังกลาว ก็ไมทําใหผูฟองคดีกลายเปน 
ผูเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร เพราะผูฟองคดี
เขาไปคาขายในที่ดินดังกลาวโดยไมมีสิทธิ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๔/๒๕๕๖) 



 
 
๒๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองขอใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แปลงเลขที่ ๑๑ กลุมที่ ๕๖๗๐ 
เลขที่ ๕๓๙๐ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ของนาง ค. นั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีเคยเปนโจทกฟองนาง ค. ตอศาลยุติธรรมในคดีขับไลและละเมิด โดยคดีดังกลาว 
ไดถึงที่สุดแลวเนื่องจากศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาท่ี ๑๙๗๒๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ซึ่งมีประเด็นที่ศาลยุติธรรมไดพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
แปลงดังกลาวแลววา นาง ค. มีพยานหลักฐานการครอบครองท่ีดินพิพาทที่มีนํ้าหนักนาเชื่อถือ
มากกวาผูฟองคดี จึงรับฟงไมไดวาที่ดินพิพาทน้ันเปนที่ดินที่ผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง  ดังน้ัน 
คําพิพากษาของศาลฎีกายอมผูกพันผูฟองคดีตามมาตรา ๑๔๕ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง เม่ือผูฟองคดีมิไดมีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาทดังกลาว ผูฟองคดี
จึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของหนวยงานทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี  
มีคําสั่งไมรับอายัดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวมีคําส่ังใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองตอศาล โดยมีคําขอใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 
ที่ไม รับคําขออายัดดังกลาว และใหเพิกถอนคําวิ นิจฉัยอุทธรณของเจาพนักงานที่ ดิน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งใหกรมที่ดิน เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีคําส่ังรับอายัดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดีตอไปนั้น โดยที่
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ วรรคหน่ึง บัญญัติใหกรณีที่ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใด 
อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงค
จะขออายัดที่ดิน ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ซ่ึงตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติใหเจาพนักงานที่ดินเปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขต
ทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานท่ีดินสาขานั้น  ดังนั้น แมกรมที่ดินเปนหนวยงาน
ทางปกครอง ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ก็ตาม แตกรมที่ดินก็มิไดอยูในฐานะเปนผูมีอํานาจออกคําสั่ง 
ทางปกครองที่เก่ียวกับการอายัดที่ดิน ที่จะมีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดีตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของกรมที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาหนองบัว 
ไดออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) โดยมีที่ดินบางสวนทับซอนกับที่ดิน 
ของผูฟองคดี จึงขอใหศาลตรวจสอบการออก น .ส . ๓ ก . และเพิกถอนที่ ดินที่ พิพาท 
ในสวนที่ทับซอนออกจากที่ดินของผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูรองสอดทั้งสองไดเปนโจทกยื่นฟองผูฟองคดี
เปนจําเลยตอศาลแขวงนครสวรรคในคดีละเมิด ซ่ึงศาลแขวงนครสวรรคไดมีคําพิพากษา 
ใหผูฟองคดีจดทะเบียนโอนที่ดินในสวนที่พิพาทใหแกผูรองสอดทั้งสอง และคดีถึงที่สุดแลว 
โดยไมมีคูความฝายใดอุทธรณ  ดังน้ัน คําพิพากษาของศาลยุติธรรมยอมผูกพันผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๑๔๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนยุติวา 
ที่ดินในสวนที่พิพาทดังกลาวตกเปนของผูรองสอดทั้งสองแลว ผูฟองคดีมิใชเจาของกรรมสิทธิ์
ที่ดินในสวนที่พิพาทอีกตอไป  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิไดมีสวนไดเสียหรือมีประโยชนเก่ียวของ 
กับการที่ผูถูกฟองคดีไดออก น.ส. ๓ ก. แตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๖/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองว า  การที่ อธิบ ดีกรมปาไมอ นุ มัติ ใหสํ า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาหินลม จัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการรัตนบุรี ทับซอนกับพ้ืนที่ทํากินของผูฟองคดีทั้งสี่และเกษตรกรรายอื่น ทําให 
ผูฟองคดีทั้งสี่ไมมีพ้ืนที่ทํากิน จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของอธิบดีกรมปาไมที่อนุมัติ
ใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีใชพ้ืนที่บริเวณดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
เดิมพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีทั้งสี่อางวาใชเปนพ้ืนที่ทํากิน อธิบดีกรมปาไมมีหนังสืออนุญาตใหกรมสงเสริม
การเกษตรเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปาหินลมเพ่ือปลูกหมอนเลี้ยงไหม ตั้งแต
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกหมอน
เลี้ยงไหมสามารถเขาใชพ้ืนที่ตามจํานวนเน้ือที่ที่กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรให แตทั้งน้ีก็ตอง
อยูภายใตระยะเวลาที่อธิบดีกรมปาไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปาหินลม 
การที่ผูฟองคดีทั้งสี่ยังคงใชประโยชนในพื้นที่เร่ือยมาหลังจากที่หนังสืออนุญาตฉบับดังกลาวสิ้นผล 
และไมปรากฏวาอธิบดีกรมปาไมอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสี่เขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาหินลมแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสี่จึงเปนผูที่ไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการใชพ้ืนที่
บริเวณดังกลาว ในทางนิตินัยจึงยังไมอาจถือไดวา ผูฟองคดีทั้งสี่เปนผูเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๓/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ้ือที่ ดินตามหลักฐานหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๖๐๘ จากการขายทอดตลาดโดยสุจริต ซ่ึงที่ ดิน 
แปลงพิพาทแบงแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๑๐๕๘ ที่มีการออกใหตั้งแตวันที่ ๑๗ มกราคม 



 
 
๒๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๒๗ แตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายดวยการออกเอกสารสิทธิ
ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๑๙๘ เลขที่ ๑๙๙ 
เลขที่ ๒๕๗ และเลขที่ ๒๕๘ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ โดยไมได
ดําเนินการตรวจสอบการมีอยูซ่ึงเอกสารสิทธิอ่ืนบนที่ดินแปลงพิพาท ทําใหผูฟองคดีซ่ึงไดรับ
สิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๖๐๘ ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายไมสามารถ
เขาทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวได จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ทั้งสี่แปลงดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดเคยเปน
โจทกยื่นฟองนาย ป. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ซ่ึงครอบครอง ที่ดินแปลงพิพาทตามหลักฐาน  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๑๙๘ เลขที่ ๑๙๙ เลขที่ ๒๕๗ และเลขที่ ๒๕๘ เปนจําเลยตอศาลจังหวัดตรัง 
ขอใหศาลพิพากษาบังคับจําเลยทั้งสี่และบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสินออกจากที่ดิน
ดังกลาวและสงมอบคืนแกโจทก ซ่ึงศาลจังหวัดตรังมีคําพิพากษายกฟอง เน่ืองจากการรับจํานอง
ที่ดินแปลงพิพาทของผูฟองคดีไมอาจฟงไดวาเปนการกระทําโดยสุจริต และเม่ือมีการยึดทรัพย
ที่ดินแปลงพิพาทออกขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล แมผูฟองคดีจะประมูลซ้ือได แตเม่ือไมเปน
การกระทําโดยสุจริตตั้งแตตน จึงไมอาจไดรับความคุมครองตามมาตรา ๑๓๓๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และไมอาจฟองขับไลจําเลยทั้งสี่ได ที่ผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําพิพากษา
ดังกลาว คดีจึงถึงที่สุดและมีผลผูกพันผูฟองคดีตามมาตรา ๑๔๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง กรณีจึงตองฟงวาจําเลยในคดีแพงของศาลจังหวัดตรังเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน
แปลงพิพาทตามหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๑๙๘ เลขที่ ๑๙๙ เลขที่ ๒๕๗ และเลขที่ ๒๕๘ 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง สวนผูฟองคดีไมมีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงพิพาท จึงไมใชผูเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๔๑/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ที่ดินพิพาทตั้งอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการ 
ปาทับเสลาและปาหวยคอกควาย โดยที่ดินแปลงนี้มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) ซ่ึงมีชื่อนาง น. เปนผูครอบครอง สวนผูฟองคดีเปนผูยื่นคํารองตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ข) 
ซ่ึงหากขอเท็จจริงเปนดังคําฟอง จะเห็นไดวาสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยอมเปน
ผูมีหนาที่ดูแลที่พิพาทดังกลาว และหากมีขอเท็จจริงที่ปรากฏวามีการออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓) ใหแกนาง น. โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูที่ไดรับความเดือดรอน
เสียหายในกรณีน้ี คือ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หาใชผูฟองคดีที่จะอางสิทธิ 
ในการยื่นคําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ข)  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากสํานักงานการปฏิบัติรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๔๐/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา กรมที่ดินไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) ทับที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับ 
ที่หลวงที่ออกทับที่ดินของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
ใหถูกตองตรงกับที่ดินสาธารณะที่เปนปจจุบันตามสภาพความเปนจริง น้ัน เม่ือความปรากฏวา
ผูฟองคดีเคยนําคดีซ่ึงมีมูลเหตุจากการโตแยงเก่ียวกับสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทน้ีไปฟอง 
ตอศาลยุติธรรม และคดีดังกลาวไดถึงที่สุดแลวเนื่องจากศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาวา การท่ี
เจาของที่ดินเดิมอุทิศที่ดินพิพาทใหเปนสระน้ําเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ที่ดินพิพาท
จึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันไปแลวตั้งแตเจาของคนกอน
อุทิศให เม่ือไมมีประเด็นโตแยงวาหนังสอืสําคัญสําหรับที่หลวงไมชอบดวยกฎหมายดวยเหตุอ่ืนอีก 
จึงตองรับฟงวาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาวออกโดยชอบดวยกฎหมายและไมมีเหตุ 
ที่จะเพิกถอนตามฟองโจทก  พิพากษากลับใหยกฟอง ผลของคําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาว
ยอมผูกพันผูฟองคดี ซ่ึงเปนคูความในคดีตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไมใชผูมีสิทธิในที่ดินแปลงพิพาท จึงมิใชผูเดือดรอน
เสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เพ่ือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ประเภท
แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส ตามคําพิพากษาของศาล  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 
สาขาบางละมุง มีคําสั่งไมรับคําขอออกใบแทนของผูฟองคดีฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง  ตอมา เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรีมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจึงเกิดจากการท่ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง  
มีคําสั่งไม รับคําขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของผูฟองคดี และคําวินิจฉัย 
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีที่สั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดี กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง 
ของกรมที่ดิน ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองกรมที่ดินตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๒/๒๕๕๕) 



 
 
๒๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสี่คนเปนผูอาศัยและทํากิน 
ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. ๕๒๑ ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเดิมกรมธนารักษไดอนุญาตใหกองทัพบกครอบครองและใชประโยชน  
โดยมีกองพันสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูฟองคดีบางราย 
ไดทําสัญญาเชากับกองพันสุนัขทหารเพ่ืออยูอาศัยบางและเพื่อการเกษตรบาง ซ่ึงมีกําหนดเวลา 
๑ ป โดยเริ่มทําสัญญาเชาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูฟองคดีอีกสวนหนึ่ง
ครอบครองตอจากผูเชาเดิมและผูฟองคดีบางสวนเขาอยูอาศัยโดยมิไดมีสัญญาเชา  ตอมา  
เม่ือครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา ธนารักษพ้ืนที่นครราชสีมาไดนําที่ดินแปลงดังกลาว 
มาบริหารจัดการเอง พรอมทั้งตอสัญญาเชาใหกับผูฟองคดีที่ ๑๔ และที่ ๕๙ แตจากเอกสาร 
ทายคําฟองพบวายังมีผูฟองคดีที่ ๕ ที่ไดรับขึ้นทะเบียนเปนผูเชาอีกรายหน่ึงปรากฏตาม 
เลขประจําตัวผู เชาหมายเลข ๑๙๘๕/๒๕๕๖ สวนผูฟองคดีรายอ่ืนที่ไดทําสัญญาเชาไว 
กับกองพันสุนัขทหาร รวมทั้งผูฟองคดีที่ ๑๔ เม่ือครบกําหนดตามสัญญาเชาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แลวไมปรากฏวาไดมีการตอสัญญาเชาใหแกกันอีก สัญญาเชาดังกลาวจึงสิ้นสุดลงโดยไมตอง
บอกกลาวกอนตามมาตรา ๕๖๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีที่เคยเชาที่อยู
จึงมีหนาที่ตองสงมอบที่ดินที่เชากลับคืนใหแกกรมธนารักษ การท่ีผูฟองคดียังอยูในที่พิพาท 
จึงเปนการผิดสัญญาเชา สวนผูฟองคดีที่ไมไดทําสัญญาเชากับกองพันสุนัขทหาร กรมธนารักษ
และธนารักษพ้ืนที่นครราชสีมา แมจะมีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.ท.บ.๕) แตหลักฐาน
ดังกลาวไมมีผลผูกพันกรมธนารักษและธนารักษพ้ืนที่นครราชสีมา การอยูในที่พิพาทจึงเปน 
การครอบครองท่ีราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงผูครอบครองตองสงคืนที่ราชพัสดุใหแก
กรมธนารักษ ตามขอ ๓๔ (๕) ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ สําหรับผูฟองคดีที่ ๕  
และผูฟองคดีที่ ๕๙ แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวาไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
และไดเชาที่ครอบครองกับกรมธนารักษ เม่ือตามคําฟองปรากฏวาภายหลังจากที่กรมธนารักษ
ไดอนุญาตใหสํานักงานตํารวจแหงชาติใชพ้ืนที่กอสรางสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 
สอบสวนกลางจนครบระยะเวลาที่กําหนดแลว สํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอขยายระยะเวลา 
การเขาใชประโยชนตอไปอีก ๓ ป นับแตวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซ่ึงขณะที่ผูฟองคดีที่ ๕  
และผูฟองคดีที่ ๕๙ นําคดีน้ีมาฟองตอศาลยังไมปรากฏขอเท็จจริงวากรมธนารักษไดอนุญาต 
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติใชพ้ืนที่พิพาท หรือจังหวัดนครราชสีมาไดใหความยินยอมขยาย
ระยะเวลาการเขาใชพ้ืนที่พิพาทดังกลาวใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติแตอยางใด  ดังน้ัน  
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กรณีของผูฟองคดีที่ ๕ และที่ ๕๙ จึงยังไมมีการกระทําที่เปนการกระทบสิทธิที่จะเปนเหตุให 
ผูฟองคดีที่ ๕ และที่ ๕๙ ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายเชนเดียวกับ
ผูฟองคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูในที่พิพาทโดยไมมีสิทธิรองรับใด ๆ การท่ีกรมธนารักษจะเอาที่พิพาท 
ไปใหบุคคลใดใชประโยชนก็ไมถือเปนการกระทําที่ทําใหผูฟองคดีคนอ่ืน ๆ ไดรับความเดือดรอน
เสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๒/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีการดําเนินการประกาศรายชื่อผูที่ได รับการพิจารณา 
ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คร่ึงปหลัง (กันยายน ๒๕๕๑) เปนเพียง
การดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองตอไป  
การแกไขประกาศรายชื่อผูไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาว จึงเปนเพียงการพิจารณา 
ทางปกครองเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดีแตประการใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการสรรหาผูวาการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยไดดําเนินการสรรหาผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
และไดผลการสรรหาแลว จึงไดมีมติใหรายงานผลการสรรหาตอคณะกรรมการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณา น้ัน มติของคณะกรรมการสรรหาผูวาการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเปนมติที่รายงานผลการสรรหาผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยตอคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เพ่ือใหคณะกรรมการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยพิจารณา มติของคณะกรรมการสรรหาผูวาการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดังกลาวจึงไมไดมีผลเปนการแตงตั้งใหผูที่ไดรับคะแนน
จากการสรรหาเปนอันดับที่หน่ึง ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชน 
แหงประเทศไทย มติดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากมติของคณะกรรมการสรรหาผูวาการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
สนับสนุนดานการเงิน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคําส่ังยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลโครงการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
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และขนาดยอม กรณีจึงถือไดวาคําส่ังดังกลาวเปนการยายภายในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนเรื่องดุลพินิจของผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจในการส่ังบรรจุ
และแตงตั้งจะพิจารณาสั่งการไดตามที่เห็นสมควร  ทั้งน้ี ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ที่กฎหมายกําหนด แมการยายในกรณีดังกลาวจะเปนเหตุใหผูฟองคดีรูสึกถูกลดความสําคัญ 
ในหนาที่การงานลงและรูสึกกระทบตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน แตไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาคําส่ังดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับอยูแตเดิม 
ผูฟองคดียังคงไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนอ่ืนอันไมแตกตางจากตําแหนงเดิม จึงไมอาจ 
ถือไดวาเปนการกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีโดยตรง เน่ืองจากมิไดทําใหสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไป ผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก  
รับเงินเดือนในระดับเดิม และปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมเชนเดิม ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือขอรับการประเมิน
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ ที่กรมทางหลวงแตงตั้ง 
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหลักเกณฑดังกลาว และฟองวา 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือขอรับการประเมินใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหกรมทางหลวงยกเลิก
ผลการคัดเลือกดังกลาว น้ัน มติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือขอรับการประเมิน 
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับกรม) ตําแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบหลักเกณฑการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือขอรับการประเมินในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ  
และเห็นชอบใหนาง ป. เปนผูขอรับการประเมินในตําแหนงดังกลาว โดยใหจัดสงผลงาน 
เพ่ือขอรับการประเมินใหกองการเจาหนาที่ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดี
อนุมัติใหประเมิน เปนเพียงความเห็นของคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลและการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาสูตําแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ซ่ึงเปนขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือขอรับ 
การประเมินใหดํารงตําแหนงดังกลาวเทาน้ัน จึงเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินงานภายใน 
ของฝายปกครอง เน่ืองจากเม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือขอรับการประเมินในตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษดําเนินการเสร็จ จะตองเสนออธิบดีกรมทางหลวง
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุอนุมัติใหประเมินหรือมีคําส่ังแตงตั้งบุคคลดังกลาว 
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ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษในตําแหนงเลขที่ ๓๕ ตอไป  
และเมื่ออธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบก็จะตองใหนาง ป. จัดสงผลงานเพื่อขอรับการประเมิน 
ใหกองการเจาหนาที่ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันที่อธิบดีกรมทางหลวงอนุมัติใหประเมิน 
เม่ือยังไมปรากฏวาอธิบดีกรมทางหลวงไดอนุมัติใหนาง ป. สงผลงาน การกระทําของคณะกรรมการฯ 
ดังกลาว จึงมิไดกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขาราชการตํารวจบริหารงานบุคคล (อ.ก.ตร. บริหารงานบุคคล) เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐  
และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ น้ัน 
มติดังกลาวเปนการเห็นชอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรี
สอบแขงขันเขารับราชการตํารวจ ตามที่ผูถูกฟองคดีเสนอ จึงยังมิไดมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ
ขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๒ เพราะยังไมใชคําสั่งทางปกครอง หากแตเปนกระบวนการ
หรือขั้นตอนการพิจารณาเพื่อออกคําสั่งทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนการกระทําในความสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐดวยกัน ยังไมมีผลทางกฎหมายที่เปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่
หรือกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีที่ ๒ 
โดยนิตินัย จึงถือวาผูฟองคดีที่ ๒ ยังมิไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายจากมติดังกลาวที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได  สวนที่ฟองขอใหเพิกถอน
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๔ เม่ือพิจารณาประกาศรับสมัครดังกลาวมีขอความระบุไวอยางชัดเจนวา เปนการรับสมัคร
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ประกาศ
ดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอสิทธิหรือสวนไดเสียของผูฟองคดีที่ ๒ เพราะหากไมประสงค 
จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนก็ไมจําตองเขาสมัครตามประกาศ
ดังกลาว ศกัด์ิและสิทธิ์ของคุณวุฒิปริญญาตรีที่ผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับมาก็มิไดถูกลดทอนแตอยางใด 
ผูฟองคดีที่ ๒ จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหบรรจุผูฟองคดี ขาราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหนงเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (นักบริหาร ๑๑ บส.) ในตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงาน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (ระดับ ๑๑ ชช.) ตั้งแตวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยผูฟองคดีไดรับอัตราเงินเดือนเดิม ๖๙,๘๑๐ บาท และไดรับ
อัตราเงินเดือนใหม ๖๗,๕๖๐ บาท ซ่ึงเปนอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดในระดับ ท ๑๑  ตอมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะองคกรกลางการบริหารงานบุคคล มีมติเปนการ
เฉพาะราย โดยใหผูฟองคดีไดรับเงินเดือนในอัตรา ๖๙,๘๑๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ เปนตนไป ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ แกไขบัญชีแนบทายคําสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีไดรับอัตรา
เงินเดือน ๖๙,๘๑๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่ง
ดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการออกคําส่ังโดยไมมีอํานาจ จึงนําคดี
มาฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคําส่ังของประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ น้ัน คําส่ังที่ใหแกไขอัตราเงินเดือน
จากเดิม ๖๗,๕๖๐ บาท เปนอัตราเงินเดือน ๖๙,๘๑๐ บาท เพ่ือใหเทากับอัตราเงินเดือนเดิม
ดังกลาว จึงมิไดกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีแตอยางใด สวนความเดือดรอน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายดังที่ผูฟองคดีกลาวอางวาอาจทําใหผูฟองคดี 
ถูกกลาวหา หรือถูกฟองรองใหตองรับผิดทางแพงตองคืนเงินในสวนที่ไมมีสิทธิไดรับในภายหลัง 
หรืออาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากความผิดทางวินัย อีกทั้งยังเปนการฝาฝน
จริยธรรมทําใหเสียหายแกชื่อเสียงและเกียรติยศอยางรายแรงได ก็เปนความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีคาดหมายลวงหนาโดยที่ยังไมมีการกลาวหาหรือเรียกใหชดใชเงินคืน
หรือฟองรองดําเนินคดีกับผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากคําสั่งลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งใหนาย ว. ดํารงตําแหนง
สาธารณสุขอําเภอเมืองอางทอง (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) ซ่ึงเปนตําแหนงเดิม
ของผูฟองคดี น้ัน ผูฟองคดีไมไดเปนผูได รับผลกระทบโดยตรง อันเนื่องมาจากการท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดอางทองมีคําสั่งแตงตั้งใหนาย ว. ดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเมืองอางทอง 
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ัง อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  
และขอใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้ง 
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ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ น้ัน คําสั่ง อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่แตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ๗ และคําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ  
เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่ภายในฝายปกครองโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่คัดเลือกบุคคลกอนที่จะมีคําส่ังเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตามคําส่ังกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนขาราชการ อันเปนคําส่ัง
ทางปกครอง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวจึงเปนเพียงการพิจารณาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไมมีผล 
เปนการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีไดประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีโดยไมเปนธรรมแกผูฟองคดี เปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปเพียง ๐.๕ ขั้น และขอใหเพิกถอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูฟองคดีดังกลาวน้ัน การที่ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีไดประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดีดังกลาว เปนเพียงการเสนอความเห็นเบื้องตนเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณา 
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การเตรียมการ หรือการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่ง
ทางปกครองตอไป กรณีจึงเปนเพียงการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การกระทําของประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
ดังกลาวจึงหาไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอใหเกิด 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีฐานะเปนประธานของอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และการประชุม
อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
และมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  
ผูฟองคดีไมไดเปนผูเรียกประชุม และไมไดเขารวมประชุมในการประชุมคร้ังดังกลาว  ดังน้ัน  
มติของอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๘ ดังกลาว หากจะกอนิติสัมพันธก็เปนแตเพียงนิติสัมพันธภายในฝายปกครองระหวาง
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อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
กับผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (นาย อ.) ในอันที่
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จะเปนผูมีอํานาจออกคําสั่ง
บรรจุและแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติของอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ไดเทาน้ัน มติของอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ดังกลาว 
หาไดกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด แมการประชุมอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จะไมชอบดวยกฎหมาย
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง กรณีก็เปนเพียงเหตุที่อาจทําใหมติของอนุกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และคําสั่งของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ 
ของอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
เปนมติและคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีมิใชผูอยูในบังคับของคําสั่งบรรจุ 
และแตงตั้งของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ผูฟองคดีจึงมิใช
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรง 
และเปนการเฉพาะตัวจากการกระทําของอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๘ ที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๔ น้ัน มติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
ที่ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษายกเลิกคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ที่ ๑๔๕๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และใหดําเนินการใหมใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
นับแตวันที่รับทราบการวินิจฉัย เปนเพียงการวินิจฉัยใหเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ในฐานะผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปดําเนินการออกคําส่ังยกเลิกคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงมติดังกลาวมิไดเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือมีผลเปนการออกคําส่ังยกเลิกคําส่ังที่แตงตั้งใหผูฟองคดี
ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ๘ ว ตําแหนงเลขที่ ๔๐๓ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และวิชาชีพในขณะนั้นแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมที่ไดมีมติ
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ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษายกเลิกคําส่ังดังกลาวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๐๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเสียสิทธิที่จะไดรับการชี้ตัวเพ่ือประกาศ 
ใหเปนผูมีสิทธิสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เน่ืองจาก 
ถูกยายหนวยงาน และตองจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม น้ัน เห็นวา ยังไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้นไวแตอยางใด ความเดือดรอนหรือเสียหายดังกลาวจึงยังไมเกิดขึ้น เปนแตการคาดการณ
ของผูฟองคดีถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  อีกทั้ง กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนก็ไดกําหนดวิธีการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไว 
เปนการเฉพาะแลว กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากคําส่ังยายผูฟองคดี
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการแนะนํา
ของเจาหนาที่เก่ียวกับการลาศึกษาตอและการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอประเมิน 
เขาสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงเปนคําแนะนําที่ไมถูกตองทําใหไมสามารถเสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือประเมินเขาสูตําแหนงในระดับสูงขึ้นตามที่มีคําแนะนําแกผูฟองคดีได โดยที่
คําแนะนําดังกลาวที่ใหผูฟองคดีดําเนินการในเร่ืองเก่ียวกับการลาศึกษาตอและการขอประเมิน
บุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น เปนเพียงคําแนะนํา
ของเจาหนาที่เทาน้ันไมกอใหเกิดนิติสัมพันธใด ๆ ขึ้นตอกัน กรณีจึงมิใชคําส่ังทางปกครอง 
หรือการกระทําอ่ืนใดที่เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่อันจะถือเปนการกระทํา 
ทางปกครองที่จะเกิดขอพิพาทขึ้นตอกันได ผูฟองคดีจึงไมถือเปนผูเดือดรอนเสียหายที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนการกระทําของผูวาราชการจังหวัดตาก 
ที่เห็นชอบใหนางสาว พ. ดํารงตําแหนงหัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลแมสอด คือ คําขอที่ขอให
เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งใหนางสาว พ. เปนหัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลแมสอด น้ัน ในกระบวนการ
ออกคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีมิไดเปนผูมีสิทธิสมัครและมิไดสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเน่ืองมาจากคําสั่งแตงตั้งใหนางสาว พ. เปนหัวหนาพยาบาล 
โรงพยาบาลแมสอด  สวนกรณีขอใหเพิกถอนหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนอกกรอบตําแหนงเปนระดับต่ําลง/สูงขึ้น น้ัน หนังสือ
ฉบับดังกลาวเปนหนังสือแจงการอนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนอกกรอบตําแหนง 
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เปนระดับต่ําลง/สูงขึ้น ซ่ึงเปนการจัดการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภายในกระทรวง  
และเปนการดําเนินการระหวางผูวาราชการจังหวัดตากกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข คําสั่ง
อนุมัติดังกลาวไมไดเปนการสรางนิติสัมพันธระหวางปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับผูฟองคดี  
หรือกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งดังกลาวเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๗๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการจัดการและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายวิชาการ ไดปฏิบัติหนาที่
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูฟองคดีเพ่ือเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยไมชอบ น้ัน การกระทําของผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายวิชาการเปนเพียงการดําเนินการของเจาหนาที่
เพ่ือเสนอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพิจารณาและมีคําสั่งลงวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับคอนขางดี 
โดยเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีปรับอัตราเงินเดือน รอยละ ๒ ซ่ึงคําส่ังดังกลาวเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี แตการกระทําของผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการและคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้น
เงินเดือนรายวิชาการ เปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่ง
ทางปกครองดังกลาว ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดี
จึงไมมีสิทธิฟองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายวิชาการ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองว า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได มีคํ า ส่ั ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๔๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และคําส่ังที่ ๓๔๐๒/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีพนจากการปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และสั่งใหไปปฏิบัติงาน ณ สถานการศึกษา
ตอเน่ือง สํานักงานอธิการบดี ตามลําดับ ซ่ึงตอมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปลี่ยนแปลง
แกไขคําสั่งดังกลาว โดยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๓๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ ยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๔๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
โดยใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ ณ กองประกันคุณภาพการศึกษา และตอมาไดสั่งใหผูฟองคดี
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ไปปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษาตามคําส่ัง ที่ ๐๓๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕  หลังจากน้ัน ไดมีคําส่ัง ที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
แกไขเหตุผลที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขานุการคณะตามคําส่ังมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่ ๓๔๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และใหชดใชคาเสียหายตาง ๆ แตโดยที่อํานาจในการออกคําสั่ง
โยกยายผูฟองคดีเปนอํานาจของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  
การที่คณะมนุษยศาสตรและคณบดีคณะมนุษยศาสตรมีบนัทึกรายงานใหอธิการบดีมหาวิทยาลยั
นเรศวรทราบ ไมวาจะเปนการรายงานถึงพฤติกรรมของผูฟองคดี หรือการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี
ก็ตาม ก็เปนเพียงการเสนอขอมูลและความเห็นตออธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะที่เปน
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูฟองคดีเทาน้ัน การกระทําของคณะมนุษยศาสตรและคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร จึงเปนการพิจารณาทางปกครองซึ่งยังไมมีผลออกมาเปนคําส่ังทางปกครอง
ที่จะทําใหผูฟองคดีเดือดรอนหรือเสียหายตอสถานภาพแหงสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีได 
เพราะการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาดําเนินการตามขอมูลและความเห็น 
ที่เสนอขึ้นมาหรือไม อยางไร และจะมีคําส่ังโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ของผูฟองคดี
หรือไม เปนอํานาจของมหาวิทยาลัยนเรศวรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มิใชอํานาจ 
ของคณะมนุษยศาสตรและคณบดีคณะมนุษยศาสตร  ดังนั้น ความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ของผูฟองคดีตามคําฟองนี้จึงเกิดจากคําส่ังของมหาวิทยาลัยนเรศวรและอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวรโดยตรง เม่ือความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีตามคําฟองน้ีมิไดเกิดจาก 
การกระทําของคณะมนุษยศาสตรและคณบดีคณะมนุษยศาสตรโดยตรงแลว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ฟองคณะมนุษยศาสตรและคณบดีคณะมนุษยศาสตรในคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๘๑/๒๕๕๕) 
  กรณีอธิบดีกรมทางหลวงมีคําสั่ งใหขาราชการรักษาการ 
ในตําแหนงจํานวน ๕ ราย เปนอํานาจดุลพินิจของอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะผูบังคับบัญชา 
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทั่วไปที่ดําเนินการไดตามความเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงาน 
ของกรมทางหลวงมีความตอเน่ือง สวนกรณีวาขาราชการผูที่ไดรับคําสั่งใหรักษาการในตําแหนง
นักวิชาการจัดหาท่ีดิน ระดับชํานาญการพิเศษ จะไดเปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการจัดหาที่ดิน ระดับชํานาญการพิเศษหรือไมน้ัน เปนกรณีที่ขาราชการทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กําหนด 
ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนที่จะสงผลงานประเมิน และใหประกาศ



 
 
๒๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผลการพิจารณาอยางเปดเผยและโปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา ๓๐ วัน 
นับแตวันประกาศผล ซ่ึงในกรณีน้ีก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวา ขาราชการผูที่ได รับคําสั่ง 
ใหรักษาการในตําแหนงดังกลาวไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะสง 
ผลงานประเมิน อีกทั้งยังไมปรากฏขอเท็จจริงดวยวา ผูฟองคดีไดสมัครเขารับการคัดเลือก 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวแตอยางใด กรณีจึงยังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสยีหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลกีเลี่ยงไดจากการกระทํา
ของอธิบดีกรมทางหลวง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราชขอยายกลับมาเปนกรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา 
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีเปนอาจารยในหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยมิไดมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีเปนกรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
จึงขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีคําส่ังแตงตั้งใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ
ประจําหลักสูตรดังกลาว น้ัน การแตงตั้งบุคคลใดหรือไมแตงตั้งบุคคลใดเปนกรรมการประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ เปนอํานาจและหนาที่ 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 
ที่จะใชดุลพินิจในการพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูเหมาะสม สมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน
กรรมการประจําหลักสูตร  ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารงานวิชาการในหลักสูตรดังกลาวเปนไปตาม
มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ซ่ึงหาไดมีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด เพราะไมวาผูฟองคดีจะไดรับ 
การแตงตั้งเปนกรรมการประจําหลักสูตรหรือไม สิทธิและหนาที่ในการเปนอาจารยประจํา 
ของผูฟองคดียอมมีคงเดิม ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการไมแตงตั้ งผูฟองคดี 
เปนกรรมการประจําหลักสูตร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองว า  เ ดิมผู ฟ อ งค ดี ดํ ารงตํ าแหน ง รองสารวัต ร 
งานปกครองปองกัน สถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ สังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล แตไดรับการแตงตั้งโยกยายใหไปดํารงตําแหนงผูบังคับหมวด 
(สบ.๑) กองรอยที่ ๓ กองกํากับการอารักขาควบคุมฝูงชน ๑ สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ตามคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ น้ัน การสั่งแตงตั้ง
โยกยายผูฟองคดีเปนการใช อํานาจตามกฎหมายของผูบั งคับบัญชาในการคัดสรร 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือจัดบุคลากรภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่ใด ๆ  
และในพื้นที่ใดไดตามที่เห็นสมควร โดยผูบังคับบัญชามีอํานาจที่จะรับฟงขอมูลการแสดง 
ความสมัครใจขอรับการแตงตั้งของผูฟองคดีมาประกอบการพิจารณาแตงตั้งหรือไมก็ได 
ตามความเหมาะสม กรณีดังกลาวจึงเปนเรื่องการบริหารงานภายในหนวยงาน ซ่ึงเปนดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาที่ตองคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนความเหมาะสมและประโยชนของหนวยงาน
เปนสําคัญ แมวาคําสั่งแตงตั้งโยกยายผูฟองคดีดังกลาวจะทําใหผูฟองคดีไมพอใจที่ตองเดินทาง
ไปทํางานตางจากที่เดิม ทําใหไมสะดวกและเพิ่มคาใชจายบางก็ตาม แตก็ไมมีผลกระทบตอตําแหนง
หนาที่และอัตราเงินเดือนของผูฟองคดี  อีกทั้ง เดิมผูฟองคดีปฏิบัติงานอยูที่สถานีตํารวจนครบาล
ศาลาแดง เม่ือไดรับแตงตั้งใหไปปฏิบัติราชการที่กองกํากับการอารักขาควบคุมฝูงชน ๑ ผูฟองคดี
ก็ยังคงปฏิบัติงานอยูในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลเชนเดิม กรณีจึงไมอาจถือไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เร่ือง ขอสงตัวขาราชการชวยราชการกลับตนสังกัด น้ัน เม่ือคําส่ังใหผูฟองคดีมาชวยราชการ 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบกําหนดชวยราชการในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ซ่ึงเม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีหนาที่ตองสงตัว 
ผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดเดิม หนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เร่ือง  
ขอสงตัวขาราชการชวยราชการกลับตนสังกัด ซ่ึงเปนหนังสือสงตัวผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติราชการ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงจึงเปนผลจากคําสั่งชวยราชการสิ้นสุดลง สิทธิของผูฟองคดี
ที่จะชวยราชการตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงสิ้นสุดลงตามไปดวย หนังสือดังกลาวจึงไมมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับ 
ซ่ึงสิทธิของผูฟองคดี ผูฟองคดีมีสิทธิอยูเพียงใดก็คงมีสิทธิอยูเชนน้ัน การกระทําของผูถูกฟองคดี
ในการมีหนังสือฉบับดังกลาวจึงเปนเพียงหนังสือประสานงานภายในหนวยงาน ซ่ึงเปนมาตรการ
ภายในของฝายปกครอง จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มีมติแตงตั้งนาย ว. ใหรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคําสั่งแตงตั้งนาย ว. ใหรักษาราชการแทน
อธิการบดีฯ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และคําสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
อางวา ผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่มีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนง



 
 
๒๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มติและคําส่ังแตงตั้งใหนาย ว. รักษาราชการแทนอธิการบดี ทําให 
ผูฟองคดีไมสามารถใชสิทธิสมัครเพ่ือรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดีฯ ไดน้ัน การที่
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีมติแตงตั้งนาย ว. ใหรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยฯ และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีคําส่ังแตงตั้งนาย ว.  
ใหรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงบัญญัติให 
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีไดในกรณีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีความตอเน่ือง  ดังนั้น การแตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จึงเปน 
การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในระหวางเวลาท่ียังไมมีผูมาดํารงตําแหนงอธิการบดี ซ่ึงหาก
ไมแตงตั้งนาย ว. ก็ตองแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เชนกัน เหตุเดือดรอน
หรือเสียหายตามคํารองอุทธรณคําส่ังคือ การท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีมติและคําสั่งแตงตั้งใหมีผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีนานเปนเวลาหนึ่งถึงสองป การที่ผูฟองคดีอางความเดือดรอนหรือเสียหายจึงมิใชเหตุ
จากมติหรือคําสั่งดังกลาว แตเปนเหตุจากการละเลยตอหนาที่ในการสรรหาอธิการบดีหรือสรรหา
อธิการบดีลาชาเกินสมควร เม่ือไมปรากฏวามติหรือคําสั่งแตงตั้งใหนาย ว. รักษาราชการแทน
อธิการบดีฯ กระทบกระเทือนตอสถานภาพของสิทธิผูฟองคดีอยางไร โดยผูฟองคดียังคงมี
คุณสมบัติและมีสิทธิรับสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชนเดิม ผูฟองคดี 
จึงไมเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายที่ มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เสนอหลักเกณฑและวิธีการปรับระดับชั้นและการเปลี่ยนตําแหนง
ของลูกจางประจําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพิจารณาโดยเสนอใหมีคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือปรับระดับชั้นงานนั้น มติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดังกลาวเปนเพียงขั้นตอนภายในเพื่อจัดเตรียมใหมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตําแหนงของลูกจางประจําสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เทาน้ัน ซ่ึงยังไมมีผลเปนกฎหรือคําส่ังทางปกครองใด ๆ อันจะมีผลกระทบ 
หรือกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง
ไดแกผูฟองคดีแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๖) 
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  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่สั่งให 
พันตํารวจเอก ส. มารักษาราชการในตําแหนงผูบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการแทนผูฟองคดี และใหเพิกถอนมติ 
ของคณะกรรมการขาราชการตํารวจแหงชาติ (ก.ตร.) ที่อนุมัติใหพันตํารวจเอก ส. ดํารงตําแหนง
ผูบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการทจุริตและประพฤตมิิชอบในวงราชการแทน
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตองเกษียณอายุราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คือ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามวัน เดือน ปเกิด ที่ปรากฏตามหลักฐานทะเบียนประวัติ
ขาราชการ (ก.พ. ๗) ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ทําใหตําแหนงผูบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการวางลง การท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งพันตํารวจเอก ส. ไปรักษาราชการแทนในตําแหนงของผูฟองคดีที่วางลง เปนกระบวนการ
บริหารงานภายในของฝายปกครอง ไมทําใหผูฟองคดีที่ตองเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการกระทําของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ สวนมติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจแหงชาติ (ก.ตร.) ก็เปนเพียง 
การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงเปนการพิจารณา
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
มติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจแหงชาติ (ก.ตร.) จึงเปนการดําเนินการภายใน 
ของฝายปกครองที่ยังไมมีผลออกไปสูภายนอกที่กระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
แหงชาติ (ก.ตร.) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคําส่ังยาย 
ผูฟองคดีไปสังกัดกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ตําแหนงบุคลากรชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขที่ ๑๖ ขั้น ๔๐,๕๙๐ บาท โดยใหพนจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางาน
บริหารงานบุคคล และใหผูฟองคดีปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงในระดับและอัตรา
เงินเดือนเดิม เลขที่ตําแหนง และสังกัดเดิม เพียงแตไมไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางาน
บริหารงานบุคคลเทาน้ัน ซ่ึงเปนเรื่องดุลพินิจของผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจในการสั่งบรรจุ 
และแตงตั้งจะพิจารณาสั่งการไดตามที่เห็นสมควร  ทั้งน้ี ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข 
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ที่กฎหมายกําหนด การยายในกรณีดังกลาวแมจะเปนเหตุใหผูฟองคดีรูสึกถูกลดความสําคัญ 
ในหนาที่การงานลงและรูสึกกระทบตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน แตไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาคําส่ังดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับอยูแตเดิม 
ผูฟองคดียังคงไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนอ่ืนอันไมแตกตางจากตําแหนงเดิม  อีกทั้ง  
การมีคําส่ังใหผูฟองคดีปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายนั้น แสดงใหเห็นวาผูฟองคดียังมีหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย อันจะยังสงผลใหผูฟองคดีไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นได จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทบ 
ตอสิทธิของผูฟองคดีโดยตรง เน่ืองจากมิไดทําใหสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการดําเนินการแตงตั้งโยกยายบุคลากรในหนวยงานราชการเปนอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงผูบังคับบัญชาอาจแตงตั้งโยกยายบุคลากร 
ในหนวยงานไดตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล  
สวนที่ผูฟองคดีกลาวอางวา การออกคําส่ังยายดังกลาวมิไดคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
ของผูฟองคดีและเสมือนเปนการถูกลงโทษในสายตาของวงการขาราชการนั้น กรณีดังกลาว 
เปนความรูสึกของผูฟองคดีเองและเปนเรื่องผลกระทบทางดานจิตใจ มิใชเปนผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด โดยนิตินัยผูฟองคดีจึงยังไมอยูในฐานะ
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันจะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือจาง 
และแตงตั้งเปนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มูลเหตุแหงความเดือดรอน
หรือเสียหายตามคําฟองของผูฟองคดี จึงเกิดจากคําสั่งแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ แมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจะเปนคําส่ังทางปกครอง แตผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
จะตองเปนผูที่ถูกกระทบสิทธิจากการมิไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
เม่ือตามคําฟองไมปรากฏวาผูฟองคดีประสงคจะเขาเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหา จึงถือวา
ผูฟองคดีไมไดถูกกระทบสิทธิอันจะเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาดังกลาว สวนขอที่ผูฟองคดีอางวานาย น. ผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาเปนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงเปน 
ผูมีสวนไดเสียในการออกคําสั่งของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  อีกทั้ง มีลักษณะ
ตองหามมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ น้ัน คําสั่งของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเร่ืองแตงตั้ง
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คณะกรรมการสรรหานั้นเปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการในการสรรหา
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเทาน้ัน ซ่ึงผูฟองคดีชอบจะยกเหตุความไมชอบ
ดวยกฎหมายดังกลาว เพ่ือกลาวอางในการขอใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวตอไป เม่ือในขณะฟองคดี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้งเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุความไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว 
มาเปนเหตุวาผูฟองคดีเปนผูอาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีในขอพิพาทน้ีตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษและผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศรีสะเกษไดทําการตัดโอนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช เดิม) เลขท่ี ๗๕๖๒๗ งานผูปวยหนัก กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล 
ศรีสะเกษ ไปเปนตําแหนงของงานผูปวยใน ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๔๘ อันเปนการกลั่นแกลงผูฟองคดี เ น่ืองจากผูฟองคดีสังกัดงานหองผูปวยหนัก  
เปนผูมีคุณสมบัติและมีผลงานพรอมที่จะเสนอเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว แตเม่ือตําแหนงดังกลาวถูกตัดโอนไปเปนตําแหนงของงานผูปวยในจึงทําใหผูฟองคดี
ไมมีผลงานดานการพยาบาลผูปวยในที่จะเสนอเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ดังกลาวได น้ัน การที่ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษและผูอํานวยการโรงพยาลศรีสะเกษทําการ
ตัดโอนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ๘ วช เดิม) 
ตําแหนงเลขที่ ๗๕๖๒๗ อันเปนตําแหนงของงานผูปวยหนักไปเปนตําแหนงของงานผูปวยใน 
ไดกระทําขึ้นในขณะที่ไมมีผูใดดํารงตําแหนงดังกลาวอยู จึงมิใชกรณีการตัดโอนตําแหนง 
และอัตราเงินเดือนของผูดํารงตําแหนงอยูแลวที่จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กําหนดในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอ ๑.๕ 
แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ และมิไดเปนการตัดสิทธิผูฟองคดี
อยางสิ้นเชิงในการที่จะเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
เพียงแตอาจจะเพ่ิมภาระของผูฟองคดีในการที่จะตองแขงขันกับบุคคลอ่ืนเทาน้ัน ซ่ึงกรณี
ดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะรับฟงไดวาเปนการกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่แหงการเปน
ขาราชการของผูฟองคดี  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๘/๒๕๕๖) 



 
 
๒๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลและคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและลูกจางประจํา โรงเรียนอนุบาลสตูล ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดีต่ํากวารอยละ ๖๐ และพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยใหผูฟองคดีไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เน่ืองจากผูฟองคดีลาบอยครั้งและมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ ๖๐  
อันเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและลูกจางประจํา โรงเรียนอนุบาลสตูล 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของผูฟองคดีใหมใหถูกตอง น้ัน โดยที่คําส่ังของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่สั่งไมเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบญัญัตวิิธปีฏบิัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เทาน้ันที่มีผลทางกฎหมาย และกอความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
ฟองเจาหนาที่ของรัฐที่มีคําสั่งดังกลาวเพ่ือขอเพิกถอนคําส่ังไมเลื่อนขั้นเงินเดือนไดภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขการฟองคดีตามกฎหมาย สวนการกระทําของผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและลูกจางประจํา โรงเรียนอนุบาลสตูล 
ที่ผูฟองคดีอางเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี เปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอันเปนคําสั่งทางปกครองเทาน้ัน การกระทําของผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลสตูลและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและลูกจางประจํา 
โรงเรียนอนุบาลสตูล จึงยังไมมีผลทางกฎหมายกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอ
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๕๘/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
บานนาโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ไดยื่นคํารองเพ่ือขอยาย
ลงแทนตําแหนงที่คาดวาจะวางจากการเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนบานกุดกุง ซ่ึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ไดพิจารณาแลว เห็นวาผูฟองคดีมีความเหมาะสมเปนลําดับที่ ๑ และนาย ป. มีความเหมาะสม
เปนลําดับที่ ๒  ตอมา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  
ไดมีมติใหนาย ป. ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดกุง โดยไมไดพิจารณา 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว  ซ่ึงตอมา คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ไดออกคําส่ังลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาตามมติ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนมติของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๑ ดังกลาว ในสวนที่พิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาที่เก่ียวกับผูฟองคดี  
และใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ พิจารณา
ดําเนินการใหมใหถูกตอง โดยใชขอเท็จจริงตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา น้ัน แมวามาตรา ๕๓ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับขอ ๑๓ ของหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะกําหนดใหคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ตองสั่งบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาตามมติ
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ก็ตาม แตมติดังกลาว
ก็เปนการพิจารณาทางปกครองอันเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  
โดยคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๑ ตองออกคําสั่งทางปกครองเพื่อบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาตอไป  
มติของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ จึงยังไมมีผลบังคับ
ทางกฎหมายออกสูภายนอกที่ไปกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี มติดังกลาวจึงมิใชคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และไมใชกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากมติของคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา  ผูฟองคดีทั้ งสองรับราชการครู ในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาไดมีหนังสือแจงความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสถานศึกษาอ่ืน  ตอมา คณะกรรมการกลั่นกรองการยายซ่ึงแตงตั้งโดยสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ไดประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 
ที่ยื่นขอยายรวมทั้งผูฟองคดีทั้งสองแลวปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดคะแนนรวม ๘๒.๒๐ คะแนน 
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดคะแนนรวม ๘๓.๑๐ คะแนน ไมผานเกณฑการประเมิน คณะกรรมการกลั่นกรอง
การยายจึงไดเสนอผลการประเมินดังกลาว คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุม 
ของผูถูกฟองคดี เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงใหม เขต ๒ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ใหยายและแตงตั้งขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๒๒ ราย โดยไมปรากฏรายชื่อ
ของผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนการประเมินศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาที่ยื่นขอยาย ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ น้ัน การประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาเปนเพียง
ขั้นตอนหนึ่งในการพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยในการดําเนินการดังกลาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ จะทําการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการยายเปนผูทําหนาที่
ในการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาที่ประสงคขอยายสถานศึกษาดวยวิธีการใหคะแนน
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเปนการเบื้องตน และเสนอใหคณะอนุกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ พิจารณา 
ใหความเห็นชอบ อันมีลักษณะเปนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมี
คําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเปนคําส่ังทางปกครองเทาน้ัน 
การประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๑/๒๕๕๗) 
  กรณีผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึงฟองวา การกระทําของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และนายก 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงไมไดบุคคล 
ที่มีความรูความสามารถอันเหมาะสมกับตําแหนง และอางในคํารองอุทธรณวาการดําเนิน
กระบวนการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการศูนย/สํานัก ดังกลาวกระทบถึงสิทธิและหนาที่ 
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสองในฐานะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมูบานจอมบึง ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมสามารถพิจารณาคัดเลือกคณะผูบริหารชุดใหมได 
อยางเหมาะสม เห็นวา ผูที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตองเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว 
จากการดําเนินกระบวนการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการศูนย/สํานักดังกลาว เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสองดํารงตําแหนงกรรมการของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
อันถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองเปนองคประกอบหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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ความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองอางจึงเปนความเสียหายในฐานะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงเทาน้ัน และถึงแมตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะบัญญัติวา สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป 
ของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี ... (๙) แตงตั้งและถอดถอน 
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย หัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ แตขอเท็จจริงตามคําฟองไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองเปนผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงที่แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีและผูอํานวยการศูนย/สํานัก ทั้งแปดชุด และที่แตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสํานัก 
รวมถึงกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีและหัวหนาสวนราชการทั้งแปด จึงมิไดกระทบ
ตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งสองในฐานะสวนตัวโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด ผูฟองคดี
ทั้งสองจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๖/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
และใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาเพ่ือนําเสนอสภาฯ พิจารณาแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดี น้ัน การท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีคําส่ังลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดําเนินการสรรหา 
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และตอมาคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผูที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาสรรหาเบื้องตน เพ่ือใหดํารงตําแหนงอธิการบดี รวมถึงการมีประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เร่ือง 
ประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาเพื่อนําเสนอสภาฯ พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 
จึงเปนการดําเนินการตามขอ ๗ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการไดมาและคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ที่ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีหนาที่ดําเนินการสรรหา 
ผูมีคุณสมบัติไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๓ คน แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับอักษร  
เ พ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยที่จะตองคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามประกาศ 
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  
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ตามขอ ๘ ของขอบังคับดังกลาวตอไป การกระทําของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
และมีความเหมาะสมเสนอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพิจารณาตอไป การกระทําดังกลาว
เปนการเตรียมการและดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง ยังไมมีผล 
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลท่ีจะมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดีที่จะเปนคําสั่งทางปกครองตามนิยามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๘๗/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักบริหารกลางไดมีหนังสือเสนอชื่อ
ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซ่ึงอยูในขายที่จะไดรับ 
การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ
เชี่ยวชาญ ตอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏวา นาย ส. และนางสาว อ. 
เปนผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงดังกลาว และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคําส่ังแตงตั้งนาย ส. 
ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานแผนรักษาความปลอดภัยและแตงตั้งนางสาว อ. ดํารงตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานบริหารจัดการสารสนเทศของนายกรัฐมนตรีโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
ไมเคยแจงใหผูฟองคดีทราบลวงหนาเก่ียวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง และการคัดเลือกในคร้ังน้ีกําหนดหลักเกณฑแตกตางกับหลักเกณฑเดิม 
ที่เคยกําหนดไว ขอใหเพิกถอนคําส่ังที่แตงตั้งนาย ส. และนางสาว อ. ดังกลาว น้ัน ในการพิจารณา
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ก.พ. ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญไว ดังน้ี... ๒.๓.๒ ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหน่ึงมาแลว ดังตอไปน้ี  ขอ ๑. ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  ขอ ๒. ประเภทอํานวยการ 
ระดับตน ไมนอยกวา ๑ ป  ขอ ๓. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ขอ ๔. ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป  ขอ ๕. ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนที่เทียบเทา ๑ หรือ ๒ 
หรือ ๓ หรือ ๔ แลวแตกรณีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ขอ ๖. ปฏิบัติงาน 
ดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป เม่ือผูฟองคดีไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ
ชํานาญการพิเศษ เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ
ของผูฟองคดีจึงยังไมถึง ๓ ป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงดังกลาว ผูฟองคดียอมไมมีสิทธิ
เขาสูกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง
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นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๒/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่เห็นชอบในการรับโอนนาย ช. มาดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
คลองขุด และเห็นชอบใหแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองขุด
เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน มติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมี
คําสั่งทางปกครองเทาน้ัน การกระทําของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงยังไมมีผลทางกฎหมายกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๐/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ผูฟองคดี และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมที่ไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี
ไวพิจารณาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงดังกลาว น้ัน คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการท่ีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีดังกลาว เปนเพียงขั้นตอนเพ่ือแสวงหา
ขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงตองแจงขอกลาวหา 
และสรุปพยานหลักฐานใหผูฟองคดีทราบพรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูฟองคดี เม่ือดําเนินการ
เสร็จ ตองรายงานผลการสอบสวนและความเห็นเสนอตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนด 
ใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม การดําเนินการ
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจึงเปนเพียงขั้นตอนภายในของเจาหนาที่  
เพ่ือนําไปสูการออกคําสั่งทางปกครองตอไป และมิไดมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔๓/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา การที่กรมการปกครองโดยนาย พ. รองอธิบดี
กรมการปกครองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนเพ่ิมเติมผูฟองคดี 
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแก
บุคคลไมปรากฏสัญชาติ และคณะกรรมการสอบสวนไดจัดทําบันทึกการแจงและรับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) เพ่ือใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อ
รับทราบการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) ในบันทึก
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ฉบับดังกลาว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และเพิกถอนบันทึกของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เม่ือคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญเพ่ือแสวงหา
ขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ 
พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จตองรายงาน
ผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ในชั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ผูถูกกลาวหาอางวาตนมิไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาและนําคดีมายื่นฟองขอใหศาล 
เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และบันทึกการแจง 
และรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) ที่คณะกรรมการ
สอบสวนตามคําสั่งดังกลาวจัดทําขึ้น โดยผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยยังมิไดวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ผูถูกกลาวหาจึงยังไมอยู
ในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังกรมตํารวจ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๒๒ ที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีกับพวก น้ัน เม่ือคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ เพ่ือแสวงหา
ขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ 
พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ตองรายงาน
ผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ในชั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ผูถูกกลาวหาอางวาตนมิไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาและนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง โดยผูบังคับบัญชาซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยยังมิไดวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม 
ผูถูกกลาวหาจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๕๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
ที่สั่งใหผูอํานวยการศูนยใหคําปรึกษาดานทะเบียนธุรกิจ (นาย ว.) ตรวจสอบขอเท็จจริง  
แตผูอํานวยการศูนยใหคําปรึกษาดานทะเบียนธุรกิจกลับสอบสวนขอเท็จจริงกับผูฟองคดี น้ัน 
การที่ผูอํานวยการศูนยใหคําปรึกษาดานทะเบียนธุรกิจดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีที่มี
ประชาชนรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยใหคําปรึกษาดานทะเบียนธุรกิจ 
แลวรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบ รวมทั้งไดมีการสอบสวน
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ขอเท็จจริงผูฟองคดีเพ่ิมเติมดังกลาว เปนเพียงการดําเนินการภายในของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงเปนเพียงกระบวนการพิจารณาทางปกครองเทาน้ัน จึงยังไมมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด และไมใชคําสั่ง 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของนาย พ. เจาหนาที่ในสังกัดของเทศบาลตําบลบานฝางในฐานะกรรมการ
สอบสวนที่ไมมีอํานาจสอบสวนวินัยผูฟองคดี น้ัน การดําเนินการสอบสวนของกรรมการ
สอบสวนทางวินัย เปนการเตรียมการของเจาหนาที่หรือการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดใหมี
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คําสั่งทางปกครอง คือ คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ สวนขั้นตอนการดําเนินการ
สอบสวนกอนมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน มิใชคําส่ังทางปกครองที่จะมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ  
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมไดรับ
ความเดือดรอนและเสียหาย หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการดําเนินการสอบสวนของกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๕) 
  กรณีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปนขั้นตอนอันเปน
สาระสําคัญเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามขอกลาวหา เม่ือคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการเสร็จก็ตองรายงานผลการสอบสวนและทําความเห็นเสนอตอผูบังคับบัญชา
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม  
ดังนั้น คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีจึงเปน
เพียงขั้นตอนภายในของเจาหนาที่เพ่ือนําไปสูการออกคําสั่งทางปกครองตอไปเทาน้ัน ผูฟองคดี
จึงไมใชผู เดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของตํารวจภูธรภาค ๘ ที่ใหผูฟองคดี
ออกจากราชการ และใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะ 
ตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ ที่มีมติวาผูฟองคดีเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี น้ัน เม่ือผูที่ออกคําสั่งดังกลาว คือ ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ 
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และตํารวจภูธรภาค ๘  สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไมมีสวนเกี่ยวของในการออกคําสั่งดังกลาว
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นฟองสํานักงานตํารวจแหงชาติตอศาล สวนมติของคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ น้ัน เปนเพียงความเห็น 
ที่เสนอตอตํารวจภูธรภาค ๘ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังวาจะมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการหรือไม มติดังกลาวของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของการเปนขาราชการตํารวจ จึงเปนเพียงการเสนอความเห็นเบื้องตนเพ่ือประกอบการพิจารณา
มีคําสั่งของผูมีอํานาจออกคําสั่งเทาน้ัน อันถือเปนขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการ 
ของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตอไป มติดังกลาวของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ จึงเปนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การกระทําของคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ จึงหาไดมีผลกระทบ 
ตอสถานะของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต ๑ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีโดยมิชอบ และขอให
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
เปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงตองแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา  
เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ตองรายงานผลการสอบสวนและความเห็น 
ตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยหรือไม ในชั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหาอางวาตนมิได
กระทําผิดวิ นัยตามขอกลาวหาและนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง โดยผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยยังมิไดวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ผูถูกกลาวหา 
จึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  สวนกรณีฟองวาผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  
มีคําสั่งที่ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบานดงยอ เปนการชั่วคราว และขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน การที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบานดงยอ  
เปนการชั่วคราวน้ัน เปนมาตรการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต ๑ เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในระหวางการสอบสวนผูฟองคดี คําสั่งดังกลาวจึงไมมีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๖) 
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  กรณีฟองวา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี น้ัน การแตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนการ
ดําเนินการเพ่ือใหมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจนวาผูฟองคดีไดกระทําความผิด
ทางวินัยตามที่ถูกกลาวหาหรือไม โดยผูฟองคดีมีโอกาสที่จะแกขอกลาวหาและนําพยานหลักฐาน
เขาสืบแกขอกลาวหาวาตนไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา กอนที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม โดยอาจมี
คําสั่งใหยุติเรื่องหรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยกับผูฟองคดีตอไป ซ่ึงการมีคําสั่งของอธิบดี 
กรมทรัพยากรน้ําที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีเปนขั้นตอน
การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง จึงเปนการพิจารณา
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ยังไมมีผลเปนการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของอธิบดี 
กรมทรัพยากรน้ํา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
อยางรายแรงพรอมกับขาราชการอ่ืนรวมหาราย ซ่ึงการดําเนินการสอบสวนดังกลาวเปนไปโดยลาชา
และไมมีการแจงคําสั่งลงโทษใหผูฟองคดีทราบ ในระหวางการสอบสวนผูฟองคดีไดลาออก 
จากราชการ  หลังจากน้ัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จึงมีหนังสือ
แจงผลการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงใหผูฟองคดีทราบวา มีมูลความผิดวินัย 
ไมรายแรง สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ แตเน่ืองจากผูฟองคดีไดออกจากราชการไปแลว 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีคําส่ังงดโทษผูฟองคดี น้ัน การที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ผูฟองคดี เปนกรณีที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยขาราชการจึงเปนอํานาจหนาที่ 
ของผูบังคับบัญชาที่จะตองรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ วา ผูฟองคดีไดกระทําความผิดจริงหรือไม 
เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาดําเนินการกอนที่จะมีการวินิจฉัยหรือออกคําสั่งตามที่เห็นสมควร
ตอไป กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนขั้นตอน 
การดําเนินการภายในของเจาหนาที่ ซ่ึงเปนเพียงการเตรียมการเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ตอไป จึงมิใชเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน แมวาขอเท็จจริงจะปรากฏในภายหลังจากการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงแลววา มีการสอบสวนความผิดทางวินัย
อยางรายแรงผูถูกกลาวหาเพียงสองรายจากทั้งหมดหาราย สวนผูฟองคดีและขาราชการที่เหลือ
อีกสองรายเปนการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรงก็ยังคงเปนเพียงขั้นตอน 
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การดําเนินการภายในของเจาหนาที่กอนมีคําส่ังทางปกครองตอไป ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีในกรณี 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว น้ัน การกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดีที่ผูฟองคดีอาจมีคําขอคําบังคับใหศาลปกครอง
มีคําสั่งใหเพิกถอนไดน้ัน จะตองมีสถานะเปนกฎหรือคําสัง่เทาน้ัน  สําหรับคําสั่งของคณะกรรมการ 
บริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานที่แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงนั้น เปนเพียงขั้นตอน 
การดําเนินการภายในของคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาผูฟองคดีกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  
เพ่ือที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 
จะวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตอไป คําสั่งดังกลาวจึงไมไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี จึงไมเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๓๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดแก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี และคําส่ังใหผูฟองคดีไปชวยราชการที่คณะวิทยาการ
สารสนเทศ น้ัน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการ
และการดําเนินการภายในของฝายปกครองเพ่ือใหไดขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา 
ในการดําเนินการทางวินัยขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐกอนที่ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
จะออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป และคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนเพียงขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง 
ตามขอกลาวหา ซ่ึงตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้ง
รับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จตองรายงานผล 
การสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ดังน้ัน คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงจึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพ
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ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี อันจะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายแกผูฟองคดี  สวนกรณีที่ผูฟองคดีมีเหตุรองเรียนวาผูฟองคดีออกเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษาโดยมิชอบ เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการสอบหาขอเท็จจริง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคามจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีไปชวยราชการที่คณะวิทยาการสารสนเทศ อันถือไดวาเปน
การบริหารงานบุคคลภายในของฝายปกครองเพ่ือเปนการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีที่ผูฟองคดี
ถูกรองเรียน ซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามชอบที่จะดําเนินการดังกลาวได ประกอบกับ
การที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําฟองและคํารองอุทธรณคําส่ังวา การใหผูฟองคดีไปชวยราชการ
เปนการยายไปดํารงตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม เน่ืองจากเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงนายทะเบียน 
กองทะเบียนและประมวลผล ผูฟองคดีมีผูใตบังคับบัญชา ๓๐ คน แตเม่ือถูกส่ังใหไปชวยราชการ
ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ และทําหนาที่เปนอาจารยสอน ผูฟองคดีกลับไมมีผูใตบังคับบัญชานั้น 
ก็เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงงานในหนาที่ความรับผิดชอบจากนายทะเบียนมาเปนอาจารยสอน 
ซ่ึงมิไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูฟองคดีหรือทําใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงที่ต่ํากวา
ตําแหนงเดิม เพราะผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ สิทธิและหนาที่
ของตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการมีอยูอยางไรก็ยังคงมีอยูเชนเดิม คําส่ังใหผูฟองคดี 
ไปชวยราชการคณะวิทยาการสารสนเทศจึงไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา การท่ีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีทั้งสอง  
ซ่ึงเปนการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีทั้งสอง 
ตามผลการสืบสวนขอเท็จจริงที่ไมชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง น้ัน 
กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงกอนที่จะมีการสอบสวนทางวนัิยอยางรายแรง เปนเพียงขั้นตอน
การแสวงหาขอเท็จจริงของเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาเบื้องตนวาขอรองเรียนกลาวหาวาผูฟองคดี
ทั้งสองกระทําผิดวินัยน้ันมีมูลหรือไมแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตอไปเทาน้ัน 
กระบวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวยังมิไดมีผลออกมาภายนอกและกระทบสิทธิ
ของผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองในฐานะผูถูกกลาวหาจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา การที่ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง เปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และขอให
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เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน น้ัน เม่ือคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงแลว จะตองรายงานผลการสืบสวนและเสนอความเห็น 
ตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาออกคําส่ังตอไป การดําเนินการ
ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจึงเปนเพียงการเตรียมการหรือเปนการดําเนินการภายใน
ของเจาหนาที่ ซ่ึงยังไมมีผลตามกฎหมายที่จะไปกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงเปนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอให
เพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่แตงตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ดังกลาว สวนการขอใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  
เม่ือผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย ยังมิไดวินิจฉัยวา 
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ผูถูกกลาวหาจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงผูฟองคดี น้ัน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี
จึงเปนเพียงขั้นตอนภายในของเจาหนาที่เพ่ือนําไปสูการออกคําส่ังทางปกครอง เม่ือยังไมมี
คําส่ังลงโทษทางวินัย จึงหาไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงผูฟองคดีทั้งสี่โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีเยียวยาความเสียหาย 
โดยการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีทั้งสี่ตามสิทธิที่พึงมีพึงไดตอไป น้ัน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงเปนเพียงขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญเพ่ือแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามขอกลาวหา ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนตองแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูฟองคดีทั้งสี่ทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูฟองคดี
ทั้งสี่ และเม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการเสร็จส้ิน ตองรายงานผลการสอบสวน 
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวาผูฟองคดีทั้งสี่
กระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม และมีคําสั่งทางปกครองอยางหน่ึงอยางใดตอไป  
หากผูฟองคดีทั้งสี่มิไดมีความผิดวินัยอยางรายแรง ผูถูกฟองคดียอมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ตามสิทธิตอไป คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ดังกลาว จึงเปนเพียงขั้นตอนภายในของเจาหนาที่อันเปนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสี่จึงไมใช 
ผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และใหผูถูกฟองคดีเยียวยาความเสียหาย 
โดยการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีทั้งสี่ตามสิทธิที่พึงมีพึงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๒๔/๒๕๕๗ ที่ ๑๗๗/๒๕๕๗ และที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองวา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวาทุจริตในการใชสิทธิเบิกคาเชาบาน 
และปลัดกระทรวงยุติธรรมยกคํารองทุกขของผูฟองคดีที่ขอใหปลัดกระทรวงยุติธรรมยกเลิก
คําสั่งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกลาว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
ขอโตแยงสิทธิการเบิกคาเชาบานอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง โดยมีคําขอ 
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสอง และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเยียวยาความเสียหาย 
จากคําสั่งดังกลาว น้ัน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีมิใชคําส่ังทางปกครอง 
แตเปนคําสั่งอ่ืนที่ยังมิไดมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวน 
ยังตองสอบสวนขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจออกคําสั่งอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงผูมีอํานาจ
ออกคําสั่งจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนก็ได การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยตอไปเทาน้ัน ซ่ึงยังหาไดมีผลกระทบที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๑๕/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ 
ที่แจงเรื่องการใชสิทธิเบิกคาเชาบานใหผูฟองคดีทราบวาอยูระหวางการหารือกรมบัญชีกลาง น้ัน 
หนังสือดังกลาวเปนเพียงการแจงผลการพิจารณาทางปกครองใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงยังอยู 
ในขั้นตอนการดําเนินการภายในของผูถูกฟองคดีเพ่ือใหไดขอเท็จจริงที่ยุติมาประกอบการพิจารณา
ในการส่ังการเร่ืองการขอเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีตอไป ยังไมไดมีผลเปนการกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่จะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับ 



 
 
๓๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากหนังสือดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา รองผูวาราชการจังหวัดลําปางในฐานะท่ีเปนผูลงนาม
ในหนังสือตอบขอหารือของนายอําเภอแมทะ เร่ือง การเบิกจายในการเดินทางไปราชการ 
ของผูฟองคดี ซ่ึงนายอําเภอแมทะไดแจงขอความตามหนังสือดังกลาวใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานก่ิวทราบ  และตอมา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานก่ิวแจงไมดําเนินการ
เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางไปราชการใหแกผูฟองคดีตามที่ไดมีคําขอเบิกไว 
โดยอางอิงการตอบขอหารือของรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง น้ัน การตอบขอหารือเก่ียวกับ
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูฟองคดีเปนเพียงขั้นตอนการพิจารณา 
ทางปกครองซึ่งเปนกระบวนการภายในของฝายปกครอง ยังมิใชกรณีที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานก่ิวใชอํานาจตามกฎหมายโดยมีคําสั่งไมอนุมัติใหเบกิจายคาเบี้ยเลีย้งและคาพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการใหแกผูฟองคดี ตามที่ไดมีคําขอเบิกไวอันมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิที่จะไดรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางไปราชการของผูฟองคดี หนังสือ
ตอบขอหารือดังกลาวจึงไมถือเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางวาไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของรองผูวาราชการ
จังหวัดลําปางที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ไดมีหนังสือชี้แจงตอผูวาราชการ
จังหวัดอุตรดิตถวา เดิมนาย ช. ซ่ึงเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ไมเคยระบุชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินไวใหแกผูใด เน่ืองจากคําชี้แจงดังกลาว
เปนเท็จและขัดแยงกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือการที่ผูอํานวยการฯ มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือชี้แจงผล 
การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อของผูมีสิทธิรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห
ชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของนาย ช. ซ่ึงเปนบิดาของผูฟองคดีทั้งหาน้ัน 
เม่ือพิจารณาหนังสือดังกลาวจะเห็นไดวาเปนเพียงการดําเนินการภายในระหวางผูอํานวยการฯ 
ชี้แจงขอเท็จจริงใหผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถทราบ ไมใชเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล หรือเปนคําสั่ง 
ทางปกครอง ตามบทนิยามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๐๙ 
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พ.ศ. ๒๕๓๙ หนังสือชี้แจงของผูอํานวยการฯ จึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด ผูฟองคดีที่ ๑ จึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๓๑๓/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน  
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการดําเนินการเลือกผูใหญบานที่ไมสุจริตและไมเที่ยงธรรม
เน่ืองจากมีบุคคลแจงยายชื่อเขามาในทะเบียนบานโดยไมไดอาศัยอยูจริง และนาย ป. ผูสมัคร
อีกรายหน่ึง มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการกระทําดังกลาว การท่ีนายอําเภอบึงนารางมีคําสั่ง
แตงตั้งนาย ป. เปนผูใหญบาน และมีหนังสือแจงผลการสอบสวนขอเท็จจริงวาการจัดการเลือก
ผูใหญบานชอบดวยกฎหมายแลว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอน 
คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดพิจิตรที่วินิจฉัยวาการเลือกผูใหญบานชอบดวยกฎหมายแลว น้ัน 
หนังสือที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนดังกลาวเปนหนังสือที่นายอําเภอบึงนารางแจงใหผูฟองคดี
ทราบถึงผลการสอบสวนขอเท็จจริงของนายอําเภอบึงนารางวา การจัดการเลือกผูใหญบาน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหนังสือ
กรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แลว ไมใชหนังสือแจงผลการวินิจฉัย 
ของผูวาราชการจังหวัดพิจิตรแตอยางใด เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจิตรยังไมไดวินิจฉัยคํารอง
คัดคานของผูฟองคดี กรณีพิพาทตามคําฟองขอหาน้ีจึงยังไมเกิดขึ้น ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองเพ่ือขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด
พิจิตรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ และลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๒ และขอใหเพิกถอนคําส่ังนายอําเภอหวยผึ้งที่แตงตั้งนาย ท. เปนผูใหญบาน 
บานคลองอุดม หมูที่ ๑ ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ น้ัน หนังสือ 
กรมการปกครอง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ และลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ เปนกรณีที่
กรมการปกครองไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสังกัดใชเปน 
แนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
ตามมาตรา ๑๒ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  
วาผูใดจะตองจบการศึกษาภาคบังคับเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับวันเดือนปที่ผูน้ันเกิดเปนสําคัญ  
และกฎหมายวาดวยการศึกษาที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น หนังสือดังกลาวจึงเปนเพียงการกําหนด



 
 
๓๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในของกรมการปกครอง จึงยังไมมีผลกระทบตอผูฟองคดี  
สวนหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนเพียงการตอบขอหารือ 
ของกรมการปกครอง ที่ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดหารือเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน กรณีของนาย ท. เทาน้ัน และหนังสือกรมการปกครอง  
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เปนหนังสือที่กรมการปกครองแจงใหผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
ทราบวานาย ป. ไดรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง
เก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของนาย ท. ตามมาตรา ๑๒ (๑๔)  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงกรมการปกครอง 
ไดมีหนังสือตอบขอหารือถึงผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุในประเด็นดังกลาวแลว กรณีจึงเห็นไดวา
หนังสือของกรมการปกครองทั้งสี่ฉบับดังกลาว เปนเพียงกระบวนการพิจารณาภายใน 
ของฝายปกครองระหวางกรมการปกครองกับผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ยังไมมีสถานะ 
ทางกฎหมายอันจะมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากหนังสือของกรมการปกครองทั้งส่ีฉบับดังกลาวขางตนที่จะมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหศาล 
เพิกถอนหนังสือดังกลาว  สวนคําสั่งของนายอําเภอหวยผึ้ง ที่แตงตั้งนาย ท. เปนผูใหญบาน 
บานคลองอุดม หมูที่ ๑ น้ัน ผูที่จะมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาว ไดแก 
ผูสมัครรับเลือกเปนผู ใหญบาน ผู มีสิทธิ เลือกผูใหญบานและประชาชนซึ่งมีภูมิลําเนา 
อยูบานคลองอุดม หมูที่ ๑ เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานในครั้งน้ี  
และเม่ือพิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมดในสํานวนคดีแลวปรากฏวาผูฟองคดีไมไดเปน 
ผูมีภูมิลําเนาอยูที่บานคลองอุดม หมูที่ ๑ แตเปนผูมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดอ่ืน  ดังนั้น ผูฟองคดี
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากคําสั่งของนายอําเภอหวยผึ้งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศอําเภอเรณูนคร เรื่อง การคัดเลือก
กํานันตําบลเรณูใต ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หนังสืออําเภอเรณูนคร ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ และหนังสือจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ที่ไมขยายเวลาการคัดเลือก
กํานัน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะผูฟองคดีฟองคดีน้ีตอศาลปกครองผูฟองคดีมิใช 
ผูมีสิทธิสมัครรับคัดเลือกในตําแหนงกํานัน เน่ืองจากผูฟองคดีมิใชผูดํารงตําแหนงผูใหญบาน 
ประกาศและหนังสือที่พิพาทหากจะมีผลกระทบโดยตรงก็แตเฉพาะบุคคลซ่ึงอยูในตําแหนง
ผูใหญบานซ่ึงมีสิทธิลงสมัครรับคัดเลือกกํานันเทาน้ัน ประกาศและหนังสือใด ๆ เก่ียวดวย 
การรับสมัครคัดเลือกกํานันจึงไมกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงผูใหญบาน
แตอยางใด และที่ผูฟองคดีอางวาถาผูถูกฟองคดีเห็นพองดวยกับคํารองคัดคานดังกลาว  
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กรณีจะสงผลใหตองมีการเลือกผูใหญบานใหม และหากผูฟองคดีไดรับเลือกเปนผูใหญบาน  
ผูฟองคดีก็ยอมมีสิทธิสมัครคัดเลือกเปนกํานันในครั้งน้ีไดน้ัน เห็นวา กรณียังไมเปนที่แนนอนวา
คํารองคัดคานการเลือกผูใหญบานของผูฟองคดีจะฟงขึ้นหรือไม และแมจะฟงขึ้นและมีการเลือก
ผูใหญบานใหมตามที่ผูฟองคดีกลาวอางก็ไมเปนการแนนอนวาผูฟองคดีจะไดรับเลือก 
เปนผูใหญบาน กรณีจึงเปนการคาดหมายถึงเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นจริง
ของตัวผูฟองคดีเอง  นอกจากน้ี ประกาศและหนังสือที่พิพาทที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอน  
ก็เปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการกอนมีการคัดเลือกกํานัน กลาวคือ เปนเพียงประกาศแจง 
เพ่ือยืนยันกําหนดเวลาการคัดเลือกกํานันตําบลเรณูใตเทาน้ัน ซ่ึงมิไดเปนการกระทําที่มี
ผลกระทบทําใหสิทธิหนาที่ของผูใดตองเปลี่ยนแปลงไป ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
เสียหายอันจะเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๕/๒๕๕๖)  
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุที่ใหผูฟองคดีโอนไปดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว น้ัน มติดังกลาว
เปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครองตอไป 
หากจะมีผลในทางกฎหมายก็เปนเพียงในความสัมพันธภายในของฝายปกครองที่นายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอจะตองนําไปออกคําส่ังใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุตอไปเทาน้ัน มติดังกลาวจึงมิไดมีผลทางกฎหมายที่จะกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๖๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนไดมีหนังสือ 
สงเรื่องการขอสงตัวผูฟองคดีที่ ๑ ไปชวยปฏิบัติราชการที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 
ไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย น้ัน คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายมีมติไมเห็นชอบ เน่ืองจากการที่นายกเทศมนตรีตําบล 
เวียงเชียงแสนสงตัวผูฟองคดีที่ ๑ ไปประจําสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงรายไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายกําหนด  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในขณะที่ผูฟองคดีที่ ๑ นําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนหนังสือ
ดังกลาว นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนยังมิไดมีการสงตัวผูฟองคดีที่ ๑ ไปประจํา
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงราย เน่ืองจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
มีมติไมเห็นชอบ ผูฟองคดีที่ ๑ ยังคงปฏิบัติหนาที่อยูที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนเชนเดิม  
จึงไมอาจถือไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
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อันเนื่องจากการกระทําพิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือขอให
เพิกถอนหนังสือเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนดังกลาว  สวนการที่ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ไดนําเร่ืองของผูฟองคดีที่ ๑ 
เขาที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
เปนเพียงขั้นตอนของการดําเนินการพิจารณาทางปกครองซึ่งยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา  นายกเทศมนตรีตําบลภูสิงห มีคํา ส่ังลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  
และขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เหตุแหงการฟองคดีน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูฟองคดีไดกระทําความผิดวินัย 
ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุขอใหพิจารณาลงโทษทางวินัย 
และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุจึงมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรี
ตําบลภูสิงหซ่ึงเปนผูมีอํานาจออกคําส่ังลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาลใหพิจารณาโทษทางวินัย
ผูฟองคดีตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลภูสิงห 
ไดพิจารณาแลวเห็นควรลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ แตเม่ือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุไดพิจารณาแลวมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
นายกเทศมนตรีตํ าบลภูสิ งห จึง มีคํ า ส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติ 
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  ดังน้ัน ความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจึงเกิดจากคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการของนายกเทศมนตรีตําบลภูสิงห  
ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ขอใหมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  
และศาลไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนการใหคะแนนที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด เพิกถอนผลการใหคะแนนรวมของคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๗  
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และขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมที่เห็นชอบ
การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารใหแกนาย ว. น้ัน 
การใหคะแนนของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด และผลการใหคะแนนของคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลฯ เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการหรือดําเนินการของนายก 
องคการบริหารสวนตําบลบานกาด และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลฯ เพ่ือให
นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตอไปเทาน้ัน  
การใหคะแนนของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด และประกาศของคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลฯ ดังกลาว จึงยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี ที่จะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  สวนคําฟองของผูฟองคดี
ที่ขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม น้ัน โดยท่ี
มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ 
วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ (๒.๖) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
เชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร 
สวนตําบล ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง 
ผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือกโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) อันเปนกรณีที่กฎหมายและประกาศ
ดังกลาว กําหนดใหอํานาจการแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม  
ซ่ึงหมายความวาเม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมใหความเห็นชอบแลว 
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองไปออกคําสั่งแตงตั้งใหผูไดรับการคัดเลือกดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นตอไป  ดังน้ัน มติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหมดังกลาว จึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีจนกวา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาดจะไดมีคําสั่งแตงตั้งนาย ว. ใหดํารงตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อันถือเปนการปฏิเสธไมแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการมีมติดังกลาวเชนกัน ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนผลการใหคะแนนของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด  
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ผลการใหคะแนนรวมของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลฯ และมติที่ประชุม 
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง โดยผลของคําสั่ง
ดังกลาวทําใหผูฟองคดีตองพนจากตําแหนง ขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง และคําสั่งของนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน 
การที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปางซ่ึงเปนคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดประชุมพิจารณาแลว มีมติเพ่ือใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลแมเมาะออกคําสั่ง
ใหผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลออกจากราชการ เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ กรณีจึงเห็นไดวา 
มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปางดังกลาว เปนเพียงกระบวนการพิจารณา
ภายในของฝายปกครองระหวางคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปางกับนายกเทศมนตรี
ตําบลแมเมาะ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการจะตองดําเนินการออกคําส่ัง
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปางตอไป  ดังนั้น มติของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง ที่เห็นชอบใหนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการ จึงมิไดมีสถานะทางกฎหมายอันจะมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่จะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําปางดังกลาว สวนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนทองถิ่น และไมปรากฏขอเท็จจริงวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดมีมติ
เห็นชอบหรือไดพิจารณาอนุมัติใด ๆ เก่ียวกับการที่นายกเทศมนตรีตําบลแมเมามีคําส่ังใหผูฟองคดี
ออกจากราชการดังกลาวทีจ่ะทาํใหผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา
หรือการงดเวนการกระทําของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิ
ฟองคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของสภาเทศบาลตําบลเมืองเกา 
ที่อนุมัติใหโอนงบประมาณจากโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. ถนนเจนจบทิศ 
(ฝงทิศตะวันออก) ไปจัดซ้ือรถตักหนาขุดหลังและรถบรรทุกขยะ เม่ือมติของสภาเทศบาลตําบล
เมืองเกาที่โอนงบประมาณจากโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. ถนนเจนจบทิศ 
(ฝงทิศตะวันออก) ไปจัดซ้ือรถตักหนาขุดหลังและรถบรรทุกขยะ เน่ืองจากเทศบาลตําบลเมืองเกา
มีรถเก็บขยะไมเพียงพอตอปริมาณขยะทําใหขยะตกคางสะสมและไมมีรถตักหนาขุดหลังในการ
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ดําเนินงานแกไขปญหานํ้าทวมขังบางพื้นที่ หรือแกไขขอขัดของเก่ียวกับงานโยธาสาธารณะตาง ๆ 
กรณีจึงเปนการบริหารจัดการทองถิ่นในเรื่องงบประมาณซึ่งเปนเรื่องนโยบายตามมาตรา ๒๘๓ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ กําหนดใหอํานาจกระทําได ซ่ึงการโอนงบประมาณดังกลาวเปนดุลพินิจ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะพิจารณาวาปญหาในเรื่องใดควรที่จะไดรับการพิจารณา
แกไขเปนลําดับกอนหรือหลังตามความสําคัญและความตองการของประชาชนในทองถิ่น ผูฟองคดี
ทั้งสองจึงไมอยูในฐานะเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการกระทําดังกลาวที่จะมีสิทธินําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๑๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาไดมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีประจําสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เปนเวลาไมเกิน ๖ เดือน ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  ตอมา 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาไดมีคําสั่งใหนาย น. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสี 
ปฏิบัติหนาที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาแทนผูฟองคดี โดยผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นิคมพัฒนาและไมขาดจากตําแหนงเดิม ประกอบกับตอมานายอําเภอโนนสัง ไดมีหนังสือแจง
นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาวา จังหวัดหนองบัวลําภูไดสงตัวผูฟองคดีกลับไป
ปฏิบัติหนาที่ที่ตนสังกัดเดิมในตําแหนงและขั้นเงินเดือนที่รับอยูในปจจุบัน น้ัน คําสั่งองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมพัฒนาที่สั่งใหนาย น. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสี ปฏิบัติหนาที่ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา เปนคําส่ังที่มิไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด เน่ืองจากผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมพัฒนาและไมขาดจากตําแหนงเดิม แตความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดของผูฟองคดีเกิดจากการท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมพัฒนายังไมไดออกคําสั่งมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามปกติ 
ในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา  ดังน้ัน จึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีไปชวยราชการที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเปนการชั่วคราว และไดมีคําสั่ง
แตงตั้งผูรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
ที่แตงตั้งผูรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล น้ัน ผูฟองคดีไมใชผูอยูในบังคับ
หรือจะอยูในบังคับของคําส่ังแตงตั้งผูรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว
และผูฟองคดีไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําส่ังดังกลาว โดยผูที่อยูในบังคับของคําสั่งดังกลาว
และไดรับผลกระทบโดยตรง คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลลาดบัวขาว ผูฟองคดีจึงไมใชผู เดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๒/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลทาปลามีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทั้งสี่สิบคนสงเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ คืนคลังเทศบาลนั้น เปนการดําเนินการหลังจากที่
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลาไดมีคําสั่งเพิกถอนการใหเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนแลว  ดังนั้น 
หนังสือที่แจงใหสงเงินคืนดังกลาวจึงมิใชคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงินตามมาตรา ๕๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งมิใชเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางนายกเทศมนตรีตําบลทาปลากับผูฟองคดี
ทั้งสี่สิบคนอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ จึงไมมี
ลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเปนหนังสือทวงใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบคนคืนเงินประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ที่ผูฟองคดี
ทั้งสี่สิบคนไดรับไปแลวคืนคลังเทศบาล กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีทั้งสี่สิบคนเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากหนังสือของนายกเทศมนตรี
ตําบลทาปลาดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๖) 
  กรณีการกระทําของปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา ผูอํานวยการ 
กองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา และผู อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรนิยมธรรม ซ่ึงเปนคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครูเทศบาลและลูกจางประจํา (ตําแหนงภารโรง) จึงเปนเพียงการพิจารณากลั่นกรอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลและลูกจางประจําเพ่ือเสนอความเห็น 
ตอนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เพ่ือประกอบการออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาลและลูกจางประจําฯ ตอไป การพิจารณาของปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา ผูอํานวยการ
กองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา และผู อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรนิยมธรรม จึงอยูในขั้นตอนอันเปนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่ 
เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครองเทาน้ัน มิไดมีสถานะทางกฎหมายและมิไดกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสาม (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๑/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอสุวรรณคูหา  
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ใหระงับคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคก  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และขอใหเพิกถอนคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคก  
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่แตงตั้งพันจาเอก พ. รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลบานโคก น้ัน การท่ีนายอําเภอสุวรรณคูหาไดออกคําส่ังพิพาท เปนการออกคําสั่ง
ระงับคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไวกอนในระหวางที่
นายอําเภอสุวรรณคูหาตองดําเนินการตอไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
โดยนายอําเภอสุวรรณคูหาจะตองรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันเพ่ือให
ผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดจะตองวินิจฉัย
สั่งการใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากนายอําเภอสุวรรณคูหา  ทั้งน้ี 
โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอเม่ือผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภูไดมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว ก็จะตองมีการแจงคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภูใหนายอําเภอสุวรรณคูหาทราบ และนายอําเภอสุวรรณคูหาก็จะตองแจง 
คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกทราบ 
ตอเม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกไดรับแจงผลการวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภูแลว นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกจึงจะไดแจงผลการวินิจฉัยของ 
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูใหผูฟองคดีทราบตอไป  ดังน้ัน การที่นายอําเภอสุวรรณคูหา
ไดออกคําสั่งพิพาทจึงยังเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในระหวางนายอําเภอสุวรรณคูหา
กับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ซ่ึงยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่มีการกําหนดไว
ผูฟองคดีจึงยังมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากที่นายก
องคการบริหารสวนตาํบลบานโคกไดมีคําสัง่ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เปนผลใหตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานโคกวางลง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกในฐานะผูบังคับบัญชา 
และผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะพิจารณาใชดุลพินิจดําเนินการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานโคกไดตามความเหมาะสม เพ่ือมิใหเกิดความเสียหาย 
แกทางราชการ อันเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติของนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานโคก เน่ืองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดี 
มีปญหาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว แมตอมานายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกจะมีคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกคําส่ังที่ใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการไวกอน และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงเรื่องการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 



 
 
๓๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบานโคกแลวก็ตาม แตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดหนองบัวลําภูก็ยังไมไดมีมติเห็นชอบ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานโคกได ประกอบกับนายอําเภอสุวรรณคูหาไดมีคําส่ังระงับ
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไวกอนแลว และมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีทราบแลววาผูฟองคดียังไมสามารถเขาปฏิบัติราชการในตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานโคกได  ดังนั้น การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกมีคําส่ังแตงตั้ง 
พันจาเอก พ. เปนผูรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานโคก จึงไมมีผล 
เปนการสรางนิติสัมพันธกับผูฟองคดีในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซ่ึงสิทธิ 
หรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู  
ในการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ผูฟองคดีจึงไดอภิปรายและลงมติไมอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสมดังกลาว แตเสียงขางมากเห็นชอบในการจายขาดเงินสะสม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภู และเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือพิจารณา
เรื่องขออนุมัติจายเงินสะสมสวนที่เก็บรักษาไวที่องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู  
และที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมากอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาสถานการณ 
การระบาดของโรคไขเลือดออก การดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออก การจัดซ้ือเคมีภัณฑ 
และครุภัณฑ จํานวนเงิน ๑๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท มติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
ดังกลาว ยอมมีผลผูกพันสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภูทุกคนรวมทั้ง 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  สวนกรณีฟองวา การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดหนองบัวลําภูไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมมีการคัดเลือกจากประชาคมทองถิ่น
เพ่ือคัดเลือกผูแทนมาเปนกรรมการ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว น้ัน การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู 
เปนการดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู และเปนเพียงกระบวนการภายในที่มิไดมีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๓๙/๒๕๕๗) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

  กรณีฟองวา ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก
ดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนของสื่อมวลชนเขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก  ตอมา ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากมีประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก เรื่อง รายช่ือบุคคลผูไดรับการคัดเลือก
เปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก โดยปรากฏชื่อนาย ส. 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ ป. เปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก 
มิใชนาย ฟ. ผูรับมอบอํานาจจากนาย ส. ตามมติที่ประชุมขางตน แมวาผูฟองคดีจะเปน
ผูเขารวมประชุมดังกลาวก็ตาม แตเม่ือไมปรากฏชื่อผูฟองคดีเปนผูไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุม 
เพ่ือคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก โดยผูฟองคดี
และผูเขารวมประชุมไดลงชื่อรับรองมติที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกนาย ส. เปนคณะกรรมการ 
สรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากดวยแลว  ดังนั้น การท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตากมีประกาศขางตนยอมไมมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี อันจะทําใหเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่คัดเลือกผูสมัคร ๒๒ คน 
เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปน กสทช. โดยวิธีการสรรหา เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
เปนผูไดรับการเสนอชื่อจากสมาคมสภาศูนยประสานงานภาคเอกชนแหงชาติใหเปนผูสมควร
ไดรับการเสนอชื่อเปน กสทช. โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง การดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับเลือก
เปน กสทช. โดยวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงมิไดมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูฟองคดีที่จะถือวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ที่แกไขคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
เม่ือคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งเก่ียวกับการบริหารงานภายในของหนวยงาน ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
จากการกระทําดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๐/๒๕๕๕) 
 



 
 
๓๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา การดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของนาย ช. 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ของนาย ช. ในการเขารวมประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือเลือกนาย ว. เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนการปฏิบัติหนาที่ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญโดยไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลใหมติที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการเลือกนาย ว. เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย น้ัน 
กรณีจึงเห็นไดชัดวาผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการกระทําที่ผูฟองคดีอางวาไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
กระทําการดังกลาวคือ นาย ช. และนาย ว. หรือผูที่ดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
อยูในขณะนั้น เม่ือผูฟองคดีมิใชผูที่ดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูฟองคดีจึงมิใช 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว
ที่จะถือเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา อําเภอคายบางระจันมีหนังสือแจงผลการวินิจฉัย
ของจังหวัดสิงหบุรีที่ยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ และมีขอความระบุใหผูฟองคดี
แจงขอเท็จจริงอ่ืนใดที่จะเปนผลใหการวินิจฉัยแตกตางไปจากคําวินิจฉัยน้ีภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือ เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย น้ัน อําเภอคายบางระจัน 
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน และรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานของสํานักงานตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการทั่วไปของผูตรวจการแผนดิน และมีอํานาจ
หนาที่ รับผิดชอบงานธุรการของผูตรวจการแผนดิน การประสานงานกับหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น องคกรอ่ืน และประชาชนเกี่ยวกับ 
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน รวมถึงการปฏิบัติการอ่ืนตามที่
ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย  ดังนั้น การท่ีอําเภอคายบางระจันมีหนังสือแจงผลการวินิจฉัย
ของจังหวัดสิงหบุ รีใหผูฟองคดีทราบ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
สวนขอความที่ระบุใหผูฟองคดีแจงขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เห็นวาจะเปนผลใหการวินิจฉัยแตกตางไป 
ตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินภายในระยะเวลาที่กําหนดน้ัน กรณีเปนเพียงการแจงสิทธิ 
ของผูฟองคดีที่อาจเสนอขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตอจังหวัดสิงหบุรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได  
การมีหนังสือของอําเภอคายบางระจันที่แจงผลการวินิจฉัยและสิทธิที่จะเสนอขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
ใหผูฟองคดีทราบในลักษณะดังกลาว มิใชการกระทําทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีอันจะมีผลใหผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีความเห็นตอบขอหารือ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เก่ียวกับกรณีบุคคลผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กําหนดวาบุคคลผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวมีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตนพรอมดวยคูสมรส  
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
เปนเพียงการใหความเห็นตอบขอหารือเก่ียวกับประเด็นขอกฎหมายตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไดรับการหารือมาจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเทาน้ัน มิใชเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคน  
มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงไมใชคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และมิได
ทําใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ที่ใหความเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอใหคัดเลือกนาง ภ. 
ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ น้ัน การพิจารณาใหความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูงน้ัน เปนเพียงการกระทําขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ที่ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีจนกวาจะไดมีคําส่ังบรรจุ 
และแตงตั้ง ซ่ึงในคดีน้ีคือคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๘/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 



 
 
๓๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณี พิพาทเ ก่ียว กับการสาธารณสุข  อนามัย  และ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีฟองวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคําส่ังเก่ียวกับการกําหนด
โครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกําหนดใหมีกลุมงานเทคนิคการแพทยเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีเพียงกลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก 
(หองปฏิบัติการทางการแพทยและธนาคารเลือด) ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง โครงสราง
หนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนังสือ
ชี้แจงผลการพิจารณาทบทวนโครงสรางในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่สวนราชการและชมรมตาง ๆ ขอใหมีการพิจารณาทบทวน  
ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาและอนุกรรมการขาราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดพิจารณาอนุมัติแลว ซ่ึงการพิจารณากําหนดใหมี 
กลุมงานเทคนิคการแพทยขึ้นมาใหมเพ่ิมเติมในโครงสรางใหม ก็เปนเรื่องของการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมโครงสรางของโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งเปนหนวยงาน
ในราชการสวนภูมิภาคในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อันเปนมาตรการในการ 
จัดองคกรของหนวยงาน ซ่ึงเปนอํานาจในการบริหารจัดการขององคกรเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ
ที่จะพิจารณาจัดองคกรของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ 
มากย่ิงขึ้นไดตามที่เห็นวาเหมาะสม การดําเนินการดังกลาวจึงมิไดมีผลกระทบกระเทือน 
ตอสถานภาพทางกฎหมายหรือสิทธิประโยชนของขาราชการผูหน่ึงผูใดโดยตรง ผูฟองคดีจึงมิไดเปน
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๕๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง โดยขอใหเพิกถอนผลการสรรหา 
และพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ดําเนินการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการสรรหาและแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนด น้ัน บุคคลท่ีมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองจะตองเปนผูที่ถูกกระทบสิทธิ 
หรืออาจจะถูกกระทบสิทธิจากการดําเนินการสรรหาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาว  
ซ่ึงไดแก ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดและไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหา
คัดเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิ มิใชผูฟองคดีทั้งสองที่เปนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกัน
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สุขภาพแหงชาติ ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการดําเนินการสรรหาคัดเลือกดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังที่ใหระงับการดัดแปลงอาคาร 
คําสั่งที่หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร คําสั่งที่ใหดําเนินการแกไข
และใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และคําส่ังที่ใหร้ือถอนอาคารสวนที่ดัดแปลง 
โดยไมไดรับอนุญาตของสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ และขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของกรุงเทพมหานครที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา น้ัน เม่ือผูฟองคดีที่ ๒  
เปนผูวาจางผูรับเหมาใหทําการกอสรางดัดแปลงอาคารสวนที่พิพาท แตก็เปนเพียงผูอยูอาศัย 
ในอาคารพิพาทในฐานะบริวารของผูฟองคดีที่ ๑ เทาน้ัน ซ่ึงโดยนิตินัยผูอยูอาศัยในฐานะบริวาร
ไมใชผู ได รับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้ งสอง (คําสั่ ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

  กรณีฟองวา รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
และรางเอกสารประกวดราคาโครงการจัดจางอาคารเรียน พรอมคุณสมบัติของผูเสนอราคา
บางสวน ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย น้ัน ขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดราง TOR  
และรางเอกสารประกวดราคา จัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
และรางเอกสารประกวดราคา โครงการจัดจางอาคารเรียน ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๕ ชั้น (พ้ืนที่จัดการศึกษายานมัทรี) แลวเสนอขออนุมัติตออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จากน้ันฝายพัสดุของหนวยงานนําสาระสําคัญของรางขอบเขตของงานและรางเอกสาร
ประกวดราคาประกาศทางเวบ็ไซตของหนวยงานและสงใหกรมบญัชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตดวย 
และเม่ือไดรับฟงคําวิจารณ ขอเสนอแนะ หรือความเห็นแลว ก็นํามาพิจารณาปรับปรุงขอบเขต
ของงานและเอกสารประกวดราคาแลวจึงนําเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ จากน้ันจึงนําไปลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน
และกรมบัญชีกลางอีกคร้ังหน่ึง หรือแมวาจะไมมีการปรับปรุงรางขอบเขตของงานและรางเอกสาร
ประกวดราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคก็ยังคงตองดําเนินการประกาศเผยแพร 
ทางเว็บไซตตามที่ระเบียบดังกลาวกําหนด และถึงแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ไดเห็นชอบใหมีการนําคุณสมบัติผูเสนอราคาบางสวนลงประกาศในเว็บไซตดวย โดยผูฟองคดี
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อางวาขอความในสวนคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กับเว็บไซตของกรมบัญชีกลางมีความแตกตางกันในสาระสําคัญ และไดมีการประกาศเผยแพร
ออกสูภายนอกหนวยงานทางปกครองแลว ทําใหมีผลกระทบตอผูฟองคดีและผูอ่ืนในการตัดสินใจ
เขาเสนอราคาหรือทําใหเชื่อวาจะมีผลกระทบตอการเขาเสนอราคา เหลาน้ีก็เปนเพียงขั้นตอน
ภายในหนวยงานที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเห็นชอบใหดําเนินการกอนนําไปสู
กระบวนการเสนอราคา  ดังนั้น ในสวนที่คณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา ดําเนินการตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดไว จึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการ 
ของเจาหนาที่เพ่ือนําไปสูการจัดใหมีคําส่ังทางปกครองอันเปนการพิจารณาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงยังไมมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ ได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิ
ฟองคณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาในประเด็นนี้ตอศาล (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา การรถไฟแหงประเทศไทยไดประกาศประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือรถจักรดีเซลไฟฟา โดยผูฟองคดีทั้งสามในนาม
กิจการรวมคา เอสบี - เอทีพีเอ็ม - เอแอลจี ไดเขาเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกลาว
รวมกับผูเสนอราคารายอ่ืนรวม ๔ ราย ปรากฏวาประธานกรรมการประกวดราคามีคําส่ัง 
ใหมีผูผานการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนจํานวน ๒ ราย คือ กิจการรวมคา ล. และบริษัท จ.  
สวนผูฟองคดีทั้งสามไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเนื่องจากมีขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามที่
ประกาศประกวดราคาดังกลาว และคําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสามฟงไมขึ้นหรือฟงขึ้นแตไมมีผล
เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา จึงยืนยันผลการคัดเลือกตามเดิม ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการประกวดราคาท่ีใหกิจการรวมคา ล. และบริษัท จ.  
ผานการคัดเลือกเบื้องตน และมีคําส่ังใหผูเสนอราคาทั้งสองรายดังกลาวเปนผูไมผานการคัดเลือก
เบื้องตน และไมมีสิทธิเขาเสนอราคาตอไปจนกวาจะเสร็จสิ้น น้ัน คําส่ังของคณะกรรมการ
ประกวดราคาที่ใหกิจการรวมคา ล. และบริษัท จ. ผานการคัดเลือกเบื้องตนน้ัน ไมไดมีผลกระทบ
ตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งสามอันเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหยกเลิกขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  
ในแตละโมดูล ไดแก Module A๑ - A๕, B๑ - B๓, A๖ + B๔ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย (กบอ.) เปนผูประกาศกําหนด และใหพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
ทําการตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินการกอสรางตามขอกําหนดและขอบเขตของงาน 
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(TOR) ที่คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ไดดําเนินการแลว น้ัน การที่บุคคลใด
จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได จะตองเปน
ผูมีประโยชนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียกับการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ 
คําสั่ง หรือกระทําอ่ืนใดที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ัน โดยอาจไมถึงขนาดถูกโตแยงสิทธิ   
แตอยางไรก็ตาม ประโยชนเก่ียวของหรือสวนไดเสียที่ผูฟองคดีกลาวอางจะตองมีความสัมพันธ
เก่ียวของโดยตรงกับเหตุแหงการฟองคดี โดยผูฟองคดีจะตองแสดงใหเห็นวาตนไดรับผลกระทบ
จากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายที่เปนเหตุแหงการฟองคดีอยางไร และหากศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งตามคําขอของผูฟองคดีแลว จะมีผลเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ที่ผูฟองคดีไดรับอยางไร แตก็ไมไกลจนถึงขนาดจะยอมรับใหบุคคลใด ๆ อางประโยชนเก่ียวของ
หรือสวนไดเสียในฐานะที่เปนประชาชนผูมีรายไดเปนผูเสียภาษีอากรตามกฎหมาย นํากฎ คําสั่ง
ทางปกครอง หรือการกระทําอ่ืนใดที่ตนไมเห็นดวยมาฟองคดีตอศาลปกครองได  ดังน้ัน ผูฟองคดี
จึงมิใชเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย (กบอ.) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๕/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เพ่ือขอขอมูลขาวสารการจดทะเบียนและรายชื่อคณะกรรมการบริษัท อ.  ตอมา กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาไดมีหนังสือแจงวาผูฟองคดีสามารถติดตอเพ่ือคัดเลือกเอกสารและตองชําระ
คาธรรมเนียมในการคัดถายเอกสารตามอัตราคาธรรมเนียมที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดไว ณ สํานักบริการขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหเพิกถอนหนังสือ 
ฉบับดังกลาว เม่ือพิจารณาหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเห็นไดวา เปนเพียงการแจง 
ใหผูฟองคดีไปคัดเลือกเอกสารและชําระคาธรรมเนียมในการคัดถายเอกสาร มิไดเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี หนังสือฉบับดังกลาวจึงมิใชคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังไมปรากฏวา หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรืองดเวนการกระทําอันเปนการกระทําทางปกครองใดที่เปนการกระทบ
ตอสิทธิของผูฟองคดีที่จะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๐/๒๕๕๕) 



 
 
๓๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีประกาศสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางที่ออกโดย
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เปนเพียงการแจงใหผูที่ประสงคจะคัดคาน 
ไดมีโอกาสย่ืนหนังสือคัดคานตอนายทะเบียนเครื่องจักรภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ
เปนตนไปกอนที่ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางจะมีคําสั่งรับจดทะเบียน 
โอนสิทธิรับจํานองเครื่องจักร ประกาศสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางที่พิพาท เปนเพียง 
การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังจดทะเบียนโอนสิทธิรับจํานอง
เคร่ืองจักรซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศดังกลาวไมเปนคําส่ังทางปกครอง และไมทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําของผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริม
และกํากับธุรกิจโรงแรม และใหนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๗ เปนเพียงกรรมการของคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมโดยตําแหนงและการแตงตั้งตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปฏิบัติหนาที่ในรูปของคณะกรรมการในนามคณะกรรมการสงเสริม 
และกํากับธุรกิจโรงแรม คําวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังใด ๆ ของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับ 
ธุรกิจโรงแรม จึงออกมาเปนมติของคณะกรรมการโดยผานความเห็นชอบของกรรมการ 
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน  ดังนั้น หากศาลเห็นวามติ 
ของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมไมชอบดวยกฎหมาย ศาลก็จะเพิกถอน 
มติดังกลาว ทั้งยังถือเปนการเพิกถอนความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๗  
อันนําไปสูการออกมติของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมดวยเชนกัน จึงถือไดวา
ความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๗ มิไดกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดีในอันที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได  สวนกรณีกระทรวงมหาดไทย น้ัน เปนเพียงหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม ซ่ึงดําเนินการในสวนเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม 
และกํากับธุรกิจโรงแรม การที่ผูฟองคดีอางวา กระทรวงมหาดไทยไดแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบถือเปนการเกี่ยวของโดยตรงกับการออกคําส่ัง น้ัน เห็นวา การแจงคําวินิจฉัย
ดังกลาวเปนเพียงขั้นตอนในสวนธุรการของกระทรวงมหาดไทย มิไดมีสวนเกี่ยวของกับ 
การออกคําสั่งแตอยางใด  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๗ และกระทรวงมหาดไทย อันจะทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีผูถูกฟองคดี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๗ และกระทรวงมหาดไทยตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๑/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีคําส่ังใหจําหนายทะเบียน
การครอบครองที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๖๒ ของนาง ส. ยาของผูฟองคดี เน่ืองจากเปนการแจง 
การครอบครองทับที่สาธารณประโยชน (แปลงทุงเลี้ยงสัตวเขาตาโล) อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
เห็นวา นาง ส. ยาของผูฟองคดี เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ในขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ  
นาง ส. ยาของผูฟองคดี ชอบที่จะดําเนินการฟองคดีตอศาลยุติธรรม แตไมปรากฏวา นาง ส.  
ไดดําเนินการฟองคดีตอศาลยุติธรรม จนกระทั่งนาง ส. ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๒๖ ขณะนั้นผูฟองคดียังมิไดเปนผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่พิพาทหรือคําสั่ง
ของผูวาราชการจังหวัดชลบุรีที่ใหจําหนายทะเบียนการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๒  
ของนาง ส. ยาของผูฟองคดี แตอยางใด และผูฟองคดียังไมมีฐานะทายาทช้ันหลานผูสืบสิทธิ
ของนาง ส. คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดชลบุรีที่ใหจําหนายทะเบียนการครอบครองที่ดิน
ดังกลาว จึงไมมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี 
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดชลบุรีที่ใหจําหนายทะเบียนการครอบครองที่ดิน
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๗/๒๕๕๖) 
  กรณีบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มุงที่จะลงโทษผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองที่ฝาฝนหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเปนการเฉพาะตัว แยกตางหากจากพรรคการเมือง  ดังน้ัน การที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดอาศัยอํานาจบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวออกคําส่ังปรับ 
ทางปกครองที่พิพาทใหนาย จ. หัวหนาพรรคกสิกรไทย ชําระคาปรับทางปกครองเปนเงินทั้งสิ้น 
๕๘,๗๐๐ บาท ผูที่ตกอยูภายใตบังคับคําส่ังปรับทางปกครองและไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จึงเปนนาย จ. ผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง พรรคกสิกรไทยจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําสั่งปรับทางปกครองที่พิพาท (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๒/๒๕๕๖) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติของแพทยสภา ที่ยกขอกลาวหา 
พลตํารวจตรีนายแพทย อ. กรณีออกใบรับรองแพทยเท็จ น้ัน ผูฟองคดีมิไดมีสวนไดเสีย 
หรือประโยชนเก่ียวของโดยตรงในเรื่องดังกลาว มติของแพทยสภาจึงมิไดมีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ใด ๆ ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดในเรื่องที่นํามาฟอง ประกอบกับการที่ผูฟองคดียื่นฟอง 
โดยมีคําขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหพลตํารวจตรีนายแพทย อ. เปนผูกระทําความผิด 
ตอขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ น้ัน การท่ี
แพทยสภาจะพิจารณาวาผูใดเปนผูกระทําความผิดตอขอบังคับแพทยสภาหรือไม เปนดุลพินิจ
และอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะพิจารณาตามสมควรแกกรณี ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอยู 
ในอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงเภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
และเปนผูแทนของสภาเภสัชกรรมประจําจังหวัดตราด มีหนาที่ตรวจสอบและดําเนินคดี 
ตอผูฝาฝนตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ควบคุมดูแลความประพฤติของเภสัชกร 
ในจังหวัดตราดใหปฏิบัติหนาที่ภายใตจรรยาบรรณ ยื่นฟองโดยมีคําขอใหเพิกถอนมติ 
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ เพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
ที่ไมลงโทษทางจรรยาบรรณกับนาย ว. และขอใหสภาเภสัชกรรมพิจารณาการลงโทษใหม น้ัน 
โดยที่การพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณแกนาย ว. เปนเรื่องเก่ียวกับกระบวนการพิจารณา
เพ่ือตรวจสอบการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เม่ือคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีคําวินิจฉัย
ตามกระบวนการพิจารณาของตนอยางไรแลว ก็มิไดมีผลเก่ียวของกับผูฟองคดีในอันที่จะถือวา 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อีกทั้งยังไมปรากฏวามติ 
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ และคําส่ังของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีอยางไร นอกจากไมเปนไปตามความเห็นของผูฟองคดี
เทาน้ัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๔/๒๕๕๕) 
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  กรณีฟองวา ประธานกรรมการมรรยาททนายความไดมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยืนยันตามคําส่ังเดิมที่ไมรับคํากลาวหาของผูฟองคดี เน่ืองจาก
เปนการใชสิทธิกลาวหาเกินกวา ๑ ป นับแตวันที่ผูกลาวหารูเร่ืองการประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความและรูตัวผูประพฤติผิดมรรยาททนายความแลว ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงศาลไดพิจารณาพระราชบัญญัติดังกลาวแลว 
เห็นวา ตามพระราชบัญญัติน้ีไมไดใหอํานาจสภาทนายความเปนผูพิจารณาเรื่องรองเรียน
กลาวหากรณีผูไดรับใบอนุญาตประพฤติผิดมรรยาททนายความ หากแตใหอํานาจประธาน
กรรมการมรรยาททนายความเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดเทาน้ัน เม่ือสภาทนายความมิไดเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาเร่ืองรองเรียน จึงไมมีการกระทําใด ๆ ของสภาทนายความที่กอใหเกิด 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี  ( คําสั่ ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
อีสานฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๕ ที่เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน เน่ืองจากเห็นวามหาวิทยาลัยอีสาน 
ไมอาจดําเนินกิจการตอไปได และไมควรดําเนินกิจการตอไปน้ัน คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการดังกลาวยอมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูไดรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานโดยตรง และเปนการเฉพาะตัว โดยผูออกคําส่ังไดแจง
คําสั่งใหผู รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานทราบ พรอมทั้งแจงสิทธิในการฟองคดี 
ตอศาลปกครองในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฯ ไมเห็นดวยกับคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว 
กรณีจึงเปนการออกคําสั่งทางปกครองโดยเจาะจงตัวบุคคลผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง
เปนการเฉพาะ อันไดแก ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ประกอบกับคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตขางตนไมไดเปนการออกคําส่ังใหผูฟองคดีกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหน่ึง
อยางใดหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายของผูฟองคดีแตอยางใด 
ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่อยู ในบังคับของคําสั่งดังกลาว อีกทั้งไมใชคูกรณีในการออกคําสั่ง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตวิธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะทําใหถือไดวา
ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะเปน 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๕๑/๒๕๕๖) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

  กร ณีฟ อ ง ว า  ผู ฟ อ งค ดี ได มี ห นั งสื อ โต แ ย ง คํ า วิ นิ จฉั ย 
ของกรมสงเสริมสหกรณที่วินิจฉัยวา ผูฟองคดีขาดจากสมาชิกภาพและพนจากตําแหนงประธาน
กรรมการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ตามหนังสือของกรมสงเสริมสหกรณ ลงวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๔  และตอมา กรมสงเสริมสหกรณไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
แจงตอบขออุทธรณของผูฟองคดี หนังสือดังกลาวไมใชคําสั่งทางปกครองตามความในมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ที่อาจสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีแตอยางใดไม และแมตอมาจะปรากฏ
ขอเท็จจริงวาขณะที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ัน 
ประธานสหกรณออมทรัพยครูสุ รินทร จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
แจงคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณและใหผูฟองคดีปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาว  
ก็เปนกรณีที่รองประธานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ปฏิบัติหนาที่ประธานสหกรณฯ  
มีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากการเปนสมาชิกและประธานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด  
ตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นภายหลัง และมิไดเปนประเด็น 
ขอพิพาทในคดีน้ี ผูฟองคดีจึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
จากหนังสือของผูถูกฟองคดีทั้งสองฉบับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงใหสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด เริ่มดําเนินกิจการ 
ตามวัตถุประสงคและอํานาจกระทําการของสหกรณตามขอ ๒ และขอ ๓ ของขอบังคับสหกรณ
กองขาวชัยภูมิ จํากัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเปน
วันครบกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ หากผูฟองคดีไมดําเนินการดังกลาว 
นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดตามมาตรา ๗๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด จึงฟองขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือ 
ฉบับดังกลาว ในกรณีน้ีหากสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ไมเร่ิมดําเนินกิจการภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่จดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณจึงจะมีคําส่ังเลิกสหกรณตอไป ซ่ึงจะเปนกรณีที่
สหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ไดรับคําส่ังทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ของสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะทําใหสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย และหากสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ไมเห็นดวยกับคําส่ังของนายทะเบียน
สหกรณ สหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่ง
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ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดตอไป หนังสือดังกลาวจึงเปนเพียงการแจง 
ใหสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด ดําเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตามที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดไว การแจงหนังสือดังกลาวจึงหาไดมีผลกระทบ 
ตอสิทธิหรือหนาที่ของสหกรณกองขาวชัยภูมิ จํากัด แตอยางใด  ดังน้ัน สหกรณกองขาวชัยภูมิ 
จํากัด จึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๙๘/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีเปนประธานกลุมเกษตรกรทํานาโคกชาง  
ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของกลุมเพ่ือสมัครเปนตัวแทนองคกรเกษตรกรเพื่อเปนสมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ แตสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบแลว
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ แจงวา ผูฟองคดีไมสามารถสมัครเปนตัวแทน 
องคกรเกษตรกรได เน่ืองจากผูฟองคดีไดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ดังน้ัน เกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมิไดเสนอชื่อผูฟองคดีตอกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือคัดเลือกเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ เม่ือผูฟองคดีมิไดมีคุณสมบัติ 
และมิไดรับการเสนอชื่อที่จะเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ผูฟองคดี 
จึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณเก่ียวกับระยะเวลาการเปนสมาชิกของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปน
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษ
ใหแกพนักงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และขอใหเพิกถอน
หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ อนุมัติใหจายเงิน
คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๕ แหง ซ่ึงรวมถึงธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรดวย จํานวน ๑ เทาของเงินเดือน โดยใหจายจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหงและจายในคราวเดียว
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๕๒ และป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงการคลัง
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
พิเศษใหแกพนักงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเพ่ือใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรถือปฏิบัติ น้ัน หลักเกณฑดังกลาวจึงผูกพันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
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การเกษตรใหตองถือปฏิบัติ จึงเปนเพียงนิติสัมพันธระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเทาน้ัน กรณีจึงมิใชหลักเกณฑที่มีผลกระทบโดยตรง 
ตอสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  นอกจากนี้ ขอเท็จจริง
ปรากฏวา หลังจากที่กระทรวงการคลังมีหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
พิเศษใหกับพนักงานตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอใชหลักเกณฑเดิม
ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรกําหนดไวกอนหนาน้ันแลว กระทรวงการคลัง
จึงไดมีหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจงใหธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณการเกษตรถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ น้ัน 
หนังสือดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเทาน้ัน 
โดยมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิหรือหนาที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรโดยตรง ที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๓/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหเลิกกิจการสหกรณ
การเกษตรโคกสูง จํากัด โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน เม่ือพิจารณาตามคําฟองของผูฟองคดีแลว ผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําส่ังใหเลิกกิจการ 
ของนายทะเบียนสหกรณ คือ สหกรณการเกษตรโคกสูง จํากัด ผูฟองคดีซ่ึงเปนประธานสหกรณ
การเกษตรโคกสูง จํากัด ไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงจากคําส่ังดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา การไฟฟานครหลวงออกประกาศการไฟฟานครหลวง 
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายละเอียดการจัดลําดับหน้ีเพ่ือใชในการหักจากเงินได 
ของพนักงาน โดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยขอใหเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว น้ัน การท่ี 
การไฟฟานครหลวงโดยผูวาการการไฟฟานครหลวงออกประกาศพิพาท เปนเพียงการกําหนด
แนวทางปฏิบัติของการไฟฟานครหลวงที่มีผลใชบังคับกับการไฟฟานครหลวงและเจาหนาที่ 
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ที่เก่ียวของเทาน้ัน ไมมีผลใชบังคับกับบุคคลภายนอกรวมทั้งสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟานครหลวง จํากัด ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากการไฟฟานครหลวง
แตอยางใด และถึงแมจะมีการหักเงินไดของพนักงานตามลําดับที่กําหนดในประกาศดังกลาว  
ก็ไมเปนการแนนอนวาเงินไดของพนักงานจะไมเหลือพอชําระหนี้แกสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟานครหลวง จํากัด สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟานครหลวง จํากัด จึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

  กรณีฟองขอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) พิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการ
ประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เม่ือ กสทช. มีหนังสือแจง 
ใหผูฟองคดีสงเอกสารเพ่ิมเติม ผูฟองคดีมิไดโตแยงวาไมถูกตองอยางไรและไดสงเอกสารเพิ่มเติม
ตามที่ กสทช. แจง จึงเทากับวาผูฟองคดียอมรับวาตนยังยื่นเอกสารประกอบในการขอรับ
ใบอนุญาตไมครบถวน และไดสงเอกสารเพิ่มเติมเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนเวลา
ภายหลังจากที่ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนแลว ดังนั้น จึงถือวาในขณะที่ผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน ผูฟองคดียังไมไดยื่นเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต
ออกอากาศชั่วคราวตอ กสทช. ใหครบถวน จึงยังไมมีกรณีที่ กสทช. ตองดําเนินการพิจารณา 
คําขอรับใบอนุญาตหรือละเลยลาชาในการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามคําขอของผูฟองคดี  
อันจะถือวาเกิดขอพิพาทเปนคดีปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของ กสทช. ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๕/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีทั้งสองซึ่งประกอบกิจการเปนผูใหบริการเคเบิลทีวี
ทางสายแกสมาชิกฟองวา การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการอนุญาต
ใหพาดสายสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนกับเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดังกลาวไมมีขอบังคับของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ใหอํานาจแกการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดอัตราคาบํารุงเสาไฟฟา
และคาธรรมเนียมในการอนุญาตพาดสายสง โดยใหผูฟองคดีทั้งสองตองชําระราคาสูงกวา
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยไมมีเหตุผล อันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม   
อีกทั้ง การไฟฟาสวนภูมิภาคยังเรียกเก็บคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสาไฟฟาเพ่ิมเติมอีก  
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ซ่ึงเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีทั้งสองจนเกินสมควร ขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เพิกถอนคําสั่ง และงดการจัดเก็บคาบริการหรือคาบํารุงเสาไฟฟา คาธรรมเนียมอนุญาต  
คาประกัน และคาสมทบจากการพาดสายเคเบิลทีวีของผูฟองคดีทั้งสองและผูประกอบการเคเบิลทีวี
ทั่วไป น้ัน เม่ือหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค เร่ือง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาต
พาดสายสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  
ยังไมมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกหนวยงานทางปกครอง ยอมไมกระทบตอสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดีทั้งสอง หรือผูฟองคดีทั้งสองไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาอนุญาตพาดสายสง
สัญญาณวิทยุโทรทัศนตามหนังสือฉบับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๕/๒๕๕๖ 
(ประชุมใหญ)) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือของสํานักงานขนสงจังหวัด  
ตามหนังสือสํานักงานขนสวนจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง ขอใหนํารถโดยสาร
ประจําทาง หมวด ๒ และหมวด ๓ เขาใชสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดระยอง แหงที่ ๒ น้ัน  
เม่ือหนังสือดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงใหผูฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามประกาศของนายทะเบียน
ประจําจังหวัดระยองเทาน้ัน โดยมิไดมีนิติสัมพันธใด ๆ เกิดขึ้น กรณีจึงมิใชคําสั่งทางปกครอง 
ที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดีทั้งสิบสองคน ผูฟองคดีทั้งสิบสองคนจึงมิใช
ผูเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

  กรณีฟองขอใหขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือมอบอํานาจของกระทรวงการคลังที่ใหสํานักนายกรัฐมนตรี 
ใชสิทธิเปนผูถือหุนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แทนกระทรวงการคลังตามหนังสือรองเรียน
ของผูฟองคดีน้ัน การแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวเปนเรื่องการจัดการของบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และการมอบอํานาจ
ของกระทรวงการคลังก็เปนเรื่องนิติสัมพันธระหวางกระทรวงการคลังในฐานะผูมอบอํานาจ 
กับสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผูรับมอบอํานาจ การแตงตั้งคณะกรรมการและการมอบอํานาจ
ของกระทรวงการคลังดังกลาวจึงไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสถานะและสิทธิของผูฟองคดีโดยตรง
ทั้งในฐานะที่เปนผูถือหุนและผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูฟองคดีจึงไมไดเปน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการและการมอบอํานาจของกระทรวงการคลัง การที่
นายกรัฐมนตรีไมเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและหนังสือมอบอํานาจของกระทรวงการคลัง 
จึงไมใชเปนการกระทําหรือการงดเวนการกระทําที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐฯ และหนังสือมอบอํานาจของกระทรวงการคลังที่ใหสํานักนายกรัฐมนตรี
ใชสิทธิเปนผูถือหุนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แทนกระทรวงการคลัง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีเปนราษฎรอยูบานมุงคาฟองวา นายอําเภอ 
เชียงขวัญตรวจสอบเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีกรณีการดําเนินโครงการของคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และคณะกรรมการดําเนินโครงการทํานํ้าหมักและสารสกัดชีวภาพ ไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงฟองขอใหเพิกถอนผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีตามหนังสือของนายอําเภอ
เชียงขวัญ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยใหนายอําเภอ
เชียงขวัญดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหมใหถูกตองตามกฎหมาย น้ัน  
การตรวจสอบเรื่องรองเรียนของนายอําเภอเชียงขวัญเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือใหได
ขอเท็จจริงกอนที่ผูมีอํานาจจะวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง ผลการตรวจสอบของนายอําเภอเชียงขวัญ  
จึงไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสิทธิของผูฟองคดี  อีกทั้ง หนังสือของนายอําเภอเชียงขวัญทั้งสองฉบับ
ดังกลาวเปนเพียงการแจงใหผูฟองคดีทราบถึงผลการพิจารณาในเรื่องที่ผูฟองคดีรองเรียน  
ซ่ึงมิใชคําสั่งหรือการกระทําที่กอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีที่จะทําใหผูฟองคดี 
มีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของนายอําเภอเชียงขวัญ และให
นายอําเภอเชียงขวัญดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหมได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการนโยบายการเงินไดมีมติขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเปนรอยละ ๑.๕ และเม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเปนรอยละ ๑.๗๕ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ และไมปฏิบัติหรือดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงฟองคดีขอใหเพิกถอนประกาศการขึ้นดอกเบ้ียนโยบายทั้งสองครั้ง ใหธนาคาร 
 
 



 
 
๓๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประเทศไทยกําหนดสวนตางดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากของธนาคารพาณิชยไมเกินรอยละ ๒ 
ใหคณะกรรมการนโยบายการเงินปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายตาง ๆ เพ่ือใหเกิด 
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการมีสวนรวมของประชาชนตามกฎหมาย น้ัน การที่คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินใชอํานาจตามมาตรา ๒๘/๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
รอยละ ๐.๒๕ ตอป จากเดิมรอยละ ๑.๒๕ เปนรอยละ ๑.๕๐ ตอป และมีมติเม่ือวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ ๐.๒๕ ตอป จากเดิมรอยละ ๑.๕๐  
เปนรอยละ ๑.๗๕ ตอป เปนการกําหนดนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอ 
โดยมุงหมายที่จะลดอัตราเงินเฟอใหต่ําลงดวยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันเปนการกําหนดเปาหมาย
ของนโยบายทางการเงินของประเทศ และการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกลาว  
ไมมีผลกระทบโดยตรงตอผูฟองคดีทั้งสอง แมผูฟองคดีทั้งสองจะอางวาเปนประชาชนคนไทย 
มีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตผูฟองคดีทั้งสองไมใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัดสุโขทัย 
ไดมีมติในการประชุมยืนยันใหนําเร่ืองรองเรียนซึ่งมีผูเสียหายเจ็ดคนรองเรียนผูฟองคดี 
เสนอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาใชอํานาจ ตามมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอไป ซ่ึงหากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
พิจารณาเห็นสมควรเขาดําเนินคดีกับผูฟองคดี คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะดําเนินการ 
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอไป มติของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัดสุโขทัยดังกลาว จึงเปนเพียง
ขั้นตอนของการเตรียมการและการดําเนินการภายในของเจาหนาที่ที่ยังไมมีผลทางกฎหมาย
ออกสูภายนอก ซ่ึงจะไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีอันจะเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  (๓) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการการกระทําอ่ืน 
 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ แตเม่ือประกาศผลการสอบปรากฏวาผูฟองคดี
ไมผานการคัดเลือกซ่ึงผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติโดดเดน การที่ผูฟองคดีไมได
รับการคัดเลือกเน่ืองจากการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
นักวิชาการ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมิไดปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอความเปนธรรมในการสอบคัดเลือกคร้ังนี้ 
ซ่ึงแปลความไดวาผูฟองคดีตองการใหศาลตรวจสอบกระบวนการสอบคัดเลือกวาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานนา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา
ไดมีมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา อนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของดังกลาว ผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานนา จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการท่ี
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานนามีมติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๗) 
 
 
 



 
 
๓๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณี พิพาทเ ก่ียวกับการสาธารณสุข  อนามัย  และ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีฟองวา มีการจัดตั้งโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนขึ้น
ภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนไดเปด
โครงการรักษาผูปวยโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ ผูฟองคดีทั้งสิบสามคน
และผูรองสอดทั้งสิบหาคนเปนผูปวยโรคบวมนํ้าเหลืองไดเขารับการรักษาดวยวิธีดังกลาว 
ที่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน และอยูระหวางการรักษาซึ่งจะตองไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง 
การยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวธิีภูษาบําบัดและขันชะเนาะยอมทําใหผูฟองคดี
ทั้งสิบสามคนและผูรองสอดทั้งสิบหาคนที่อยูระหวางการรักษาไมสามารถรักษาดวยวิธีการ
ดังกลาวไดอีกตอไป แมวาการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองจะรักษาดวยวิธีการอ่ืนได แตการตัดสินใจ
ในการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองวาจะรักษาดวยวิธีการใดเปนสิทธิของผูฟองคดีทั้งสิบสามคน 
และผูรองสอดทั้งสิบหาคน  ทั้งน้ี แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา 
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดรวมกันออกประกาศรับรองสิทธิดังกลาว  
นอกจากน้ี การรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
มีโรงพยาบาลใดรักษาดวยวิธีการดังกลาวนอกจากโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เม่ือผูฟองคดี
ทั้งสิบสามคนและผูรองสอดทั้งสิบหาคนเลือกที่จะรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัด 
และขันชะเนาะที่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แตไมอาจรักษาดวยวิธีดังกลาวได เน่ืองจาก
คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธี
ดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสิบสามคนและผูรองสอดทั้งสิบหาคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของ
คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๙/๒๕๕๕) 
 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองขอใหระงับหรือยกเลิกการกอสรางคูระบายนํ้า 
และปรับปรุงภูมิทัศนทางเทาในพ้ืนที่ถนนทางเขาบานขุนนิพัทธจีนนครและครอบครัว 
จิระนคร น้ัน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดียอมรับวาที่ดินบริเวณที่เทศบาลนครหาดใหญจะเขาดําเนินการ 
ขุดคูระบายน้ําไดมีการยกใหเปนทางสาธารณะแลว จึงตองฟงขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไมมีสิทธิใด ๆ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในที่พิพาทดังกลาว  ดังนั้น จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของเทศบาลนครหาดใหญ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๖/๒๕๕๕) 
  กรณีเม่ือโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๕๘ ของผูฟองคดีเปนหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินรับรองสิทธิ 
ในที่ดินใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตราบใดที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ยังมิไดมีคําสั่งเพิกถอน
หรือแกไขโฉนดที่ดินพิพาท ผูฟองคดีจึงยังคงมีฐานะเปนผูทรงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกลาว  
สวนกรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาดานซาย มีหนังสือแจงใหธนารักษพ้ืนที่เลยมารวม
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนของนาย ท. ที่รองเรียนวาผูฟองคดี
บุกรุกที่ดินของนาย ท. และเอกสารที่ดินของผูฟองคดีออกทับที่ดินของหนวยงานราชการ  
เปนการดําเนินการภายในของพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งไมมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาทีข่องผูฟองคดี
แตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย 
สาขาดานซาย สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย และสํานักงานธนารักษพ้ืนที่เลย (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๓๒/๒๕๕๕) 
  กรณีการกระทําของผูวาราชการจังหวัดสุรินทร นายอําเภอ 
พนมดงรัก นายกองคการบริหารสวนตําบลปกได และสํานักที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท 
ที่เก่ียวกับการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง และขณะยื่นฟองยังไมมีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงในตําแหนงที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งแปลงที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยู การกระทํา 
ของผูวาราชการจังหวัดสุรินทร นายอําเภอพนมดงรัก นายกองคการบริหารสวนตําบลปกได 
และสํานักที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ยังไมกอใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕๙/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๑๕๘ ไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตท่ีดินดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาหวยยอด 
และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘ ผลการรังวัด 
ไดเน้ือที่นอยกวาเดิม น้ัน เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาหวยยอด ไดชี้แจงขอเท็จจริง
ตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนวา ขณะนี้เร่ืองรังวัดสอบเขตท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาหวยยอด ยังมิไดดําเนินการอยางใด จนกวาจะไดรับ 
การยินยอมจากผูฟองคดีเทาน้ัน กรณีจึงเห็นไดวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาหวยยอด 
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ยังมิไดใชอํานาจตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แกไขแผนที่หรือเน้ือที่
ใหตรงกับความเปนจริงแตอยางใด  ดังน้ัน สิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๕๘ ของผูฟองคดีมีอยู
อยางไรก็คงมีอยูอยางน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๑/๒๕๕๗) 
  ก ร ณีก า ร ขี ด แนว เ ขต อุทย านแห ง ช าติ ป า ด อยสุ เ ทพ 
ตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแหงชาติปาดอยสุ เทพในทองที่ตําบลสับเปง  
อําเภอแมแตง และตําบลแมแสม ตําบลโปงแผง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๕  
ลงในระวางแผนที่รูปถายทางอากาศของกรมที่ดิน จังหวัดเชียงใหม หมายเลข ๔๗๔๖ I ๙๐๙๐ 
เปนการถายทอดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาดอยสุเทพตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ลงในระวางแผนที่รูปถายทางอากาศอันเปนเพียงการดําเนินการภายในของอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และนายชางสํารวจชํานาญงานเพ่ือใชเปนขอมูลในการคุมครอง
และดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ ตลอดจนการออกโฉนดที่ดินในบริเวณดังกลาวตอไปเทาน้ัน 
กรณีไมอาจถือไดวาการขีดแนวเขตอุทยานแหงชาติดังกลาวเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
ตามกฎหมายหรือดําเนินกิจการทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิของผูฟองคดี
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๗/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับผลกระทบจากการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยตรง เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 
สาขาภูเขียว ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ และอธิบดีกรมที่ ดิน มุงประสงคจะออก น.ส.ล. 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดที่ไดทําการรังวัดในครั้งแรก และมีเจตนาที่จะออก น.ส.ล. ทับที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยมิไดคํานึงถึงเนื้อที่และขอบเขตของที่ ดินสาธารณประโยชนที่แทจริง   
อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏขอเท็จจริงและผูฟองคดีก็ยอมรับวาที่ดินซึ่งผูฟองคดีครอบครองตั้งอยู
ในบริเวณกลุมที่ดินที่มีการคัดคาน ทําใหยังไมสามารถดําเนินการออก น.ส.ล. ได  ดังน้ัน  
ผูฟองคดีจึงไมใชบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย ซ่ึงเปนผูที่ไดรับผลกระทบหรือมีประโยชนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียโดยตรง 
จากการกระทําของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิซ่ึงรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมที่ดินใหดําเนินการ
ออก น.ส.ล. เลขที่ ชย ๑๕๕๖ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๓/๒๕๕๗ ที่ ๔๙๔/๒๕๕๗ 
ที่ ๔๙๖/๒๕๕๗ ที่ ๔๙๗/๒๕๕๗ ที่ ๔๙๘/๒๕๕๗ และที่ ๔๙๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๑ 
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  กรณีที่ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนโดยการ 
ปลูกพืชอยูในที่ดินที่ผูถูกฟองคดีจะดําเนินโครงการขุดสระหลวง หมูที่ ๗ ซ่ึงเปนที่ดินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน การใชประโยชนบนที่ดินของผูฟองคดี 
จึงมิไดมีสิทธิใดที่จะเขายึดถือครอบครองและทําประโยชนในที่ดินบริเวณดังกลาวในลักษณะ 
ที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายบนพ้ืนที่ดินแปลงนั้นได เม่ือเทศบาลตําบลบานเชี่ยน 
จะดําเนินการใชประโยชนในที่ดินดังกลาว เพ่ือขุดขยายสระเพื่อเปนแหลงกักเก็บนํ้าและเปน 
ที่ทิ้งดิน การที่ผูฟองคดีเห็นวาตนเองจะไมมีที่ดินทํากินเพราะการดําเนินการของเทศบาลตําบล
บานเช่ียนจึงขอใหมีการระงับโครงการขุดขยายสระ น้ัน เม่ือผูฟองคดีมิใชผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์บนที่ดินแปลงพิพาท ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายในทางนิตินัย
จากการกระทําของเทศบาลตําบลบานเชี่ยนแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๘ 
และที่ ๑๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเปนการกําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มิไดมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
หรือเปนการลดทอนสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่ผูฟองคดีจะไดรับใหลดนอยลงแตประการใด ผูฟองคดี
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๒/๒๕๕๗) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
 

  กรณีฟองขอใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ดําเนินการเพ่ือใหผูฟองคดีไดรับผลประโยชนไมนอยกวาตามที่มีการประกาศเชิญชวนใหสมัคร
เปนสมาชิกในเอกสารแสดงผลประโยชนรวมโดยประมาณของระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงในขณะที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองในคดีน้ีปรากฏวาผูฟองคดียังคง
รับราชการอยู ยังมิไดออกจากราชการแตอยางใด สมาชิกภาพการเปนสมาชิกของผูฟองคดี 



 
 
๓๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยังไมสิ้นสุดลง ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ การท่ี 
ผูฟองคดีอางวา แมผูฟองคดีมีอายุราชการเหลืออยู ๒ ป แตเม่ือคํานวณหักเงินสะสมสวนเพิ่ม 
ที่ผูฟองคดีไดสงสะสมเพิ่มเติมเปนพิเศษกรณีของตนเองแลว จํานวนผลประโยชนที่ผูฟองคดี 
จะไดรับยังคงแตกตางจากที่ปรากฏในเอกสารการแสดงผลประโยชนรวมโดยประมาณของระบบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเกือบเทาตัว น้ัน ก็เปนเรื่องในอนาคตที่ผูฟองคดีไดคาดหมาย
ไปเองลวงหนา ซ่ึงเปนเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น และยังไมแนนอนอีกดวยวาเม่ือสมาชิกภาพ 
ของผูฟองคดีสิ้นสุดลงแลว กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจะคํานวณเงินที่ผูฟองคดีจะไดรับ
ใหเปนจํานวนเงินเทาใด  ดังนั้น จึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดมีใบแจงยอดเงิน
สมาชิก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

  กรณีฟองวา นาง จ. ตําแหนงนิติกร ไมใชนายชาง ไดเขามา 
ในอาคารของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังหามมิให
นาง จ. เขาไปในอาคารของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาตอีกน้ัน เม่ือกรณีตามคําฟองผูฟองคดี 
มีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับสั่งหามมิใหนาง จ. เขาไปในอาคารของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาต
ในอนาคต กรณีจึงเห็นไดโดยสภาพวา ในขณะย่ืนฟองคดีน้ียังไมมีการกระทําทางปกครอง 
ของนาง จ. ที่กระทบตอสิทธิของผูฟองคดี จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

  กรณีฟองขอใหหามสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
รับพิจารณาคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ในที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๙๒ เลขที่ ๖๘๑๖๑ เลขที่ ๖๘๑๖๒ และเลขที่ ๖๘๑๖๓ ตําบลหวยไผ 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี น้ัน การรับคําขอและพิจารณาคําขอใบอนุญาตดังกลาว 
เปนเพียงกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือที่จะออกคําส่ังทางปกครองเทาน้ัน  ดังน้ัน  
การรับคําขอรับใบอนุญาตดังกลาวของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจึงยังไมไดกอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตอผูฟองคดี
ทั้งหาสิบสองคนแตอยางใด  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๙/๒๕๕๗) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 

  กรณีฟองวา การท่ีกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๒ แจงตอเลขาธิการ ป.ป.ท. วา พนักงานขับรถ พนักงานเก็บคาโดยสาร  
และพนักงานประจํารายวันไมไดจางจากเงินงบประมาณรายจาย จึงไมอยูในขายที่จะไดรับ 
การปรับโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการรอยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ น้ัน หนังสือดังกลาวเปนการแจงขอมูลอันสืบเน่ืองมาจากหนังสือของสํานักงาน 
ป.ป.ท. ที่ขอทราบขอมูลการปรับโครงสรางอัตราคาจางลกูจางของสวนราชการกรณีพนักงานขับรถ
และพนักงานเก็บเงินคาโดยสาร กองเดินรถที่ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๓ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพไดรองเรียนขอความเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การแจงขอมูลดังกลาวจึงเปนการชี้แจงหรือใหขอมูลระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกัน อันเปนการปฏิบัติการภายในหนวยงานของรัฐ ยังไมมีผลกระทบ 
ถึงสถานภาพของสิทธิของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรืออาจจะ
เดือดรอนอันเน่ืองมาจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของกรมบัญชีกลาง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๕๗) 
  กรณีผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๑๔ เปนผูประกอบกิจการ 
ที่พักอาศัย รานคา จักรยานยนตรับจาง โดยอาศัยพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
พิษณุโลก แหงที่ ๑ ประกอบกิจการ โดยมีรายไดจากประชาชนผูมาใชบริการที่สถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๑ หาไดมีนิติสัมพันธกับสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก 
แหงที่ ๑ ในทางใดทางหนึ่ง  ดังนั้น เม่ือมีการจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก  
แหงที่ ๒ และมีการเปลี่ยนแปลงการเขาสถานีขนสงผูโดยสารตามคําสั่งและประกาศที่เก่ียวกับ
การเขาใชสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ จึงไมใชการกระทํา 
ที่มีผลกระทบโดยนิตินัยตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๑๔  
อีกทั้ง ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๑๔ ก็ยังสามารถยายไปประกอบกิจการที่บริเวณโดยรอบ
ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๒ ได  ดังนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๑๔ 
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
ขนสงจังหวัดพิษณุโลก ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  
และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดพิษณุโลก  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๐๙/๒๕๕๗) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

  กรณีการกระทําของกรรมการคุมสอบที่เก็บกระดาษคําตอบ
กอนหมดเวลาการสอบ ซ่ึงไมเปนไปตามที่ไดระบุไวในประกาศระเบียบการสอบ เปนการกระทํา
ในการเตรียมการและดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงในคดีน้ีก็คือ
ประกาศผลการทดสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษ (ซียูเท็บ) ของผูเขาทดสอบทุกคน
รวมทั้งผูฟองคดี โดยสภาพแลวการกระทําของกรรมการคุมสอบที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
ยังไมมีผลทางกฎหมายกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูเขาทดสอบหรือกอ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
แกผูเขาทดสอบรวมทั้งผูฟองคดีแตอยางใด เฉพาะแตประกาศผลการทดสอบวัดความสามารถ
การใชภาษาอังกฤษ (ซียูเท็บ) ของผูเขาทดสอบแตละคนเทาน้ันที่มีผลทางกฎหมายกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูเขาทดสอบหรือกอความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูเขาทดสอบรวมทั้งผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

  กรณีมติของคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ที่อนุมัติในหลักการเก่ียวกับการปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงิน 
ของการรถไฟฟาแหงประเทศไทย น้ัน เปนเพียงการดําเนินนโยบายภายในของฝายบริหาร  
ซ่ึงมีผลกระทบตอการรถไฟฟาแหงประเทศไทย และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเทาน้ัน มิไดมี
ผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของประชาชนทั่วไป ผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนประชาชนทั่วไปยอมไมไดรับ
ผลกระทบจากมติดังกลาว จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เห็นชอบใหการรถไฟแหงประเทศไทยบริหารจัดการพ้ืนที่ตลาดนัดจตุจักรไดเอง น้ัน เปนกรณีที่
คณะรัฐมนตรีใชอํานาจของฝายบริหารดําเนินงานในกิจการภายในของฝายบริหารในการจัดการ
พ้ืนที่ตลาดนัดจตุจักร ซ่ึงเปนทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย มติของคณะรัฐมนตรี 
ดังกลาวจึงมีผลกระทบตอการรถไฟแหงประเทศไทยเทาน้ัน มิไดมีผลกระทบโดยตรงตอสิทธิ
หนาที่ของประชาชนท่ัวไป รวมทั้งผูฟองคดีซ่ึงแมจะเปนผูประกอบอาชีพคาขายในตลาดนัด
จตุจักร ก็ไมถือวาเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวแตอยางใด 
สวนที่ผูฟองคดีอางวา เม่ือการรถไฟแหงประเทศไทยเขามาบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรแลว 
จะมีการกําหนดอัตราคาเชาใหมที่สูงกวาคาเชาเดิมที่ผูฟองคดีเคยจายใหกับกรุงเทพมหานคร
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น้ัน ก็เปนเพียงการคาดหมายของผูฟองคดี และเปนเรื่องระหวางผูฟองคดีกับการรถไฟ 
แหงประเทศไทย ซ่ึงมิใชเปนผลโดยตรงอันเกิดจากการมีมติของคณะรัฐมนตรี  ดังน้ัน ผูฟองคดี
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการมีมติของคณะรัฐมนตรี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘/๒๕๕๖) 
 

  (๔) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการละเลยตอหนาที่ 
 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

  กรณีผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดินตามคําพิพากษาตามยอม 
ของศาลแขวงสุรินทรตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ถือเปนการออกโฉนดที่ดิน
เฉพาะรายที่ตองดําเนินการยื่นคําขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ตามขอ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
เม่ือผูฟองคดีอางวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ไมไดจัดใหมีแบบคํารองไว
ใหเขียนสําหรับใชในการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน และในการไปติดตอขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว
หลายครั้ง ผูฟองคดีก็ไดรับแจงการปฏิเสธดวยวาจาทุกคร้ัง โดยไมปรากฏวามีการแจงให 
ผูฟองคดียื่นคําขอเปนหนังสือดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไมไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนหนังสือ
แตอยางใด  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีอางวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท  
ไมไดจัดใหมีแบบคําขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ไวใหผูฟองคดีเขียนสําหรับใชในการยื่นคําขอ 
ออกโฉนดที่ดิน และไดปฏิเสธดวยวาจาที่จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี
ยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการงดเวนการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๕) 
  กรณีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด  
มีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามแนวเขตท่ีดินที่ไดนํารังวัดไวในการออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ตามโครงการเดินสํารวจออก น.ส. ๓ ก. เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แตมีเหตุขัดของ ทําใหผูฟองคดียังไมไดรับการออก น.ส. ๓ ก. ในเวลาน้ัน เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด จึงไดแจงคําส่ังใหคูกรณีทราบเพื่อใหฝายที่ไมพอใจ 
ยื่นฟองเปนคดีตอศาลภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่ทราบคําส่ัง ถาไมฟองศาลและหรือ 
ไมนําสําเนาคําฟองมาแสดงภายในกําหนด ก็จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามที่สั่งการไว  
และเม่ือครบกําหนดเวลาแลวไมมีคูกรณีฝายใดนําขอพิพาทย่ืนฟองตอศาลหรือนําสําเนาคําฟอง
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มาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ผูฟองคดีจึงมีคําขอรังวัดปกหลักหมายเขตที่ดิน แตมีเหตุขัดของ
ในการรังวัดที่ดินตามคําขอ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด ออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดี น้ัน ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการงดเวนการกระทํา 
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๔/๒๕๕๕) 
   กรณีปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีรับคําขอของผูฟองคดี 
เพ่ือขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแลว แตไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด ถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเน่ืองจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๕)  
  กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดินไดออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนในที่ดิน น.ส. ๓ ก. ใหแกนาย ศ. ทับซอนกับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง 
ทําประโยชนอยู ผูฟองคดีอางวาไดมอบอํานาจใหนาย ร. มีหนังสือแจงไปยังกรมที่ดินเพ่ือขอให
เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวแลว แมวาผูฟองคดีมิไดทําใบมอบอํานาจ 
ใหแกนาย ร. แตเม่ือนาย ร. ไดดําเนินการดังกลาวในฐานะทนายความของนาย อ. นาง ส.  
และประชาชนในชุมชนโพธิ์ทอง โดยมีหนังสือแจงใหอธิบดีกรมที่ดินซึ่งเปนผู รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ดําเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกลาว ซ่ึงกรมที่ดิน 
ก็ไดทราบเรื่องดังกลาวและมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหนาย ร. ในฐานะทนายความ 
ของนาย อ. นาง ส. และประชาชนในชุมชนโพธิ์ทองทราบแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงใหกรมที่ดินดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว เม่ือกรมที่ดินมิไดดําเนินการตามที่ 
ผูฟองคดีรองขอ ผูฟองคดีจึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๕๕ ที่ ๔๗๘/๒๕๕๕ และที่ ๔๗๙/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน)   

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

  กรณีฟองขอใหนาง ส. ใชเงินใหแกกรมที่ดินนั้น คําส่ังลงโทษ 
ไลนาง ส. ออกจากราชการ นอกจากจะทําใหนาง ส. ตองออกจากราชการแลว ยังมีผลเปนการ
เพิกถอนสถานภาพการเปนขาราชการและสิทธิประโยชนอันเนื่องมาจากการเปนขาราชการ 
ของนาง ส. ที่ผานมาในชวงที่ไดละทิ้งหนาที่ราชการไป ซ่ึงรวมถึงการเบิกจายเงินเดือนใหแก 
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นาง ส. ในชวงเวลาดังกลาวดวย จึงกอใหเกิดความรับผิดแกนาง ส. ที่จะตองคืนเงินเดือน 
ที่ไดรับไปในระหวางน้ัน เม่ือความรับผิดของนาง ส. ดังกลาวเกิดจากการละทิ้งหนาที่ราชการ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร อันเปนการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือกรมที่ดินเปนผูรับผิดชอบในเงินงบประมาณที่เบิกจายใหแกนาง ส.  
กรมที่ดินจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากกรณีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหไตสวนคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรณีละเลยไมพิจารณา 
คํารองทุกขที่ผูฟองคดีขอใหยกเลิกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีไดรองทุกขตอคณะอนุกรรมการขาราชการครูฯ ขอใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการงดเวนการกระทําของคณะอนุกรรมการขาราชการครูฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการครูถูกคําส่ังลงโทษทางวินัย 
ตัดเงินเดือนรอยละ ๕ เปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวแตจนถึงวันฟอง 
ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ จึงฟองขอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ ดําเนินการนําเร่ืองอุทธรณของผูฟองคดีเขาวาระการประชุมของ คณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการงดเวนการกระทําดังกลาว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดําเนินการใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. โดยมีคําส่ังใหยกโทษ 
แกผูฟองคดี และมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืน 
ในระดับเดียวกัน แตสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไมไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๖) 

 
 
 
 
 
 



 
 
๓๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

  กรณีผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานและมีหนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนครพนม ขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานแลว แตผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม 
ไมดําเนินการ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๖/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

  กรณีผูถูกฟองคดีที่  ๑  ซ่ึ ง เปนเจ าพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือน 
เลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร โดยไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณ 
ใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาว
หรือไม ซ่ึงการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนดังกลาวจะนําไปสูการเพาะเลี้ยงสุกร  
และการประกอบกิจการดังกลาวเปนที่ประจักษโดยทั่วไปวากอใหเกิดนํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดจน
กลิ่นและเสียงซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร ประกอบกับผูฟองคดี 
ทั้งสี่สิบสองคนอยูอาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองที่อันเปนชุมชนทองถิ่นของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน  ทั้งน้ี เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอม 
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนและสิทธิ
ดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอําเภอพนัสนิคม  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

  กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณีไมออกคําสั่งให 
ผูฟองคดีซ่ึงถูกพักการปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังของนายอําเภอโนนสะอาด ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ กลับเขาปฏิบัติหนาที่ผูใหญบาน และเบิกจายเงินเดือนหรือคาตอบแทนใหแกผูฟองคดี
ตามอัตราที่ไดรับกอนถูกพักการปฏิบัติหนาที่ ขอใหนายอําเภอโนนสะอาดและผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานีดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่และเบิกจายเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ดังกลาวใหผูฟองคดี  ผูฟองคดีจึงเปนผู ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายเ น่ืองจาก 
เม่ือมีการเพิกถอนคําสั่งพักการปฏิบัติหนาที่ผูฟองคดียอนหลังไปตั้งแตวันที่ออกคําสั่ง 
พักการปฏิบัติหนาที่แลว นายอําเภอโนนสะอาดและผูวาราชการจังหวัดอุดรธานียอมมีหนาที่ 
ตองออกคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ และเบิกจายคาตอบแทนใหแกผูฟองคดี 
ตามสิทธิตั้งแตวันที่คําสั่งพักการปฏิบัติหนาที่ถูกเพิกถอน จนถึงวันที่ผูฟองคดีถูกพัก 
การปฏิบัติหนาที่คร้ังใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๖) 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ 
ไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือรองเรียนกรณีนาย ผ. นายกเทศมนตรีตําบล
หนองสอกับพวก รวมกันฉอโกงเงินของเทศบาลตําบลหนองสอ โดยจัดทําโครงการและ 
เบิกจายเงินอันเปนเท็จ น้ัน นอกจากผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุจะมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องที่ผูฟองคดีรองเรียนแลว ยังมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เพ่ือหาตัวผูตองรับผิดและเพ่ือทราบจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะตองชดใช  อีกทั้ง มีหนาที่
ที่จะตองดําเนินคดีอาญากับผูมีสวนเก่ียวของดวย  ดังนั้น เม่ือผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
ไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวขางตน ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นาย ส. นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก
ไดมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรวมกันในการเบิกถอนเงินจากธนาคาร 
โดยมิไดมีชื่อผูฟองคดีซ่ึงเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบลรวมเปนกรรมการดวย อันเปนการ
ไมชอบดวยขอ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 



 
 
๓๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่กําหนดใหตองมีผูฟองคดีรวมเปนกรรมการดวย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูวาราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธดําเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนาย ส. ในการกระทําดังกลาว  
แตนายอําเภอบางสะพานนอยและผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธซ่ึงมีอํานาจหนาที่ 
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรกและสอบสวน
พิจารณาลงโทษผูบริหารทองถิ่นตามที่ มีขอรองเรียนตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๒  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ก็มิไดดําเนินการสอบสวนและแจงผลใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาล เม่ือผูฟองคดีเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการออกคําส่ังของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปากแพรกดังกลาว แตนายอําเภอบางสะพานนอยและผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ไมดําเนินการสอบสวนใหไดความยุติและสั่งการในกรณีดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ 
ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา 
ของนายอําเภอบางสะพานนอยและผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕๖/๒๕๕๖) 
  เม่ือผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมือง
ลาดสวายและเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลน้ี ผูฟองคดีทั้งสองยอมมีสิทธิที่จะสอดสองดูแล
การบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่มีสถานะเปนผูแทนของประชาชนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นวาเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชน 
ในทองถิ่นหรือประโยชนของทางราชการเปนสวนรวม เม่ือผูฟองคดีทั้งสองอางวาผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานีซ่ึงมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลไมดําเนินการสอบสวนนาย ฉ. 
นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย ตามที่ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือรองเรียน ผูฟองคดีทั้งสอง 
จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการที่ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา 
เกินสมควร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินเพ่ือใหดําเนินการสอบสวนขอพิพาท แตปรากฏวา 
ผูตรวจการแผนดินไมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แตอยางใดตอเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหผูตรวจการแผนดินปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่ผูตรวจการแผนดินละเลย 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๓/๒๕๕๕)  
  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนใหแก
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
และนาย ณ. ละเลยไมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
หนองบัวศาลาและปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ทําใหไดรับความเสียหาย น้ัน 
เม่ือพิจารณาถึงเงินเดือนและคาตอบแทนที่มีการเบิกจายใหแกผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาแลว เงินเดือนและคาตอบแทนดังกลาวเปนเงินงบประมาณ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา หากมีการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับ 
เงินงบประมาณดังกลาวอันเกิดจากการกระทําละเมิดของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
หนองบัวศาลา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา และนาย ณ. ตามที่ผูฟองคดี 
กลาวอาง ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดและเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง ก็คือ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎร 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาแมจะอางวาเปนผูเสียภาษีใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัวศาลา แตก็ไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายและไมไดเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสามโดยนิตินัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๓๖/๒๕๕๗) 

 

  กรณี พิพาทเ ก่ียวกับการสาธารณสุข  อนามัย  และ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

 

  กรณีฟองว า  นายกเทศมนตรี ตํ าบลหนองสอในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ละเลยตอหนาที่ในการระงับ
เหตุเดือดรอนรําคาญ โดยไมเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ปลอยใหนาย น. ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพโดยมิไดมีการปองกันมลพิษ 
ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและกอใหเกิดเหตุความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีและ
ประชาชน น้ัน เม่ือปรากฏวาในขณะที่ยื่นฟองคดีน้ีผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยูที่สํานักงาน 
เทศบาลตําบลหนองสอและพักอาศัยอยูในบานพักของเทศบาลตําบลหนองสอ ผูฟองคดี 
ยอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
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อันเนื่องจากการละเลยตอหนาที่ในเรื่องดังกลาวของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๖/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

  กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตบางแคละเลยตอหนาที่ปลอยให 
ผูรองสอดทั้งสองกอสรางโบสถคริสตในหมูบานจัดสรรโดยไมไดรับอนุญาต ขอใหผูอํานวยการเขต
บางแคปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแกอาคารโบสถคริสตจักรเพชรเกษม เม่ือผูฟองคดี
เปนผูอยูอาศัยติดกับอาคารของผูรองสอดทั้งสองและไดแจงใหผู อํานวยการเขตบางแค 
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แลว แตยังไมไดรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๑/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนเปนราษฎรที่อยูอาศัย
หรือประกอบกิจการอยูในพ้ืนที่ชุมชนตําบลวังกระแจะขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ 
ซ่ึงมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนทองที่ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล 
วังกระแจะออกใบอนุญาตใหบริษัท อ. กอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง  
มีชื่อทางการคาวา หางเทสโก โลตัส ในทองที่ตําบลวังกระแจะ โดยเปนการอนุญาตใหกอสราง
ทางเขาออกอาคารหางจากทางรวมทางแยกนอยกวาระยะที่กฎหมายกําหนด และเปนการอนุญาต
ใหกอสรางอาคารท่ีใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีขนาดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
ขึ้นไป โดยผูขออนุญาตไมไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ผูฟองคดี 
ทั้งสามสิบสองคนยอมเปนผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรงและมากเปนพิเศษกวา
บุคคลทั่วไปที่มิไดอยูอาศัยหรือประกอบกิจการในพ้ืนที่ชุมชนตําบลวังกระแจะขององคการ
บริหารสวนตําบลวังกระแจะ อันเนื่องมาจากการกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
วังกระแจะและบริษัท อ. ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการผังเมือง และการคมนาคมและขนสง  ทั้งน้ี เพ่ือให
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 
ตามมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๖๗ วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเน่ืองจากการกระทําหรือ 
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การงดเวนการกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕๗/๒๕๕๖)  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 

 

  กรณีผูฟองคดีไดยื่นคําขอแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง 
แตผูอํานวยการเขตปทุมวันยังมิไดดําเนินการแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง  ดังนั้น 
การท่ีผูอํานวยการเขตปทุมวันยังไมไดดําเนินการยายผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานกลาง  
ยอมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการงดเวนการกระทําของผู อํานวยการเขตปทุมวัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 

 

  กรณีผูฟองคดีไดยื่นคํากลาวหาพันเอก ส. กรณีประพฤติผิด
มรรยาททนายความตอประธานกรรมการมรรยาททนายความ แตประธานกรรมการมรรยาท
ทนายความมีคําสั่งไมรับเปนคํากลาวหา ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตไมไดรับแจง 
ผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการงดเวนการกระทํา
ของประธานกรรมการมรรยาททนายความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาสถาปนิกฟองวา การดําเนินการ
ของสภาสถาปนิกมีการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย สรางความเส่ือมเสียใหเกิดขึ้นตอ
สภาสถาปนิกหลายประเด็น คือ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขในงบดุลประจําป มีการรับเงิน 
ที่อางวาเปนเงินบริจาคจากผูรับเหมางานกอสรางและรับบริจาควัสดุกอสรางจากผูจําหนาย 
วัสดุกอสราง อันขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใชอํานาจรับรองปริญญาทางสถาปตยกรรม 
เกินกวาที่พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดไว และมีการออกขอบังคับวาดวย 
การพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองโดยมีลักษณะเลื่อนลอย จึงไดยื่นเรื่องรองเรียนตอรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาสถาปนิก ใหพิจารณาความผิด 
ของสภาสถาปนิกดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๙/๒๕๕๗) 
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   กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

   กรณีผูฟองคดีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี 
จํากัด ไดรองเรียนตอสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
กระทําการทําใหสหกรณเสียหาย หรือสหกรณหรือสมาชิกเสื่อมเสียผลประโยชน สวนสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานีมีหนาที่ตรวจสอบการกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ 
ของสหกรณวามีการกระทําที่ทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย หรือสหกรณหรือสมาชิกสหกรณ
เสื่อมเสียผลประโยชนหรือไม หากขอเท็จจริงปรากฏวาการกระทําของกรรมการ ผูจัดการ  
หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย หรือสหกรณหรือสมาชิกสหกรณเสื่อมเสีย
ผลประโยชนแลว แตสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีละเลยไมตรวจสอบและไมกระทําการ 
อยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายใหอํานาจไว ยอมทําใหสหกรณหรือสมาชิกสหกรณไดรับ 
ความเสียหาย และแมวาการละเลยการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหนาที่ของสมาชิกสหกรณ แตการทําใหสมาชิกสหกรณเสื่อมเสียผลประโยชน 
ที่ควรจะไดรับ ก็ถือวาสมาชิกสหกรณไดรับความเสียหายแลว เพราะผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง ไมจําเปนวาตองเปนผูที่ไดรับผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
เทาน้ัน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการงดเวนการกระทําของสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมการ
พัฒนาชุมชน จํากัด ไดยื่นหนังสือรองเรียนตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณใหตรวจสอบ
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด การรองเรียน 
ของผูฟองคดีจึงเปนการใชสิทธิในการริเริ่มกระบวนการตรวจสอบจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณ ซ่ึงสิทธิของผูฟองคดีดังกลาวไดกําหนดไวในระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวย 
วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณและการอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนมาตรการ
ภายในของฝายปกครองที่มีสถานะเปนกฎ การที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณไมตรวจสอบ
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณดังกลาวตามที่มีการรองเรียน ยอมทําใหสิทธิในการริเร่ิม
กระบวนการตรวจสอบจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณของผูฟองคดีไดรับผลกระทบ  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๕) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนชาวนาที่ทํานาอยูในที่ ดินพิพาท  
และไดมีหนังสือขอใหคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลบางเสาธง 
มีคําวินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนผูเชานาในท่ีดินที่พิพาท เพ่ือผูฟองคดีจะไดรับความคุมครอง 
ตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เน่ืองจากผูฟองคดีถูกกลาวหาวา
เปนผูบุกรุกเขามาทํานาในที่ดินพิพาท น้ัน แมที่นาที่พิพาทไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม บ. 
ตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสมุทรปราการไดมีคําส่ังยกคํารอง 
ของผูฟองคดีที่ขอใหงดการบังคับคดีในที่นาที่พิพาทแลวก็ตาม แตโดยที่พระราชบัญญัติ 
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๘ บัญญัติวา การเชานายอมไมระงับไป
เพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา ผูรับโอนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มีตอผูเชานา
ตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงหากคํารองของผูฟองคดีไดรับการวินิจฉัยก็อาจมีผลใหผูฟองคดี 
อยูในฐานะผูเชานาตามพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับนายอําเภอบางเสาธงเปนผูที่มี
อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําตําบลตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ตลอดจนเปนผูที่มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการของคณะกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๙ (๑) 
และ (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ฉะน้ัน เม่ือคํารองของผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณา
วินิจฉัย โดยผูฟองคดีอางวานายอําเภอบางเสาธงยังไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว 
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๔/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอนายอําเภอจักราชเพ่ือขอให
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินคดีกับนาย ว. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
กรณีทุจริตขอรับเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย นํ้าทวมขังและไหลหลาก ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และนายอําเภอจักราชไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเรื่องดังกลาวแลว  ตอมา  
ผูฟองคดีมีหนังสือขอคัดสําเนาคําใหการของคณะกรรมการ สรุปผลการสอบสวนขอเท็จจริง 
พรอมทั้งสัญญาเชาบอเลี้ยงปลาทุกสัญญาที่ เ ก่ียวของ แตผูนายอําเภอจักราชเพิกเฉย 
ไมดําเนินการดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  กรณีผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๙๐๐  
และไดยื่นคําขอรังวัดที่ดินดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดิน เม่ือพนักงาน
เจาหนาที่ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหผูฟองคดีตามคําขอรังวัด ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 



 
 
๓๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีผูฟองคดีมีหนังสือขอใหผูอํานวยการสํานักงานทางหลวง
จังหวัดปทุมธานีจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แตผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงจังหวัด
ปทุมธานยีังไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดีและดําเนินการจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๗) 

  

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 

  

  กรณีฟองวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการ 
เขตธนบุรี หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี และเจาหนาที่อนามัย ๖ ละเลย 
ตอหนาที่ปลอยใหผูรองสอดประกอบกิจการซอม ดัดแปลง และตกแตงรถจักรยานยนต  
โดยไมไดรับอนุญาต เปนเหตุใหผูฟองคดีและผูอยูอาศัยใกลเคียงไดรับความเดือดรอน เน่ืองจาก
กลิ่นเหม็นของน้ํามันเบนซินและสารเคมีที่ผูประกอบการใชลางชิ้นสวนอะไหลและเครื่องยนต 
อีกทั้ง มีการทดลองเครื่องยนตเสียงดัง ขอใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ 
เขตธนบุรี หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี และเจาหนาที่อนามัย ๖ ควบคุม 
มิใหผูรองสอดประกอบกิจการที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดี 
เปนผูอยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่ผูรองสอดประกอบกิจการดังกลาว และไดแจงให 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตธนบุรี หัวหนาฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 
เขตธนบุรี และเจาหนาที่อนามัย ๖ ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แลวแตยังไมไดรับการแกไขเยียวยา
ความเดือดรอนเสียหายแตอยางใด ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 

 

  กรณีผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบการขนสงประจําทาง 
การปลอยปละละเลยใหมีกลุมรถยนตสี่ลอเล็กรับจางโดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  
รับสงผูโดยสารทับซอนเสนทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหประกอบการขนสงประจําทาง 
ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๗) 

 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

  กรณีผูฟองคดีมีบัญชีเงินฝากประจํากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) สาขาสาขานครศรีธรรมราช ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการตรวจสอบกรณีมีผูปลอมลายมือชื่อ 
ของผูฟองคดีถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีไปประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดี 
ไดรองเรียนใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบการกระทําของธนาคารดังกลาว  
แตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยยังไมดําเนินการให จึงฟองขอใหผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทยตรวจสอบการกระทําของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
นครศรีธรรมราช เม่ือผูฟองคดีเปนเจาของบัญชีเงินฝากดังกลาวรวมกับผูอ่ืน ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีเปนผูอยูอาศัยในซอยราษฎรพัฒนา ๑๕ แยก ๔ 
และใชประโยชนจากคลองทับชางบนซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ดวยการคาขาย 
ใหแกผูสัญจรทางนํ้า การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ อุทธรณคําสั่ง 
ของผูอํานวยการเขตสะพานสูง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอน 
สิ่งปลูกสรางใด ๆ ออกจากเขตคลองทับชางบนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และแจง 
ในอุทธรณดวยวาหากผูอํานวยการเขตสะพานสูงไดดําเนินการตรวจสอบที่ดินที่อยูในพ้ืนที่น้ัน 
จะพบวามีบานอีกสองหลังปลูกสรางรุกล้ําที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินเชนเดียวกัน 
แตผูอํานวยการเขตสะพานสูงไมไดออกคําสั่งใหร้ือถอนบานอีกสองหลังดังกลาว ซ่ึงเปนหนาที่
ของกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตสะพานสูง ในการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการงดเวนการกระทําของกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และผูอํานวยการเขตสะพานสูง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๙/๒๕๕๕)   
  กรณีผูฟองคดีถูกจับกุมดําเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติด 
ใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ ใหยึดเงินสดจํานวน ๕๑๕,๐๐๐ บาท ของผูฟองคดีไวชั่วคราว โดยมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และพนักงานอัยการ 
ไดยื่นฟองผูฟองคดีตอศาลจังหวัดเชียงราย  ตอมา ศาลจังหวัดเชียงรายไดมีคําพิพากษายกฟอง 



 
 
๓๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตใหริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจนของกลางตามคดีหมายเลขแดงที่ ๘๕๗/๒๕๕๓ 
เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และไดออกใบสําคัญแสดงวาคดีถึงที่สุดตามหนังสือศาลจังหวัด
เชียงราย ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ขอคืนทรัพยสินที่ถูกยึดไว  
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอทราบผลการพิจารณาขอคืนทรัพยสิน 
ตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และปรากฏหลักฐานใบตอบรับ EMS 
ในประเทศ (ป. ๑๓๓ ข.) วา เจาหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดรับหนังสือไวเม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แตจนถึงปจจุบัน ผูฟองคดีก็ยังไมได 
รับแจงผลและไมไดรับทรัพยสินที่ถูกยึดไวคืน ผูฟองคดีจึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณา
และมีคําสั่งคืนทรัพยสินใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือศาลจังหวัดเชียงรายมีคําพิพากษายกฟองและ
คดีถึงที่สุดแลว การยึดทรัพยสินของผูฟองคดียอมสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ การดําเนินการ
เพ่ือคืนทรัพยสินเปนการกระทําทางปกครอง ไมใชขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เม่ือผูฟองคดีอางวาไดดําเนินการยื่นเรื่องขอรับทรัพยสินภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว แตเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไมดําเนินการใด ๆ  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องจากการงดเวนการกระทํา 
ของเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๑๐๗๖๐ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงอยูติดทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๓ (หาดใหญ-จะนะ) ผูฟองคดีใชที่ดินแปลงดังกลาวประกอบกิจการซ้ือขาย 
รถยนตมือสอง แตในการเคลื่อนยายรถยนตเขาออกเกิดความไมสะดวก และไมสามารถ 
ใชประโยชนในที่ดินของผูฟองคดีไดเต็มพ้ืนที่ เน่ืองจากมีเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ปกอยูตรงบริเวณหนาที่ดินของผูฟองคดี และอยูหางจากหลังคาเต็นทประมาณ ๒ เมตร  
ซ่ึงเสาไฟฟาตนดังกลาวมีอยูแลวกอนที่ผูฟองคดีจะซ้ือที่ดินแปลงดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการยายเสาไฟฟา ซ่ึงนับแตวันที่
ไดยื่นหนังสือตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูฟองคดีไมไดรับการชี้แจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
แตอยางใด น้ัน แมเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมไดปกอยูบนที่ดินของผูฟองคดี 
แตมีระยะหางจากหลังคาเต็นทขายรถยนตมือสองของผูฟองคดีประมาณ ๒ เมตร ทําให 
การเคลื่อนยายรถเขาออกจากเต็นทเกิดความไมสะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุได ถือวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการปกเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีผูฟองคดีเปนผูยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือใหตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และเปนผูไดรับผลกระทบจากมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ที่ใหยุติเร่ืองรองเรียนดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕/๒๕๕๗) 

 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีเพียงหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ดําเนินการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางของเจามรดกใหแกทายาท โดยมิไดมีคําขอยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ 
ตามมาตรา ๗๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนเหตุใหสํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  
สาขาสามพรานมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจงใหผูฟองคดีนําโฉนดที่ ดิน 
และเอกสารที่เก่ียวของพรอมดวยทายาทที่จะรับมรดกไปยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  
แมตอมาผูฟองคดีจะอางวาไดไปติดตอขอโอนมรดกดังกลาวตอสํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  
สาขาสามพราน และไดรับการปฏิเสธดวยวาจาจากเจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของเม่ือวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนและเสียหายจากการกระทําดังกลาว
แลวก็ตาม แตการท่ีจะวินิจฉัยวาผูที่นําคดีปกครองมาฟองตอศาลปกครองเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ดังกลาวหรือไม น้ัน ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ ดํารงอยูในเวลาที่ยื่นฟองเปนสําคัญ  
เม่ือขณะที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาล ผูฟองคดีมิไดนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปขอ 
จดทะเบียนโอนมรดกตอพนักงานเจาหนาที่ แตกลับมีเพียงหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ดําเนินการจดทะเบียนโอนมรดก 
ใหแกทายาทเทาน้ัน กรณีจึงยังไมมีการกระทําที่เปนขอพิพาทอันเกิดจากการท่ีหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการงดเวนการกระทํา
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๐/๒๕๕๕) 



 
 
๓๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีผู ฟ อ งค ดี เป นผู ค รอบครองทํ าประ โยชน ใ นที่ ดิ น 
ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๑๐๖๒๗ บริเวณอางเก็บนํ้าแมต๋ํา ซ่ึงอยูใน
ความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพะเยา และอยูในเขตปกครองของเทศบาลตําบลแมกา 
ไดรับความเดือดรอนจากการท่ีมีกลุมบุคคลซ่ึงผูฟองคดีอางวาเปนขาราชการและมีอิทธิพล 
ขมขูคุกคามและบุกรุกที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียน 
ตอผูวาราชการจังหวัดพะเยาขอใหชวยเหลือและแกไขความเดือดรอนเพ่ือใหผูฟองคดีอยูทํากิน
ในพ้ืนที่ดังกลาวตลอดไปโดยไมมีผูใดรบกวนสิทธิ เหตุแหงความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดี
จึงเนื่องมาจากมีผูบุกรุกเพ่ือแยงสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงผูฟองคดียึดถือครอบครอง
โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงการจะนําที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
มาดําเนินการจัดที่ดินหรือรับรองสิทธิใหบุคคลใดหรือไมขึ้นอยูกับโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล
ในการจัดที่ดินเพ่ือประชาชนอันเปนเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ กรณีจึงไมมี 
การกระทําหรือการงดเวนการกระทําใดของผูวาราชการจังหวัดพะเยาที่เปนการใชอํานาจหรือ
ละเลยไมใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง 
และผูฟองคดีก็ไมมีสิทธิใด ๆ ในที่ดินที่อางวาถูกแยงการครอบครอง จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากการกระทําของผูวาราชการจังหวัดพะเยา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๙๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดขอรังวัดตรวจสอบเน้ือที่ตามหลักฐาน 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๐๔ แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา ไมดําเนินการรังวัด 
ตามรูปที่ดินที่ถูกตอง และมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง  
สาขาเกาะคา ออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๐๔ ใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีเพียงแตไดนําหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกลาว ไปยื่นคําขอรังวัด
ตรวจสอบเนื้อที่ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา ไดทําการรังวัดสอบเขต 
เม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ปรากฏวา นายอําเภอเกาะคาและนายกเทศมนตรีตําบล 
ลําปางหลวงไดคัดคานวาผูฟองคดีนํารังวัดทับลําเหมืองสาธารณประโยชน สวนนาง ส.  
และนาง ม. คัดคานวาผูฟองคดีนํารังวัดทับที่ดินของบุคคลทั้งสอง เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ลําปาง สาขาเกาะคา ทําการสอบสวนไกลเกลี่ยตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคหา แหงประมวล
กฎหมายที่ ดินแลว คูกรณีไมสามารถตกลงกันได เทา น้ัน  โดยไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดนําหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกลาวไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง 
สาขาเกาะคา แตอยางใด และโดยที่มิใชเปนกรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีอํานาจออกโฉนดที่ ดินใหไดโดยท่ีไมตองมีคําขอของผูฟองคดี  ดังน้ัน เ ม่ือผูฟองคดี 
ยังไมไดยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 
ในการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการกระทํา 
หรือการงดเวนการกระทําใด ๆ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา นายก 
องคการบริหารสวนตําบลลําปางหลวง และนายกเทศมนตรีตําบลลําปางหลวง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับโดยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน ที่ดินตั้งอยูหมูที่ ๑  
ตําบลชองสามหมอ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เน้ือที่ ๑๘ ไร ๒ งาน ผูฟองคดีอางวา
เจาหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค ไดทราบเรื่องการขอออก 
เอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกลาวของผูฟองคดีแลว แตเพิกเฉยไมดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูฟองคดีโดยอางวาไมมีพยานหลักฐานมาแสดง  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย เน่ืองจากไมสามารถนําที่ดินไปจดทะเบียน 
ทํานิติกรรมอ่ืนไดตามกฎหมาย ขอใหกรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขา 
คอนสวรรค ดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว
ใหแกผูฟองคดี หากไมดําเนินการขอใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดไปยื่นคําขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามคําฟองแตอยางใด ประกอบกับขอเท็จจริงในสํานวนคดีไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดนําพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาที่มอบหมายเพื่อทําการสํารวจ 
รังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ ดินของตนตามวันและเวลาที่ 
พนักงานเจาหนาที่ไดนัดหมายตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของ 
กรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๐๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดเคยย่ืนคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดขอนแกน สาขานํ้าพอง เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ใหดําเนินการออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในที่ดินพิพาท และไมปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขานํ้าพอง  
ไดมีการพิจารณาดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีใหแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณา 
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ใหผูฟองคดีทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ โดยที่ผูฟองคดีก็มิได
ดําเนินการยื่นฟองคดีตอศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดจนเวลาลวงพนมาเปนเวลากวา ๒ ป  
ผูฟองคดีจึงได นําเ ร่ือง น้ีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  
โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ ดินพิพาท 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขานํ้าพอง ใหมอีก เพ่ือดําเนินการแกไขความเดือดรอน
ดังกลาว แตผูฟองคดีกลับมีหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอความอนุเคราะหไปยัง 
อธิบดีกรมที่ดินเพ่ือมอบหมายใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
จึงถือวายังไมมีการกระทําที่อธิบดีกรมที่ดินตองดําเนินการหรือละเลยลาชาในการดําเนินการ
เพ่ือใหเปนไปตามคําขอของผูฟองคดี อันจะถือวาเกิดขอพิพาทเปนคดีปกครอง ผูฟองคดีจึงมิใช
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของอธิบดีกรมที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๑/๒๕๕๖)  
  กรณีฟองขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตากออกโฉนดที่ดิน 
ในสวนที่ยังไมไดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีและนองสาวเต็มทั้งแปลง เม่ือผูฟองคดีรับวา 
ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินรวม ๒ แปลง โดยที่ดินแปลงที่หน่ึงไมมีหลักฐาน 
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูตรวจการแผนดินปรากฏวา 
ที่ดินแปลงดังกลาวตั้งอยูระหวางแนวเขตที่ดินตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
ฉบับที่ ๓๓๖๕/๒๕๑๔ แปลงหนองกลางสาธารณประโยชน กับที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขท่ี ๑๗๒๗ สวนที่ดินแปลงที่สองมีหลักฐานหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๗๒๗ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตากไดออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีตามคําขอแลว โดยไมปรากฏขอเท็จจริงในสํานวนคดีวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอ 
ออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายในสวนของที่ดินแปลงที่หน่ึง หรือไดมีการนําพนักงาน
เจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงดังกลาว และพนักงาน
เจาหนาที่ไดใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
กรณีจึงยังไมมีการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองอันมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิในการถือครองที่ดินแปลงที่หน่ึงของผูฟองคดีอันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการกระทํา
หรือการงดเวนการกระทําของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตากและนายชางรังวัด สํานักงานที่ดิน
จังหวัดตาก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๖) 
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  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ เพ่ือขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดิน
ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยไมไดแจงการครอบครองที่ดิน  
ตามคําขอลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ แตผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ไดคัดคานการรังวัดที่ดินดังกลาวโดยอางวาผูฟองคดีนํารังวัดทับที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ จึงยังไมไดออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนใหแกผูฟองคดี และตอมาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาวา ที่ดินพิพาทเปนสวนหนึ่ง 
ในที่ดินขององคการอุตสาหกรรมเหมืองแร ซ่ึงสืบสิทธิตอเน่ืองมาจากกรมทรัพยากรธรณี 
และกรมโลหะกิจตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๘ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และไมเคยเพิกถอนสภาพที่ดินดังกลาวแตประการใด  ดังน้ัน  
ผูฟองคดีซ่ึงเปนคูความในคดีจึงยอมตองผูกพันตามคําพิพากษาถึงที่สุดดังกลาวตามมาตรา ๑๔๕ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหอธิบดีกรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  
สาขาหาดใหญ ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ใหแกผูฟองคดีได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสดุที่ ๕๗๔/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดนํา
หลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของที่ดินสองแปลง ตั้งอยูหมูที่ ๖ (หมูที่ ๓ เดิม) 
ตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเพ่ือรวมที่ดินทั้งสองแปลง 
ใหเปนแปลงเดียวกันตอเจาหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต แตเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดภูเก็ตซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการออกโฉนดที่ดินใหแก
ผูฟองคดีไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
รับวาการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)  
ของผูฟองคดีน้ันไดยื่นตอเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต คือ นาย ธ. ซ่ึงภายหลัง
จากน้ัน นาย ธ. ไดนําสําเนาโฉนดที่ดิน ออก ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยมีนาย ธ.  
เปนผูลงนามในฐานะเจาพนักงานที่ดิน นาย ส. เปนผูเขียน นางสาว น. เปนผูทาน และนาย ธ. 
เปนผูตรวจ มายืนยันตอผูฟองคดีวา ไดดําเนินการเขียนแผนที่โฉนดที่ดินของผูฟองคดีเสร็จแลว 
แตในเวลาตอมา นาย ธ. ไดลาออกจากราชการโดยนําหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) และเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ตระเตรียมสงมอบใหแกผูฟองคดีหลบหนีไปดวย  
โดยท่ีผูฟองคดีไมไดไปติดตามการขอออกโฉนดที่ดินอีกเลยเนื่องจากเชื่อวาอยูระหวาง 
การดําเนินการของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จนเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดี
ไดมอบหมายใหทนายความไปขอตรวจดูระวางแผนที่โดยไมไดยื่นคําขอตามระเบียบ 



 
 
๓๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของทางราชการแลวพบวา ในระวางแผนที่มีรูปแผนที่ตรงกับรูปแผนที่ในสําเนาโฉนดที่ดิน  
แตไมมีเลขที่โฉนดและไมพบขอมูลเก่ียวกับการขอออกโฉนดท่ีดิน รวมทั้งหลักฐานการแจง 
การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของผูฟองคดีในสารบบการออกโฉนดที่ดินของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต อันเปนขอเท็จจริงที่สอดคลองกับผลการตรวจสอบของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ภูเก็ตที่ตรวจสอบแลวไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดมีการย่ืนคําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัย
หลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หมูที่ ๖ (หมูที่ ๓ เดิม) ตําบลกมลา อําเภอกะทู 
จังหวัดภูเก็ต ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต  ดังน้ัน จึงไมอาจถือวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอ 
ออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรณีจึงยังไมมีขอพิพาทท่ีเกิดจากการท่ี 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี อันมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนไดไปพบเจาหนาที่ของ 
ศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินประจําจังหวัดระยอง เพ่ือขอใหออกโฉนดท่ีดิน 
ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตําบลใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสี่คน  
แตผูอํานวยการศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดระยอง-จันทบรี-ตราด- 
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และนายชางรังวัด (นาย ส.) เพิกเฉยไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแตอยางใด 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดระยอง-จันทบรี-ตราด- ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และนายชางรังวัด (นาย ส.) ปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดโดยการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสี่คน เม่ืออํานาจในการ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนเปนอํานาจของผูอํานวยการศูนยอํานวยการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินจังหวัดระยอง-จันทบรี-ตราด- ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๕๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานที่ดิน และคําส่ังกรมที่ดิน  
ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  เรื่ อง  แตงตั้ ง เจาหนาที่ปฏิบัติ งานตามโครงการเรงรัด 
การออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายชางรังวัด 
(นาย ส.) มิใชผูมีอํานาจในการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนแตอยางใด ผูฟองคดี 
ทั้งสิบสี่คนจึงมิได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเน่ืองจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
ของนายชางรังวัด (นาย ส.) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๐/๒๕๕๗) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา นายอําเภอไชยาและองคการบริหารสวนตําบล 
ปาเว ไมดําเนินการยื่นคําขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เลขที่ ๒๙๙๓๒ และเลขที่ ๒๙๙๕๓ หมูที่ ๓ บานทาหัก ตําบลปาเว อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือพิสูจนแนวเขตที่ดินวาที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๑๘๑ ตําบลปาเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงปรากฏหลักฐาน 
ตามสารบัญจดทะเบียนระบุชื่อผูฟองคดีที่ ๒ แตเพียงผูเดียวเปนผูมีสิทธิครอบครองไดรุกล้ํา 
แนวเขตที่ดินตาม น.ส.ล. ทั้งสองแปลงดังกลาวหรือไม ทําใหผูฟองคดีที่ ๒ ไมสามารถ 
ออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได จึงฟองขอใหนายอําเภอไชยาและ
องคการบริหารสวนตําบลปาเวดําเนินการยื่นคําขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน น.ส.ล.  
และรวมกันดําเนินการใด ๆ เพ่ือพิสูจนแนวเขตที่ดิน น.ส.ล. เพ่ือใหผูฟองคดีที่ ๒ ใชเปนเอกสาร
ประกอบในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน น้ัน แมนายอําเภอ 
ไชยาและองคการบริหารสวนตําบลปาเวจะมีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันตามที่กําหนดในมาตรา ๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ก็ตาม แตการที่นายอําเภอ
ไชยาและองคการบริหารสวนตําบลปาเวจะยื่นคําขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ตามหลักฐาน น.ส.ล. เลขที่ ๒๙๙๓๒ และ 
เลขท่ี ๒๙๙๕๓ หรือไม ก็มิใชผลโดยตรงที่ทําใหผูฟองคดีที่ ๒ ไมมีสิทธิไดรับโฉนดที่ดิน 
ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตามที่ผูฟองคดีทั้งสองกลาวอาง ผูฟองคดีที่ ๒ จะมีสิทธิ
ไดรับโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินหรือไม ยอมเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  อีกทั้ง การออกโฉนดที่ ดินจําเปนตองมีแนวเขตที่ชัดเจน 
ซ่ึงหากผูฟองคดีที่ ๒ ตองการทราบวาแนวเขตที่ดินของตนอยูที่ใด รุกล้ําที่สาธารณประโยชน
หรือไม ผูฟองคดีที่ ๒ มีสิทธิตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเ พ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ ดิน  (ฉบับที่  ๔ )  พ .ศ .  ๒๕๒๘  
ที่จะขอสอบเขตที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนของตนได  ดังนั้น การที่นายอําเภอ 
ไชยาและองคการบริหารสวนตําบลปาเวจะยื่นคําขอสอบเขตท่ีสาธารณประโยชนที่อยูใน 
ความดูแลรักษาของตนหรือไม จึงไมเปนผลโดยตรงที่จะทําใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการงดเวนการกระทําของนายอําเภอไชยา และองคการบริหาร
สวนตําบลปาเว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๒/๒๕๕๗) 



 
 
๓๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิไดรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข 
แตเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมิไดดําเนินการออกเอกสารสิทธิดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง จึงขอใหเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการ 
ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน ในการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข เกษตรกร
ตองยื่นคํารองขอเขาทําประโยชนในที่ดินตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมกําหนด  ดังน้ัน หากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาตนเปนผูมีสิทธิไดรับ  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในพ้ืนที่ที่ครอบครองและทําประโยชน ก็ตองดําเนินการยื่นคํารองขอ 
ตามหลักเกณฑดังกลาวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการพิจารณาออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข 
ตอไป การที่ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสุรินทร และหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ ถึงผูวาราชการจังหวัดสุรินทร เพ่ือขอสิทธิทํากินในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาหินลม  
ยังไมอาจถือไดวาเปนการยื่นคํารองเพื่อขอรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
ตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณา ผูฟองคดีทั้งสองจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๓๕/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีไมออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี โดยขอใหกองทัพบกประสานกับเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงแปลความไดวาผูฟองคดีประสงคใหมีการออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาทเน้ือที่
ประมาณ ๑ ไร ๑ งาน ใหแกผูฟองคดีโดยผูฟองคดีไดแจงความประสงคจะรังวัดออกโฉนดที่ดิน
โดยวิธีเดินสํารวจออกโฉนดที่ ดินและภายหลังไดไปแจงตอผูถูกฟองคดี แตมิไดรับแจง 
ผลการพิจารณาแตอยางใด แตเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดิน
เปนที่ดินราชพัสดุใชในราชการกระทรวงกลาโหม ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เลขที่ ๑๖๒/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๑ เน้ือที่ ๕๙ ไร ๔๓ ตารางวา ซ่ึงผูฟองคดี 
ถูกพนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีเปนโจทกฟองผูฟองคดีเปนจําเลยตอศาลจังหวัดปราจีนบุรี 
ในคดีอาญาฐานความผิดบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐระหวางวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เหตุเกิดที่ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี ผูฟองคดีรับสารภาพศาลจังหวัดปราจีนบุรี มีคําพิพากษา คดีหมายเลขแดง 
ที่ ๑๐๔๓/๒๕๔๗ ใหลงโทษจําคุก ๒ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โดยโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว
ในกําหนด ๑ ป ผูฟองคดีไมไดอุทธรณ คดีถึงที่สุดแลว  หลังจากน้ัน เจาพนักงานบังคับคดี  
ไดมีประกาศบังคับคดี ลงวันที่ ๒๓พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจงใหผูฟองคดีและบริวารออกจาก 
ที่ดินพิพาท ยอมฟงไดวาผูฟองคดีไมใชผู มีสิทธิครอบครองที่ ดินพิพาท และมิใชบุคคล 
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ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงพิพาทใหได ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอน
หรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๕๘) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกกระทบสิทธิไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการกระทําของนาง ฉ. ที่มีเจตนากลั่นแกลงกลาวหาหรือรองเรียนผูฟองคดี 
โดยปราศจากความเปนจริง จึงประสงคใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
ดําเนินการทางวินัยแกนาง ฉ. น้ัน การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการเปนเรื่องที่ผูบังคับบัญชา 
ผูมีอํานาจจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทําความผิด  
อันกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ผูเสียหายในกรณีที่มีการกระทําความผิดทางวินัย 
ไดแก ราชการหรือหนวยงานของรัฐ และเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณี แมผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต ๑ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จะดําเนินการสืบสวน 
หาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยกับนาง ฉ. ก็ไมเปนการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ เพราะความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดี 
กลาวอางเกิดจากการกระทําของนาง ฉ. ผูฟองคดีไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวน 
การกระทําของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๗/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา นายอําเภอเมืองกาฬสินธุและผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ ละเลยตอหนาที่ในการพิจารณาสอบสวน ก. จากการที่เปนแกนนําของชาวบาน 
ในการประทวงขับไลผูฟองคดีและไดมีการปดก้ันถนนสาธารณะ ซ่ึงนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ
และผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดมีการสอบสวนและพิจารณาแลว ปรากฏขอเท็จจริงวา 
นาย ก. เปนแกนนําในการปราศรัยเรียกรองในการชุมนุมจริง แตมิไดเปนแกนนําหรือรวม 
ในการปดถนน จึงเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  
นายอําเภอเมืองกาฬสินธุจึงไดวากลาวตักเตือนนาย ก. เปนลายลักษณอักษร โดยผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเห็นเปนการสมควรแกกรณี จึงใหยุติเร่ือง แตผูฟองคดียังไมพอใจ
ในผลของการดําเนินการดังกลาว จึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหนายอําเภอ
เมืองกาฬสินธุและผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุสอบสวนและวินิจฉัยวา นาย ก. มีความผิด 
ตามมาตรา ๑๒ (๘) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  
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และใหถอดถอนจากตําแหนง ซ่ึงตามคําฟองของผูฟองคดีในคดี ผูที่จะมีสิทธิฟองคดีพิพาท
ดังกลาวอยางนอยตองเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรในเร่ืองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี  
แตจากกรณีขอพิพาทตามคําฟองไมมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงไมใชผูเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีไดรองเรียนการกระทําของพันตํารวจโท น.  
สามีของผูฟองคดีตอพันตํารวจเอก ช. วา สามีของผูฟองคดีมีความสัมพันธกับผูตองหา 
ในคดีอาญา โดยขอใหลงโทษทางวินัยใหยายสามีของผูฟองคดีออกจากจังหวัดขอนแกน  
แตพันตํารวจเอก ช. ลงโทษเพียงกักยามเปนเวลา ๓๐ วัน  ตอมา ผูฟองคดีไดรองเรียน 
การกระทําของสามีของผูฟองคดีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยใหยายสามีของผูฟองคดี 
ออกจากราชการจังหวัดขอนแกน หากไมยายก็ขอใหไลสามีของผูฟองคดีออก แตสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไม ดําเนินการและไมแจงใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงรองเรียนตอ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสงเรื่องใหศูนย ๑๑๑ พิจารณา
และแจงผูฟองคดีวาใหยุติเรื่องรองเรียนโดยใหรอวาระการแตงตั้งโยกยาย น้ัน แมการกระทําของ
สามีของผูฟองคดีจะมีผลกระทบตอจิตใจของผูฟองคดี และทําใหผูฟองคดีไดรับความอับอาย 
เสื่อมเสียชื่อเสียงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําฟอง แตการท่ีพันตํารวจเอก ช. มีคําส่ังลงวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สั่งลงโทษพันตํารวจโท น. สามีของผูฟองคดี โดยลงโทษใหกักยาม  
๓๐ วัน เปนการเลือกใชดุลพินิจในการลงโทษสามีของผูฟองคดีแลว การที่ผูฟองคดีเห็นวา 
การลงโทษดังกลาวไมเหมาะสม ควรลงโทษโดยการโยกยายหรือไลออกจากราชการ ก็เปนเพียง
ความรูสึกทางจิตใจ และหากผูบังคับบัญชาของสามีของผูฟองคดีจะมีคําส่ังลงโทษอยางใด  
ก็ไมมีผลตอการเยียวยาแกไขความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ เพราะการกระทํา 
ที่ไมถูกตองทางศีลธรรมของสามีของผูฟองคดีซ่ึงเปนเหตุแหงความเดือดรอนเสียหายก็ยังคงมีอยู  
ดวยเหตุน้ี ในทางนิตินัยจึงไมถือวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังลงโทษ
หรือไมลงโทษดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๕๖) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

  กรณีฟองขอใหนายกรัฐมนตรีปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน
ราคาที่ดินและอัตราภาษีบํารุงทองที่ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันภายในเวลาที่ศาล
กําหนด เม่ือผูฟองคดีเปนเพียงประชาชนทั่วไปฟองคดีในฐานะเปนตัวแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการเรียกรองใหรัฐในฐานะผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชอํานาจ 
ใหเกิดประสิทธิภาพแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงถือมิไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงอันกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวของ
นายกรัฐมนตรีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีละเลยการปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๕๕)  
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก
การที่นาง ภ. ผูบุกรุกเขาไปขุดบอนํ้าในทางสาธารณประโยชน ทําใหผูฟองคดีไมสามารถใชทาง
ดังกลาวเปนทางเขาออกที่ดินได หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะถูกฟองในคดีน้ี 
ก็คือ เทศบาลตําบลเกล็ดแกว และนายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ 
ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกล็ดแกวตามมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาง ภ. เปนเพียงเจาหนาที่ในสังกัด 
ของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว ที่ไมมีหนาที่ดูแลรักษาทางสาธารณประโยชนตามบทบัญญัติดังกลาว 
กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
เสียหายอันเนื่องจากการกระทําของนาง ภ. (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ และนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ ใชอํานาจตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ .ศ .  ๒๔๙๖  ดําเนินการสอบสวนและถอดถอนนาย  ส .  ออกจากตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ เ น่ืองจากนาย ส . ไมยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองขอนแกนที่พิพากษาใหเทศบาลตําบลหนองสอชําระเงินทุนการศึกษาและคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการใหแกผูฟองคดี และคําพิพากษาถึงที่สุดแลว น้ัน ความเดือดรอน
เสียหายของผูฟองคดีเกิดจากการที่นาย ส. ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ  
ไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองขอนแกนซึ่งถึงที่สุดแลว ผูฟองคดีชอบที่จะไปรองขอ
ตอศาลปกครองขอนแกนในคดีเดิม เพ่ือใหศาลดําเนินการบังคับคดีกับนาย ส. ตามคําพิพากษา



 
 
๓๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอไป การที่ผูฟองคดีฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ และ
นายอําเภอเมืองกาฬสินธุเปนคดีน้ี จึงไมอาจเยียวยาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดี
ดังกลาวได กรณีถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ และนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แตนายกเทศมนตรีอุดรธานีจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหผูฟองคดี 
ไมครบถวน น้ัน หากผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูฟองคดีก็ชอบท่ีจะ
มีหนังสือรองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติเพ่ือใหมีการดําเนินการแกไขปญหาอันเปนการเยียวยาความเดือดรอน 
และหากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพิกเฉยหรือละเลยไมดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ดังกลาว จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาล เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี 
ไมมีหนังสือรองขอตอนายกเทศมนตรีอุดรธานีใหจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใชถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ แตอยางใด ผูฟองคดีเพ่ิงยื่นคําขอ 
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
และไดรับแจงวาผูฟองคดีจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป) ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๘๑/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนใหนายอําเภอเมือง
กาฬสินธุดําเนินการสอบสวนเอาผิดกับนาย ส. นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ กรณีไมปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลที่ใหเทศบาลตําบลหนองสอทําการเบิกจายทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
ใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน จนเปนเหตุใหเทศบาลตําบลหนองสอตองเสียดอกเบ้ียใหแก 
ผูฟองคดีโดยไมมีเหตุอันสมควร อันเปนความผิดทางละเมิดและเปนการกระทําที่ขัดตอ 
กฎหมายอาญาและประพฤติเสื่อมเสียตอตําแหนงหนาที่ที่ตนดํารงอยู นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ
มีหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  
และแจงผูฟองคดีทราบผลการดําเนินการ แจงผลการพิจารณากรณีรองเรียนดังกลาวแลว  
โดยผลการสอบสวนปรากฏวา เหตุที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอไมไดเบิกจายเงินใหแกผูรอง
ภายใน ๓๐ วัน เน่ืองจากไมไดมีการตั้งงบประมาณเพื่อการดังกลาวไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงจําเปนตองดําเนินการเสนอขออนุมัติตอสภาเทศบาล



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือโอนงบประมาณจากหมวดรายจายอ่ืนที่ไมมีความจําเปน มาตั้งจายเปนรายการใหม ซ่ึงตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ประกอบกับตอมาไดมีการเบิกจายเงินตามคําพิพากษาใหแก 
ผูรองทั้งหมดแลว นาย ส. นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ จึงไมไดละเลยตอหนาที่โดยการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามที่ถูกกลาวหา จึงใหยุติเร่ือง กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่
ของนายอําเภอเมืองกาฬสินธุตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแลว  ดังน้ัน เหตุแหง 
ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีตามคําฟองนี้จึงหมดสิ้นไป โดยศาลไมจําตองกําหนด
คําบังคับอีก ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๗) 
  กรณีผูฟองคดีมีหนังสือขอใหสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิขาราชการสวนทองถิ่นเพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชน 
ไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนน้ัน มีลักษณะเปนเพียงขอเสนอที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นเพ่ือใหมีการออกระเบียบหรือกฎหมายในการกําหนดอัตราเงินเดือนของขาราชการ
สวนทองถิ่นใหเทาเทียมกับขาราชการพลเรือนเทาน้ัน ยังมิไดมีมูลพิพาทใดเกิดขึ้น ผูฟองคดี 
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๕๗) 

 

  กรณี พิพาทเ ก่ียวกับการสาธารณสุข  อนามัย  และ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนประธานกลุมพิทักษสิทธิพลเมือง 
เพ่ือศึกษาติดตามปญหาการจัดบริการสาธารณะดานสาธารณสุขทุกมิติ ไดเห็นวาการแตงตั้ง
นาย น. ซ่ึงเปนกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และเปนประธานมูลนิธิเขาถึงเอดสดวย 
ใหเปนกรรมการสรรหาเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะนาย น. เปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติชี้แจงขอเท็จจริง
ในเร่ืองดังกลาว แตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการใด ๆ จึงฟองคดีขอใหประธานคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติชี้แจงเรื่องดังกลาวตอผูฟองคดี น้ัน คําฟองของผูฟองคดีไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสรรหาเปนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติในครั้งที่นาย น. เปนกรรมการสรรหาดวยแตอยางใด  ดังนั้น การท่ีนาย น. จะขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําฟองหรือไม ก็ไมอาจถือไดวา 
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ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดในกรณีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๐/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

  กรณีการกอสรางที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีเปนการกอสราง 
ทอระบายน้ํ าที่ มีบอพักเปนระยะซึ่ งผูฟองคดีฟองวา  สํานักทางหลวง  อุบลราชธานี 
คณะกรรมการตรวจการจาง และนายชางผูควบคุมการกอสราง ละเลยในการควบคุม 
การกอสรางโดยมิไดวางแนวทอตามรูปแบบรายการ มิไดตรวจสอบวัสดุใหไดคุณภาพมาตรฐาน
รองดินที่ขุดและความลึกไมเปนไปตามแบบที่ กําหนดเปนตน ความเดือดรอนเสียหาย 
ของผูฟองคดีตามคําฟองจึงมิไดเกิดจากโครงการกอสรางดังกลาว แตผูฟองคดีกลาวอางวา 
เกิดจากการท่ีสํานักทางหลวง อุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจการจาง และนายชางผูควบคุม
การกอสราง มิไดควบคุมการกอสรางใหไดมาตรฐาน  อีกทั้ง ใชวัสดุที่ไมถูกตองตามแบบ  
ซ่ึงกรณีน้ีเปนหนาที่ของผูจัดจางตองตรวจสอบและสั่งการแกไขหากไมถูกตอง แมผูฟองคดี 
จะอางวาการละเลยดังกลาวทําใหผูฟองคดีในฐานะผูเสียภาษีไดรับความเดือดรอนเสียหาย  
แตการเสียภาษีอากรก็เปนหนาที่ของผูฟองคดีที่จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยนิตินัย
ผูฟองคดีจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจาก
การงดเวนการกระทําของสํานักทางหลวง อุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจการจาง และ 
นายชางผูควบคุมการกอสราง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๑/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 

 

  กรณีฟองวา ในขณะผูฟองคดีเปนปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ 
ไดรายงานขอเท็จจริงและขอใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอดําเนินคดีอาญากับหางหุนสวน
จํากัด ศ. กับพวก กรณีปลอมแปลงหนังสือรับรองผลงานกอสรางและปลอมแปลงสัญญาจาง 
เขาประมูลงานจางเหมากอสรางของเทศบาลตําบลหนองสอเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเหตุให
บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดรับประโยชนที่มิควรได ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอเทศบาลตําบล 
หนองสอและประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองสอ น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดี
คาดหมายเองและเปนเหตุการณที่ไกลเกินกวาเหตุ โดยที่ผูฟองคดีไมไดแสดงใหศาลเห็นวา 
ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีในฐานะใด หากผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีในฐานะเปนปลัดเทศบาล 
ตําบลหนองสอ เม่ือผูฟองคดีไดรายงานขอเท็จจริงกรณีดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาทราบ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนปลัดเทศบาลแลว สวนการที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอจะดําเนินคดีอาญากับหางหุนสวนจํากัด ศ. กับพวก ตามที่ 
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ผูฟองคดีไดรายงานใหทราบหรือไมน้ัน เปนดุลพินิจของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอที่จะตอง
พิจารณาตามที่กฎหมายบัญญัติไว แมการที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอไมดําเนินการใด ๆ 
ตามที่ผูฟองคดีมีหนังสือรายงานจะเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
ก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี ซ่ึงเปนปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ 
แตอยางใด  นอกจากน้ี หากผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีในฐานะเปนประชาชนผูซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู 
ในเขตเทศบาลตําบลหนองสอและเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ ผูฟองคดี
ก็มิไดแสดงใหเห็นวาการที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอละเลยไมแจงความดําเนินคดีอาญากับ
หางหุนสวนจํากัด ศ. กับพวก น้ัน กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายแกผูฟองคดี ซ่ึงเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองสอ และเปน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอโดยตรงและไมอาจหลีกเลี่ยงไดอยางไร  
ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาแกบุคคลผูกระทําความผิด อันกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ โดยหลักแลวถือวาทางราชการหรือหนวยงานของรัฐเปนผูเสียหาย  
แมการที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอละเลยไมดําเนินคดีอาญากับหางหุนสวนจํากัด ศ.  
กับพวก ยอมเปนความรับผิดเฉพาะตัวของผูถูกฟองคดีกับหนวยงานของรัฐน้ัน จึงไมอาจถือไดวา
ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการละเลยตอหนาที่ของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 

 

  กร ณีฟ อ งขอ ให คณะกร รมกา รกํ า กั บหลั กท รั พย แ ล ะ 
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการใหผูฟองคดีเปนผูมีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ผูฟองคดีมีสิทธิโดยชอบ
ตามกฎหมายโดยดวน  และใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และบริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการใหผูฟองคดีเปนผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท บ. ตั้งแตวันที่ผูฟองคดีมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายโดยดวนนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียังไมเคยยื่นคําขอใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท  



 
 
๓๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อสมท. จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย
ที่ผูฟองคดีถืออยูตามอํานาจหนาที่ การท่ีผูฟองคดีอุทธรณวาผูถูกฟองคดีดังกลาวไมกํากับดูแล
ควบคุมและประสานงานกับบริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) ในการรักษาสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของผูฟองคดีในการประกอบอาชีพลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
น้ัน ยังฟงไมไดวา ผูถูกฟองคดีดังกลาวไดกระทําหรืองดเวนการกระทําตามที่ผูฟองคดีอุทธรณ 
อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหนายทะเบียนทองถิ่น 
และผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเกาเสียว แกไขรายการในทะเบียนบานเลขที่ ๑๕ 
ซ่ึงอยูบนที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๖๐๘ โดยเปลี่ยนสถานภาพของผูฟองคดี
จากผูอาศัยเปนเจาบาน แตนายทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเกาเสียว แจงวาไมสามารถ
ดําเนินการใหได เม่ือผูฟองคดีอางวาผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเกาเสียว  
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเกาเสียว  
ไดงดเวนกระทําการโดยไมแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบานใหผูฟองคดีมีสถานภาพ
เปนเจาบานตามที่ผูฟองคดีรองขอ จึงเปนการใชอํานาจหนาที่ในฐานะที่เปนนายทะเบียนทองถิ่น 
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ประกอบกับขอ ๖ และขอ ๑๑๕ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงไมมีการกระทําใดหรือการงดเวนการกระทําใดของผูชวยนายทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลตําบลเกาเสียว ที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๐/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไมไดรับเงินคาหุนและเงินปนผลคืนจาก
สหกรณออมทรัพยครูนครพนม จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด ซ่ึงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินคาหุนและเงินปนผลของสมาชิกสหกรณ น้ัน เปนความสัมพันธ
ระหวางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกับผูฟองคดีในการดําเนินกิจการของสหกรณ
โดยเฉพาะ แมสหกรณจังหวัดนครพนมและสหกรณจังหวัดสกลนครจะมีอํานาจออกคําส่ัง 
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการดําเนินการที่เปนเหตุใหเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสมาชิกได ตามมาตรา ๑๖ (๕) ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๒) แหพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่นายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจสั่งใหระงับตามบทบัญญัติดังกลาวน้ัน เปนลักษณะการดําเนินกิจการโดยรวม 
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ที่มีผลกระทบตอสมาชิกทั้งหมด มิใชเปนนิติสัมพันธเก่ียวกับเงินคาหุนหรือเงินปนผลระหวาง
สหกรณกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  อีกทั้ง ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีให 
อํานาจหนาที่แกสหกรณจังหวัดนครพนมและสหกรณจังหวัดสกลนครในการที่จะตองชําระเงิน 
คาหุนและเงินปนผลคืนแกผูฟองคดีแทนสหกรณออมทรัพยครูทั้งสอง สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจากหากผูฟองคดีใชสิทธิฟองคดีทางแพง ผูฟองคดี
ไมอาจหาเอกสารประกอบการฟองไดและคดีไดขาดอายุความไปแลว นั้น เห็นวา ความเดือดรอน
เสียหายดังกลาวเกิดจากการที่ผูฟองคดีละเลยมิไดเก็บเอกสารและไมไดใชสิทธิฟองคดีตอศาล
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนความเดือดรอนเสียหายที่เกิดจากการกระทํา 
ของผูฟองคดีเอง ไมไดเกิดจากการที่สหกรณจังหวัดนครพนมและสหกรณจังหวัดสกลนคร
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๑๖/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

  กรณีฟองวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
ไมพิจารณาจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพ่ือประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละยี่สิบของคลื่นความถี่ 
ในแตละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอใหจัดสรรคล่ืนความถี่และออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงประเภทบริการชุมชนและไมแสวงหากําไร และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ โดยกําหนดลักษณะทางเทคนิค
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ประสงคทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงต่ํากวาลักษณะ 
ทางเทคนิคของผูฟองคดีที่มีอยูเดิม เปนเหตุใหพ้ืนที่กระจายเสียงของสถานีวิทยุของผูฟองคดี
เล็กลงและสงผลกระทบตอยอดเงินบริจาคท่ีผูฟองคดีไดรับจากการประกอบกิจการ น้ัน  
ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนและไมแสวงหากําไร  
ชื่อสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ซ่ึงเปนสถานีวิทยุลูกขายของมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน โดยมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน



 
 
๓๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตและเปนผูมีสิทธิทดลองออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรม 
เพ่ือประชาชนทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งสถานีแมขายและสถานีลูกขายจํานวน ๑๒๘ สถานี  
เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  ดังน้ัน ผูฟองคดี 
จึงมิไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการไมพิจารณาจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพ่ือประโยชนสาธารณะ  
และไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละยี่สิบ 
ของคลื่นความถี่ในแตละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๔๗/๒๕๕๖ ที่ ๕๔๘/๒๕๕๖ ที่ ๘๗๑/๒๕๕๖ ที่ ๘๗๓/๒๕๕๖ และที่ ๘๗๕/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ละเลยการปฏิบัติหนาที่ในการออกใบอนุญาตการใชความถี่
วิทยุแกการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และยังมิไดมีการกําหนดแผนงานในการติดตั้งโครงขาย
พ้ืนที่การใหบริการ คุณภาพของสัญญาณ และอัตราคาบริการ และยินยอมใหมีการบริการ 
ในเชิงพาณิชย โดยมิไดมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
จึงขอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีคําส่ังใหการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบเอชเอสพีเอ 
ที่มิชอบดวยกฎหมายเปนการใหบริการในเชิงทดสอบ จนกวาคดีจะถึงที่สุด น้ัน เม่ือการ 
ปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีในการออกใบอนุญาตการใชความถี่วิทยุ การประมูลการใช 
ความถี่วิทยุ การเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และการกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตที่กําหนด
สิทธิและหนาที่และความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผูใหบริการ รวมทั้งแผนงาน คุณภาพ  
อัตราคาบริการ การเชื่อมตอเครือขาย และการแขงขันที่เปนธรรม ตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดเปนเรื่องที่ มีผลกระทบโดยตรงตอผูฟองคดี การดําเนินการดังกลาว 
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
ยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โทรคมนาคม และผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยตรง  ดังน้ัน ผูฟองคดี 
ในฐานะผู ใชบริการโทรคมนาคมหาได รับผลกระทบจากการดําเนินการดังกลาวของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติแตอยางใด 
หากผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ผูฟองคดีใชบริการอยู
ดําเนินการไมเปนไปตามขอตกลงที่ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตกลงไวกับผูฟองคดี อันเปน
นิติสัมพันธโดยตรงระหวางผูฟองคดีกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่จะตองไปดําเนินการแกไข
ปญหาขอพิพาทดังกลาวหรือดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หรือตองฟองผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอศาล มิใชฟองคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตอศาลแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยังไมใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๕๐/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 

 

  กรณีฟองขอใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกเพิกถอนการจดทะเบียน
และเสียภาษีรถยนตกลุมรถโดยสารประจําทางทุกคันซึ่งเปนรถท่ีเขารวมเดินรถกับองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพที่เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใช 
ในการขนสงผู โดยสาร ในเสนทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๙ อินทปจ-ซอยทวีวัฒนา นั้น  
การจดทะเบียนและการเก็บภาษีรถยนตเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนตามมาตรา ๗๑ 
มาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการพิจารณาวา 
รถที่นํามาจดทะเบียนและเสียภาษีไดผานการตรวจสภาพวามีความม่ันคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ
และสวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว และไดชําระภาษีถูกตองตามกฎหมาย 
การท่ีอธิบดีกรมการขนสงทางบกในฐานะนายทะเบียนจะเพิกถอนการจดทะเบียนและ 
การเสียภาษีรถยนตของกลุมรถโดยสารประจําทาง ซ่ึงเปนรถท่ีเขารวมเดินรถกับองคการ 
ขนสงมวลชนกรุงเทพในเสนทางดังกลาวหรือไมน้ัน ยอมตองมีกฎหมายใหอํานาจกระทําได  
และมีขอเท็จจริงอันเปนเหตุให เ กิดอํานาจนั้นเกิดขึ้นแลว ซ่ึงเปนเรื่องระหวางอธิบดี 
กรมการขนสงทางบกในฐานะนายทะเบียนกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทางดังกลาว มิได 
มีผลกระทบตอสิทธิประกอบการขนสงประจําทางของผูฟองคดี ซ่ึงเปนผู ได รับอนุญาต 
ใหประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทางที่พิพาทแตอยางใด  
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย



 
 
๓๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของอธิบดี 
กรมการขนสงทางบก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองว า  การกอสร า งทางหลวงหมายเลข  ๔๑๐๓  
(สายจังหูน-นาพร) ตัดกับทางหลวงชนบทสาย ๓๐๘๐ (ถนนสายชะอวด-นครศรีธรรมราช) 
บริเวณจุดแยกหรือสี่แยกชางซาย มีชองจราจรขนาดเล็ก ไมมีสัญญาณไฟจราจร ไมมีจุดพักรถ
รอเลี้ยว ทางหลวงสองสายมีระดับตางกันและมีปายโฆษณา จึงไมไดมาตรฐาน ซ่ึงหากเปนจริง  
อาจเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง ยอมเปนความเสียหาย 
ใกลตัวแกผูฟองคดีทั้งสิบหาคน ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในบริเวณนี้และตองใชเสนทางสัญจรไปมา  
แตโดยที่คดี น้ีขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้ งสิบหาคนยังไมได มีหนังสือรองขอตอ 
แขวงการทางนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อให
ดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากเหตุดังกลาวแตอยางใด กรณีจึงยังไมอาจถือไดวา 
มีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางผูฟองคดีกับแขวงการทางนครศรีธรรมราช อันเน่ืองมาจากการละเลย 
ตอหนาที่ของหนวยงานดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ อันจะมีผลทําใหผูฟองคดี
เปนผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 

 

  กรณีฟองขอใหปลัดกรุงเทพมหานครและผู อํ านวยการ 
เขตบางกอกนอยเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ขอเท็จจริง
ปรากฏวาขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีตองการทั้ง ๑๐ รายการน้ัน ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลขาวสาร 
ของราชการเกี่ยวกับการสั่งการของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร 
ใหผูอํานวยการเขตบางกอกนอยดําเนินการตาง ๆ ตามขอรองเรียนของผูฟองคดี ซ่ึงเปน 
ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานเขตบางกอกนอยดวย 
ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ไดมีคําวินิจฉัยใหสํานักงานเขตบางกอกนอยเปดเผยขอมูล
ขาวสารทั้ง ๑๐ รายการ พรอมใหสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองแกผูฟองคดี และแมจะปรากฏวา 
ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการเขตบางกอกนอย และเปนเจาหนาที่
ของรัฐ แตปลัดกรุงเทพมหานครก็มิไดอยูในบังคับของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ดังกลาว ที่จะตองเปดเผยขอมูลขาวสารให กับผูฟองคดี 
แตอยางใด ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี หาใชเกิดจากการละเลยตอหนาที่ 
ของปลัดกรุงเทพมหานคร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๕/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองขอใหศาลตรวจสอบขอมูลการบันทึกประวัติของ 
ผูฟองคดีตั้งแตวันเกิดของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๖ จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๕ รวมทั้งแนะนําสถานที่เก็บขอมูลประวัติของผูฟองคดีและการชําระคาธรรมเนียมศาล 
ใหผูฟองคดีทราบดวย น้ัน ขอมูลประวัติของผูฟองคดีจัดเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงผูฟองคดียอมมีสิทธิ
ที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดไปรองขอตอหนวยงานของรัฐแหงใดใหตรวจสอบประวัติ 
ของผูฟองคดีและหนวยงานนั้นละเลยลาชาในการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิเสธไมพิจารณาคําขอ 
ของผูฟองคดี กรณีจึงยังไมมีขอพิพาททางปกครองอันจะทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของราชการปฏิบัติหนาที่กรณีที่หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ไปถึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือสงเอกสารเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการไดรองขอ และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับ 
หนังสือรองเรียนพรอมทั้งเอกสารเพ่ิมเติมของผูฟองคดีแลว ปรากฏตามหลักฐานการตอบรับ
ทางไปรษณีย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตอง
พิจารณาหนังสือรองเรียนดังกลาวของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลา
ทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวันตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดียื่นหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับหนังสือรองเรียนดังกลาว
ของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตอง
พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน 
คือ อยางชาที่สุดภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แตกอนที่จะครบระยะเวลาดังกลาว ผูฟองคดี
ไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเสียกอนในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงถือวา 
ผูฟองคดียังมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจาก 
การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๘) 

 
 
 



 
 
๓๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 

  

  กรณีฟองวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว ปศุสัตว
จังหวัดราชบุรี และผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ละเลยตอหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว และกรมปศุสัตวและผูวาราชการจังหวัดราชบุรีละเลยตอหนาที่
ไมดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตโรงฆาสัตวของผูประกอบการตามคํารองของผูฟองคดี  
และฟองวากระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัดราชบุรี และผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรี มีหนาที่ปราบปรามจับกุมผูกระทําผิดเก่ียวกับการนําเขาเน้ือโคเขามาในจังหวัด
โดยมิไดรับอนุญาต และดําเนินการกับการฆาสตัวนอกโรงฆาสัตว รวมทั้งดําเนินการกับโรงฆาสัตว
ที่ไมไดมาตรฐานและไมมีใบอนุญาต แตไมดําเนินการตามหนาที่กับผูกระทําผิดเก่ียวกับ 
การลักลอบนําเขาเน้ือโคเขามาในจังหวัดโดยไมไดรับอนุญาต ไมดําเนินการกับผูประกอบ
กิจการฆาสัตวในโรงฆาสัตวที่ไมไดรับใบอนุญาต และไมเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว 
ที่ไมไดมาตรฐานและไมมีใบอนุญาต เปนเหตุใหผูประกอบกิจการฆาสัตวที่กระทําผิดกฎหมาย
ดําเนินกิจการแขงขันกับผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีประสบภาวะขาดทุน เม่ือพิจารณาจากคําฟอง
ของผูฟองคดีแลวเห็นวา ความเสียหายของผูฟองคดีตามที่กลาวอางในคําฟองเก่ียวของกับ 
การดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป ไมไดเปนผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กรมปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัดราชบุรี และผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ผูฟองคดี 
จึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

  กรณีฟองขอใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ และ 
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบการทุจริต 
โครงการตาง ๆ ในชุมชนปากคลองบางนางรม และใหดําเนินการตามกฎหมายกับผูรวมทุจริต 
และฟองเรียกเงินและทรัพยสินกลับคืนมาเปนของชุมชนนั้น การดําเนินการดังกลาวเปนอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธโดยตรง ไมใชวาถาไมมีการรองเรียนแลว 
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธไมอาจดําเนินการได และแมผูฟองคดีจะเปนประชาชน 
และมีชื่อตามทะเบียนราษฎร อยูในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
ก็ตาม แตไมมีหนาที่เก่ียวของกับการควบคุมดูแลเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ผูฟองคดี 
จึงไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๔/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีฟองวา  บริษัท  ห .  ได กําหนดรูปแบบหนังสือขอให 
หักบัญชีเงินฝาก โดยระบุใหลูกคาจําตองแสดงเจตนายินยอม อันเปนการสละสิทธิตามกฎหมาย 
หลายประการ จนเปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถซ้ือขายหลักทรัพยตามขอบังคับของ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับตามคําฟอง 
เกิดจากการท่ีไมสามารถซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยตามความประสงคได  
ซ่ึงหลักเกณฑเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย รวมทั้งการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยในเร่ืองที่
เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยน้ัน ยอมตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมไดอยูในบังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไมมีอํานาจกํากับดูแลบริษัท 
หลักทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเรื่องที่
เก่ียวกับการขายหรือจําหนายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เพราะมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหการดําเนินการ
ดังกลาวมิใหอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น  
การกระทําและการงดเวนการกระทําของธนาคารแหงประเทศไทยโดยผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทยในกรณีน้ี จึงมิไดเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๘/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่
โดยตรงในการกํากับดูแลและควบคุมผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 
และคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
และมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการควบคุมดูแลมิใหสถาบันการเงินดําเนินการใด ๆ ที่เปน 
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูบริโภคตามกฎหมาย  ดังนั้น เม่ือธนาคาร ก. ไดดําเนินการ
เรียกเก็บคาบริการรักษาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผูฟองคดีโดยไมชอบ ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบ
การกระทําของธนาคารดังกลาว น้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงินตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยมีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ
กิจการและการดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงค ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๘/๑๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ทั้งน้ี ภายใตการควบคุมดูแลโดยทั่วไป 
ของคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
เม่ือมีกรณีที่สถาบันการเงินในกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
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พ.ศ. ๒๕๕๑ จนเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ธนาคารแหงประเทศไทย
โดยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูกํากับดูแลสถาบันการเงินดังกลาวยอมมีหนาที่ 
ในการตรวจสอบการกระทําของสถาบันการเงินในกํากับดูแลภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยอยูแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนเพียง 
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไมมีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
ของผูฟองคดีอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิไดดําเนินการ
ตรวจสอบการกระทําของธนาคาร ก. ตามขอรองเรียนของผูฟองคดี จึงมิไดเปนเหตุใหผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๓๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กระทรวงยุติธรรมละเลยตอหนาที่ปลอยให 
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครหนวยงานระดับปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑซ่ึงอยูในสังกัด 
ของกระทรวงยุติธรรม ไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยการไมจัดชุดผูตองขัง
ใหนาย จ. สวมใสและไมไดมีการใสโซตรวนแกนาย จ. เม่ือควบคุมตัวออกไปนอกเรือนจํา 
เพ่ือไปศาลอาญา น้ัน การที่กระทรวงยุติธรรมมิไดดําเนินการควบคุมกรมราชทัณฑและ
หนวยงานระดับปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑซ่ึงอยูในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมปลอยให 
มีการไมจัดชุดผูตองขังใหนาย จ. สวมใสและไมไดมีการใสโซตรวนเม่ือควบคุมตัวนาย จ. 
ออกไปนอกเรือนจํา มิไดกอให เ กิดผลกระทบตอผูฟองคดีอันจะเปนเหตุใหผูฟองคดี 
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองว า  กระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย งดเวนไมดําเนินการจัดการคัดเลือกกรรมการอิสลามแทนตําแหนงที่วาง 
จํานวน ๒๖ คน และเม่ือกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครวางลง จะทําใหผูฟองคดี 
เกิดสิทธิการเขารวมประชุมใชสิทธิลงคะแนนคัดเลือกตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผูฟองคดีมีสิทธิในการเสนอชื่อและไดรับ 
การเสนอชื่อใหเปนผูสมควรเปนกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตามขอ ๙ วรรคทาย ของกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีน้ี น้ัน สิทธิของผูฟองคดีในการรวมประชุมใชสิทธิลงคะแนน
คัดเลือก และสิทธิในการเสนอชื่อและไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูสมควรเปนกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นเม่ือกระทรวงมหาดไทยไดประกาศรายช่ือกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๖ คน ตามมติของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
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ที่ใหพนจากตําแหนงในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือกระทรวงมหาดไทยยังไมประกาศรายชื่อ
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๖ คน ที่พนจากตําแหนงในราชกิจจานุเบกษา  
ผูฟองคดียังไมใชผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีอันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา 
ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๑๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนขอใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยดําเนินการถอนสัญชาติไทยของนาง ฮ. แต รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมดําเนินการให ซ่ึงขอเท็จจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวหาวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมดําเนินการถอนสัญชาติไทยของนาง ฮ. น้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยไดตรวจสอบขอเท็จจริงตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีแลว โดยกรมการปกครอง
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจงใหผูฟองคดีทราบวาไมมีเหตุที่จะเพิกถอน
สัญชาติของนาง ฮ. ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ .ศ . ๒๕๐๘  ดังน้ัน หากนาง ฮ . มีพฤติการณตามที่ผูฟองคดีรองเรียนจริง 
รัฐยอมเปนผูเสียหายกรณีที่ไดพิจารณาใหสัญชาติไทยแกนาง ฮ. ซ่ึงการจะถอนสัญชาติของนาง ฮ. 
หรือไม ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๒/๒๕๕๕ ที่ ๖๒๖/๒๕๕๕ และที่ ๒๐๒/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองวา พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจบางบัวทอง 
ไมรับแจงความและลงบันทึกประจําวันตามคําขอของผูฟองคดี แตโดยที่ผูฟองคดีเพียงแต
โทรศัพทไปที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบัวทองเพ่ือปรึกษาและรองขอใหรับแจงความ 
และลงบันทึกประจําวันเก่ียวกับการกระทําของผูรับเหมาที่เบิกเงินคาจางแลว แตไมสรางบาน 
ใหแลวเสร็จตามสัญญา โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดไปพบหรือมอบอํานาจใหผูใดไปพบ 
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจบางบัวทองเพื่อแจงความรองทุกขและลงบันทึกประจําวัน 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบที่เก่ียวของแตอยางใด กรณีจึงยังไมมี
ขอพิพาทอันเกิดจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเคยเปนผูดูแลนาง ย. ซ่ึงเปนชาวตางชาติ 
ไม มีทายาท  และเสียชีวิต เ ม่ือวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๕  โดยกอนเสียชีวิต  นาง  ย .  
ไดทําพินัยกรรมระบุยกทรัพยสินใหแกบุคคลตาง ๆ และในขอ ๖.๑.๙ ทรัพยสินสวนอ่ืน ๆ  
ที่มิไดกลาวมาในที่น้ี ยกใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือการใชจาย 
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ของพระองคทาน ซ่ึงนาง ย. ไดแตงตั้งนาย ส. เปนผูจัดการมรดก ผูฟองคดีเห็นวาผูอํานวยการ
ฝายกฎหมาย อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู อํานวยการฝายวินัย 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
เก่ียวกับทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดิน แตกลับละเลยตอหนาที่ไมนําเงินมรดกตามพินัยกรรม
ขอ ๕ และขอ ๖.๑.๙ ของนาง ย. ซ่ึงเปนเงินที่ไมมีทายาทกลับคืนคลังใหเปนเงินของแผนดิน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตามเอกสารที่ผูฟองคดีเสนอทายคําฟอง เอกสารพินัยกรรมของนาง ย. 
ไดกําหนดใหนาย ส. เปนผูจัดการมรดก และเงินในบัญชีมีการกําหนดรายช่ือบุคคลท่ีเปน 
ผูรับพินัยกรรมไวแลว ซ่ึงไมปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดกหรือเปนผูรับพินัยกรรม  
เปนทายาทโดยธรรม หรือมีสวนเกี่ยวของกับพินัยกรรมแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดในคดีพิพาท  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา นาย ด . ประธานกรรมการชุมชนปากคลอง 
บางนางรมบริหารงานไมโปรงใส โดยมีการทุจริตแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของชุมชน 
ปากคลองบางนางรม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียนเรื่องดังกลาวตอนายกเทศมนตรี 
เมืองประจวบคีรีขันธ ขอใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและบัญชีทรัพยสินของชุมชนปากคลอง 
บางนางรม จนกระทั่งเวลาลวงเลยเกินกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน 
ก็ยังไมปรากฏวามีการดําเนินการตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบ
ทรัพยสินและบัญชีทรัพยสินของชุมชนปากคลองบางนางรม โดยใหนายกเทศมนตรี 
เมืองประจวบคีรีขันธแจงรายชื่อคณะกรรมการดังกลาวใหผูฟองคดีทราบกอนดําเนินการ
สอบสวน และใหกําหนดเวลาในการสอบสวนใหแลวเสร็จดวย น้ัน ผูฟองคดีจะเปนผูมีสิทธิ 
ฟองคดีตอศาลปกครองก็ตอเม่ือเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว จากการที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ 
ไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบทรัพยสินและบัญชีทรัพยสิน 
ของชุมชนปากคลองบางนางรม โดยแจงรายชื่อคณะกรรมการดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ 
กอนดําเนินการสอบสวน ซ่ึงการที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธไมดําเนินการดังกลาว
ตามคําขอของผูฟองคดี อันเปนการงดเวนการกระทําน้ัน ไมไดทําใหผูฟองคดีเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว 
เน่ืองจากการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวเปนเรื่องภายในของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
และชุมชนปากคลองบางนางรม ไมวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวน้ันหรือไม ก็ไมเปน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การสรางความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะสรางความเดือดรอนหรือเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๕/๒๕๕๖) 
 

  (๕) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควร 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย 
ของนาย ด.  ตอมา เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ นาย ด. ไดซ้ือที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ 
เน้ือที่ ๗ ไร ๓ งาน ๗๘ ตารางวา จากนาย บ.  ตอมา เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ นาย ด.  
ไดมอบอํานาจใหผูฟองคดีนําหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ ไปยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน  
แตพนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดินใหผูฟองคดียื่นคําขอออก น.ส. ๓ ก. ในวันรังวัดปรากฏวา 
มีผูบุกรุกที่ดิน ผูฟองคดีจึงแจงความดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่ดิน และสามีของผูฟองคดีไดฟองคดี
ขับไลผูบุกรุกตอศาลจังหวัดเชียงใหม ศาลจังหวัดเชียงใหมมีคําพิพากษายกฟอง ศาลอุทธรณ
พิพากษายืน ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวานาย ด. ทราบวามีผูบุกรุกที่ดินเกินกวา ๑ ป แลว  
จึงหมดสิทธิฟองเรียกเอาคืนซ่ึงการครอบครองที่ดินพิพาท และพิพากษายืน  ตอมา เม่ือวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ และวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สามีของผูฟองคดีไดมอบอํานาจให 
ผูฟองคดีไปยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ ดินและตรวจสอบเนื้อที่ที่ ดินดังกลาว ตามลําดับ  
แตพนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดินดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินและตรวจสอบเนื้อที่ 
ไมแลวเสร็จ เน่ืองจากผูฟองคดียกเลิกคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน และมีผูโตแยงสิทธิครอบครอง
ในที่ดินดังกลาว จนกระทั่งสามีของผูฟองคดีตายเม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ และผูฟองคดี
ไดรับโอนมรดกที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ เม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดี 
นําหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ ไปยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ ก. ที่ผานมา 
เปนการกระทําในฐานะตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจจากนาย ด. สามีของผูฟองคดี ซ่ึงเปนผูมีสิทธิ 
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ครอบครองที่ดิน อันเปนการกระทําเฉพาะตัว  ดังน้ัน เม่ือสามีของผูฟองคดีตาย การเปนตัวแทน
ของผูฟองคดียอมสิ้นสุดลง เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีไดรับโอนมรดก
ที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก. ในที่ดิน
ดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่อีกแตอยางใด กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่พนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ปฏิบัติหนาที่ในการออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก. ตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขท่ี ๒๗๒ ลาชา 
เกินสมควร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๔/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

  กรณีฟองวา การที่กองการเจาหนาที่ของกรมทางหลวง 
ไมดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๓๕ ใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ขอให
กรมทางหลวงดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงดังกลาวโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือผูฟองคดียังมิไดเปนผูที่กรมทางหลวงอนุมัติใหเปนผูขอรับ 
การประเมินในตําแหนงดังกลาว การที่กองการเจาหนาที่ของกรมทางหลวงดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงลาชา จึงมิไดกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๓/๒๕๕๕) 

 

  (๖) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๖๙๖๖ โดยเปนผูรับโอนโฉนดที่ดินดังกลาวมาจากนาย ช. เม่ือพนักงานเจาหนาที่ 
ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไขรูปแผนที่ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิม
และจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม โดยดานทิศเหนือมีการปกหลักเขต ๓ หลัก แตไมไดแกไข 
จํานวนเนื้อที่ดินใหเพ่ิมจากเดิมอีก ๙ ตารางวา ภายหลังเม่ือที่ดินดังกลาวโอนมาเปนของผูฟองคดี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ีเน้ือที่ของที่ดินขาดหายไป  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับพวก
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาเขาหลวง ในทองที่ตําบลดอนตะโก ตําบลโมคลาน 
ตําบลหัวตะพาน ตําบลกะหรอ ตําบลนบพิตํา อําเภอทาศาลา ตําบลเขาพระ ตําบลกะทูน 
ตําบลพิปูน ตําบลยางคอม ก่ิงอําเภอพิปูน อําเภอฉวาง ตําบลละอาย ตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง 
ตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตําบลพรหมโลก ตําบลบานเกาะ ตําบลอินทคีรี  
ก่ิงอําเภอพรหมคีรี อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลเขาแกว ตําบลทาดี ตําบลกําโลน 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ทับที่ดิน 
ของผูฟองคดีบางสวนและมีการกอสรางที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ  
รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา 
ของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช กับพวก สวนการที่หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
มีหนังสือถึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา แจงวา การที่ผูฟองคดี 
ขออนุญาตเขามารังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง เปนการกระทําผิด
ตอพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ในวันรังวัด 
ชางรังวัดไดขอรังวัดไปกอนแลวใหเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาหลวงทําหนังสือคัดคาน
ภายหลัง เจาหนาที่ดังกลาวจึงไดอนุญาต แตเม่ือทําการรังวัดไปถึงที่ดินของกะโรมรีสอรท  
ไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาหลวงอีกกลุมหน่ึงเขามาหามทําการรังวัดและจะจับกุม 
ผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดี ผูฟองคดีกับชางรังวัดจึงตองยุติการรังวัด ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา พนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๒๙๓๙ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมีการลากเสนทางสาธารณประโยชนรุกล้ํา
เขามาในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ ของผูฟองคดี โดยมิไดแจงใหสามีของผูฟองคดีซ่ึงเปน
เจาของที่ดินขางเคียงไประวังแนวเขตที่ดินทําใหที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ มีเน้ือที่ 
ขาดหายไป ๑ ไร น้ัน ในขณะยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓  
ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ โดยเปนผูรับโอนมรดกที่ดินดังกลาว
มาจากนาย ด. สามีของผูฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๙๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๔/๒๕๕๕) 
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  กรณีฟองว า  เ จ าหน าที่ ของสํ า นักงานการปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพ่ือเกษตรกรรมกันพ้ืนที่ผิดพลาด โดยไดกันเอาที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีครอบครองทํากิน
รวมเขาไปดวย และกรมปาไมไดกอสรางร้ัวลวดหนามปดกันพ้ืนที่ดังกลาว ทําใหผูฟองคดี 
ไมอาจเขาทํากินในพื้นที่ที่เคยครอบครองได ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมกันพ้ืนที่คืนใหแกกรมปาไม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
และอุทยานแหงชาติกุยบุรี ถอนหลักเขตและปายประกาศเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรีออกจาก 
เขตที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งแปดครอบครอง โดยใหกรมอุทยานแหงชาติฯ และอุทยานแหงชาติกุยบุรี
เปนผูเสียคาใชจาย และใหผูฟองคดีทั้งแปดเขาไปทําประโยชนในที่ดิน เก็บพืชผลทางการเกษตร 
และหามกรมอุทยานแหงชาติฯ และอุทยานแหงชาติกุยบุรี เขาไปเก่ียวของในที่ดินตามฟอง 
โดยเด็ดขาดน้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งแปดอางวา กรมอุทยานแหงชาติฯ และอุทยานแหงชาติกุยบุรี
กระทําการปกหลักเขตและปายแสดงเขตอุทยานแหงชาติในบริเวณที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดี 
ทั้งแปดไดรับอนุญาตใหครอบครองทําประโยชนจากกรมปาไม (เดิม) ตามแบบ ทป. ๔  
และเจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯ และอุทยานแหงชาติกุยบุรี นํากําลังเจาหนาที่ตํารวจ
เขาจับกุมผูฟองคดีบางราย รวมทั้งหามผูฟองคดีทั้งแปดเขาไปเก็บพืชผลทางการเกษตรในที่ดิน
พิพาท ผูฟองคดีทั้งแปดจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวแลว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีทั้งสิบอางวาไดเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
และไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทาน 
ทําการกอสรางเขื่อนลําปลายมาศและอางเก็บนํ้าหวยเตย เม่ือประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๓๑  
ทับที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ผูฟองคดีทั้งสิบครอบครองและทําประโยชน เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
เน่ืองจากนํ้าทวมที่ดินจนไมสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรไดตอเน่ืองมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ 
จนถึงปจจุบัน ผูฟองคดีทั้งสิบจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๔๓/๒๕๕๖ ที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ ที่ ๖๗๘/๒๕๕๖ และที่ ๖๗๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

  กรณีฟองวา หลังจากที่สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
(องคการมหาชน) มีคําสั่งเลิกจางผูฟองคดีแลว ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดีโดยไมมีอํานาจ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๙ 
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และโดยไมสุจริต เพ่ือเจตนานําไปใชประโยชนเปนขออางในคําใหการตามคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๐๓๕/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีเก่ียวกับ
การเลิกจางกรณีดังกลาวไวแลว อันทําใหผูฟองคดีไดรับความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงทางสังคม 
และทางทํามาหาได เพราะไมสามารถนําประสบการณการทํางานที่ผานมาไปประกอบอาชีพอ่ืน
หรือสมัครงานที่ใหมได จึงขอใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ชดใช
คาเสียหายจํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา เทศบาลเมืองสัตหีบซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ และปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไมดําเนินการ
สรรหาพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนระดับหรือแทนตําแหนงที่วางในตําแหนงใด ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่
ของนายกเทศบาลเมืองสัตหีบในฐานะผูบังคับบัญชาและเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตามมาตรา ๔๘ เตรส 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ทําใหผูฟองคดีเสียโอกาสตอความเจริญกาวหนา 
และไดรับความเสียหายในสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายจากการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร เม่ือผูฟองคดี
อางวาเปนผู มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได แตนายกเทศบาลเมืองสัตหีบไมเปดใหมีการสรรหาบุคคล 
ในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘ ที่วาง ซ่ึงเปนตําแหนงที่ผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่อยู
โดยไมแจงสาเหตุใหทราบวาจะดําเนินการไดเม่ือใด ทั้งที่ผูฟองคดีไดสอบถามดวยวาจาและไดมี
หนังสือสอบถามนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ แตนายกเทศบาลเมืองสัตหีบมีคําส่ังไมอนุมัติ  
ใหชะลอไปกอน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเน่ืองจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ 
นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

  กรณีโตแยงวาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
ใหแกสามีของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับเงินบําเหน็จตกทอด 
กรณีพิเศษ (เพ่ิมเติม) ไมครบถวนถูกตอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงเปน 



 
 
๓๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษดังกลาว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๕๕) 
  กรณีที่ผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก
การจายเงินบํานาญหรือเงินเดือนยอนหลังแกผูฟองคดีไมครบถวนถูกตองตามสิทธิที่ผูฟองคดี
พึงไดรับ จึงฟองขอใหจายเงินบํานาญและเงินเดือนยอนหลังใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีอางวา  
การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินตามที่ตน
มีสิทธิ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๙/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

  กรณีฟองขอเรียกคาเสียหายจากการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เปนเหตุใหตอง 
ขาดรายได เสื่อมเสียชื่อเสียง และเสียโอกาสในการเขารับการอบรมและแตงตั้งเปนสัญญาบัตร 
ซ่ึงคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๑  
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ของผูฟองคดีจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีเปนผูอยูในบังคับของคําส่ังดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงเปนผู ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดจัดซ้ือที่ดินเพ่ือใชเปนสถานที่กําจัด 
ขยะมูลฝอย โดยนาย ร. ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนครลําปางในขณะนั้น เปนผูอนุมัติ 
ทําการจัดซ้ือ  ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ ตรวจพบวาการจัดซ้ือที่ดิน
ดังกลาว ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๕๐ (๖) เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของนาย ร. (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙/๒๕๕๗) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 

  กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติแจงผลการพิจารณาขอกลาวหาของผูฟองคดีลาชาและไมมีเหตุผล ขอให
ชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา 
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๙๔/๒๕๕๕) 

 

  กรณี พิพาทเ ก่ียว กับการสาธารณสุข  อนามัย  และ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชดใชเงินคาเสียหายอันเนื่องจากการสูญเสียรายไดจากการที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปางมีคําสั่งอนุมัติใหปดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ จํานวน 
๓๙๓,๖๙๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป และชดใชเงินในอัตราเดือนละ ๕๕,๓๘๒ บาท 
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ตั้งแตวันฟองจนถึงวันที่ชําระเสร็จส้ิน น้ัน เม่ือปรากฏ
ขอเท็จจริงวา เดิมผูฟองคดีปฏิบัติงาน ๕ วันตอสัปดาห โดยปฏิบัติงานวันจันทร วันอังคาร  
วันพฤหัสบดี วันเสาร และวันอาทิตย ซ่ึงตอมาผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปางมีคําสั่งใหระงับ
การปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการของผูฟองคดีเฉพาะวันเสาร และวันอาทิตย 
และใหบุคคลอ่ืนมาปฏิบัติหนาที่แทนผูฟองคดีตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ แตในขอเท็จจริงแลว
ผูฟองคดียังคงปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาในวันจันทร วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เปนประจํา
จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  ดังนั้น จึงฟงไดวาผูฟองคดียังคงปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลา
จนถึงวันที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปางมีคําส่ังอนุมัติใหปดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากคําสั่งของผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปางที่อนุมัติใหปดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ 
ที่จะมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากกรณีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ิมเติม)  
โดยแกไขชื่อวัตถุออกฤทธ์ิ ซูโดอีเฟดรีน เปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ และกําหนดให
สถานพยาบาลที่ไมมีใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ 
ในประเภท ๒ และไมประสงคจะมีไวในครอบครองยาตํารับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสม 
เพ่ือการบําบัดรักษาและรานขายยาทุกแหงดําเนินการจัดสงยาตํารับดังกลาวคืนใหแกผูผลิต 



 
 
๓๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือผูนําเขาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ ทําใหตํารับยาของผูฟองคดีที่ได 
ขึ้นทะเบียนไวเปลี่ยนสถานะเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และผูฟองคดีตองรับคืนยาดังกลาว
จากสถานพยาบาลที่ไมประสงคมียานี้ไวในครอบครองและจากรานขายยาภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ประกาศมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายยาที่มีสูตรผสม 
ซูโดอีเฟดรีนเปนสวนประกอบ จึงตองรับคืนยาดังกลาวภายในระยะเวลาสามสิบวันตามประกาศ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และตองชดใชราคายาใหกับสถานพยาบาลและ 
รานขายยา  อีกทั้ง ยังมียาสูตรดังกลาวที่ผลิตไวแลวและยังไมไดจําหนายกับยังมีวัตถุดิบ 
ซูโดอีเฟดรีนคงเหลือที่ยังไมไดทําการผลิต ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๘) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลาไมพิจารณา
คําขอและออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไว 
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการตองชดใชเงินคาปรับจากการผิดสัญญา 
ใหแกผูจะซ้ือที่ดินเสียคาออกแบบและคาคํานวณในการกอสรางของสถาปนิกและวิศวกร  
และคาเสียโอกาสจากการไมไดใชประโยชนจากทรัพยสิน เปนเงินทั้งสิ้น ๔๓๔,๗๕๐ บาท  
ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก 
การงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๔/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา ผูใหญบานบานมวงและคณะกรรมการหมูบาน 
กอสรางอาคารศาลากองทุนหมูบานปดบังทางเขาออกบานของผูฟองคดี ขอใหนายอําเภอ 
เมืองสารคาม องคการบริหารสวนตําบลลาดพัฒนา ร้ือถอนอาคารดังกลาว น้ัน ผูฟองคดี 
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

  กรณีฟองขอใหสหกรณ จั งหวัด อุบลราชธานี กํ า กับ ดูแล 
การปฏิบัติงานของสหกรณ ค. ใหเปนไปตามกฎหมาย และใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ค . ชดใชคาเสียหายแกสหกรณ ค . น้ัน แมการใช อํานาจของสหกรณจังหวัด
อุบลราชธานีเปนการใชอํานาจตามกฎหมายในการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณที่จะมีผล



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ค. กับสหกรณหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของสหกรณ
หรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเทาน้ัน แตถามีการกระทําของกรรมการ ผูจัดการ  
หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย หรือสหกรณหรือสมาชิกสหกรณเสื่อมเสีย
ผลประโยชนแลว สหกรณจังหวัดอุบลราชธานีละเลยไมตรวจสอบและไมกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่กฎหมายใหอํานาจไว ยอมทําใหสหกรณหรือสมาชิกสหกรณไดรับความเสียหาย 
และแมวาการละเลยการปฏิบตัิหนาที่ดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของสมาชิกสหกรณ แตการทําใหสมาชิกสหกรณเสื่อมเสียผลประโยชนที่ควรจะไดรับ ก็ถือวา
สมาชิกสหกรณไดรับความเสียหายแลว ผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณ ค. จึงเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องมาจากการงดเวนการกระทําของสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๖๘/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนไดเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
และไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทาน 
ทําการกอสรางเข่ือนลําปลายมาศและอางเก็บนํ้าหวยเตยเมื่อประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๓๑  
ทับที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนครอบครองและทําประโยชน เปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายเน่ืองจากนํ้าทวมที่ดินจนไมสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรไดตอเน่ืองมาตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปจจุบัน ประกอบกับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนไดรับจําตองมีคําบังคับโดยสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 
กรมชลประทานรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนตามคําขอ 
ของผูฟองคดีทั้งสิบสี่คน ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๒/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  กรณีฟองขอใหกรมทางหลวงชนบทรื้อถอนและขนยาย 
สิ่งปลูกสรางใด ๆ ที่รุกล้ําเขาไปในที่ดิน พรอมทั้งปรับสภาพพื้นที่ดินใหกลับคืนสภาพเดิม น้ัน 
แมจะเปนการกอสรางถนนในที่ดินซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๑  
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๓ และไดมีการทําสัญญาซ้ือขายที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกลาว 



 
 
๓๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ก็ตาม แตเม่ือกรมทางหลวงชนบทกอสรางถนนเบนออกจากแนวเขตที่ดินที่ถูกเวนคืนรุกล้ํา 
เขามาในที่ ดินสวนที่ มิไดอยู ในแนวเขตเวนคืนของผูฟองคดีทั้งหก ซ่ึงเปนการกระทํา 
โดยปราศจากอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว และเม่ือผูฟองคดีทั้งหก 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กลาวอางวาถูกรุกล้ําดังกลาว ผูฟองคดีทั้งหกจึงเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของกรมทางหลวงชนบท 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๗) 
  กรณีผูฟองคดีมิไดเปนทายาทของเจาของเดิมในอันที่จะมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอคืนที่ ดินที่ถูกเวนคืน การกระทําใดท่ีเปนการกอตั้งสิทธิหรือเรียกรองสิทธิ 
แทนบุคคลใดจึงตองกระทําโดยไดรับมอบอํานาจจากตัวการ คือ ทายาทผูมีสิทธิรับมรดก  
เม่ือผูฟองคดีกระทําการรองขอและยื่นฟองคดีน้ีในนามตนเองโดยมิไดรับความยินยอม 
หรือไดรับมอบอํานาจจากนาย ส. หรือทายาทผูมีสิทธิรับมรดกรายอ่ืน ผูฟองคดีจึงไมมีอํานาจ
กระทําการได และมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการย่ืนคํารองขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 

 

  กรณีที่ เทศบาลเมืองมุกดาหารมีคําสั่ ง เรียกใหผูฟองคดี 
ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด เปนการใชอํานาจตามความในมาตรา ๑๒  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของเทศบาลเมือง
มุกดาหารที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี 
ในฐานะผูอยูภายใตบังคับของคําส่ังยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๕ และ 
ที่ ๓๒๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองวา นาย ป. ซ่ึงเปนประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลบางสมัคร ในขณะนั้น และเปนประธานกรรมการจัดซ้ือที่ดินโดยวิธีพิเศษ
รวมกับกรรมการคนอ่ืน ๆ ซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
บางสมัครในราคาแพงกวาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติ องคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร  
จึงไดออกคําสั่งใหนาย ป. และกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษคนอ่ืน ๆ ชดใชคาเสียหายใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร ตามจํานวนที่แตละคนตองรับผิดชดใชตามความเห็น 
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และกระทรวงการคลังแลว 
แตนาย ป. ไมชําระ  ตอมา หลังจากที่นาย ป. ถึงแกความตายแลว องคการบริหารสวนตําบล
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บางสมัครมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ป. ชดใช 
คาสินไหมทดแทนดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชําระ องคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร
จึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทของนาย ป. ชดใชเงินหรือสงมอบทรัพย
มรดกใหแกองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร กรณีจึงเปนการนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือยุติ 
ขอโตแยงระหวางองคการบริหารสวนตําบลบางสมัครกับผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาท 
โดยธรรมของเจาหนาที่ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร เม่ือคําสั่งที่สั่งใหเจาหนาที่
ชําระเงินคาสินไหมทดแทนแกองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร เปนคําส่ังทางปกครอง 
ที่ใชเปนฐานในการใชมาตรการบังคับทางปกครองขององคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร  
และผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาทของเจาหนาที่ปฏิเสธไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามคําสั่งดังกลาว จึงเปนกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลบางสมัครมีขอขัดของในการบังคับใช
กฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง  
องคการบริหารสวนตําบลบางสมัครในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงมีความจําเปนตองใชสิทธิ 
ทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอเจาหนาที่ตามคําส่ังทางปกครองขององคการ
บริหารสวนตําบลบางสมัคร โดยขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่
ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร  ดังน้ัน องคการบริหาร
สวนตําบลบางสมัครจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๐/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ)) 

 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

  กรณีฟองวา กรมชลประทานไดวาจางหางหุนสวนจํากัด น.  
ใหขุดลอกและพัฒนาลํานํ้าพะเนียง แตภายหลังจากมีการขุดลอกลํานํ้าพะเนียง ผูฟองคดี 
ไมเคยไดผลผลิตแมแตปเดียว เน่ืองจากนํ้าทวมตนขาวทุกป ทําใหตนขาวตายทั้งแปลง  
โดยสาเหตุที่นํ้าทวมน้ันเกิดจากการขุดลอกลํานํ้าพะเนียง ซ่ึงกรมชลประทานทําคันดินสูงเกินไป 
ทําใหไมสามารถระบายน้ําลงสูลํา นํ้าไดอยางรวดเร็วดังเดิม ผูฟองคดีจึงเปนผู ได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเกิดจาก
การกระทําของกรมชลประทาน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งให 
หัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเคร่ืองพันธนาการ (โซ-ตรวน)  
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจํา 
จังหวัดชัยภูมิที่ใหใชเคร่ืองพันธนาการ (โซ-ตรวน) ผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีถูกพันธนาการ 
โดยโซ-ตรวน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทํา 
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ของผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิและหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจํา 
จังหวัดชัยภูมิดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนลูกจางของบริษัท ข. ตําแหนง
พนักงานขับรถยนตโดยสาร ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กรมทางหลวงและ 
หางหุนสวนจํากัด น. ละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือปายที่แสดงวา 
กําลังกอสรางทางสําหรับผูใชทางหลวงใหเพียงพอ เปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงขับรถยนตโดยสาร
เกิดเสียหลักชนวัสดุกอสรางและพลิกคว่ําตกรองกลางถนน ผูฟองคดีจึงเปนผู ได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการละเลยตอหนาที่ของกรมทางหลวงและหางหุนสวนจํากัด น. 
ในอันที่จะเรียกรองคาเสียหายได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๓/๒๕๕๕) 
 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

  กรณีฟองวา กรมชลประทานไดวาจางหางหุนสวนจํากัด น.  
ใหขุดลอกและพัฒนาลํานํ้าพะเนียงชวงที่ ๒/๒ (ระยะที่ ๒) ชวง กม. ๑๒+๑๐๐ ถึง กม. ๑๗+๐๖๕ 
ณ บริเวณบานกองแปม ถึงบานหนองปลาขาว ตําบลหนองสวรรค อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
จังหวัดหนองบัวลําภู โดยโครงการดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แตตาม
สารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๗๒๘ ระบุวา เดิม นาย ส. เปนเจาของกรรมสิทธิ์  ตอมา  
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ไดโอนมาเปนของนาย จ. ในฐานะผูจัดการมรดกของนาย ส.  
และในวันเดียวกัน นาย จ. ไดโอนขายใหผูฟองคดี การขุดลอกลํานํ้าพะเนียงของกรมชลประทาน 
ที่ผูฟองคดีกลาวอางตามคําฟองวารุกล้ําเขามาในที่ดินของผูฟองคดีประมาณ ๓ ไร จึงไดเกิดขึ้น
กอนที่ผูฟองคดีจะไดซ้ือที่ดินมาจากนาย จ. เปนเวลานานกวา ๔ ป จึงจะเห็นไดวา ผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของกรมชลประทาน 
ในขณะน้ัน คือ นาย จ. ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินในขณะนั้น จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี 
เปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเกิดจาก 
การกระทําของกรมชลประทาน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กรมที่ ดินและสํานักงานที่ ดินจังหวัดจันทบุ รี  
สาขาทาใหม กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกโฉนดที่ดินใหแกธนาคาร ก. 
ในที่ดินที่ผูฟองคดีเชา น้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนเพียงผูเชาที่ดินจากนาย พ. การท่ีกรมที่ดิน 
และสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกธนาคาร 
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กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จึงไมกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีในฐานะผูเชาที่ดินแตอยางใด  
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม  
สวนกรณีที่ฟองวาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสงหนังสือแจงผลการพิจารณา
หนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปใหผูฟองคดีลาชา ทําใหคดีละเมิด
ของผูฟองคดีตองขาดอายุความ และทําใหผูฟองคดีไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมไดทัน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชดใชคาเสียหาย น้ัน กรณีน้ีแมผูฟองคดีไดมีหนังสือ
รองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามคํารอง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีมติในเร่ืองดังกลาวในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหผูฟองคดีทราบ 
อันเปนเวลาภายหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณามีมติไปแลว 
หน่ึงปเศษก็ตาม แตสาระสําคัญของหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ดังกลาว เปนเรื่องเก่ียวกับการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา
การปฏิบัติหนาที่ของฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมลาชาในการชวยเหลือ
ผูฟองคดีโดยการจัดหาทนายความใหตามที่ผูฟองคดีรองเรียนหรือไมเทาน้ัน และไมมีผลกระทบ
ตอสิทธิของผูฟองคดีในการฟองคดีละเมิดภายในกําหนดอายุความตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
แตอยางใดไม  ทั้งน้ี เน่ืองจากผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจงผลการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมใหผูฟองคดีทราบกอนแลววา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมมีมติไมอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือสนับสนุนเงินคาจาง
ทนายความ กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดีมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลาชาแตอยางใด  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗/๒๕๕๖)  
  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรไดรับ
หนังสือรองขอใหตรวจสอบและดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของผูฟองคดี แตไมปรากฏวา 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรไดดําเนินการหรือแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ 
จนระยะเวลาลวงเลยกวา ๙๐ วัน อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับผลกระทบตอสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองไว จึงนําคดีมาฟองขอให 



 
 
๓๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

องคการบริหารสวนตําบลบางบุตรและนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรแจงผล 
การพิจารณาการดําเนินการตามคํารองเรียนของผูฟองคดี และใหองคการบริหารสวนตําบล 
บางบุตรรวมทั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  
องคการบริหารสวนตําบลบางบุตรมิไดมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการคุมครองดูแลทรัพยสิน
ของเอกชน กรณีตามคําฟองยังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
บางบุตรและนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบุตรละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือจากการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๒/๒๕๕๖) 
  กรณีเม่ือผูฟองคดีตองออกจากที่ดินพิพาทบริเวณปาสงวน
แหงชาติ (ปาสนบุสูง) ที่ผูฟองคดีไดครอบครองทําประโยชนอยู เน่ืองจากนายอําเภอวังหิน 
ตองการใชที่ ดินพิพาทไปกอสรางสนามกีฬาประจําอําเภอ และภายหลังไดมีประกาศให 
เขตปาสงวนแหงชาติดังกลาวเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและนําที่ดินมาจัดสรร 
ใหแกราษฎร แตผูฟองคดีไมได รับการจัดสรรที่ ดินทํากินเชนราษฎรรายอ่ืน ผูฟองคดี 
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีสิทธิฟองคดีน้ี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘/๒๕๕๗) 
  กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตากไดขุดสระนํ้าในบริเวณ
ที่ดินที่ผูฟองคดีเคยไดรับการผอนผันใหมีสิทธิทํากินชั่วคราวในป พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ัน เม่ือผูฟองคดี
ไมไดมีการตอระยะเวลาการผอนผันใหมีสิทธิชั่วคราวในที่ดินแตอยางใด การที่ผูฟองคดี
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาว จึงเปนการครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตและไมมีสิทธิ
ในที่ดิน ทั้งยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาในขณะที่ยื่นฟองคดีน้ีผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับการผอนผันให
มีสิทธิทํากินชั่วคราวในที่ดินดังกลาว กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๕๒/๒๕๕๗) 

  กรณีฟองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติจายเงินคาทดแทน 
การร้ือถอนและชดเชยผลอาสินใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดียอมรับวาผูฟองคดีไดเขาไป 
ปลูกสรางอสังหาริมทรัพยในที่ราชพัสดุเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพขายอาหาร  
จึงเปนการบุกรุกที่ดินซ่ึงเปนที่ราชพัสดุและเปนสาธารณสมบัติของแผนดินอันเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดียอมไมมีสิทธิใด ๆ ในที่ราชพัสดุดังกลาว การท่ีสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติซ่ึงไดรับอนุมัติจากกรมธนารักษใหใชที่ราชพัสดุบริเวณที่ดินแปลงพิพาท  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๙ 
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จึงมีหนาที่ในการดูแลที่ราชพัสดุตลอดจนมีอํานาจดําเนินการในเรื่องที่ผูฟองคดีบุกรุกที่ราชพัสดุ
และสามารถมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปตามกฎหมายโดยไมกระทบตอ 
สิทธิใด ๆ ที่ผูฟองคดีมีอยูได ประกอบกับไมมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติวาจะตองจาย 
คาทดแทนการรื้อถอนหรือจายคาชดเชยผลอาสินใหแกราษฎรผูบุกรุกที่ราชพัสดุแตอยางใด 
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองในกรณีน้ีได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๖๗/๒๕๕๕) 
  กรณีเม่ือปรากฏขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลจังหวัดเบตงวา 
ผูฟองคดีเปนผูบุกรุกเขาไปกอสรางสุสานหรือฮวงซุยในที่ดินพิพาทซ่ึงอยูในความครอบครอง
ของผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค และคดีถึงที่สุดแลว การที่ผูอํานวยการการประปา 
สวนภูมิภาคมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีร้ือถอนและขนยายทรัพยสินออกจากท่ีพิพาท จึงมิใช 
การกระทําที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอ
ความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

  เม่ือพันโท ย. รับเงินบํานาญตามจํานวนที่กรมบัญชีกลาง 
มีคําสั่งจายใหเรื่อยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไมโตแยงถึงความไมถูกตองในการคํานวณ
จํานวนเงินดังกลาวจนลวงพนป พ.ศ. ๒๕๔๒ การคํานวณเงินบํานาญจึงเปนอันเด็ดขาด  
ตั้งแตขณะที่พันโท ย. ยังมีชีวิตอยู ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ การที่พันโท ย. ไดถึงแกความตายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  
หาทําใหเกิดสิทธิเรียกรองเงินบํานาญคางจายอันเกิดจากการคํานวณที่ผูฟองคดีอางวา 
ไมถูกตองไดไม ผูฟองคดีซ่ึงเปนทายาทของพันโท ย. จึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีเรียกเงินบํานาญรายเดือน 
คางจายของพันโท ย. ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ได และเม่ือ
พันโท ย. ไดรับเงิน ช.ค.บ. ในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 
ตามจํานวนที่เจาหนาที่กรมบัญชีกลางคํานวณใหมาโดยตลอด โดยไมไดโตแยงคัดคาน 
การคํานวณจํานวนเงิน ช.ค.บ. วาไมถูกตองอยางไร จนกระท่ังถึงแกความตายในวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สิทธิของพันโท ย. ที่จะโตแยงคัดคานกรณีดังกลาวจึงหมดไป ผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของพันโท ย. จึงไมมีสิทธิโตแยงจํานวนเงิน ช.ค.บ.  
ที่พันโท ย. ไดยอมรับไวแลวได ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
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หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองเรียกใหกองทัพบกและจังหวัดทหารบกราชบุรี
ชดใชเงิน ช.ค.บ. ในสวนที่ขาดไดอีกเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

  กรณีฟองวา บิดาของผูฟองคดีซ่ึงเคยเปนผูใหญบานถูกบังคับ
กลั่นแกลงดวยเรื่องตาง ๆ ทําใหตองลาออกจากการเปนผูใหญบานและถึงแกความตาย  
ผูฟองคดีเห็นวาเปนกรณีที่นายอําเภอแกงคอยตองรับผิดชอบโดยตรง จึงเปนกรณีที่ 
นายอําเภอแกงคอยเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทําละเมิด 
บิดาของผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําที่เปนเหตุพิพาท
คดีน้ี ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุตรแมจะอางวาไดรับผลกระทบในทางที่เสียหายจากการที่บิดา 
ตองลาออกจากการเปนผูใหญบาน แตผูฟองคดีมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยตรงจากการกระทําที่ เปนเหตุพิพาทตามคําฟองขอหาน้ี ผูฟองคดีจึงมิใชผู ได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๕)  

  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลไผกองดินโดยนายกเทศมนตรีตําบล
ไผกองดิน ไดยื่นญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนคันก้ันนํ้าเจาเจ็ด-บางยี่หนฝงทิศใต และไดทําสัญญาวาจางใหหางหุนสวนจํากัด จ.  
เปนผูทําการกอสราง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาโครงการดังกลาวยังไมมีความจําเปนเนื่องจาก 
สภาพทางเทาเดิมยังมีสภาพดีและสามารถใชงานไดตามปกติ การใชจายเงินงบประมาณ 
ตามโครงการนี้จึงไมเกิดความคุมคา  อีกทั้ง การออกแบบการกอสรางที่กระทําโดยผูอํานวยการ
กองชางเทศบาลตําบลไผกองดินอันเปนเหตุใหตองตัดฟนตนไมใหญตลอดแนวเขตโครงการ 
และมีตนไมบางสวนที่ผูฟองคดีกลาวอางวาบิดาของผูฟองคดีเปนผูปลูกไวถูกตัดฟนไปดวย 
ขอใหเทศบาลตําบลไผกองดินหามหรือระงับโครงการกอสรางดังกลาว และใหเทศบาลตําบล 
ไผกองดิน นายกเทศมนตรีตําบลไผกองดิน และผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบลไผกองดิน 
รวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน การดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาว
เปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่สภาเทศบาลตําบลไผกองดินมีมติอนุมัติโครงการเม่ือวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงมติดังกลาวไดกระทําขึ้นโดยคณะบุคคลที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลไผกองดินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด สมาชิกสภาเทศบาลแตละคนจึงชอบที่จะเขารวม
ประชุมอภิปรายขอปรึกษาใด ๆ และลงมติออกเสียงในเรื่องหน่ึงเรื่องใดไดตามที่ตนเห็นสมควร 
หากท่ีประชุมสภาเทศบาลลงมติตามเสียงขางมากหรือตามที่กฎหมายบัญญัติกําหนดไวแลว  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มติดังกลาวยอมมีผลผูกพันตอสมาชิกสภาเทศบาลนั้นทุกคน เม่ือผูฟองคดีมิไดฟองโตแยง
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีการลงมติออกเสียงในเร่ืองดังกลาววาไมถูกตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายประการใด การลงมติออกเสียงเพื่ออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการดังกลาว  
จึงมีผลผูกพันตอผูฟองคดีในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผกองดินดวย และแมเทศบาล
ตําบลไผกองดินโดยนายกเทศมนตรีตําบลไผกองดินไดตกลงทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด จ. 
เปนผูรับงานโครงการดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนโครงการที่ไมมีความจําเปนและไมคุมคา 
ที่ตองดําเนินการก็ตาม แตเ ม่ือการดําเนินการดังกลาวของเทศบาลตําบลไผกองดิน 
โดยนายกเทศมนตรีตําบลไผกองดินเปนการกระทําการเพ่ืออนุวัตรใหเปนไปตามมติ 
ของสภาเทศบาลตําบลไผกองดินซึ่ ง มีผลผูกพันตอผูฟองคดี ผูฟองคดียอมไมได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการจัดทําโครงการดังกลาวของเทศบาลตําบลไผกองดินและนายกเทศมนตรีตําบล
ไผกองดิน และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินตามแนวเขตโครงการดังกลาวเคยเปนที่ดิน 
สวนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๘๔ ซ่ึงบิดาของผูฟองคดีไดจดทะเบียนแบงใหกระทรวงการคลัง 
(เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน) กรณีจึงฟงไดวาบิดาของผูฟองคดีมีเจตนายกที่ดินดังกลาว 
ใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยแลว และการที่ผูฟองคดีอางวาตนไมจํานวน ๑๑ ตน ซ่ึงถูกตัดฟนไปเพ่ือประโยชน
ในการดําเนินการตามโครงการนี้ เปนตนไมที่มีอายุนับสิบปและปลูกอยูบนที่ดินซ่ึงบิดา 
ของผูฟองคดียกใหแกทางราชการ จึงฟงไดวาตนไมดังกลาวมีลักษณะเปนไมยืนตนอันถือเปน
สวนควบกับที่ดินที่ตนไมน้ันขึ้นอยูตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ผูฟองคดีจึงมิใชเจาของตนไมที่เปนสวนควบของที่ดินน้ัน  ดังน้ัน ผูฟองคดี 
ยอมมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 

 

  กรณีฟองวา  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังไดใชอํานาจในการจัดการเรียนการสอน 
อันเปนภาระหนาที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเง่ือนไขหลักสูตร
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตองชดใชทุนการศึกษาคืนใหแกกระทรวงการคลัง 
เปนสองเทาของทุนการศึกษาที่ไดรับ น้ัน เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวากระทรวงการคลัง 



 
 
๔๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ไดแจงใหผูฟองคดีเปนผูผิดสัญญารับทุนการศึกษาและเรียกใหผูฟองคดีชดใชทุนการศึกษา
ดังกลาวคืนใหแกกระทรวงการคลังแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยังไมถือเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๐๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา เจาหนาที่และผูบริหารหลักสูตรปริญญาโท 
ทางการบัญชี (MAP) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการเลือกปฏิบัติและกลั่นแกลงผูฟองคดี 
ทําใหผูฟองคดีตองขอลาออกจากสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีขอพนสภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดวยความประสงค
ของผูฟองคดีเอง ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา วาที่รอยโท ส. (ผูฟองคดีที่ ๓) ไดเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรชางซอมคอมพิวเตอรและชางซอมโทรศัพทมือถือกับผูอํานวยการสถาบันพัฒนา 
ฝมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค แตเม่ือจบหลักสูตรแลวผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค ๘ นครสวรรค ไมออกวุฒิบัตรและไมจายเงินสนับสนุนการเรียนใหแกผูฟองคดีที่ ๓  
ผูฟองคดีที่ ๓ จึงนําคดีมาฟองขอใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค 
ออกวุฒิบัตรใหผูฟองคดีที่ ๓ และใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค 
ชําระเงินคาสนับสนุนการเรียน (คาเบี้ยเลี้ยง) แกผูฟองคดีที่ ๓ น้ัน เม่ือโครงการดังกลาว 
เปนโครงการฝกอบรมโดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานที่ประสงคและไดรับ 
การคัดเลือกใหเขาฝกอบรมไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการแตอยางใด  
การไดรับวุฒิบัตรหรือคาสนับสนุนการเรียน (เบี้ยเลี้ยง) หรือไม จึงมีผลกระทบตอสิทธิของ 
ผูฟองคดีที่ ๓ เปนการเฉพาะ ไมมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีที่ ๑ (หางหุนสวนจํากัด ก.) 
และผูฟองคดีที่ ๒ (หางหุนสวนสามัญ จ.) มูลเหตุแหงการฟองคดีตามคําขอขางตน จึงเปนกรณีที่ 
มีผลเฉพาะตัวผูฟองคดีที่ ๓ เทาน้ัน จึงฟงไมไดวาผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูอํานวยการสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค ไมออกวุฒิบัตรและจายเงินคาสนับสนุนการเรียน  
(คาเบี้ยเลี้ยง) ใหแกผูฟองคดีที่ ๓ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๐/๒๕๕๕) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

  กรณีฟองวาผูฟองคดีไมไดรับเงินคาหุนและเงินปนผลคืนจาก
สหกรณออมทรัพยครูนครพนม จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด น้ัน  
การดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินคาหุนและเงินปนผลของสมาชิกสหกรณ เปนความสัมพันธ
ระหวางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกับผูฟองคดีในการดําเนินกิจการของสหกรณ
โดยเฉพาะ แมสหกรณจังหวัดนครพนมและสหกรณจังหวัดสกลนครจะมีอํานาจออกคําส่ัง 
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการดําเนินการที่เปนเหตุใหเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสมาชิกได ตามมาตรา ๑๖ (๕) ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่นายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจสั่งใหระงับตามบทบัญญัติดังกลาว เปนลักษณะการดําเนินกิจการโดยรวม 
ที่มีผลกระทบตอสมาชิกทั้งหมด มิใชเปนนิติสัมพันธเก่ียวกับเงินคาหุนหรือเงินปนผลระหวาง
สหกรณกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  อีกทั้ง ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ใหอํานาจ
หนาที่แกสหกรณจังหวัดนครพนมและสหกรณจังหวัดสกลนครในการที่จะตองชําระเงินคาหุน
และเงินปนผลคืนแกผูฟองคดีแทนสหกรณออมทรัพยครูทั้งสอง สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจากหากผูฟองคดีใชสิทธิฟองคดีทางแพง ผูฟองคดี
ไมอาจหาเอกสารประกอบการฟองไดและคดีไดขาดอายุความไปแลว น้ัน ความเดือดรอน
เสียหายดังกลาวเกิดจากการที่ผูฟองคดีละเลยมิไดเก็บเอกสารและไมไดใชสิทธิฟองคดีตอศาล
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนความเดือดรอนเสียหายที่เกิดจากการกระทํา 
ของผูฟองคดีเอง ไมไดเกิดจากการที่สหกรณจังหวัดนครพนมและสหกรณจังหวัดสกลนคร
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๑๖/๒๕๕๕) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 

 

   กรณีที่เทศบาลนครนครสวรรคไดมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง 
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่เรียกใหผูฟองคดีชําระ 
คาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๓๕๐,๒๐๐ บาท และใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน 
เปนเงินจํานวนเพียง ๒๖๒,๖๕๐ บาท อันเปนผลจากการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุดที่วิ นิจฉัยไววาผูฟองคดีตองรับผิดตอเทศบาลนครนครสวรรค 
ตามความเสียหายที่แทจริง อันเกิดจากการประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุให 
รถยนตของทางราชการสูญหาย ซึ่งผูฟองคดียอมมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติตามคําพิพากษา 



 
 
๔๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวอยูแลว คําส่ังเทศบาลนครนครสวรรค ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๒ จึงหามีผลเปนการสรางนิติสัมพันธในทางกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีขึ้นใหม อันจะเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอยางใด 
ฉะน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผู มีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๖/๒๕๕๕) 
  กรณีคําสั่ งของผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทยที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง คําส่ังของผูบัญชาการ
ทหารสูงสุดที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งรายงาน 
ผลการสอบสวนขอเท็จจริง และรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
เปนขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง  
จึงเปนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงในขั้นตอนดังกลาวผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทยยังไมไดวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําละเมิดและตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนหรือไม  อีกทั้ง ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ยังไมออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายแกทางราชการ จึงยังไมมีผลเปนการกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
แตอยางใด เฉพาะคําส่ังของผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  
ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายแกทางราชการเปนเงินจํานวน ๑ ,๗๘๒,๐๓๔.๕๐ บาท  
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการทหารสูงสุดเทาน้ันที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๕) 
  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
เปนเพียงขั้นตอนภายในของฝายปกครองเพื่อดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ในเบื้องตน จึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่จะถือเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
อันจะทําใหผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๕) 
  กรณีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะผู รับมอบอํานาจจาก
กระทรวงการคลัง มีความเห็นใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพังงา เปนเพียงการแจงผลการพิจารณาเพื่อใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาพังงามีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังซ่ึงเปนกระบวนการตามขั้นตอน 
ที่กําหนดไว ตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน ความเห็น 
ของอธิบดีกรมบัญชีกลางที่มีความเห็นใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาพังงา จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการในการพิจารณาทางปกครอง 
เพ่ือออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเทาน้ัน ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันจะถือไดวาเปนคําส่ังทางปกครองตามบทนิยามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๘/๒๕๕๕) 
  กรณีที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีในฐานะอดีตผูอํานวยการองคการฟอกหนัง 
ดําเนินการบกพรองตอหนาที่ กอใหเกิดความเสียหายตอองคการฟอกหนัง ตามหนังสือ  
ที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนการพิจารณาทางปกครองซึ่งยังไมกระทบสิทธิ
ของผูฟองคดีหรือเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธินําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๙/๒๕๕๖) 
  กรณีที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด 
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงของกระทรวงการคลังเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ น้ัน เปนการดําเนินการตามหลักเกณฑหรือแนวทาง 
ที่กําหนดไวในขอ ๑๗ ประกอบขอ ๑๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนระเบียบที่ตราขึ้น
ใชบังคับ และเปนการใชอํานาจทางบริหารของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวจึงมิไดมีสถานะเปนกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ แตมีสถานะเปนเพียงหลักเกณฑหรือแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการภายในของฝายปกครองที่มีผลผูกพันโดยตรงเฉพาะกับเจาหนาที่ของรัฐ 
ในราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค และแมกรณีจะไดมีการวินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลังก็ตาม แตความเห็นของกระทรวงการคลังก็เปนเพียง
การกระทําในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนความรับผิด 
ทางละเมิด อันเปนคําสั่งทางปกครองเทาน้ัน จึงเขาลักษณะเปนการพิจารณาทางปกครอง  
หรืออีกนัยหน่ึง คือ การเตรียมการและดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 
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ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
สวนหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เ ร่ือง การอุทธรณคําสั่ ง 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็เปนเพียงหลักเกณฑ
หรือแนวทางในการปฏิบัติราชการภายในของฝายปกครองที่มีผลผูกพันโดยตรงระหวาง 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณกับกระทรวงการคลังเทาน้ัน สิทธิของผูฟองคดีหาไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากหนังสือฉบับดังกลาวแตอยางใดไม ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยสั่งการ 
ของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดโดยใหผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานีออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน และขอใหเพิกถอนหนังสือ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๑/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

  การที่กรมบัญชีกลางตอบขอหารือของกรมธุรกิจพลังงาน 
กรณีการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรผูฟองคดี เปนการใหความเห็นทางกฎหมาย
ตามที่กรมบัญชีกลางไดรับการหารือจากกรมธุรกิจพลังงาน ซ่ึงความเห็นของกรมบัญชีกลาง 
ดังกลาวหากจะมีผลทางกฎหมายก็คงมีผลทางกฎหมายแตเฉพาะในความสัมพันธภายใน
ระหวางกรมบัญชีกลางกับกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่หารือเทาน้ัน หามีผล 
ทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีโดยตรงไม 
คงมีแตเพียงการที่ผูอํานวยการสํานักบริหารกลางมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีคืนเงินสวัสดิการ 
ที่ผูฟองคดีเบิกเกินไปตามความเห็นของกรมบัญชีกลางดังกลาวเทาน้ัน ที่จะมีผลทางกฎหมาย
ออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี สวนการท่ี
กรมบัญชีกลางสงหนังสือของผูฟองคดีที่โตแยงการตีความของกรมบัญชีกลางไปยังกรมธุรกิจ
พลังงาน ก็เปนเพียงการแจงขอมูลใหกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีทราบ
เทาน้ัน มิใชการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบกระเทือนตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี และแมวาการสงหนังสือของกรมบัญชีกลางไปใหกรมธุรกิจพลังงานดังกลาว ทําให
ผูฟองคดีถูกอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตําหนิวาใชวาจาไมสุภาพและอาจถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยดังที่ผูฟองคดีกลาวอางจริง การกระทําของกรมบัญชีกลางดังกลาวก็หาได 
มีผลผูกพันใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตองดําเนินการกับผูฟองคดีเชนวาน้ีไม การท่ีอธิบดี 
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กรมธุรกิจพลังงานดําเนินการกับผูฟองคดีเชนวาน้ีเกิดจากการใชดุลพินิจอยางอิสระของอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานในฐานะผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีเองโดยแท การกระทําของกรมบัญชีกลาง
ดังกลาวจึงมิไดมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีเชนกัน เม่ือคําวินิจฉัย
ของกรมบัญชีกลาง และการสงหนังสือของผูฟองคดีที่โตแยงคําวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง
ดังกลาวไปใหกรมธุรกิจพลังงาน มิไดมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี  
หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแก 
ผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๕) 
  กรณีโครงการพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต จัดตั้งดวยงบประมาณ
ของรัฐ โดยเปนการดําเนินกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองกะทูตามมาตรา ๕๐ 
ประกอบมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงวาดวยการบํารุงศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  ดังนั้น การดําเนินกิจการ 
ของพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ตจึงเปนการดําเนินการทางปกครองของเทศบาลเมืองกะทู  
แมหากมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นจริงตามฟอง ผูที่ถูกกระทบสิทธิโดยตรงจากการที่สูญเสีย
ทรัพยสิน คือ เทศบาลเมืองกะทู มิใชผูฟองคดีซ่ึงเปนเพียงอดีตประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
อดีตรองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน อดีตที่ปรึกษาพิพิธภัณฑเหมืองแร ภูเ ก็ต  
และอดีตผูจัดการพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต หรือเปนประชาชนผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐดังที่ 
ผูฟองคดีอาง จึงยังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ 
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีขอใหนาย ส. ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนง 
หัวหนาคณะทํางานพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต ชดใชสิ่งของใหแกพิพิธภัณฑเหมืองแรภูเก็ต 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา ในสังกัดของเทศบาล
เมืองพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร และปลัดเทศบาล 
เมืองพิจิตร จึงเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีที่มีอํานาจในการบังคับบัญชาและมีอํานาจ
มอบหมายหนาที่ใหผูฟองคดีปฏิบัติภายในกรอบอํานาจ  ดังน้ัน ในการปฏิบัติราชการของผูฟองคดี
จึงเปนไปเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองพิจิตรบรรลุตามวัตถุประสงค การที่
เทศบาลเมืองพิจิตรและนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรนําแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสิริกิติ์
และแบบอาคารน้ําตกที่ผูฟองคดีลงชื่อในฐานะผูออกแบบไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากผูฟองคดีน้ัน 
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูฟองคดี รวมทั้งการที่รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร 
และปลัดเทศบาลเมืองพิจิตรลงชื่อในสัญญาวาจางบริษัท ค. ใหเปนผูกอสรางโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสวนสิริกิติ์และน้ําตก ณ บึงสไีฟ จังหวัดพิจิตร ก็ไมไดทําใหผูฟองคดีเสียหายแตอยางใด 



 
 
๔๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจาก 
การกระทําของเทศบาลเมืองพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร 
และปลัดเทศบาลเมืองพิจิตรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๕๖) 
  กรณีการดําเนินการของเทศบาลเมืองแมโจในการขับไล
ผูประกอบการออกจากอาคารรานคาชุมชนและทําการปดกุญแจตัดนํ้าประปา ไฟฟาบริเวณ
ดังกลาว ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของเทศบาลเมืองแมโจ คือ ผูประกอบการหรือราษฎรที่ทํามาหากิน
ในอาคารรานคาชุมชน ผูฟองคดีเปนผูอนุญาตใหเทศบาลเมืองแมโจใชที่ดินเปนที่กอสราง 
อาคารรานคาชุมชน โดยผูฟองคดีมิไดอยูภายใตการสงเสริมอาชีพและรายไดสําหรับราษฎร 
ของเทศบาลเมืองแมโจ จึงมิไดมีความสัมพันธในกิจการทางปกครองในเรื่องดังกลาว ผูฟองคดี
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของเทศบาล
เมืองแมโจ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๕/๒๕๕๖)  
  กรณีการย ายผู ต องขั งระหว าง เ รือนจํา น้ัน  มาตรา  ๑๒  
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ บัญญัติใหเปนไปตามคําส่ังของอธิบดี 
กรมราชทัณฑซ่ึงถือเปนมาตรการภายในของฝายปกครอง และเปนดุลพินิจในการที่จะพิจารณา
ดําเนินการเพ่ือใหการคุมขังผูถูกคุมขังเปนไปดวยความเรียบรอย  ดังนั้น การยายผูฟองคดี 
ซ่ึงแตเดิมถูกคุมขังอยูที่เรือนจําจังหวัดจันทบุรีไปยังเรือนจํากลางชลบุรี เน่ืองจากมีพฤติการณ
ติดตอกับบุคคลภายนอกเพ่ือคิดวางแผนหลบหนี กรณีดังกลาวจึงไมไดสงผลใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดจาก 
การกระทําของเรือนจําจังหวัดจันทบุรี ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาฝายควบคุม
แตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘/๒๕๕๘) 

 

  (๗) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

  กรณีฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําจายเงินคาจาง
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ น้ัน แมสัญญา
จางผูฟองคดีทั้งสองสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แตนายกองคการบริหาร 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนตําบลเขื่องคํายังคงใหผูฟองคดีทั้งสองปฏิบัติงานในหนาที่ตอเน่ืองตลอดมาจนถึงวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําไมไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสอง
หยุดการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด  ตอมา ภายหลังนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา 
จึงไดมีหนังสือองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๔๙๐ และ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๔๙๑ 
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามลําดับ แจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาสัญญาจางไดสิ้นสุด
ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํามิไดตอสัญญาจาง 
ใหผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงฟองขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา 
จายเงินคาจางของเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง จึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสอง 
กับนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํามีขอโตแยงกันแลวในประเด็นเก่ียวกับเงินคาจาง
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๔/๒๕๕๗) 
  กรณีที่ผูฟองคดียื่นฟองโดยมีคําขอใหศาลพิจารณาความเสียหาย
ที่ผูฟองคดีไดรับจากการที่ตองพนจากการเปนพนักงานจางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ตามสัญญาทางปกครอง ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๕๐/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 

 

  กรณีการปฏิเสธไมใหทุนการศึกษาแกผูฟองคดีซ่ึงเปนอาจารย 
ในสังกัดตามขอตกลงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดใหไว ผูฟองคดีในฐานะคูสัญญา
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๕) 
  กรณีที่กรมทางหลวงไดบอกเลิกสัญญาที่ทํากับผูฟองคดีและ 
ไดแจงเวียนชื่อผูฟองคดีในบัญชีรายชื่อผูขาดคุณสมบัติเสนอราคาผูรับเหมากอสรางชั้นพิเศษ 
งานกอสรางทางชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ และงานกอสรางสะพานชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถซื้อแบบและเขารวมประกวดราคากับหนวยงานที่สังกัดกรมทางหลวงและหนวยงาน
ของกรมทางหลวงได ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา 
ของกรมทางหลวง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๔๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

  กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลหนองขมารไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงการสิ้นสุดสัญญาจางใหผูฟองคดีทราบ เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมสองครั้ง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการประเมินผล 
การปฏิบัติงานทั้งสองครั้งไมชอบดวยกฎหมายและมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบล 
หนองขมารไมตอสัญญาจางกับผูฟองคดี เม่ือสัญญาจางพนักงานจางลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
มีผลเปนการเร่ิมจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเปน 
วันสิ้นสุดสัญญาจาง สัญญาจางดังกลาวจึงเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา การที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองขมารมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงการสิ้นสุดสัญญาจาง 
ผูฟองคดี จึงเปนเพียงหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจาง อันเปนการใชสิทธิเลิกจางตามสัญญา
เทาน้ัน ไมใชคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหเพิกถอนสัญญาจางและมติเลิกจาง และให 
บริษัท อ. ประธานบริษัท อ. คณะกรรมการบริษัท อ. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนคูสัญญา 
ตามสัญญาจางฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิที่จะโตแยงเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ตามที่
กําหนดไวในสัญญาได  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไม มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจายคาตอบแทนคางจายเงินชดเชยคาตอบแทนตามสัญญาจาง 
และคาเสียหาย เม่ือสัญญาจางพนักงานของสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากําลังคน 
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) 
มีคูสัญญาสองฝาย คือ ฝายมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูวาจาง และฝายผูฟองคดีเปนผูรับจาง  
ซ่ึงคูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดที่จะตองปฏิบัติตอกันตามที่กําหนดไว
ในสัญญา สวนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแมจะเปนผูที่อนุมัติใหมีการจัดตั้งและ 
เปนผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของสํานักงานดังกลาว แตก็หาไดเขาเปนคูสัญญา
ตามสัญญาจางดังกลาวดวยไม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไมไดมีสิทธิ หนาที่ 
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และความรับผิดที่จะตองปฏิบัติตอผูฟองคดีตามที่กําหนดในสัญญาจางระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับผูฟองคดีแตอยางใด  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๖/๒๕๕๕) 
  เม่ือสัญญาจางสิ้นสุดลงดวยเหตุระยะเวลาการจางครบกําหนด
ตามที่ไดทําสัญญากันไว กรณีจึงเปนการเลิกจางตามสัญญา ซ่ึงมีผลใหความผูกพันระหวาง
คูสัญญาส้ินสุดลงตามสัญญา สวนการที่องคการบริหารสวนตําบลหาดแพงจะทําสัญญาจาง 
ผูฟองคดีตอไปอีกหรือไมน้ัน เปนอํานาจดุลพินิจขององคการบริหารสวนตําบลหาดแพงที่จะตอง
ดําเนินการตามความจําเปนและความเหมาะสม  ดังนั้น เม่ือสัญญาจางระหวางผูฟองคดีกับ
องคการบริหารสวนตําบลหาดแพงสิ้นสุดลงดวยเหตุครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง  
และองคการบริหารสวนตําบลหาดแพงไมตอสัญญาจางผูฟองคดี เน่ืองจากไดขอกําหนด
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ระดับ ๒-๔/๕) เพ่ิมใหมในแผนอัตรากําลังสามป ซ่ึงไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนมแลว ผูฟองคดี 
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายและไมมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
ที่จะมีสิทธิฟองเรียกใหองคการบริหารสวนตําบลหาดแพงชดใชคาสินไหมทดแทนจากการที่ 
ไมตอสัญญาจางผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๕๖)  
  กรณีมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร 
ที่มีมติใหลงโทษผูฟองคดีโดยไลออกจากราชการ เปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายใน
ระหวางคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนครกับนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นาตงวัฒนา ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยแก 
ผูฟองคดีเทาน้ัน มติดังกลาวจึงยังไมมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือน 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี คงมีเฉพาะคําส่ังของนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลนาตงวัฒนาเทาน้ันที่มีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองขอให
เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร และเนื่องจากสัญญาที่พิพาท
เปนสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูฟองคดีกับองคการบริหารสวนตําบลนาตงวัฒนา ผูที่มีสิทธิหนาที่
และความรับผิดตามสัญญากับผูฟองคดีจึงคงมีเพียงนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตงวัฒนา 
ซ่ึงเปนคูสัญญาเทาน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองขอให
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตงวัฒนาและคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สกลนครรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๙/๒๕๕๗) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

  กรณีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีโรงสี
ปฏิเสธรับมอบขาวเปลือกตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕  
ซ่ึงเก็บรักษาไว ณ ตลาดกลาง ในความสงเสริมของกรมการคาภายใน จังหวัดสุโขทัย เพ่ือนําไป
สีแปรสภาพแลวเก็บเขาโกดังกลางลาชา เพ่ือใหไดขอเท็จจริง ผู รับผิดชอบ และจํานวน
คาเสียหาย สําหรับใชประกอบการพิจารณาดําเนินการของคณะอนุกรรมการกํากับดูแล 
การรับจํานําขาวเทาน้ัน สวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย น้ัน เปนขั้นตอน
สําหรับการรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ วา ผูฟองคดีกระทําความผิดตามขอกลาวหาหรือไม  
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการองคการคลังสินคา  
การแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวจึงเปนขั้นตอนการดําเนินการภายในของเจาหนาที่ ซ่ึงเปน
เพียงการเตรียมการเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตอไป คําสั่งทั้งสองคําสั่งดังกลาวจึงมิใชคําสั่ง
ทางปกครองท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๒๙/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 

 

  กรณีผูฟองคดี (บริษัท ท.) ซ่ึงมิไดเปนคูสัญญากับการประปา
สวนภูมิภาคตามสัญญาจางเหมางานลดน้ําสูญเสียฯ ฟองขอใหการประปาสวนภูมิภาค 
พิจารณาปรับลดคาปรับ โดยคืนคาปรับที่ไดปรับไปแลวตามสัญญา พรอมทั้งดอกเบี้ยนับแต 
วันฟองคดีใหแกบริษัท ย. เพ่ือใหบริษัท ย. คืนคาปรับดังกลาวใหแกผูฟองคดี และใหการประปา
สวนภูมิภาคคืนคาจางงานตามสัญญางวดสุดทายพรอมทั้งดอกเบี้ยนับแตวันฟองคดีใหแก 
บริษัท ย. เพ่ือใหบริษัท ย. คืนคาปรับดังกลาวใหแกผูฟองคดีตอไป น้ัน ความเสียหายตามที่ 
ผูฟองคดีเรียกรองมิไดเปนความเสียหายโดยตรงจากการกระทําของการประปาสวนภูมิภาค
หากแตเปนความเสียหายโดยตรงอันเกิดจากความสัมพันธตามสัญญาระหวางผูฟองคดีกับ
บริษัท ย. ซ่ึงเปนคูสัญญา หากผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือเกิดความเสียหาย
อยางไร ผูฟองคดีก็ตองไปดําเนินการกับบริษัท ย. ในฐานะคูสัญญาโดยตรงมิใชการประปา 
สวนภูมิภาคและความสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับบริษัท ย. เปนความสัมพันธอันเกิดจาก
สัญญาและตางฝายตางมีสิทธิและหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญามิใชเปนตัวแทน 
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ของบริษัท ย.  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไมใชคูสัญญาทางปกครองกับการประปาสวนภูมิภาค  
ผูฟองคดีจึงไมใชเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยนิตินัยจากขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองในเรื่องดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๘/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยนาย ส. ผูรับมอบอํานาจ ไดทําสัญญาจางผูฟองคดี (บริษัท ท.) กอสรางโรงอาหาร-
หอประชุม ณ โรงเรียนบานพระบาททาเรือ  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไดมีหนังสือแจงยกเลิกรายการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาครูทั้งหมดไปยังสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นาย ส. จึงไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีแจงยกเลิกสัญญาการกอสรางดังกลาว 
โดยที่การยกเลิกสัญญาดังกลาว มีผลเปนการเลิกนิติสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปนคูสัญญา  
หากการยกเลิกสัญญาดังกลาวจะทําใหมีขอโตแยงเกิดขึ้น ก็เปนขอโตแยงระหวางคูสัญญา
เทาน้ัน เม่ือโรงเรียนบานพระบาททาเรือ นาย ส. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน  
และกระทรวงศึกษาธิการไมใชคูสัญญากับผูฟองคดี จึงมิใชผูที่จะมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญา 
ที่พิพาทในคดีน้ีกับผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองในขอพิพาทน้ีตอศาลปกครอง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีกลาวอางวามหาวิทยาลัยมหาสารคามกอเหตุ
ความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดี โดยวิธีการแกไขความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดี 
ตามคําฟองก็คือการสั่งใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามซ่ึงเปนคูสัญญาที่เปนเหตุพิพาทชดใชเงิน 
คากอสรางและคืนเงินค้ําประกันที่ไมมีสิทธิจะริบแกผูฟองคดี สวนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและคณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสรางตอเติมอาคารเรียน แมจะเปน
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการทําสัญญาตลอดจนการตรวจสอบการดําเนินการ
ตามสัญญา แตก็มิใชคูสัญญาตามสัญญาจาง  ดังน้ัน การกระทําการใด ๆ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสรางตอเติมอาคารเรียน 
เปนเพียงการดําเนินการบริหารงานภายในเพื่อใหบรรลุผลตามสัญญา ลําพังการกระทําดังกลาว
จึงไมมีผลผูกพันโดยตรงในอันที่จะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๓/๒๕๕๖) 
  กรณีผูที่มีสิทธิฟองคดีหรือเปนผูถูกฟองคดีในคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครองไดน้ันจะตองเปนคูสัญญาผูเดือดรอนหรือเสียหายและมีขอโตแยงเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครองที่พิพาทกัน เม่ืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการ
ตรวจการจาง และคณะกรรมการควบคุมงาน เปนเพียงเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในกํากับดูแล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเทาน้ัน สวนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 



 
 
๔๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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เปนหนวยงานที่ดูแลทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จึงหาไดเปนคูสัญญาในสัญญาพิพาท 
และมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองดังกลาวกับผูฟองคดีไม ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ 
ฟองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสราง 
ระบบสาธารณูปโภคและอาคารเอนกประสงคพ้ืนที่สมาคมชาวชัยนาท คณะกรรมการควบคุมงาน
โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและอาคารเอนกประสงคพ้ืนที่สมาคมชาวชัยนาท และ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ใหรับผิดตามสัญญาพิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๗๔/๒๕๕๖) 
  กรณีผูฟองคดีเปนนักวิชาการอิสระขอใชสิทธิในฐานะผูบริโภค 
ที่มีความจําเปนตองใชทางดวนยกระดับอุตราภิมุขของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด 
(มหาชน) ฟองขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมทางหลวง และคณะรัฐมนตรี 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ กับบริษัท ท. และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม อธิบดีกรมทางหลวง และคณะรัฐมนตรี ขยายระยะเวลาสัมปทานสิทธิผลประโยชน
ของบริษัท ท. ตามระยะเวลาที่ศาลไดมีคําส่ังนั้น กรณีดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับสิทธิและหนาที่
ระหวางคูสัญญาตามสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือสัญญาดังกลาว
ปรากฏวามีกรมทางหลวงหรือบริษัท ท. ซึ่งเปนคูสัญญาในสัญญาสัมปทานฉบับพิพาท  
และผูฟองคดีมิใชคูสัญญา ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองขอใหคูสัญญาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา 
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญา อันถือเปนสิทธิและหนาที่เฉพาะของคูสัญญาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๒/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา  

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําสัญญาการรับทุนกับเทศบาลตําบลทาวังตาล โดยผูฟองคดี
ไดรับทุนตามสัญญาดังกลาวไปแลวบางสวน  ตอมา เทศบาลตําบลทาวังตาลไดมีหนังสือ 
แจงผลหารือการสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีไมมีคุณสมบัติที่จะไดรับทุน 
และเทศบาลตําบลทาวังตาลจะดําเนินการเรียกเงินคืนจากผูฟองคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ตอไป หนังสือฉบับดังกลาวมีลักษณะเปนการแจงผลการหารือที่ไดรับการตอบจากหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน แมเน้ือหาของการตอบขอหารือจะเกี่ยวกับผูฟองคดีก็ตาม 
แตกรณีก็เปนการตอบขอหารือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน  
มิใชเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
ในลักษณะของคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือแมกระทั่งเปนการใชสิทธิเพ่ือบังคับการตามสัญญาระหวาง
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คูสัญญาแตอยางใด รวมทั้งหนังสือแจงผลการหารือดังกลาวไมใชหนังสือบอกเลิกสัญญา 
ระหวางคูสัญญา หนังสือฉบับดังกลาวจึงไมมีผลกระทบในทางใดตอสิทธิหนาที่ของผูฟองคดี
โดยตรง กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลทาวังตาล  
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เร่ือง แจงผลการหารือการสนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับ 
เด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส (คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

  ผูฟองคดีเปนผูถือหุนของบริษัท อสมท . จํากัด (มหาชน)  
และไมใชคูสัญญาโดยตรงในสัญญารวมดําเนินกิจการใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก  
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมอาจมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาดังกลาวได ผูฟองคดีจึงไมใชผูเสียหาย 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีขอใหเพิกถอนสัญญาน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

  กรณีฟองวา การรถไฟแหงประเทศไทยโดยผูวาการรถไฟ 
แหงประเทศไทยไดทําสัญญาใหบริษัท ซ. เชาที่ดินบริเวณดานหนาหางสรรพสินคา ซ. เพ่ือให 
บริษัท ซ. ใชที่ ดินดังกลาวประกอบธุรกิจ โดยการทําสัญญาเชาที่ ดินระหวางการรถไฟ 
แหงประเทศไทยกับบริษัท ซ. ไมปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาดังกลาว และระเบียบเก่ียวกับ 
การจัดประโยชนในทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย โดยผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดเคยขอให 
ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยตรวจสอบและเปดเผยเก่ียวกับการชําระเงินคาธรรมเนียม 
ในการจัดประโยชนจากการตอสัญญาเชา เน่ืองจากบริษัท ซ. ไมไดชําระเงินคาธรรมเนียม 
ในการจัดประโยชนใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท ซ. จึงไมอาจอางสิทธิตามสัญญา 
เชาที่ดินที่ทําไวกับการรถไฟแหงประเทศไทยมาฟองขับไลผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงคาขายอยูบริเวณ
ดานหนาหางสรรพสินคาดังกลาวได ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงมีคําขอใหเพิกถอนสัญญาเชาที่ดิน 
และการตอสัญญาเชาที่ดินที่การรถไฟแหงประเทศไทยทําไวกับผูฟองคดี โดยประสงคใหศาล
เพิกถอนสัญญาเชาระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับบริษัท ซ. ซ่ึงบุคคลที่จะมีขอโตแยง
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองฉบับใดได ยอมจะตองเปนคูสัญญาในสัญญาทางปกครองฉบับน้ัน ๆ 
เทาน้ัน เม่ือผูฟองคดีมิใชคูสัญญาเชาที่ดินฉบับที่นํามาฟองตอศาล จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี 
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มีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาเชาฉบับดังกลาว  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๘/๒๕๕๗) 

 

  (๘) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําที่เปน
ความรับผิดอยางอ่ืน 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการรอนสิทธิ 

 

  กรณีฟองวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดเขตเดินสายไฟฟาพาดผานที่ ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมายและ 
ไมเปนธรรม ขอใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยายเขตเดินสายไฟฟาออกไปจากที่ดิน
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่ที่ดินที่ครอบครองทําประโยชนถูกเขตเดินสายไฟฟา
ตามประกาศของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๙๐/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

  กรณีผูฟองคดี (สํานักงานผูตรวจการแผนดิน) เปนผูรับผิดชอบ
ในงบประมาณที่เบิกจายเงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพใหแกนาย ภ. เม่ือมีการจายเงิน
ดังกลาวใหนาย ภ. ไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหนาย ภ. คืนเงิน
ดังกลาวแลวแตนาย ภ. เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการที่นาย ภ. ไมคืนเงินดังกลาว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนสวนราชการ 
ที่อนุญาตใหนาง ก. ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารอัตรากําลังคน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการท่ี ๑ โดยนาง ก. ไดรับเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  ตอมา นาง ก. 
ไดกลับเขารับราชการประจําในมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเปนสวนราชการในสังกัด 
ฝายบริหาร ผูฟองคดีจึงมีหนังสือทวงถามใหนาง ก. คืนเงินชวยเหลือที่นาง ก. ไดรับไป 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แกทางราชการ พรอมดอกเบี้ย แตนาง ก. มีหนังสือปฏิเสธการคืนเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากการกระทําของนาง ก. (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๖/๒๕๕๖) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  กรณีกรมทางหลวงชนบทไมจายเงินคาทดแทนสวนตอเติม
บานพักและคาทดแทนตนไมที่อยูในแนวเขตที่จะเวนคืนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๒/๒๕๕๕) 
  กรณีกรมทางหลวงชนบทกอสรางถนนเบนออกจากแนวเขตที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนรุกล้ําเขามาในที่ดินสวนที่มิไดอยูในแนวเขตเวนคืนของผูฟองคดี ซ่ึงเปนการกระทํา
โดยปราศจากอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เม่ือผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินที่กลาวอางวาถูกรุกล้ําดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๗) 

 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  กรณีที่ ให มีการจัดซ้ืออาคารสวนที่ เหลือจากการเวนคืน 
ซ่ึงใชการไมไดน้ัน มีขั้นตอนที่เจาหนาที่และเจาของอสังหาริมทรัพยจะตองตกลงราคาซื้อขาย 
กันกอน และหากตกลงกันแลว เจาของอสังหาริมทรัพยไมพอใจในราคาที่ตกลงกัน ก็ยังมี
ขั้นตอนที่ตองใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี การท่ีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไดอนุมัติให 
จัดซ้ืออาคารส่ิงปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามคําขอของผูฟองคดีแลว แตยังไมมี 
การตกลงราคาที่จะซ้ือขายอสังหาริมทรัพยกัน จึงเปนกรณีที่การดําเนินการจัดซ้ืออาคาร 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนยังไมแลวเสร็จตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ผูฟองคดีจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหผูอํานวยการสํานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และรัฐมนตรีวาการกระทรวง



 
 
๔๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คมนาคม จายเงินคาทดแทนอาคารส่ิงปลูกสรางสวนที่อยูนอกแนวเขตเวนคืนซึ่งคํานวณราคา 
คาทดแทนในสวนนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๘) 
 

  (๙ )  ผู ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ  จากการกระทํา 
ในกรณีอ่ืน ๆ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
 

  (๑) หนวยงานทางปกครอง 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

  กรณีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนผูรับผิดชอบในงบประมาณ
ที่เบิกจายเงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพใหแกนาย ภ. และมีการจายเงินดังกลาว 
ใหนาย ภ. ไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีหนังสือแจงใหนาย ภ. 
คืนเงินดังกลาว แตนาย ภ. เพิกเฉย สํานักงานผูตรวจการแผนดินจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการที่ 
นาย ภ. ไมคืนเงินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๓/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

  กรณีเทศบาลนครลําปางไดจัดซ้ือที่ดินเพ่ือใชเปนสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยโดยนาย ร. ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนครลําปางในขณะนั้น เปนผูอนุมัติ 
ทําการจัดซ้ือ  ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ ตรวจพบวาการจัดซ้ือที่ดิน
ดังกลาวไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ .ศ . ๒๕๓๕ ขอ ๕๐ (๖) เปนเหตุให เทศบาลนครลําปางได รับ 
ความเสียหาย เทศบาลนครลําปางจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา 
ของนาย ร. (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีกระบวนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบลวิหารแดงไมชอบ 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และกอใหเกิดความเสียหายในการใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ดังกลาว จังหวัดสระบุรีโดยผูวาราชการจังหวัดสระบุรีซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล 
เทศบาลตําบลวิหารแดงใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๕๘) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 

 

  กรณีกรมศุลกากรแจงใหนาย ส. ชําระคาสินไหมทดแทน
เน่ืองจากการกระทําละเมิด แตนาย ส. ไมชําระและไดถึงแกความตาย  ตอมา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงใหนาย น. และนาย ธ. ตามลําดับ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ผูตาย 
ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทนนาย ส. แตนาย น. และนาย ธ. ไมชดใชเงินคาสินไหม
ทดแทน กรมศุลกากรในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตองใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับ 
ตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ส. เจามรดก จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๖ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๖ และท่ี ๔๓๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน)  
  กรณีฟองวา นาย ป. ซ่ึงเปนประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลบางสมัคร ในขณะนั้น และเปนประธานกรรมการจัดซ้ือที่ดินโดยวิธีพิเศษ
รวมกับกรรมการคนอ่ืน ๆ ซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
บางสมัครในราคาแพงกวาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติ องคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร  
จึงไดออกคําสั่งใหนาย ป. และกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษคนอ่ืน ๆ ชดใชคาเสียหาย 
ตามจํานวนที่แตละคนตองรับผิดชดใชตามความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และกระทรวงการคลังแลว โดยออกคําสั่งเรียกใหนาย ป. 
ชําระเงินคาสินไหมทดแทนจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามคําส่ังของผูฟองคดี ลงวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลบางสมัครแจงใหนาย ป. 
ชําระเงินคาสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทําละเมิด แตนาย ป. ไมชําระ  ตอมา หลังจากที่
นาย ป. ถึงแกความตายแลว องคการบริหารสวนตําบลบางสมัครมีหนังสือแจงใหนาง จ. และ 
นางสาว น. ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ป. ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว แตนาง จ. 
และนางสาว น. ไมชําระ องคการบริหารสวนตําบลบางสมัครในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิด 



 
 
๔๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีความจําเปนตองใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอเจาหนาที่ตามคําสั่ง
ทางปกครอง โดยขอใหนาง จ. และนางสาว น. ในฐานะทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่ใชเงิน
หรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร  ดังนั้น องคการบริหาร 
สวนตําบลบางสมัครจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๐/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ)) 

 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  (๒) ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจากการใชอํานาจรัฐ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  (๓) คณะบุคคล 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  (๔) ชุมชน 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเริกซ่ึงเปนเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคาร
โรงเรือนเล้ียงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร จํานวน ๘๐๐ ตัว ณ หมูที่ ๑๐ ตําบลนาเริก 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนอยูอาศัย 
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองที่ตําบลนาเริก อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อันเปน
ชุมชนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาเริก ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงมีสิทธิมีสวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน  ทั้งนี้ เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ 
และตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คุณภาพชีวิตของตนและสิทธิดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา 
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกและนายอําเภอพนัสนิคม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
  ผูฟ องคดีทั้ งสามสิบสองคนเปนราษฎรที่ อยู อาศัยห รือ 
ประกอบกิจการอยูในพ้ืนที่ชุมชนตําบลวังกระแจะขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ  
ซ่ึงมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนทองที่ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล 
วังกระแจะออกใบอนุญาตใหบริษัท อ. กอสรางอาคาร ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนยอมเปน 
ผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรงและมากเปนพิเศษกวาบุคคลทั่วไปท่ีมิไดอยูอาศัย
หรือประกอบกิจการในพื้นที่ชุมชนตําบลวังกระแจะขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ 
อันเนื่องมาจากการกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะและบริษัท อ.  
ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๕๖ และ 
ที่ ๔๔๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีฟองขอให เพิกถอนคําสั่ งของนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลหนาถ้ําที่ออกใบอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาชีวมวล และใหคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานดําเนินการตามกฎหมาย โดยการมีคําส่ังใหผูรองสอดยุติการกอสราง
โรงงานผลิตไฟฟาดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบอยูอาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ในทองที่ตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา อันเปนชุมชนทองถิ่นของผูฟองคดีทั้งสิบ  
ผูฟองคดีทั้งสิบจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 
ทั้งน้ี เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย 
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนและสิทธิดังกลาวยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งสิบจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ําและคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๖/๒๕๕๖) 



 
 
๔๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

  กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดตราดและคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณในเขตราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตราดวินิจฉัยไมรับอุทธรณของผูฟองคดี
ทั้งสิบแปดคนไวพิจารณา เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือผูวาราชการ 
จังหวัดตราดมีฐานะเปนเพียงประธานกรรมการ มิใชคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด กรณีจึงไมมีเหตุ
ที่ผูฟองคดีทั้งสิบแปดคนจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําของผูวาราชการจังหวัดตราด สวนกรณี 
เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบแปดคนเห็นวาบริษัท อ. ใชอาคารที่กอสรางเพ่ือการพาณิชยกรรมประเภท
คาปลีกคาสงสินคาอุปโภคและบริโภคเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสิบแปดคนไดมีหนังสือรองขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
วังกระแจะเพื่อใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเสียกอน  ดังน้ัน จึงยัง 
ไมอาจถือไดวามีขอพิพาทหรือขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางผูฟองคดีทั้งสิบแปดคนกับนายก 
องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ อันมีผลทําใหผูฟองคดีทั้งสิบแปดคนเปนผูได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทํา 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๔/๒๕๕๖) 

 

  (๕) เจาหนาที่ของรัฐ 

 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุมีมติใหโอน 
วาที่รอยเอก ว. มาดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว โดยมิไดสอบถามความเห็น 
หรือไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวในฐานะผูบริหารองคกรปกครอง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนทองถิ่นที่จะตองรับโอนกอน โดยนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวเห็นวาเปนการกระทําการ 
ที่ไมชอบดวยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เทศบาลตําบลหนองบัวซ่ึงได รับผลกระทบจากมติ 
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ยอมถือเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวในฐานะผูแทนของเทศบาลตําบลหนองบัว 
และในฐานะผูรับผิดชอบการบริหารราชการโดยรวมของเทศบาลตําบลหนองบัว ยอมเปน 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๖) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลเทศบาลตําบลชะมายใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ 
โดยถูกตองตามกฎหมาย จึงยอมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนเทศบัญญัติที่เห็นวา 
ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๒/๒๕๕๗) 

 

  (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

 ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายใหสิทธิในการฟองคดี 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๒ การขอใหศาลกําหนดคําบังคับ 
 

๑.๒.๑ กรณีที่ไมจําเปนตองมีคําบังคับของศาล 
 

๑) กรณีที่มีผลบังคับเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ
อยูแลว 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ตําแหนงอาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ฟองขอใหศาลรับรองความมีอยูของสิทธิโดยชอบของผูฟองคดีและผูใตบังคับบัญชาทั่วไป  
ในการอุทธรณรองทุกขโดยสุจริต เพ่ือใหไดรับการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรมจากผูมีอํานาจ หรือ
เพ่ือใหผูมีอํานาจไดทบทวนแกไขการปฏิบัติที่ไมชอบธรรม น้ัน ปรากฏขอเท็จจริงวา สิทธิดังกลาว



 
 
๔๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนสิทธิที่มีอยูตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย 
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๔ การรองทุกข ตามขอ ๗๔ 
และขอ ๗๕ ผูฟองคดีสามารถใชสิทธิน้ันไดตามขอบังคับดังกลาว ดวยการรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
หรือคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แลวแตกรณี เพ่ือขอใหแกไข 
หรือแกความคับของใจได ศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับเพ่ือรับรองสิทธิในสวนนี้ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

กรณีฟองวา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ไดมีคําสั่งใหออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหแกผูฟองคดีที่ ๑  
โดยอนุญาตใหผูฟองคดีที่ ๑ ประกอบกิจการขุดดิน ลางและรอนทราย โดยท่ีผูฟองคดีที่ ๑  
มิไดเปนผูยื่นคําขอใบอนุญาตดังกลาว แตเกิดจากนาย ธ. ไดปลอมแปลงหนังสือมอบอํานาจ 
โดยปลอมลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของผูฟองคดีที่ ๑ แลวนําไปยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกลาว น้ัน โดยที่มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริ่มประกอบ
กิจการ... หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตส้ินอายุในวันที่ออก
ใบอนุญาตใหมหรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน...  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจงเลิกประกอบกิจการโรงงาน ขุดดิน ลางและรอนทราย
ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทแลว กรณีจึงตองถือวาใบอนุญาตดังกลาว 
ไดสิ้นอายุตั้งแตวันที่ผูฟองคดีที่ ๑ แจงเลิกประกอบกิจการโรงงานแลว โดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยองและอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ไมตองออกคําสั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตอีก จึงไมมีเหตุที่ศาลจะตองมีคําพิพากษาโดยกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานดังกลาวตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๕/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) ไดทําสัญญา
ซ้ือขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกับผูถูกฟองคดีทั้งสอง และไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการยื่นคําขอรังวัดแบงขาย (เวนคืน) และจดทะเบียนตามผลการรังวัดที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
ในโฉนดที่ดินใหเปนไปตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทําการแกไขหลักฐานทางทะเบียนใหที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกลาวมีชื่อผูฟองคดีเปนเจาของได ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยฯ  
โดยดําเนินการยื่นคําขอรังวัดแบงขายที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนตามฟอง และจดทะเบียนโอนที่ดิน
สวนที่ถูกเวนคืนดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองตกลงทําสัญญา
ซ้ือขายที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาวโดยผูฟองคดีไดจายเงินคาที่ดินทั้งหมดใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ตามสัญญาซ้ือขายแลว และเนื่องจากที่ดินที่ถูกเวนคืนตามสัญญามีโฉนดที่ดิน ผูฟองคดีจึงตอง 
มีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและใหพนักงานเจาหนาที่
ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๙๒ ฉบับที่เก็บรักษาไว 
ณ สํานักงานที่ดิน และฉบับที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองยึดถือไว โดยใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามกฎหมาย และใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและคาอากรแสตมป  ทั้งน้ี ใหถือวา
ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาวนับแตวันชําระเงิน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ สวนการแกไข
หลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๙๒ หากผูถูกฟองคดีทั้งสองไมนําโฉนดที่ดิน 
ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายแลว พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มีอํานาจเรียกโฉนดที่ดินฉบับเจาของที่ดินที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองยึดถือไว
สงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่เพ่ือทําการแกไขหลักฐานทางทะเบียนใหถูกตอง โดยผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจะนําโฉนดท่ีดินไปมอบตอพนักงานเจาหนาที่ดวยตนเองหรือจะสงไปโดยทางไปรษณีย
ตอบรับก็ได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือรูปแผนที่โฉนดที่ดิน
สวนที่ถูกเวนคืนไดมีการรังวัดโดยเจาหนาที่ของผูฟองคดีและไดมีการจายเงินคาทดแทนเวนคืน
ตามจํานวนเนื้อที่ดังกลาวแลว ยอมถือวามีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินสวนที่ 
ถูกเวนคืนแลว สวนการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินยอมเปนไปตามเน้ือที่และ 
รูปแผนที่แปลงที่ ดินตามสัญญาซ้ือขาย และเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่จะแกไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินใหถูกตองตามหลักฐาน
สัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน ซ่ึงกรมที่ดินก็ไดออกระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการแกไข
หลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซ่ึงจากระเบียบดังกลาว ขอ ๔ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ ๙ เห็นวา การแกไขหลักฐานทางทะเบียน 
ใหเปนไปตามสัญญาและหลักฐานการสํารวจรังวัดที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนบางสวนในโฉนดที่ดิน 
เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สวนผูฟองคดีมีหนาที่ 
เพียงประสานงานและแจงพนักงานเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดิน
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 



 
 
๔๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๔ ศาลไมจําตองออกคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดี
โดยการใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติตามสัญญาโดยการยื่นคําขอรังวัดแบงขายที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
และจดทะเบียนโอนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๑/๒๕๕๗) 
 

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวามูลเหตุแหงการฟองคดีไดหมดส้ินไปแลว 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี 
เพียง ๐.๕ ขั้น ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปหลังไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากแบบประเมินที่นํามาใชในการประเมินไมถูกตอง และการลงลายมือชื่อ 
ในชองความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และใหอธิการบดี
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ๑ ขั้น โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  
เปนตนไป น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
มีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการยกเลิกคําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีตามขั้นตอนที่กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนด เหตุพิพาทตามคําขอในสวนนี้จึงหมดสิ้นไปแลว ศาลจึงไมจําตอง
ออกคําบังคับใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงรับราชการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ประจํา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีโอนไปปฏิบัติราชการ 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และขอใหอนุญาตใหผูฟองคดีโอนไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว ผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอตออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือขอโอนไปสังกัดยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดมีคําสั่งใหโอนผูฟองคดีไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สุรินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดรับโอนผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงมิไดรับราชการ 
อยูในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกตอไป ซ่ึงถือวาคําขอเดิมของผูฟองคดีที่ขอใหอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีโอนไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิสิ้นผลลงโดยปริยาย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก็ไมมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
ตามคําขอของผูฟองคดีได  ดังน้ัน คดีน้ีจึงเปนกรณีที่ศาลปกครองไมจําตองกําหนดคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๔๙/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาพนักงาน
วิทยาศาสตรการแพทย ระดับ ๖ งานเซลลวิทยา กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาล 
โพธาราม ฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม ขอใหปรับตําแหนง 
ผูฟองคดีเปนนักวิทยาศาสตรการแพทย และไดมีหนังสือรองทุกขถึงผูวาราชการจังหวัดราชบุรี
ขอความเปนธรรมในการขอปรับตําแหนงดังกลาว แตผูมีอํานาจหนาที่ก็ยังมิไดดําเนินการปรับวุฒิ
ผูฟองคดี ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดราชบุรีปรับวุฒิผูฟองคดี 
จากตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ๖ (สาขาเซลลวิทยา) เปนนักวิทยาศาสตร
การแพทย ๕ สาขาเซลลวิทยา น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางดําเนินกระบวนพิจารณา 
ในชั้นแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครองชั้นตน ผูวาราชการจังหวัดราชบุรีไดมีคําส่ังแตงตั้ง 
ใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย ๕ สังกัดกลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค 
โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป กรณีจึงถือไดวาความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีซ่ึงศาลสามารถกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดรับการแกไขเยียวยา 
ตามความประสงคของผูฟองคดีและเหตุแหงการฟองคดีน้ีสิ้นสุดลงแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๔๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ แบงงานและมอบหมายหนาที่การงานภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ใหม โดยใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม จึงมีหนังสือรองทุกข
ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  ตอมา อ.ก.ค.ศ. ดังกลาวไดมีมติ 
ใหเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เฉพาะรายผูฟองคดี และใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ออกคําส่ังใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่
ตามเดิม แตจนถึงวันฟอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  
ก็ยังมิไดดําเนินการตามมติดังกลาว ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 



 
 
๔๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ มีคําส่ังยกเลิกหรือเพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ และมีคําส่ังใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ในกลุมงาน
พัฒนาบุคลากรตามเดิม น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แบงงานและมอบหมาย 
งานภายในใหม โดยระบุใหยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ และผู อํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคลไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มอบหมายภารกิจใหบุคลากร
แตละคนภายในกลุมปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมอบหมายใหผูฟองคดี 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากรตามเดิม  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไดรับการแกไขเยียวยา
ตามความประสงคของผูฟองคดี และเหตุแหงการฟองคดีน้ีสิ้นสุดลงแลวตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๗/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงรับราชการตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน อ. สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ มีคําส่ังใหผูฟองคดีไปประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐ เปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีคําส่ังเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือรองทุกขตอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
ประจําเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  ตอมา ผูฟองคดีไดรับแจงวา อ.ก.ค.ศ. ประจํา 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ มีมติยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา 
คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ดังกลาว และมีคําสั่ง 
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ สงตัวผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติ
หนาที่ตามตําแหนงเดิม น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏระหวางการพิจารณาคดีของศาลวา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ไดมีคําส่ังยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน พ. และผูฟองคดีไดไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําส่ังดังกลาวแลว  ดังน้ัน 
คําสั่งที่ยายผูฟองคดีใหไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน พ. จึงมีผลใหคําสั่งผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ที่ใหผูฟองคดีไปประจําสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เปนการชั่วคราวสิ้นผลลง ศาลปกครองจึงไมจําตองมีคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๙๓/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีและผูรองสอดเปนผูผานการสอบคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงคลังจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานการคลัง ๘) ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ผลการสอบ
คัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคลังจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงาน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การคลัง ๘) และผูอํานวยการสวน (นักวิชาการคลัง ๘) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ผูรองสอด
อยูในลําดับที่ ๑๒ สวนผูฟองคดีอยูในลําดับที่ ๑๖  ตอมา อธิบดีกรมบัญชีกลางไดมีคําส่ังเลื่อน
ผูสอบไดในลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ ๔ ของบัญชีดังกลาว แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคลังจังหวัด 
(เจาหนาที่บริหารงานการคลัง ๘) อธิบดีกรมบัญชีกลางไดมีคําส่ังกรมบัญชีกลาง ลงวันที่  
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เลื่อนผูสอบคัดเลือกไดในลําดับที่ ๙ ถึงลําดับที่ ๑๕ ของบัญชีดังกลาว 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคลังจังหวัด (นักวิชาการคลัง ๘ บก.) โดยลําดับที่ ๑๒ คือ ผูรองสอด 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคลังจังหวัดยะลา (นักวิชาการคลัง ๘ บก.) ผูฟองคดีเห็นวา ผูรองสอด 
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
เฉพาะรายผูรองสอด และใหแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงคลังจังหวัด (นักวิชาการคลัง ๘ บก.) น้ัน  
ตอมา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลางไดมีคําส่ังแตงตั้งผูรองสอด
จากคลังจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคลัง ระดับตน) สํานักงานคลังจังหวัดยะลา  
ไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง กลุมงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สํานักงานคลัง
จังหวัดกาญจนบุรี ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
จึงเปนกรณีที่คําสั่งกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนประเด็นขอพิพาทแหงคดีน้ี
ไดถูกเพิกถอนโดยคําสั่งกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ และมีผลใหผูรองสอด
กลับไปดํารงตําแหนงในประเภทเดิม ระดับเดิม ศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีคําขอกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลไทรงาม 
แตผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรไมดําเนินการออกคําส่ังใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการ 
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรงาม ตามคําสั่งของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งไมวินิจฉัยคํารองทุกขของผูฟองคดี แตสงเรื่องให
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณา อันเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรมีคําส่ังใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการ
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรงาม น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏในคดีของศาลปกครอง
ชั้นตน คดีหมายเลขดําที่ ๒๑๗/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๒๖๒/ ๒๕๕๖ วา ปจจุบันสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีปฏิบัติราชการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลกําแพงเพชรแลว คําส่ังดังกลาวจึงเปนการเปลี่ยนแปลงคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ใหผูฟองคดีกลับไปรับราชการที่โรงพยาบาลไทรงาม 
จังหวัดกําแพงเพชร และมีผลทําใหคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่  



 
 
๔๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ สิ้นผลไป กรณีจึงถือไดวา ไมมีเหตุแหงการฟองคดีที่ศาลปกครอง 
จะพิจารณาพิพากษาคดีและออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๑/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ ละเลยตอหนาที่ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรม 
ของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ กรณีใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ไมรักษาผลประโยชนใหแก
เทศบาลตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดี 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการสอบสวน 
ตามขอกลาวหาที่ผูฟองคดีรองเรียน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา น้ัน 
ปรากฏขอเท็จจริงวา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอรายดังกลาวพนจากตําแหนงไปแลว
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดพิจารณาเสนอความเห็น แมวาการส่ังใหนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอพนจากตําแหนงดังกลาวจะมิใชเปนมูลกรณีเดียวกับที่ผูฟองคดีไดรองเรียนและ
นํามายื่นฟองเปนคดีน้ีก็ตาม แตการที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนขอใหอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นดําเนินการสอบสวนตามอํานาจหนาที่ ก็เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
เสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอพนจากตําแหนง
ตามนัยมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ 
ก็ไดพนจากตําแหนงไปแลว และสงผลใหเปนผูขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางในคํารองอุทธรณคําส่ังแลว กรณีจึงไมมีเหตุแหงการฟองคดีที่ศาลจะพิจารณา
พิพากษาและออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ
ปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๕ และที่ ๔๕๕/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองขอใหนายอําเภอดานขุนทดตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ 
ขององคการบริหารสวนตาํบลบานแปรง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแปรง และประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง ในการประกาศและบังคับใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย แตนายอําเภอดานขุนทดเพิกเฉย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอดานขุนทดปฏิบัติหนาที่



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ น้ัน  
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน นายอําเภอดานขุนทด
ไดมีหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแปรงเพื่อขอใหตรวจสอบการบริหารงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแปรงตามที่ไดรับการรองเรียนจากผูฟองคดีทั้งสองกับพวก
และตอมา องคการบริหารสวนตําบลบานแปรงมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง ซ่ึงนายอําเภอดานขุนทด
ตรวจสอบแลวเห็นวา ขอเท็จจริงไมพอฟงวามีการบริหารงบประมาณรายจายไมเปนไปตาม
ขอบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของแตอยางใด จึงมีคําสั่งยุติเรื่อง และแจงผูฟองคดีทั้งสอง
กับพวกทราบตามหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงเห็นไดวา นายอําเภอดานขุนทด
ไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
บานแปรงใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ อันเปนไปตามความประสงค
ของผูฟองคดีทั้งสองที่ไดยื่นหนังสือรองเรียนถึงนายอําเภอดานขุนทดและยื่นฟองคดีน้ี 
ตอศาลปกครองแลว ถือไดวาไมมีเหตุแหงการฟองคดีที่ศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาและ
ออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานพริก 
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงนายอําเภอบานนา  
เพ่ือรองเรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานพริก เลขานุการสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลบานพริก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพริก และรองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลบานพริก ละเลยตอหนาที่โดยไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น 
หรือปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวม ๑๓ ประเด็น แตผูถูกฟองคดีไมมีหนังสือตอบ 
ใหผูฟองคดีทราบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคํา ส่ังใหผูถูกฟองคดี 
ตอบขอรองเรียนของผูฟองคดี หากตอบแลวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําส่ังที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือปรากฏวาในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง 
นายอําเภอบานนาไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบผลการพิจารณาขอรองเรียนตามที่ผูฟองคดี
รองเรียน และไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตอไป กรณีจึงถือไดวาความเดือดรอน 
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับในคดีน้ี คือ การที่ผูถูกฟองคดีไมตอบขอรองเรียนของผูฟองคดี
หรือตอบขอรองเรียนของผูฟองคดีลาชาน้ัน ไดรับการแกไขเยียวยาตามความประสงค 
ของผูฟองคดีแลว เหตุแหงการฟองคดีในคดีน้ีจึงสิ้นสุดลง ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหแก 
ผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๖๑/๒๕๕๗) 



 
 
๔๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงรับราชการครู โรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ฟองวา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงผูฟองคดี ผูฟองคดีไดรองทุกขตอคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
ขอใหยกเลิกคําสั่งดังกลาว แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งไตสวนคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรณีละเลยไมพิจารณาคํารองทุกขของผูฟองคดีดังกลาว น้ัน  
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
ไดพิจารณาคําส่ังโรงเรียนวัดราชบพิธที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงแกผูฟองคดี  
แลวเห็นวา คําสั่งดังกลาวถูกตองและชอบดวยกฎหมายแลว และมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
โดยไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลว  ดังน้ัน เหตุพิพาทตามคําขอ
ของผูฟองคดีที่ใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขจึงหมดส้ินไป ศาลไมจําตองกําหนดคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๘๐/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงรับราชการครู โรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ฟองวา ถูกคําสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนรอยละ ๕  
เปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวแตไมได รับแจงผลการพิจารณา  
ขอใหคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี 
และมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี เหตุพิพาทตามคําขอของผูฟองคดีที่ใหมีการพิจารณา
อุทธรณดังกลาวขางตนจึงหมดสิ้นไป ศาลไมจําตองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีทั้งสี่ไปประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน และคณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีมติยกคํารองทุกขของผูฟองคดีทั้งสี่ที่รองทุกขตามคําสั่งดังกลาว 
ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสี่ไปประจําสํานักงานเขต



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ้ืนที่การศึกษาอื่น และเพิกถอนมตขิองคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสี่
กลับไปปฏิบัติหนาที่ราชการทางสังกัดเดิม ซ่ึงมีผลเทากับเพิกถอนคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไปประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ตามความประสงคตามคําฟองในคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับจึงยุติเพราะไดรับการแกไขโดยศาลไมจําตอง
ออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๖๖/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการกรณีถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอประธานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. พิจารณาแลว
มีมติใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ และใหบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการ  
เพ่ือดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้ง ๖ ขอกลาวหา ใหถูกตองตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือเพ่ือทวงถามการปฏิบัติตามมติของ ก.พ.อ. ดังกลาว 
จํานวนหลายฉบับ แตอธิการบดีก็ยังไมปฏิบัติตามมติของ ก.พ.อ. แตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ งใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปฏิบัติตามมติของ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณ ทําการแทน ก.พ.อ. โดยเร็ว น้ัน  
ตอมา ปรากฏขอเท็จจริงวา อธิการบดีไดมีคําสั่งยกเลิกคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการ และ 
มีคําสั่งบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ แลว กรณีจึงไมมีเหตุ 
ที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาและกําหนดคําบังคับใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตรตองปฏิบัติเพ่ือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายตามคําฟองของผูฟองคดีอีก (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๓  
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 
เหตุทดแทน และตอมาไดมีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ยกเลิกคําสั่ง
ใหออกจากราชการ และลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนคําส่ังที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓  
ไดมีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่อง ใหยกเลิกคําส่ังใหออกจากราชการ 
และลงโทษไลออกจากราชการ โดยใหยกเลิกคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงเปนวันที่ถูกส่ังใหออกจากราชการเปนตนไป และมีคําสั่งใหมเปนลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ คําฟองของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ น้ัน หากศาลวินิจฉัยวาคําส่ังดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย ศาลก็ไมอาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ใหเพิกถอนคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
ตามคําขอของผูฟองคดีได เน่ืองจากคําสั่งดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลในขอหาน้ี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีนครตรังไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพักราชการ 
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
โดยตองหาคดีอาญาขอหาวาจางหรือจางวานใชใหบุคคลอ่ืนไปฆานาง พ. ผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  และตอมา  
เม่ือศาลอุทธรณภาค ๙ พิพากษายกฟอง ผูฟองคดีก็ไดมีหนังสือถึงเทศบาลนครตรังเพ่ือขอ 
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามเดิม แตเทศบาลนครตรังไดมีคําสั่งแจงวาผูฟองคดีไมสามารถ
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเน่ืองจากคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ผูฟองคดีจึงได 
มีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว และมีหนังสือรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  
ตอมา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังไดมีมติใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ในตําแหนงเดิม แตเทศบาลนครตรังละเลยตอหนาที่ไมปฏิบัติตามมติดังกลาว  หลังจากนั้น 
ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีโดยท่ีประชุมมีมติไมรับอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  
ขอใหเพิกถอนคําส่ังเทศบาลนครตรัง และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง 
ที่สั่งพักราชการผูฟองคดี คําสั่งเทศบาลนครตรังที่ไมรับผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียน ท. หรือ
ตําแหนงระดับเดียวกัน รวมทั้งใหเทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรังสงเรื่องขอกลับ
เขารับราชการของผูฟองคดีเขาที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เพ่ือให
ที่ประชุมมีมติใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียน ท. หรือ
ตําแหนงระดับเดียวกัน และเพิกถอนมติที่ไมรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ น้ัน ระหวางการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏขอเท็จจริงวา 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังไดมีมติใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ในตําแหนงเดิมตามความเห็นของเทศบาลนครตรัง และตอมานายกเทศมนตรีนครตรังไดมีคําสั่ง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๕ 
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ใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ สังกัดโรงเรียน ท. 
ตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ เปนตนไป และผูฟองคดีไดกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่ง
ดังกลาวแลว เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดลาออกจากราชการ 
เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงเห็นไดวา  
คําสั่งของเทศบาลนครตรัง และมติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง 
ที่สั่งพักราชการผูฟองคดี เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยกรณีถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง คําสั่งเทศบาลนครตรังที่ไมรับผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
รวมทั้งการที่เทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรังไมสงเรื่องขอกลับเขารับราชการของ 
ผูฟองคดีเขาที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังเพ่ือใหที่ประชุมมีมติใหผูฟองคดี
กลับเขารับราชการ มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังที่มีมติไมรับผูฟองคดี
กลับเขารับราชการ และคําสั่งเทศบาลนครตรังที่สั่งยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ที่เปนเหตุ 
แหงการฟองคดีลวนไดถูกเพิกถอนแลว โดยผลของคําส่ังเทศบาลนครตรังที่สั่งใหผูฟองคดี 
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจาก
คําสั่งที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีไดรับการเยียวยาแกไขตามความประสงคของผูฟองคดี  
และเหตุแหงการฟองคดีน้ีสิ้นสุดลงแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๗) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอขอมูลขาวสารของราชการจํานวน  
๑๑ รายการ ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แตบริษัทฯ ไมใหขอมูลตามคําขอดังกลาว 
แกผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
เพ่ือขอใหมีคําสั่งใหบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ ซ่ึงผูฟองคดี
ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือขอทราบผลการพิจารณาตามคําขอของผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึง ผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีทั้งหาไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบโดยเร็ว และ
ใหมีการดําเนินการจัดสงเอกสารราชการตามคําขอพรอมคํารับรองใหแกผูฟองคดีโดยเร็ว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงจากผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) วา บริษัทฯ ไดรวบรวมสําเนาเอกสารลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๓ ลําดับที่ ๔ ลําดับที่ ๖ 
ลําดับที่ ๗ และลําดับที่  ๘ พรอมรับรองสําเนาเอกสารดังกลาวไวดวยแลว  จึงขอให 
ผูฟองคดีมาติดตอขอรับเอกสารและชําระคาธรรมเนียม น้ัน กรณีจึงเห็นไดวา บริษัท อสมท 
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จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการตามคํารองขอของผูฟองคดีแลว แมเอกสารบางสวนยังมิได
ดําเนินการใหตามคํารองขอของผูฟองคดี แตก็มิไดปฏิเสธที่จะไมดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองขอ 
เพียงแตขอใหผูฟองคดีมีหนังสือระบุเอกสารพรอมเหตุผลในการรองขอเอกสารดังกลาว อันมิใช
การปฏิเสธที่จะไมดําเนินการ  ดังน้ัน ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
ในคําฟองคดีไดหมดสิ้นไปแลว และไมมีกรณีที่ศาลจําตองกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีเปนประธานชมรมอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ตําบลแมนํ้าคู ไดยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
เพ่ือขอคัดถายสําเนารายงานการประชุม พรอมเอกสารที่เก่ียวของ กรณีที่ผูฟองคดีไดรองเรียน
กลาวหานาย ส. รองผูวาราชการจังหวัดระยอง กับพวกรวม ๑๖ คน ในฐานะคณะกรรมการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมอําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบจากบริษัท ท.  
ซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูล  
ใหขอกลาวหาตกไปตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แตสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไมจัดขอมูลขาวสารดังกลาวใหผูฟองคดีตามคําขอ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา 
เรื่องรองเรียนแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของราชการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองชั้นตนวา เม่ือคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับเรื่องรองเรียน 
จากผูฟองคดีแลว ไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวและดําเนินการประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือใหสงผูแทนไปเขารวมประชุมชี้แจง
ขอเท็จจริงกรณีดังกลาว แตไดรับแจงจากเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กําลังพิจารณาคําขอของผูฟองคดี  และตอมา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีหนังสือถึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ แจงวาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติไมอนุญาตใหผูฟองคดีคัดสําเนารายงาน 
การประชุมพิพาทและมีหนังสือแจงผูฟองคดีดวยแลว จึงเปนกรณีที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการไดปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติครบถวนแลว กรณีจึงถือไดวาไมมีเหตุแหงการฟองคดีที่ศาลปกครองจะพิจารณา
พิพากษาคดีและออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง และมีสิทธิพักอาศัยในบานพักของทางราชการ  ตอมา ไดมีการประกาศ 
ใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยบานพักแบบอาคารทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เร่ือง 
หลักเกณฑการคัดเลือกผูพักอาศัยและการจายคาสาธารณูปโภคของบานพักแบบอาคารทั่วไป 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา ขอ ๕ ของประกาศดังกลาว กําหนด
อัตราการจัดเก็บคานํ้าประปาแบบเหมาจาย กรณีไมมีมิเตอรนํ้าประปา โดยไมเปนธรรม  อีกทั้ง
ยังมีการหักเงินเดือนของผูฟองคดีเพ่ือชําระคานํ้าประปาโดยไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังหยุดหักเงินเดือนผูฟองคดีโดยพลการ และใหคืนเงินที่ไดหักไปแลวทั้งหมดใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีไดหยุดหักเงินเดือน
ของผูฟองคดีเปนคาสาธารณูปโภค และไดคืนเงินที่ไดหักไปแลวทั้งหมดใหแกผูฟองคดี  
เหตุแหงการฟองคดีในขอหาน้ีจึงหมดสิ้นไป ศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๔/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งหกไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดีทั้งหกไมไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืน 
และการทางพิเศษแหงประเทศไทยมิไดคืนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนใหแกผูฟองคดี  
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา พระราชกฤษฎีกาที่พิพาทมีผลใชบังคับมีกําหนดสี่ป พระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกลาวจึงสิ้นผลใชบังคับไปแลว ศาลปกครองจึงไมตองออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบญัญัตจัิดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒/๒๕๕๖) 

 
 



 
 
๔๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีผูฟองคดี ซ่ึงเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวย 
เจาหนาที่ธุรการของเทศบาลตําบลลอมแรด ฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลลอมแรดประเมินผล 
การปฏิบัติงานและไมตอสัญญาจางผูฟองคดี เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานและออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลตําบลลอมแรด 
และใหตอสัญญาจาง รวมทั้งใหผูฟองคดีกลับเขาไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงและสังกัดเดิม น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางคดีอยูในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เทศบาลตําบลลอมแรด 
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงและสังกัดเดิม พรอมกับทําสัญญาจาง
ผูฟองคดี โดยมีกําหนด ๔ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
จึงทําใหความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีจากการทีเ่ทศบาลตําบลลอมแรดและนายกเทศมนตรี
ตําบลลอมแรดไมตอสัญญาจางตามคําขอของผูฟองคดีหมดไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๒/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองวา  ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแจงยายตนเองออกจาก 
ทะเบียนบานกลาง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เขาอยูในทะเบียนบานเลขที่ 
๓๘๘/๓ ถนนอุทัยรามฤทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ถึงผูอํานวยการเขตปทุมวนัทวงถามกรณีขอใหยายชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานกลางสองครั้ง 
แตไมทราบผลการพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยายชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนบานกลาง เพ่ือเขาไปอยูบานเลขที่ ๓๘๘/๓ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
และใหลงโทษผูชวยผูอํานวยการเขตปทุมวัน ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา น้ัน 
ปรากฏขอเท็จจริงวา ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน ผูอํานวยการเขตปทุมวัน 
มีหนังสือชี้แจงตอศาลวา ไดพิจารณาคํารองขอแจงยายออกจากทะเบียนบานกลางของผูฟองคดี
เสร็จแลว และไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมอนุญาตตามคํารองขอยายชื่อออกจากทะเบียนบานกลาง 
ถือไดวาผูอํานวยการเขตปทุมวันไดปฏิบัติหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดไวแลว และทําใหเหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการงดเวนการกระทําของผูอํานวยการเขตปทุมวันยอมหมดสิ้นไป 
ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูอํานวยการเขตปทุมวันปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดอีกตอไป (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ที่ดินแปลงขางเคียงกับที่ดินของผูฟองคดีมีการออกโฉนดที่ดิน
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหโฉนดที่ดินขยับเคลื่อนมาทับที่ดินตามหลักฐาน 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ ของผูฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ผูฟองคดี
ทั้งสามมีหนังสือขอใหกรมที่ดินตรวจสอบกระบวนการรังวัดและจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวม 
หากเปนการดําเนินการไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ก็ใหกรมที่ดิน
ดําเนินการแกไขหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
แตผูฟองคดีทั้งสามไมไดรับแจงผลการตรวจสอบหรือการพิจารณาใด ๆ จากกรมที่ดิน ผูฟองคดี
ทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือใหกรมที่ ดินและสํานักงานที่ ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาปากชอง แจงผลการพิจารณาตามที่ผูฟองคดีทั้งสามรองขอใหกรมที่ดินตรวจสอบ
และเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินที่ดําเนินการไปโดยไมถูกตอง และดําเนินการใหมใหถูกตอง น้ัน  
ขอเท็จจริงปรากฏวา กรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากชองไดดําเนินการ
ตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามคํารองขอของผูฟองคดีทั้งสาม พรอมกับ 
มีหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูฟองคดีที่ ๓ ทราบแลววา การออกโฉนดท่ีดินที่พิพาท 
เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงถือวากรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาปากชอง ไดปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวและแจงผลการพิจารณาตามคํารองขอของผูฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงเปน
การดําเนินการใหเปนไปตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสามแลว จึงไมมีกรณีที่ศาลตองกําหนด 
คําบังคับใหผูถูกฟองคดีทั้งสามปฏิบัติหนาที่อยางใดอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ปฏิเสธ 
ไมออกโฉนดที่ ดินใหตามคําขอ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณพิพาทใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน 
ไดยื่นฟองคดีน้ีแลว เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ไดมีคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ทางปกครองกรณียกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดิน และไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนไดทราบ 
และใหไปวางเงินมัดจํารังวัดรวมทั้งนัดวันทําการรังวัดที่ดินตอไปแลว กรณีจึงถือไดวาคําสั่ง
ปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนถูกเพิกถอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําส่ัง 
ทางปกครอง และอยูระหวางที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ปฏิบัติหนาที่ 



 
 
๔๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการพิจารณาคําขอออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนแลว  
แมจะยังมิไดมีการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนตามคําขอก็ตาม  ดังนั้น เหตุแหง
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน 
จึงหมดสิ้นไป ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ (สถานีบริการ) แตผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ไมไดดําเนินการดังกลาว จึงนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดําเนินการพิจารณา และออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สถานีบริการบรรจุกาซ LPG เพ่ือการจําหนายแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการสถานีบริการ
บรรจุกาซ (สถานีบริการ) และผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานแลว  ดังนั้น การกระทําพิพาทท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงไดสิ้นสุดลงแลว และไมมีเหตุ
ที่ศาลปกครองจะตองออกคําบังคับใหผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติหนาที่อีกตอไป 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๗) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

กรณีฟองวา คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการโดยอธิบดี
กรมการคาภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  
ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เร่ือง แนวทางปฏิบัติ 
การแสดงราคารับซ้ือหัวมันสําปะหลังสด ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เ น่ืองจากขอ ๒ (๓) ของประกาศดังกลาว กําหนดใหการหักลดเน่ืองจากมีสิ่งเ จือปน 
ในหัวมันสําปะหลังสดที่มาจําหนายใหผูประกอบธุรกิจที่ รับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดหักลด
สิ่งเจือปนไดตามความเปนจริง แตจะใหหักลดราคารับซ้ือไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคารับซ้ือ 
ที่แสดงไว ผูประกอบการรับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดจึงไดอาศัยประกาศดังกลาวหักลดส่ิงเจือปน
เต็มจํานวนรอยละ ๑๐ โดยไมหักลดสิ่งเจือปนตามความเปนจริง เปนเหตุใหผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังไดรับความเสียหายจากประกาศดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการโดยอธิบดีกรมการคาภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลาง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาดวยราคาสินคาและบริการ ไดพิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคา
สินคาและบริการ เรื่อง การแสดงราคารับซ้ือสินคาเกษตร ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ เน่ืองจาก
ไดรับการรองเรียนจากเกษตรกรเก่ียวกับการรับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดท่ีไมเปนธรรม สมควร
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดใหชัดเจน และเกษตรกรไดรับความเปนธรรม
ในดานราคา จึงไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติการแสดงราคารับซ้ือหัวมันสําปะหลังสด ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่พิพาท 
เพ่ือเสริมใหประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เร่ือง การแสดงราคา
รับซ้ือสินคาเกษตร ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ มีความชัดเจนและเปนธรรมกับเกษตรกรยิ่งขึ้น  
แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการโดยอธิบดีกรมการคาภายใน 
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ไดออกประกาศคณะกรรมการกลาง
วาดวยราคาสินคาและบริการ เร่ือง การแสดงราคารับซ้ือสินคาเกษตร ป ๒๕๕๕ ลงวันที่  
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ซ่ึงใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยขอ ๒  
ของประกาศฉบับน้ีกําหนดใหยกเลิกประกาศฯ เร่ือง การแสดงราคารับซ้ือสินคาเกษตร ลงวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงมีผลทําใหประกาศดังกลาวสิ้นผลการใชบังคับ และมูลเหตุแหงการฟองคดี
ที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนถูกยกเลิกและสิ้นผลการใชบังคับไปดวย จึงเปนกรณีที่ศาลไมจําตอง
กําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องรองเรียนตอเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณีนาย ข. นายชางโยธา ๖ ฝายโยธา สํานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กับพวก ไดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ แตเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติและเจาพนักงานปราบปรามการทุจริต ไมดําเนินการรายงานการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเร่ืองกลาวหา พรอมทั้งเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อันเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและเจาพนักงาน
ปราบปรามการทุจริต รวมกันเสนอรายงานการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ในเร่ืองกลาวหาดังกลาว พรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติน้ัน เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือ
ถึงผูฟองคดี แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 



 
 
๔๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นวา จากการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานไมปรากฏพฤติการณและพยานหลักฐานเพียงพอที่รับฟง
ไดวามีการกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามที่กลาวหา จึงมีมติไมรับเรื่องกลาวหาของผูฟองคดีไวดําเนินการไตสวน ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและเจาพนักงานปราบปราม
การทุจริตไดใชอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการรายงานการแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานในเร่ืองกลาวหาดังกลาว พรอมทั้งเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว กรณีจึงถือไดวาไมมีเหตุแหงการฟองคดีที่ศาลปกครอง
จะพิจารณาพิพากษาคดีและออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ไดออกคําสั่งอายัดทรัพยสินของผูฟองคดี มีกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือครบกําหนดเวลาตามคําสั่งอายัดดังกลาว ศาลอาญา
ไดมีคําสั่งใหขยายระยะเวลาการอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีตามคําขอของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอีก ๒ คร้ัง หลังจากน้ันไมปรากฏขอเท็จจริงวาสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได มีคําขอใหศาลอาญามีคําสั่ ง 
ขยายระยะเวลาอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีอีกตอไป ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีหนังสือถึงกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการ/ผูแทนสถาบัน
การเงินทุกแหง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการขนสงทางบก ผูอํานวยการฝายเงินฝากและ 
ตราสารหน้ีธนาคารแหงประเทศไทย และถึงผูจัดการบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด แจงวา คําสั่งอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีไดสิ้นผลลงแลว  ดังน้ัน เหตุแหงการฟองคดี 
ที่ทําใหผูฟองคดีเดือดรอนหรือเสียหายจึงหมดสิ้นไปแลว ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ศาลจะตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗/๒๕๕๖) 

 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาการกําหนดคําบังคับตามคําขอ 
ไมเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีอีกตอไป 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับราชทัณฑ 
 

กรณีฟองวา เจาหนาที่เรือนจํากลางคลองเปรมไดทําการตรวจปสสาวะ
ของผูฟองคดีแลวพบสารเสพติด เจาหนาที่จึงไดสงใหโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑดําเนินการ
ตรวจสอบหาสารเสพติดอีกคร้ังในวันเดียวกัน  ตอมา พบวาปสสาวะของผูฟองคดีมีแอมเฟตามีน
เจือปน จึงยายผูฟองคดีไปขังที่หองเลขที่ ๕๓  ตอมา ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรม  
มีคําสั่งยายผูฟองคดีไปขังทีแ่ดน ๒ หองเลขที่ ๗๗ เปนเวลาสามเดือน โดยที่ยังไมมีคณะกรรมการ
มาตรวจสอบขอเท็จจริงวามีการกระทําผิดตามที่กลาวหาหรือไม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยให
ยกเลิกคําสั่งลงโทษขังซอยของผูถูกฟองคดีไวกอนจนกวาจะมีการตรวจสอบพิสูจนขอเท็จจริง
และมีคําพิพากษาของศาล น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีถูกกักขังครบกําหนด ๓ เดือนแลว 
แตผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรมไมปลอยใหผูฟองคดีพนจากการกักขังแยกการควบคุม 
ตอมา ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรมไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดี โดยใหลดชั้น ๓ ชั้น 
ขังเด่ียว ๓ เดือน  ดังน้ัน ความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีจากการถูกกักขังอันเกิดจากการกระทํา
ของผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรมจึงไดหมดสิ้นไปแลว และไมมีกรณีที่ศาลจะตองกําหนด
คําบังคับเพ่ือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหกับผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ อีกตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๕/๒๕๕๖) 
 

๑.๒.๒ กรณีที่จําเปนตองมีคําบังคับของศาล 
 

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่กําหนดคําบังคับได 
 

(๑) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง 
หรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน 

 

ก) กรณีฟองเพิกถอนกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา คําสั่งอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ที่ใหผูฟองคดีทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือส่ิงอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพน



 
 
๔๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา - หมูเกาะพีพี หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับสูสภาพเดิม เปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนแนวเขตอุทยานแหงชาติ
หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี ออกจากแนวเขตท่ีดินของผูฟองคดี และหามอุทยานแหงชาติ
หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี เขารบกวนการครอบครองที่ดินดังกลาว น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยส่ังใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณที่ดินสุสานหอยเจ็ดสิบหาลานป หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี และเกาะใกลเคียง
ในทองที่ตําบลหนองทะเล ตําบลอาวนาง ตําบลใสไทย และตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ เฉพาะสวนที่ออกทับที่ดินของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีน้ีตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูไดรับสิทธิสํารวจและทําเหมืองแร
ทองคําแปลงที่ ๓ พ้ืนที่ภูถ้ําพระ-ภูหินเหล็กไฟ และแปลงที่ ๔ พ้ืนที่นํ้าคิว-ภูขุมทอง  ตอมา  
ผูฟองคดีทั้งสองไดทําสัญญาวาดวยการสํารวจและทําเหมืองแรทองคํากับกรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณีไดออกอาชญาบัตรพิเศษสํารวจเหมืองแรทองคํา 
๓๔ แปลง คลุมพ้ืนที่ อําเภอเมืองเลย อําเภอวังสะพุง และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ใหแกผูฟองคดีที่ ๒ 
ในระหวางที่ผูฟองคดีที่ ๒ ทําการสํารวจเหมืองแรทองคํา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในทองที่บางแหงในอําเภอเชียงคาน อําเภอเมืองเลย อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ อําเภอวังสะพุง 
อําเภอดานซาย อําเภอภูหลวง อําเภอภูกระดึง และอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรทองคํา จํานวน ๖ แปลง 
และยื่นคําขออนุญาตเขาใชพ้ืนที่ตอกรมปาไม และเรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของกรมปาไม 
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดทราบวา พ้ืนที่บางสวนของประทานบัตรอยูในเขตพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขางตน  
หลังจากน้ัน ผูฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคําขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตอปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
ตอมา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไดออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม เร่ือง ใหความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใชประโยชน
ตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๑ และประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนการใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือการทําเหมืองแรตามขอเสนอของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติ
กําหนดคาตอบแทนเปน ๒ สวน โดยสวนที่ ๑ คิดอัตรารอยละ ๒ ของราคาที่ดินคูณจํานวนป 
ที่ใชประโยชนที่ดิน และสวนที่ ๒ จํานวนเงินเทากับการเก็บคาภาคหลวงแรที่ผูถือประทานบัตร
จะตองชําระใหแกทรัพยากรธรณีประจําทองที่ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา ระเบียบดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการเรียกเก็บคาภาคหลวงที่ซํ้าซอนและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือเกษตรกรรมไมมีอํานาจในการออกระเบียบดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนระเบียบ
และบัญชีคาตอบแทนทายระเบียบดังกลาว น้ัน การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายจําตอง 
มีคําบังคับใหเพิกถอนระเบียบและบัญชีคาตอบแทนทายระเบียบดังกลาว ตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๙/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหาร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหสามารถยายผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามาดํารงตําแหนงในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได อันเปนหลักเกณฑ 
ที่ขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ .ศ . ๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  
และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงเปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน ระงับการใช และแจงใหหนวยงาน 
ที่เก่ียวของระงับ การใชหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาดังกลาว น้ัน คําขอของ 
ผูฟองคดีทั้งแปดที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีทั้งแปดจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๗๖/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีรับราชการทหารตําแหนงสัสดี 
ถูกคําสั่งใหสํารองราชการและพักราชการในระหวางสอบสวนดําเนินคดีอาญา ในความผิด 
ฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  
ซ่ึงตอมา ศาลทหารสูงสุดมีคําพิพากษายกฟอง แต รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ไมดําเนินการ 
ใหผูฟองคดีไดกลับเขารับราชการ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหยกเลิกหรือแกไขขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคท่ี ๓ 
และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๖) 



 
 
๔๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ สังกัดกระทรวงคมนาคม ไดสมัครเขารับการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ตอมา อธิบดีกรมการขนสงทางบกไดมีประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง จํานวน ๒๒ ราย โดยไมมีรายชื่อ
ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ตอมา ปลัดกระทรวงคมนาคมไดมีคําส่ังเลื่อนขาราชการ
ผูไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑๓ ราย ขึ้นดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ผูฟองคดีเห็นวา
การแตงตั้งขาราชการดังกลาวเปนการดําเนินการคัดเลือกที่ไมถูกตอง จึงนําคดีมาฟองโตแยง
ความชอบดวยกฎหมายของประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับสูง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงและอํานวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม 
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือคัดเลือกและ 
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง กรมการขนสงทางบก หนังสือ 
กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เร่ือง  
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง กรมการขนสงทางบก  
และคําสั่งกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เร่ือง เลื่อนขาราชการ ซ่ึงเลื่อนขาราชการ
ผูไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑๓ ราย ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการระดับสูง น้ัน  
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายศาลมีอํานาจออกคําบังคับใหเพิกถอนทั้งหมด
หรือบางสวนไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีฟองวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๘.๓ ที่กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
ตองไมมีชื่อในทะเบียนเปนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยน้ี หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน
ในประเทศ เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ โดยที่ผูฟองคดีเปนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูฟองคดีจึงเปนผูอยูในบังคับของขอบังคับดังกลาว ซ่ึงภายหลัง
ปรากฏวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตรวจสอบแลวพบวา ผูฟองคดีมีสถานภาพการเปนนักศึกษา
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนคุณสมบัติตองหามตามขอ ๘.๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑในขอบังคับดังกลาว มิฉะนั้น 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอใหศาลปกครองวินิจฉัยวาขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๘.๓ ขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม หากขอ ๘.๓ ของขอบังคับฯ ดังกลาว ขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดียกเลิกขอบังคับฯ ขอ ๘.๓ 
ดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตอง 
มีคําบังคับของศาล โดยสั่งใหเพิกถอนขอบังคับดังกลาวตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจายคาใชจายสําหรับหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง (หลักสูตรพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตชาวไทย ภาคการศึกษาละ ๓๑,๕๐๐ บาท 
สําหรับนิสิตชาวตางประเทศ ภาคการศึกษาละ ๕ ,๐๐๐ บาท ซ่ึงมีความแตกตางกัน  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาแตกตางกัน อันเปนการเลือกปฏิบัติ โดยไม เปนธรรม ขอใหศาลพิพากษา 
ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตชาวไทย ภาคการศึกษาละ 
๕,๐๐๐ บาท เทากับนิสิตชาวตางประเทศ โดยเริ่มตั้งแตผูฟองคดีเขารับการศึกษา และใหการ 
คิดคาใชจายที่เก่ียวของกับการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับชั้นของผูถูกฟองคดีตองผาน 
การลงประชามติของนักศึกษาดวย น้ัน ซ่ึงในประเด็นน้ีหากไดความวามีการเลือกปฏิบัติจริงดังที่
ผูฟองคดีกลาวอาง ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๒/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเกษตรและสหกรณ 
 

กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การคัดเลือก
ตัวแทนองคกรเกษตรกรเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ชุดแรก ตามบทเฉพาะกาล 
แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเวนคุณสมบัติ 



 
 
๔๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และลักษณะตองหามของสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตามมาตรา ๕ (๒) ใหผูสมัครไมจําตองเปน
สมาชิกขององคกรเกษตรกรมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป เปนการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการที่เลขาธิการ
สภาเกษตรกรแหงชาติไดอาศัยอํานาจตามประกาศดังกลาวดําเนินการคัดเลือกสมาชิก 
ตามมาตรา ๕ (๒) เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนประกาศ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และใหมีคําสั่งวาการคัดเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรแหงชาติตามมาตรา ๕ (๒) ของประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  
เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๙/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรผูเพาะชําเมล็ดปาลมนํ้ามัน
เพ่ือจําหนายฟองวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนด
แบบคําขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพตาง ๆ เก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอน
ประกาศฉบับดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับน้ัน ตองมีคําบังคับของศาลปกครองตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของนายกเทศมนตรีตําบล
หนองบัวระเหว ที่ลงโทษไลผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ออกจากราชการ และใหเพิกถอนมติ 
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
ชั้นตน ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมขอใหเพิกถอนขอ ๓ วรรคสาม ขอ ๑๑ วรรคสอง 
และขอ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ โดยผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงกับมาตรา ๒๑ วรรคสอง  
ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ น้ัน การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับจําตองมีคําบังคับใหเพิกถอนประกาศดังกลาว
ตามที่ผูฟองคดีทั้งสองฟองเพ่ิมเติมไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๖/๒๕๕๖) 

 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดี (มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) ไดทําสัญญา
จางผูฟองคดีใหทํางานในตําแหนงชางเทคนิค สังกัดศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอ ๑๑ (๒) 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวยการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือก และ 
การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหอํานาจมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงอยางกวางขวาง 
โดยไมคํานึงถึงหลักการเก่ียวกับระยะเวลาในการทําสัญญาบรรจุแตงตั้งพนักงานตามที่กําหนด
ในขอ ๑๑ (๑) ของระเบียบเดียวกัน ทําใหการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานไมมีกฎเกณฑใด 
มาบังคับนอกจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะเปนผูกําหนดเอง จึงเปนระเบียบที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนขอ ๑๑ (๒) ของระเบียบดังกลาว น้ัน 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีฟองวา กรมทางหลวงชนบท รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
และนายกรัฐมนตรี ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอน 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉพาะสวนบนที่ดินพิพาท
ตามแนวเขตลักษณะรูปสามเหลี่ยม และแนวเขตอ่ืน ๆ บนที่ดินพิพาทของผูฟองคดีทั้งสอง 
ที่เกินความจําเปนทั้งหมด น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับจําตองมีคําบังคับใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

กรณีฟองขอใหยกเลิกเขตรักษาพันธุสัตวปาตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณที่ดินปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบา ปาฝงซายหวยทับทัน และปาหวยสําราญ  
ในทองที่ตําบลกาบเชิง ตําบลโคกตะเคียน ตําบลตะเคียน ตําบลดาน ตําบลแนงมุด ตําบลบักได 
ตําบลตาเมียง อําเภอกาบเชิง ตําบลตาตุม ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ และตําบลอาโพน 
ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ เน่ืองจาก
ทับที่ทํากินของผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสามคน น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 



 
 
๔๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสามคนไดรับ จําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๗-๙๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกประกาศ
กระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ผานที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน
ประกาศกระทรวงพลังงานฉบับดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ของผูฟองคดีตองมีคําบังคับของศาล โดยการสั่งใหมีการเพิกถอนประกาศกระทรวงพลังงาน 
ฉบับดังกลาวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เร่ือง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของ 
แตละจังหวัดและทองที่ที่ประกอบเปนแตละเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว และใหจัดทํารูปแบบการแบงเขต 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเสียใหมทั้งหมด โดยใหยึดถือตามรูปแบบ
การแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐  
ที่ใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายตองมีคําบังคับใหเพิกถอนประกาศดังกลาวหากออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๒๘/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอ ๒๓ ของระเบียบ
ดังกลาว กําหนดการย่ืนเรื่องคัดคานเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผูดําเนินการ
เลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหยื่นหลักฐานการทักทวงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่
ของบุคคลดังกลาวที่มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมในขณะปฏิบัติหนาที่ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซ่ึงขัดตอมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่บัญญัติใหผูสมัครมีสิทธิยื่นคํารอง
คัดคานการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอใหเพิกถอนขอ ๒๓ ของระเบียบดังกลาวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกโดยไมมีอํานาจและ
ขัดแยงตอกฎหมาย น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายศาลตองมีคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๗) 

 

กรณี พิพาทเกี่ ยว กับการสาธารณสุข  อนามัย  และ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

 

กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ิมเติม) แกไขชื่อวัตถุออกฤทธิ์ 
ซูโดอีเฟดรีน เปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ และกําหนดใหสถานพยาบาลที่ไมมีใบอนุญาตใหมีไว
ในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และไมประสงคจะมีไวในครอบครอง
ยาตํารับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสมเพื่อการบําบัดรักษาและรานขายยาทุกแหงดําเนินการ
จัดสงยาตํารับดังกลาวคืนใหแกผูผลิตหรือผูนําเขาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ 
ทําใหตํารับยาของผูฟองคดีที่ไดขึ้นทะเบียนไวเปลี่ยนสถานะเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
และผูฟองคดีตองรับคืนยาดังกลาวจากสถานพยาบาลที่ไมประสงคมียาน้ีไวในครอบครองและ
จากรานขายยาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีเห็นวาประกาศกระทรวง
ดังกลาวออกโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ เปนการสรางขั้นตอน
ที่ไมจําเปน และสรางภาระใหเกิดแกผูฟองคดีเกินสมควร และเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ  
จึงฟองขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบงประเภท
วัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ น้ัน คําขอใหเพิกถอนประกาศกระทรวง
ดังกลาวเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 
 

กรณีฟองวา การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขัดตอพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับในขณะนั้น 
กระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมไดปฏิบัติ
ใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
ว าดวยการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน  พ .ศ .  ๒๕๔๓  กรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ 



 
 
๔๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเปนผูมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการที่รัฐวสิาหกิจ
จะเปลี่ยนทุนเปนหุน ในการโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดและสินทรัพยขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยไมมีการแบงแยกสินทรัพยที่ มีอยู เดิม และทรัพยสินอ่ืนที่ เ ก่ียวของกับ 
ความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๕  น้ัน การที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๘ ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนกรณี 
ที่ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘/๒๕๕๘) 

 

ข) กรณีฟองเพิกถอนคําสั่ง 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีชื่อเปนผูถือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๙๗๑ ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ เน้ือที่ ๓๐ ไร ๒ งาน ๘๕ ตารางวา  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ 
สาขาสมเด็จ ไดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๓๒๙ ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
เน้ือที่ ๒๕ ไร ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ในที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวทําใหเน้ือที่ขาดหายไป ๕ ไร ๑ งาน ๖๘ ตารางวา จึงไดแจงใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ สาขาสมเด็จ ทําการแกไขโฉนดที่ดินใหมีเน้ือที่เทากับเน้ือที่ที่ระบุในหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธุ สาขาสมเด็จ ทําการแกไขโฉนดที่ดินใหมีเน้ือที่เทากับเน้ือที่ที่ระบุในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ
จากการกระทําของผูถูกฟองคดีจําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดกของนาง ฮ. ตามคําสั่ง 
ศาลจังหวัดปทุมธานี ไดยื่นคําขอออกโฉนดท่ีดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) ซ่ึงมีชื่อนาง ฮ. เจามรดกเปนผูมีสิทธิครอบครอง แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ไดแจงผูฟองคดีวา ไดยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี เน่ืองจากตําแหนงที่ดินทับกับ
ที่ดินแปลงอ่ืนและทางสาธารณประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังยกเลิก
คําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี น้ัน การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีตองมีคําบังคับของศาล



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเพิกถอนคําส่ังยกเลิก
คําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว ซ่ึงจะมีผลทําใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ตองพิจารณา
ดําเนินการตามคําขอออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.๑ ของผูฟองคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขา 
พยัคฆภูมิพิสัย ไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงรายการสารบัญจดทะเบียนตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓ ก.) ซ่ึงเปนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองใหไปเปนของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ที่แกไขเปลี่ยนแปลงรายการสารบัญจดทะเบียน น.ส. ๓ ก. พิพาท 
และขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม น้ัน การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายของผูฟองคดีทั้งสองตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดไปขอรังวัดสอบเขตที่ดิน ทําใหพบวา
ที่ดินทางดานทิศเหนือมีรองรอยการขุดดินตลอดแนวเพ่ือทําเปนรองน้ํา และปรากฏวานาง ค. 
เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินซ่ึงตั้งอยูทางดานทิศเหนือของที่ดินของผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล โดยถือเอารองนํ้าดังกลาวเปนลําหวย
สาธารณประโยชนแบงเขตแดนของที่ดิน  ตอมา ผูฟองคดีไดตรวจสอบหลักฐานที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๐๑๑ 
ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนาง ค. พบวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล ระบุไววาทางทิศใตของที่ดินแปลงดังกลาวจดกับลําหวยสาธารณประโยชน
ทั้งที่บริเวณดังกลาวเปนรองรอยการขุดดินตลอดแนวเพ่ือทําเปนรองนํ้าในที่ดินของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีเห็นวา มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑ ใหแกนาง ค. โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหกรมที่ดินดําเนินการเพิกถอนลําหวยสาธารณประโยชนที่ระบุไวในโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๘๐๑๑ ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ัน เปนกรณีที่ศาลสามารถ
ออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา หางหุนสวนจํากัด ข. ไดรับอนุญาตใหทําการ 
จัดสรรที่ดิน  ตอมา หางหุนสวนจํากัด ข. ไดยื่นคํารองขอโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓๓ ใหเปน
ที่สาธารณประโยชนเพ่ือเปนทางหลวงเทศบาลใหประชาชนอ่ืนสามารถใชประโยชนได 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกนไดจดทะเบียนรับโอนที่ดินดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชนแลว  
ตอมา กรมที่ดินไดมีคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชน 
เน่ืองจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินประเภทถนน จึงตกอยู 



 
 
๔๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรรตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียน
โอนที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 
ตกเปนโมฆะ ตามมาตรา ๑๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ ดินในหมูบานจัดสรรที่ไมมีทางเขาออกสูทางสาธารณะ ตั้งอยูทางทิศเหนือ 
ของหมูบานเมืองทองอัมรินทรและมีลํารางสาธารณะกั้น ผูฟองคดีมีความประสงคจะพัฒนา
อสังหาริมทรัพยภายในโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวใหเปนที่อยูอาศัย จึงไดอุทิศที่ดินบางสวน
ที่อยูคนละฝงคลองกับถนนหมูบานเมืองทองอัมรินทรใหเปนทางสาธารณประโยชน เพ่ือจะกอสราง
สะพานขามลํารางสาธารณะเชื่อมกับถนนหมูบานเมืองทองอัมรินทรอันเปนสาธารณูปโภค
ประเภทถนนของหมูบานจัดสรรดังกลาวออกสูทางสาธารณะ ผูฟองคดีเห็นวาผลของการออกคําส่ัง
ดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเช่ือมทางระหวางที่ดินของผูฟองคดี 
กับหมูบานเมืองทองอัมรินทร ทําใหผูฟองคดีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญารับเหมากอสราง
สะพานเชื่อมคลองได ขอใหศาลพิพากษาวาที่ดินดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชนตามเดิม น้ัน 
ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๕๕)  
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามเปนผูครอบครองที่ดินซึ่งไดรับอนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) หมูที่ ๖ ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
(อําเภอชุมพวง เดิม) จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นาวาตรี ช. ไดแจง 
ใหผูฟองคดีทั้งสามออกจากที่ดินดังกลาวโดยอางวาไดซ้ือที่ดิน น.ส. ๓ เลขท่ี ๔๙ ที่ผูฟองคดีทั้งสาม
ครอบครองอยูจากการขายทอดตลาด ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา น.ส. ๓ ดังกลาว ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากท่ีพิพาทอยูในเขตปาสงวนแหงชาติและอยูในความดูแลของสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๙ และมีคําสั่งใหกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาชุมพวง ดําเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๙ น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา ออกโฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๒๔๙๙๒ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวและใหดําเนินการ
ออกโฉนดที่ดินดังกลาวใหมใหถูกตอง น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
ของผูฟองคดีตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๙/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๕ 
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 กรณีฟองวา เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงรายดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดกโดยไมไดปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวย
การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘ เน่ืองจาก
ไดรับจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทใหแกนาง ส. ผูที่ถึงแกความตายแลว  ทั้งที่ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงรายไดทราบขอเท็จจริงดังกลาวแตก็ไมไดดําเนินการตรวจสอบจํานวนทายาทผูมีสิทธิ
รับมรดกวามีจํานวนเทาใด ทําใหรายการสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินพิพาทไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของนาง ส. ไดรับความเสียหาย ขอใหศาล 
เพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการสารบัญ 
จดทะเบียนดังกลาว น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดี โดยส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายดังกลาวเพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับมรดกที่ดินจากมารดาจํานวน ๔ ไร ๒ งาน 
๕๐ ตารางวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
ออกหนังสืออนุญาตใหนาง ท. เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีไดรับมรดกจากมารดา จํานวน ๒ ไร และออกหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) จํานวนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ทําใหที่ดิน
ที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมีจํานวนไมครบ ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ที่ออกใหแกนาง ท. และใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการแกไขจํานวนที่ดินในหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดินของผูฟองคดีใหถูกตองเปนจํานวน ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรือจะไดรับ น้ัน จําตองมีคําบังคับ
ของศาลตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ ดินไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เลขที่ ๑๔๖๕๖ ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปลงโดยที่ผูฟองคดีไมทราบเรื่อง  และตอมา 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี สาขามวงสามสิบ สํารวจรังวัดปกหลักเขต น.ส.ล. เลขที่ ๑๔๖๕๖ จึงไดทราบวา
ที่ดิน น.ส.ล. แปลงดังกลาวครอบคลุมโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปลง ผูฟองคดีจึงไดยื่นเรื่อง
รองเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของแตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงนําคดี
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มาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๑๔๖๕๖ ที่ออกทับ
โฉนดที่ดินของผูฟองคดี และขอสิทธิถือครองที่ดินตามเดิม น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับ
ใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๒/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี ไดแจงผูฟองคดีวา 
ไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได จึงไดสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี 
ดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตอไป น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีได รับจําตองมีคําบังคับโดยสั่ งให เพิกถอนคํา ส่ังดังกลาวและ 
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
ตอไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ  ตอมา นาง น. และนางสาว ล. ไดรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษวา
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไดอนุมัติ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ดังกลาว
ผิดพลาด จึงขอใหตรวจสอบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษจึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง  ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวา ผูที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว คือ ผูรองเรียนทั้งสอง 
มิใชผูฟองคดี สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา
เจาของที่ดินขางเคียงและผูปกครองทองที่ตางยืนยันและรับรองวานาง น. และนางสาว ล.  
เปนผูถือครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวมาโดยตลอด มิใชผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดี
มิไดถือครองและทําประโยชนในที่ดินจึงไมสามารถยื่นคําขอและรับการจัดที่ดินจากสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได จึงถือวาเปนการจัดที่ดินและออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ผิดพลาด 
จึงมีมติใหยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหศาลเพิกถอนมติ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษท่ีใหยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอนหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิ
ไดรับอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตองมีคําบังคับโดยสั่งใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
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จังหวัดศรีสะเกษ และใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ดังกลาวตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๖/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนําหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓ ก.) ไปดําเนินการจดทะเบียนและยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
สาขามะขาม ผลการรังวัดไดเน้ือที่ลดลงจากหลักฐานเดิม อันเปนผลมาจากการกระทํา 
ของเจาหนาที่ที่ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกเจาของที่ดินขางเคียงโดยไมตรวจสอบรูปแผนที่
ตามหลักฐานที่ดินเดิม และยังปลอยใหเจาของที่ดินที่เก่ียวของกับการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวสมยอมแนวเขตที่ดินเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทําใหการออกโฉนดที่ดินแปลงขางเคียง
ออกทับที่ดินของผูฟองคดี ขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม เพิกถอนโฉนดที่ดิน
ของเจาของที่ดินขางเคียงที่ออกรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอที่ศาลกําหนดคําบังคับ 
ไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๘๖/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจง 
การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) เลขท่ี ๖๐๕ หมูที่ ๓ ตําบลตะโละกาโปร อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี 
โดยท่ีดินแปลงดังกลาวผูฟองคดีรับมรดกมาจากสามีที่ถึงแกกรรม  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีประกาศวาที่ดินบริเวณดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
“ปาเลนยะหริ่ง แปลงที่สอง” ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ตอมา ผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอรังวัดเพ่ือออกโฉนดในที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี 
แตไดรับแจงวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหผูฟองคดีได เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี
พิจารณาแลวจึงมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา 
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี
ดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตอไป น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีได รับจําตองมีคําบังคับโดยสั่ งให เพิกถอนคํา ส่ังดังกลาวและ 
ใหดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตอไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๗/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงที่เปน
ที่ตั้งของบานเลขที่ ๔๗ หมูที่ ๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยครอบครอง
ตอจากบิดามารดาซ่ึงครอบครองและทําประโยชนมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๐  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ผูฟองคดีและราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวไดถูกขับไลออกจากที่ดินพิพาทดวยขอกลาวหา



 
 
๔๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเจาหนาที่อางวาไดมีการขึ้นทะเบียนที่ดินบริเวณดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย ๘๑๓ ผูฟองคดีและราษฎรรายอ่ืนที่ครอบครองที่ดินบริเวณดังกลาว
ไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ซ่ึงตอมา ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน 
เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริง ผลการตรวจสอบปรากฏวาการกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐมีความคลาดเคลื่อน 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน 
ที่ ลย ๘๑๓ และขอใหออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชน นั้น  
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๗ และที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน (ส.ค. ๑) 
หมูที่ ๖ ตําบลบางดี อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง เน้ือที่ประมาณ ๒๐ ไร ซ่ึงบิดาของผูฟองคดี
เปนผูแจงการครอบครอง  ตอมา ผูฟองคดีไดสิทธิครอบครองตอจากบิดา โดยไดทําประโยชน
ดวยการปลูกยางพารามาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๕ องคการบริหารสวนตําบลหวยยอดแจงวาที่ดินดังกลาว
มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ตง. ๐๖๖๒ และแจงดวยวาจาใหผูฟองคดีออกจากพ้ืนที่
พรอมทั้งใหร้ือถอนตนยางพารา ผูฟองคดีเห็นวาการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับ 
ที่หลวงดังกลาว และขอสิทธิในการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายน้ันจําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 
วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับ 
ที่หลวงดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา นาง ม. ไดนําหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ และเลขที่ ๒๖๐๓ 
ตําบลมะเริง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เม่ือเจาพนักงานที่ดินไดทําการรังวัดที่ดินปรากฏวา 
รังวัดรุกล้ําแนวเขตที่ดินของผูฟองคดีเปนจํานวนเนื้อที่ ๘๖ ตารางวา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
โตแยงคัดคาน เจาพนักงานที่ดินจึงดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ และมีคําส่ังใหนาง ม.  
เปนผูมีสิทธิในที่ดินดีกวาผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาพนักงานที่ดิน 
ทําการรังวัดที่ดินใหม น้ัน คําขอที่ขอใหผูถูกฟองคดีทําการรังวัดที่ดินของผูฟองคดีใหม น้ัน 
ยอมแปลเจตนาของผูฟองคดีไดวาประสงคใหการรังวัดและการสอบสวนเปรียบเทียบ 
ในการออกโฉนดที่ดินของนาง ม. ไมมีผล คือ ใหเพิกถอนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ที่ใหนาง ม. เปนผูมีสิทธิในที่ดินดีกวาผูฟองคดี น่ันเอง จึงเปนกรณีที่ศาลสามารถกําหนด 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๕๙/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ ไดออกหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) รายนาย ข. และรายนาง พ.  
แตการออกใบอนุญาตดังกลาวไดทับที่ดินของผูฟองคดีซ่ึงครอบครองและไดทําประโยชน 
อยูกอนแลว ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองทั่วไปตอเจาหนาที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ 
ใหตรวจสอบและแกไขแปลงที่ดินรายนาย ข. แตไมไดรับการตรวจสอบและแกไขกรณีดังกลาว 
ตอมา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณและปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเพชรบูรณเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินรายนาย ข. และ
นาง พ. แตสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณและปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ 
มิไดดําเนินการใด ๆ จึงฟองคดีตอศาลขอใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ 
และปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ที่ออกใหแกนาย ข. และนาง พ. และทําการตรวจสอบแกไขรังวัดแนวเขตที่ดิน
เพ่ือออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินใหถูกตอง น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๖/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ซ่ึงตั้งอยูที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕ แปลง 
ตอมา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชน
ในที่ ดิน และคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีมติเห็นชอบตามความเห็น 
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ยืนตามคําสั่ง
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ที่ทําใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินรวม ๕ แปลง น้ัน เปนคําขอ
ที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๙/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา นางสาว น. ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดนานตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๙๕ ตําบลไชยสถาน 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดนาน ซ่ึงเปนที่ดินขางเคียงดานทิศเหนือของผูฟองคดี เม่ือรังวัดแลวผูฟองคดี
เห็นวานางสาว น. ไดนํารังวัดรุกล้ําที่ดินของตน จึงไดยื่นคําขอคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ของนางสาว น. โดยเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนานไดดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามความ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แลวมีคําส่ังวานางสาว น. มีสิทธิในที่ดินที่พิพาทดีกวา
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว จึงเปนกรณีที่ศาลสามารถกําหนด
คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
  

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ตําแหนงพนักงานสอบสวน 
(สบ ๒) ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ ๑๑ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ อนุญาตใหผูฟองคดีลาออก
จากราชการต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป แตตอมาผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ัง ลงวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถอนชื่อผูฟองคดีออกจากคําส่ังลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยใหเหตุผลวา
ผูฟองคดีมีกรณีถูกตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงทางวินัยกอนคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ
จะมีผล เปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเขารวมโครงการฯ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ใหผูฟองคดีมีสิทธิเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ ๑๑ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ใหคืนสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามกฎหมายแกผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนด
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีฟองวา ผูบังคับการตํารวจนครบาล ๕ มีคําสั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการและไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ น้ัน การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีโดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๖๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว แตสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพไดมีมติใหยกเลิกการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรดังกลาว 
และใหดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรใหม ขอใหศาลมีคําพิพากษา



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือมีคําสั่งเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  มีคํ า ส่ังใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการเน่ืองจากผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด 
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม น้ัน  
คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๙/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา  ผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นประทวนตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งยศและบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขัน
ไดเขารับการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดีเห็นวา
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งและใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีคําส่ังบรรจุ
และแตงตั้งผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจตรี ดํารงตําแหนงรองสารวัตร
หรือเทียบเทา น้ัน  คําขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๒๑/๒๕๕๕ ที่ ๒๒๒/๒๕๕๖ ที่ ๒๕๗/๒๕๕๖ ที่ ๓๗๗/๒๕๕๖ และที่ ๓๗๘/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สั่งบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี 
ไมเปนไปตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ผูฟองคดีไดสําเร็จการศึกษา เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังบรรจุและแตงตั้งดังกลาวและใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีใหมเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจตรี 
ดํารงตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา กับใหมีสิทธิครองยศ เลื่อนยศและใหไดรับเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิ รวมทั้งใหไดรับสิทธิหรือประโยชนอันพึงมีพึงไดตามที่กฎหมายกําหนด และใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ที่ไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณา 
น้ัน เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๖ ที่ ๑๗๕/๒๕๕๖ และที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ แกผูฟองคดี โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนการเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบท่ี ๑ และรอบที่ ๒ ดังกลาว น้ัน คําขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ๗ โรงพยาบาลชลบุรี 
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ออกประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเขารับการประเมินใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ใหนางสาว ส. 
ผานการคัดเลือก โดยผูฟองคดีไดรับการคัดเลือกในอันดับสํารอง ผูฟองคดีเห็นวาเปนประกาศ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายศาลสามารถกําหนดคําบังคับได โดยการเพิกถอนประกาศดังกลาวทั้งหมด 
หรือบางสวน ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคก มีคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลบานโคก ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกดังกลาว น้ัน การแกไข 
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับดังกลาว จําตองมีคําบังคับ 
ของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจลงนามในประกาศโรงเรียน
นายรอยตํารวจ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เร่ือง ประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกไดและสอบคัดเลือก
ไดลําดับสํารอง ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยไมมีรายชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบได เน่ืองจาก 
ผลการตรวจรางกายไดวินิจฉัยไววาผูฟองคดีเปนโรคเทาแบนเปนอุปสรรคตอการฝก ซ่ึงคลาดเคลื่อน
ไมถูกตองตามความเปนจริง ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศโรงเรียน
นายรอยตํารวจ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ดังกลาว เฉพาะในสวนของผูฟองคดีที่ไมผาน 
การตรวจรางกาย และใหคืนสิทธิในการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ใหแกผูฟองคดี และใหเพิกถอนหนังสือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน ศาลอาจมีคําบังคบั
ใหเพิกถอนประกาศและคําสั่งที่พิพาทและกําหนดใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจและ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  กระทําการเพ่ือเปนการเยียวยาผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ (๑) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๖ 
และที่ ๕๑๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูบัญชาการศึกษาไดมีประกาศกองบัญชาการศึกษา  
เร่ือง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงเรียงตามลําดับคะแนน 
ในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรม เพ่ือแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ไมมีรายชื่อของผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิ 
เขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากในการสอบ
มีขอสอบขอหน่ึงมีคําถามและคําตอบที่บกพรองไมชัดเจนใชถอยคําที่แตกตางไปจากที่บญัญัตไิว
ในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน ศาลปกครอง
อาจมีคําบังคับเพ่ือเปนการเยียวยาผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา เทศบาลตําบลวังสามหมอออกคําส่ังลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔ เร่ือง แกไขคําสั่งการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น กรณีตรวจสอบภายหลังพบการเลื่อนระดับ 
ที่ไมถูกตอง โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลส่ังใหเทศบาลตําบลวังสามหมอ ยกเลิกคําสั่งดังกลาว
ในสวนของผูฟองคดี โดยใหผูฟองคดีกลับไปดํารงตําแหนง บุคลากร ๖ว และไดรับอัตราเงินเดือน
ตามตําแหนงเดิมที่ควรไดรับ น้ัน กรณีศาลสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ปลัดกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ไดมีคําสั่งยายขาราชการ จํานวน ๔๓ ราย ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการเขต
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงดังกลาวไมไดรับการพิจารณายายตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือรองทุกข
ตอประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร แตผูฟองคดีไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และใหปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ออกคําสั่งใหมใหถูกตองตามกฎหมาย น้ัน คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหเพิกถอนคําสั่งยายดังกลาว
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๖/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ไดสมัครเขารับการสรรหาในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาทั่วไป สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมีประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง รับสมัครสรรหาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังจากน้ันไดมีประกาศ



 
 
๔๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (บัญชีรวมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ซ่ึงผูฟองคดีสอบไมผานเกณฑตัดสิน (รอยละ ๖๐) และไมอยูในลําดับที่สามารถจะแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษาแทนตาํแหนงที่วางได  และตอมา ไดมีประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผลคะแนนผูที่ผานเกณฑการตัดสิน (รอยละ ๖๐) 
ในการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ซ่ึงผูฟองคดีสอบไดรอยละ ๖๐.๕  
แตไมไดรับการขึ้นบัญชีเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  
ผูฟองคดีเห็นวาการประกาศขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองศาลขอใหผูฟองคดีเปนผูสอบผานตามหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ และเพิกถอนประกาศผลการสรรหาและ 
ขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กลุมทั่วไปที่ผูฟองคดีสมัครเขารับการสรรหา และใหมีการประกาศใหม
ใหถูกตองโดยใหนํารายชื่อผูฟองคดีเพ่ิมเขาไปในบัญชีรายชื่อ ในตําแหนงผู อํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุมทั่วไป ผูสอบผานตามหลักเกณฑ
การตัดสินและมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามตําแหนงวางที่แทจริง น้ัน เปนคําขอที่ศาล
ออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๗ และที่ ๕๔/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไดมีคําส่ังแตงตั้ง 
ใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตวันที่  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีเห็นวาควรไดรับการแตงตั้งยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่มีผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยหลักเกณฑในการกําหนด
ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศเม่ือวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  
หลังจากน้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีคําส่ังแกไขรายละเอียดเก่ียวกับประเภท
ตําแหนงเดิมในสวนของผูฟองคดี และแกไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนที่ไดรับการแตงตั้ง โดยมิไดแกไข
ใหการแตงตั้งมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงนําคดีมาฟองขอใหอธิการบดี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ออกคําส่ังหรือแกไขคําส่ังเพ่ือใหผูฟองคดีไดรับสิทธิประโยชน 
ที่ยังขาดอยูใหครบถวน ซ่ึงเปนกรณีประสงคขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต และศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๗/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๐ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ไดมีคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๐ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงรองทุกขตอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
จนลวงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีก็ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณารองทุกข 
ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
และใหออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ๑ ขั้น น้ัน เปนคําขอที่ศาลปกครองมีอํานาจ
ออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔/๒๕๕๗ และที่ คบ.๑๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๘ ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหนาง ก. ผูอํานวยการโรงเรียน ส. อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
เขารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ช. ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีผูฟองคดีไดแสดงความประสงค 
ขอยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม เน่ืองจาก
ตนเองมีคุณสมบัติดีกวานาง ก. ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาดังกลาว น้ัน เปนคําขอ
ที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมศุลกากรไดมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการตามมติของ อ.ก.พ.กรมศุลกากร เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานกระทําการ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
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ระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีพบวาผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงศุลการักษ ๕ 
สวนควบคุมทางศุลกากร สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
กรมศุลกากร ไดทําการหลอกลวงนางสาว ผ. ใหซ้ือรถยนตจํานวน ๒ คัน โดยหลอกลวงวาเปน
รถยนตนําเขาโดยที่ยังไมไดเสียภาษีและถูกยึดไวเพ่ือจัดใหผูใหญในกรมศุลกากร แตสามารถ 
นําออกขายใหแกบุคคลภายนอกได รวมทั้งสามารถจดทะเบียนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  
ซ่ึงเปนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษ เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวและใหผูฟองคดีพนผิดกลับเขารับราชการ น้ัน 
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีตองมีคําบังคับของศาล 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๙/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริษัท ภ. ไดยื่นคําขอรังวัดรวมที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. รวมหาแปลง  
ตอมา เจาหนาที่ผูทําการรังวัดรายงานผลการรังวัดตอผูฟองคดีวาจากการรังวัดไดเน้ือที่ 
มากกวาเดิมจํานวน ๑๕ ไร ๗๕ ตารางวา โดยในวันทําการรังวัดขางเคียงทุกดานไดลงนาม
รับรองแนวเขตครบและไดสอบสวนเจาของที่ดินแลวรับรองวาไมเคยมีการสมยอมแนวเขต 
โดยหลีกเลี่ยงกฎหมายแตอยางใด ผูฟองคดีพิจารณาแลวเสนอความเห็นตอนายอําเภอถลาง 
เห็นควรออก น.ส. ๓ ก. ใหเจาของที่ ดิน ตามมาตรา ๗๙ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน  
และนายอําเภอถลางไดมีคําสั่งใหออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒๘ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
แกบริษัท ภ. ตอมา นาย ว. ไดมีหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ วาการออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากทับที่ดิน 
ที่ตนครอบครองทําประโยชน  ตอมา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไดมีมติวาผูฟองคดีเปนผูสอบสวนผูขอออกเจาของที่ดินเดิม เจาของที่ดินขางเคียง และเปนผูพิจารณา
ผานเรื่องราวการขอรังวัดรวม ออก น.ส. ๓ ก. เพ่ือใหนายอําเภอถลางพิจารณาอนุญาตออก 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒๘ ไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๔) และมีความผิดวินัยอยางรายแรง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยมีหนังสือแจงใหอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาโทษทางวินัยแกผูฟองคดี 
อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยดังกลาว แตคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีมติใหยกอุทธรณ จึงนําคดีมาฟอง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลปกครอง ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยและคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูฟองคดี 
จึงมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๐/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีรับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๖ (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) ผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง ไดมีคําสั่ง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน ศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับโดยใหเพิกถอน 
คําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๙/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยฐานมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม และมติอนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ ทําการแทนขาราชการตํารวจที่ยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
และมีคําสั่งใหผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีคืนสิทธิอันพึงมีพึงไดใหแกผูฟองคดี น้ัน  
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ันศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา คําส่ังผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเพ่ิมโทษทางวินัย
ผูฟองคดีจากลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๓ เดือน เปนลงโทษไลออกจากราชการตามมติ
ของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม 
มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีผลบังคับใชอยูในขณะนั้น ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซ่ึงมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
เพ่ิมโทษและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังเพ่ิมโทษ
และคําวินิจฉัยอุทธรณขางตน และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๗/๒๕๕๗) 
 



 
 
๔๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี โดยกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผู อ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได  
และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕)  
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน 
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ัง  ตอมา คณะกรรมการขาราชการตํารวจมีมติใหยกอุทธรณ
ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานีที่สั่งใหผูฟองคดีออกจาก
ราชการไวกอนไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 
และเพิกถอนมติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ในตําแหนงและอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาเดิม น้ัน เปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คบ.๑๒/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
  

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเปนผูเชาอาคารของเทศบาลนครตรัง เพ่ือใช
ประกอบกิจการโรงแรมชื่อวาโรงแรมตรัง  ตอมา เทศบาลนครตรังไดมีประกาศประมูลราคา 
ใหเชาอาคารที่ผูฟองคดีเชาอยู และมีผูเขาเสนอประมูลราคาสองรายคือ ผูฟองคดีและบริษัท ก.  
โดยเทศบาลนครตรังตกลงรับราคาของบริษัท ก. และประกาศใหบริษัทดังกลาวเปนผูชนะ 
การประมูล ผูฟองคดีเห็นวาประกาศประมูลราคาใหเชาโรงแรมของเทศบาลนครตรังไมระบุ
องคประกอบสําคัญของทรัพยสินที่ใหเชาใหชัดเจนครบถวนในประกาศประกวดราคา  
เปนการขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอใหศาลปกครอง
พิพากษาหรือมีคําสั่งวาการประมูลใหเชาโรงแรมตรังตามประกาศประมูลราคาใหเชาอาคาร
โรงแรมตรังไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหยกเลิกการประมูลราคาดังกลาว น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันตองมีคําบังคับของศาลปกครองตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหเพิกถอน
ประกาศประมูลราคาใหเชาอาคารของเทศบาลนครตรัง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา กรมทางหลวงไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
เสนอราคาผูรับเหมากอสรางชั้นพิเศษงานกอสรางทางชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ และงานกอสรางสะพาน
ชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ กรมทางหลวงไดบอกเลิกสัญญา และยังไดแจงเวียนชื่อผูฟองคดีในบัญชีรายชื่อ
ผูขาดคุณสมบัติเสนอราคาผูรับเหมากอสรางชั้นพิเศษ งานกอสรางทางชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ และ 
งานกอสรางสะพานช้ัน ๑ ถึงชั้น ๔ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถซื้อแบบและเขารวมประกวดราคา



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับหนวยงานที่สังกัดกรมทางหลวงและหนวยงานของกรมทางหลวงได ทั้งที่ยังไมไดมีการขึ้นทะเบียน
ผูฟองคดีเปนผูทิ้งงานและยังไมไดมีการแจงเวียนชื่อโดยปลัดกระทรวงการคลัง ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีเพิกถอนผูฟองคดีออกจากบัญชีผูขาดคุณสมบัติ 
เสนอราคาผูรับเหมางานกอสรางชั้นพิเศษฯ น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๔/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
  

 กรณีฟองวา เทศบาลเมืองมุกดาหารไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทน กรณีที่ผูฟองคดีในฐานะดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี (ในขณะนั้น) ไดทําสัญญา
วาจางใหหางหุนสวนจํากัด อ. ทําการกอสรางปรับปรุงตกแตงภายในตลาดอินโดจีนโดยกําหนด
ระยะเวลาทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจางไมสอดคลองกับกําหนดระยะเวลาสงมอบงาน 
ตามใบเสนอราคาของผูรับจาง เปนเหตุใหเทศบาลเมืองมุกดาหารไมสามารถเรียกรองในสวน
ของคาปรับจากการสงมอบงานลาชาจํานวน ๕๕ วันได ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว 
จึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ น้ัน  
กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งดังกลาวศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงไดมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ในขณะนั้น) ชดใชคาสินไหมทดแทน  
กรณีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๑๒ มีขอสังเกตการเบิกจายเงินซํ้าซอน 
เปนคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงปงบประมาณ 
๒๕๕๑ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน เปนคําขอที่ศาล 
มีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา การที่เทศบาลเมืองมุกดาหารมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดี
ชดใชเงินคาสินไหมทดแทน จํานวน ๓๙๑,๑๓๓.๐๑ บาท คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดผูฟองคดี และกรณีมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีชําระเงิน 
คาสินไหมทดแทนดังกลาวขางตน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังเทศบาลเมืองมุกดาหารดังกลาวทั้งหมด และมีคําสั่ง 



 
 
๔๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูถูกฟองคดียกเลิกการใชมาตรการบังคับทางปกครองแกผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอที่ศาล
สามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีคําส่ังเรียกให
ผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสวนของความรับผิด และใหคืนเงินเกินสิทธิ 
ใหกับทางราชการ จากกรณีที่ผูฟองคดีเปนคณะกรรมการตรวจการจางและในฐานะอธิการบดี 
ไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการกอสรางโดยไมชอบ และคิดคํานวณคาปรับจากผูรับจางนอยกวา
ความเปนจริง รวมทั้งเบิกจายเงินคาตรวจการจางเกินกวาที่ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงผูฟองคดี 
ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว แตผูถูกฟองคดีไมไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ  
หลังจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคําสั่งแกไขคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใช
คาสินไหมทดแทน โดยเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
และใหคืนเงินเกินสิทธิใหกับทางราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว  จากน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ผูฟองคดียื่นอุทธรณที่ลวงเลยระยะเวลาอุทธรณที่กําหนด 
จึงไมสามารถรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายของผูฟองคดีโดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทั้งสามฉบับขางตน 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดนานมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีซ่ึงเปน
เจาพนักงานที่ดิน สํานักงานที่ดินอําเภอเมืองนาน ผูรับเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
สอบสวนสิทธิในการซื้อขาย ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีกระทําละเมิดตอกระทรวงมหาดไทย
ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) โดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุให
กระทรวงมหาดไทยตองรับผิดตามคําพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๘๔/๒๕๕๑  
ตอนาย อ. ผู ซ้ือที่ ดินตาม น.ส. ๓ ดังกลาว ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว  ตอมา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดนานที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ น้ัน  คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับใหได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๕๓/๒๕๕๗) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลนาเหลาไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นกระทรวงการคลัง กรณีเม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหลา ผูฟองคดีไดลงนามสั่งจายเช็คโดยไมมีฎีกาเบิกจายหรือหลักฐาน
ใหตรวจสอบเปนเหตุใหเทศบาลตําบลนาเหลาไดรับความเสียหาย ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวแลว แตนายกเทศมนตรีตําบลนาเหลาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ขอใหเพิกถอนคําสั่ง
และคําวินิจฉัยอุทธรณของนายกเทศมนตรีตําบลนาเหลา น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ จําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๓/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา เทศบาลเมืองตะกั่วปามีคําส่ังเทศบาลเรียกใหผูฟองคดี 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วปา
พรอมกับคณะกรรมการจัดซ้ือที่ดินโดยวิธีพิเศษ เพ่ือใชจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองตะกั่วปา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน เปนคําขอที่ศาล 
มีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนง ปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลคําเตย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ชวยราชการที่องคการบริหาร 
สวนตําบลกุรุคุ และไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจงานจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๓ หมูที่ ๔ และหมูที่ ๖ ตําบลกุรุคุ  ตอมา องคการบริหารสวนตําบลกุรุคุ 
ไดมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินใหแกองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากคําสั่งดังกลาวจําตองมีคําบังคับ
ของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

 กรณีฟองวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ แจงใหผูฟองคดีในฐานะเปนกรรมการ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามมาตรา ๓๙ (๑๕) ประกอบ
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีไมไดเปนเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนง



 
 
๔๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระดับสูงที่จะตองมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินตามกฎหมายแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งวา คําสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไมถูกตองตามกฎหมาย น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ
หรือจะไดรับนั้นตองมีคําบังคับของศาลปกครองตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาเรื่อง
รองเรียนของผูฟองคดีแลวมีมติใหยุติการพิจารณาเรื่องของผูฟองคดี อันเปนการกระทําการ 
ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีเห็นวามติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่ใหยุติเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดังกลาว น้ัน 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคารโรงจอดรถที่กอสราง 
บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๕๓ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ตอมา นายกเทศมนตรี 
เมืองจันทบุรี (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารโรงจอดรถออกทั้งหมด  
ใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากคําส่ังดังกลาว จําตองมีคําบังคับ
ของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
โดยการสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยสามสิบสามคนซ่ึงเปนราษฎรที่อาศัยอยูในชุมชน
ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด ฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ ออกใบอนุญาตกอสรางใหแก 
บริษัท อ. กอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ในทองที่ตําบลวังกระแจะ  
โดยอาคารดังกลาวมีพ้ืนที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ ๑๒,๕๗๑ ตารางเมตร มีขนาดเกินกวา 
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๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเปนการอนุญาตใหกอสรางทางเขาออกอาคารหางทางรวมทางแยก 
(สามแยกคลองใหญ) นอยกวา ๑๐๐ เมตร หางจากสถานที่ราชการสําคัญนอยกวา ๕๐๐ เมตร 
อันเปนการขัดตอกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวน ในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ 
และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปนการอนุญาต 
ใหกอสรางอาคารท่ีใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีขนาดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป  ทั้งที่ ผูขออนุญาตไมไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม อันเปนการขัด
ตอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาด 
ของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ใหองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ  
และนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะออกคําส่ังหามเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ตามใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ ตลอดจนผูที่เก่ียวของใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารดังกลาว  
อีกทั้ง แกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือปฏิบัติใหถูกตองตามขอ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวน 
ในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งออกคําสั่งใหผูขออนุญาตกอสรางอาคารพาณิชยกรรมดังกลาว 
จัดการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนไดรับจําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๕๖ และ 
ที่ ๔๔๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารใหแก บริษัท ป. โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกลาว น้ัน หากฟงวาใบอนุญาตดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ศาลมีอํานาจกําหนด
คําบังคับโดยมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๑/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ชนิดเสาโครงสรางเหล็กใหกับบริษัท อ. เพ่ือใชเปนเสารับ-สงสัญญาณโทรศัพทในบริเวณพื้นที่
ใกลเคียงกับบานของผูฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงจากการกอสรางดังกลาวไดมีการตอกเสาเข็ม 
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ทําใหบานผูฟองคดีทั้งสองแตกราวเสียหาย ขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว 
น้ัน คําขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตของนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และขอใหศาลมีคําสั่งระงับ
การกอสรางเสารับ-สงสัญญาณโทรศัพทไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน มีมติเห็นชอบรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด ร. เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมีผลทําให
ใบอนุญาตกอสรางอาคารที่นายกเทศมนตรีตําบลเชิงทะเล อนุญาตใหบริษัท จ. กอสราง
โครงการอาคารชุดดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติ
ของคณะกรรมการผูชาํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร 
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน และใบอนุญาตกอสรางอาคารของนายกเทศมนตรีตําบล 
เชิงทะเลดังกลาว น้ัน คําขอของผูฟองคดีทั้งหกเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๒๔/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา อธิบดีกรมศิลปากรมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางอาคาร
หรือสวนแหงอาคารที่ปลูกสรางในเขตโบราณสถานโดยไมไดรับอนุญาตตามหนังสือกรมศิลปากร 
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเกินสมควร และการแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายดังกลาวของผูฟองคดีจําตองมีคําบังคับของศาลปกครอง
โดยการสั่งใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๐/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขรายการวันและเดือนเกิด 
ของผูฟองคดีที่บันทึกในทะเบียนบานตามหลักฐานใบสุทธิที่ออกโดยโรงเรียนบานหัวดอน  
ตอนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัย  ตอมา นายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัยมีคําส่ังไมอนุญาต 
ใหแกไขวันและเดือนเกิดตามคํารองของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ัง 
ของนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัยดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือ 
ความเสียหาย ตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๑/๒๕๕๕) 
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 กรณีฟองวา นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดราชบุรี ออกคําส่ังเพิกถอน
การจดทะเบียนเลิกบริษัทและอํานาจผูชําระบัญชีของบริษัท ร. ดวยเหตุผลที่วาผูฟองคดีซ่ึงเปน
ผูชําระบัญชีของบริษัท ร. ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีของบริษัท ร. 
โดยไมไดจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือมีมติใหเลิกบริษัทตามที่แจงตอนายทะเบียนจริง ขัดตอ 
มาตรา ๑๒๓๖ (๔) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีผลใหการจดทะเบียนดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดราชบุรี  
ที่เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทและอํานาจผูชําระบัญชีของบริษัท ร. น้ัน ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา สํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีคําส่ังหามมิใหผูฟองคดี 
เขามาในราชอาณาจักร โดยอางวาผูฟองคดีเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีชื่อผูฟองคดีอยูในบัญชี
รายชื่อคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร เปนการกระทําโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนชื่อของผูฟองคดีออกจากบัญชีรายชื่อดังกลาว รวมถึงการบันทึก
ขอมูลในระบบขอมูลการตรวจคนเขาเมืองที่ระบุลักษณะวาผูฟองคดีเปนคนตองหามมิใหเขามา
ในราชอาณาจักร และหามมิใหผูถูกฟองคดีหรือพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีกระทําการใด ๆ 
อันเปนอุปสรรคตอสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการเขาเมืองของผูฟองคดี น้ัน คําขอของผูฟองคดี
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา นายอําเภอฝางเพิกถอนสัญชาติไทยและจําหนายชื่อ 
ผูฟองคดีออกจากทะเบยีนราษฎรไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดีและมีคําพิพากษาวา ผูฟองคดีเปนผูมีสัญชาติไทย 
น้ัน เปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนนายประกันของนาย ณ. ผูตองหาในคดี 
ยาเสพติดใหโทษ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากนาย ส. ซ่ึงเปนทนายความของนาย ณ.  
ไดแถลงตอศาลอาญาธนบุรีในการที่ผูฟองคดีรับเปนนายประกันและความเปนญาติของผูฟองคดี
กับผูตองหา จนเปนเหตุใหศาลอาญาธนบุรีมีคําส่ังดําเนินคดีผูฟองคดีฐานละเมิดอํานาจศาล  
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองเรียนกลาวหานาย ส. ตอประธานกรรมการมรรยาททนายความวานาย ส. 



 
 
๔๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประพฤติผิดมรรยาททนายความ แตรองประธานกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหนาที่
แทนประธานกรรมการมรรยาททนายความ มีคําสั่งไมรับเปนคํากลาวหาคดีมรรยาททนายความ 
ขอใหศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งไมรับคํารองเรียนกลาวหานาย ส.  
เปนคดีมรรยาททนายความ น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย 
ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสัตวแพทยสภา 
ตามประกาศของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ซ่ึงเปนการรับเลือกตั้ง
จากสมาชิกสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยกําหนดใหมีการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภาตามมาตราดังกลาวจํานวน ๑๕ คน ซ่ึงผูฟองคดี
เห็นวาจํานวนกรรมการสัตวแพทยสภาที่จัดใหมีการเลือกตั้งดังกลาวไมถูกตองตามมาตรา ๑๖ (๓) 
โดยที่ถูกตองจะตองเปนจํานวน ๑๙ คน การดําเนินการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง
จึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนผลการเลือกตั้งตามประกาศ
ของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาดังกลาว และใหคณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งใหมใหเปนไป 
โดยชอบดวยกฎหมาย เปนคําขอที่ศาลปกครองอาจมีคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนนิสิตแพทยชั้นปที่ ๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๔ ผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
แตรองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดี) เห็นวา 
เปนการลงทะเบียนเรียนโดยมีหนวยกิตเกินกวาที่ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
ระบบการศึกษาสําหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๕.๒.๑ กําหนด และผูฟองคดีมิได
ยื่นคํารองขอลงทะเบียนเกินกําหนด จึงมีคําสั่งถอนรายวิชาทฤษฎีสูติศาสตร – นรีเวชวิทยา ดังกลาว
ของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีประสงคขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี ศาลจึงสามารถกําหนด
คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๔๐/๒๕๕๕) 
 กรณีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน (ผูฟองคดี) ฟองวา 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีการกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูฟองคดี และพบวาผูบริหารสถาบันการศึกษาของผูฟองคดี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในฐานะตัวแทนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ไมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยการดําเนินงาน 
หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีมติใหเพิกถอน
การดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูฟองคดี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป 
และเพ่ือใหเปนไปตามมติดังกลาว คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกับการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูฟองคดีวา 
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจะไมจัดสรรเงินกูยืม
ใหแกผูฟองคดีในการดําเนินการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมอีก ทําใหผูที่เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของผูฟองคดีจะไมอาจกูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได  
และผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดมีประกาศสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เร่ือง เพิกถอนการดําเนินงานของผูฟองคดี และ 
ไดมีหนังสือกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจงมติดังกลาว 
ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวา คําส่ังและประกาศดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสามไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังตามหนังสือกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกูยืมใหแกผูฟองคดีในการดําเนินการ
ใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษารายใหม และใหรับคําขอกูยืมเงินและอนุมัติการกูยืมเงิน
จากนักศึกษารายใหมผูที่เขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของผูฟองคดีที่มีคุณสมบัติครบถวน น้ัน 
เปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

 กรณีฟองวา  ผูฟองคดีรับราชการอยูที่กรมสรรพากร ตําแหนง 
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ๒๖ ไดประเมินภาษี
ของบริษัท ฟ. ตามมาตรา ๒๑ แหงประมวลรัษฎากร กรณีผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามคําส่ังของ 
เจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบคําถามเม่ือซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร โดยบริษัท ฟ. 
ไดอุทธรณการประเมินภาษีดังกลาวของผูฟองคดีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ สรรพากร ภาค ๓  
ตอมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ สรรพากร ภาค ๓ ไดมีคําวินิจฉัยใหปลดภาษีทีเ่จาพนักงาน
ประเมินไดประเมินเรียกเก็บไปแลว จากเหตุดังกลาว บริษัท ฟ. จึงไดฟองผูฟองคดีเปนคดีอาญา 
ฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ผูฟองคดีเห็นวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
สรรพากร ภาค ๓ ไมสามารถรับอุทธรณของบริษัท ฟ. ไวพิจารณาได ตามมาตรา ๒๑ และ



 
 
๔๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๓๐ แหงประมวลรัษฎากร การรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ สรรพากร ภาค ๓ 
และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ สรรพากร ภาค ๓ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน 
เปนคําขอที่ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๕/๒๕๕๕) 
 กรณี ผูฟองคดี (บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด) ฟองวา 
ผูถูกฟองคดี (สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย) ประเมินและเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คาภาษีอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะจากผูฟองคดีโดยไมถูกตอง 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังเรียกเก็บเงินภาษีอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ  
และใหผูถูกฟองคดีคืนเงินภาษีอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะพรอมดอกเบี้ย น้ัน กรณีเปนคําขอ 
ที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเคยเปนพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย 
และไดลาออกจากงานแลวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเม่ือป ๒๕๔๕ ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดนําระบบคาตอบแทนใหมมาใชและใหพนักงานที่อยูในระบบบําเหน็จบํานาญแสดงความประสงค
วาจะเขาระบบคาตอบแทนใหมหรือจะยังคงอยูในระบบคาตอบแทนเดิม ผูฟองคดีเห็นวาวิธีการ
การคํานวณบําเหน็จบํานาญตามระบบคาตอบแทนใหมไมชอบ ทําใหผูฟองคดีไดรับบํานาญ
นอยกวาระบบเดิม ขอใหเพิกถอนวิธีการคํานวณบํานาญที่มีผลใหเสื่อมสิทธิและประโยชน 
ของพนักงาน น้ัน คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลบัวเชด ออกคําสั่ง เร่ือง ใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ และออกคําสั่ง เรื่อง  
ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ซ่ึงก็คือผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคน ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตามลําดับ  ตอมา นายกเทศมนตรีตําบลบัวเชด มีคําส่ังแจงไปยังผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคน 
เรื่อง ใหสงคืนเงินคาประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗๙ 
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และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทรที่วินิจฉัยตามขอสังเกตของสํานักตรวจเงินแผนดิน โดยนายกเทศมนตรี
ตําบลบัวเชดระบุในคําสั่งดังกลาววาขอยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ และคําส่ังลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคนเห็นวา คําสั่งลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคนไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย จึงฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากคําสั่งดังกลาวจําตองมีคําบังคับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีฟองวา คําสั่งของหัวหนาอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา- 
หมูเกาะพีพี ที่แจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคร้ือถอนเสาไฟฟาและสายเคเบิ้ลหรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่ผิดไปจากสภาพเดิมใหพนจากอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของกิจการโรงแรมที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ดังกลาวและใชกระแสไฟฟา
จากการจายกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ยอมไดรับผลกระทบโดยตรง จึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาคําส่ังใหร้ือถอน 
เสาไฟฟาและสายเคเบิ้ลหรือสิ่งอ่ืนใดเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลยอมมีอํานาจ 
เพิกถอนคําส่ังดังกลาวไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดมีประกาศกําหนด
เขตเดินสายไฟฟา สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ตามพระราชบัญญัติ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซ่ึงโฉนดที่ดินของผูฟองคดีถูกเขตเดินสายไฟฟา
สายสงไฟฟาดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดนําผังแนวที่สํารวจแจงใหผูฟองคดีทราบ
แตผูฟองคดีไมเห็นดวย  ตอมา ผูฟองคดีตรวจพบวามีการตอกหมุดกําหนดแนวเขตเดินสายไฟฟา 
สายสงไฟฟา ในเขตที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณตอประธานกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน แตสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีหนังสือแจงไมรับพิจารณา
คํารองอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงฟองคดีตอศาลขอใหยกเลิก 
การกําหนดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ และหามมิให
รอนสิทธิการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี น้ัน การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๕/๒๕๕๖) 
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 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 
 

 กรณีฟองวา  มารดาของผูฟองคดีได เขา รับการรักษาพยาบาล 
จากโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี แลวเสียชีวิต ผูฟองคดีเห็นวาการตายของมารดา
ไมไดเกิดจากการตายดวยโรคพยาธิสภาพตามปกติทั่วไป แตเปนผลโดยตรงจากการวินิจฉัยโรคลาชา 
และเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารอง
ขอรับเงินชวยเหลือตอคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน 
จังหวัดจันทบุรี อันเปนการใชสิทธิตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  และตอมา คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนฯ 
จังหวัดจันทบุรี พิจารณาแลวเห็นวา กรณีของมารดาของผูฟองคดีไมเขาหลักเกณฑที่สมควร
จายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูยื่นคํารอง จึงมีมติไมจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงไดยื่นอุทธรณตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
ในฐานะผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีมีมติยกคํารองอุทธรณของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ขอใหศาล
พิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ น้ัน เปนคําขอที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนด
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 
ไดแจงผลการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒  
ของเทศบาลตําบลภูผามาน (ผูฟองคดี) และติดตามผลการตรวจสอบงบการเงินงวดปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ มีขอเสนอแนะใหผูฟองคดีเรียกเงินสงคืนคลังเทศบาล เน่ืองจาก
ผูฟองคดีไดจายขาดคาประกันอุบัติเหตุ คาจัดซ้ือ เสื้อกันหนาวแจกจายราษฎร เบิกจายเงินสด
เพ่ือจายใหแกผูชนะการแขงขันกีฬา คาเครื่องแตงกาย จายขาดเงินสะสมเพื่ออุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพราะรายการดังกลาวขางตนไมสามารถจายขาดเงินสะสมได ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือถึงผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน โตแยงขอทักทวง
พรอมชี้แจงเหตุผลในประเด็นตาง ๆ  ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัด
ขอนแกน ไดมีหนังสือยืนยันใหผูฟองคดีเรียกเงินคืนจากผูที่เก่ียวของตามความเห็นเดิม ผูฟองคดี
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จึงไดปฏิบัติตามขอ ๑๐๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยไดมีหนังสือรายงานใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกน วินิจฉัยขอทักทวงดังกลาว ผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนไดวินิจฉัยวาเห็นพองตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ 
จังหวัดขอนแกน ผูฟองคดีเห็นวาผูวาราชการจังหวัดขอนแกนใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมชอบ  
จึงอุทธรณโตแยงความเห็นของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน แตผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ยืนยันวาเหตุผล ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ผูฟองคดี
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานไมมีขอเท็จจริงที่แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับที่เคยชี้แจง
ตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไมสามารถหักลางเหตุผลและ
คําวินิจฉัยของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและผูวาราชการจังหวัดขอนแกนได ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และขอใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกนใชดุลพินิจใหมใหถูกตอง น้ัน 
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันตองมีคําบังคับของศาล
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลบานนา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
ไดมีมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา อนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมจํานวน 
๒๐ โครงการ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
มิไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา น้ัน คําขอของ 
ผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา นายอําเภอเมืองนครนายกไดมีคําส่ังใหถอนชื่อผูฟองคดีทั้งหา
รวมทั้งบุคคลในทะเบียนบานเลขที่ ๙๙/๙ ออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน  
ทําใหผูฟองคดีทั้งหาไมมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ผูฟองคดีทั้งหากับพวกอีก ๖ คน จึงมีหนังสือรองเรียน
ไปยังอธิบดีกรมการปกครองขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน และมีคําส่ังใหการเลือกผูใหญบานหมูที่ ๑๐ ตําบลศรีจุฬา เปนโมฆะ
และจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดนครนายกวา 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีทั้งหากับพวกอีก ๖ คน ผูฟองคดีทั้งหาจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังนายอําเภอเมืองนครนายกที่ถอนชื่อผูฟองคดีทั้งหา
ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งหาไดรับจําตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๖/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานบานแมนํ้า 
ตามประกาศของนายอําเภอสะเดา แตผูฟองคดีไมไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ผูฟองคดีเห็นวา 
นาย ม. (ผูสมัครหมายเลข ๒) ไดกระทําการฝาฝนขอ ๘ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียนการเลือก
ผูใหญบานตอนายอําเภอสะเดา ผูวาราชการจังหวัดสงขลาและนายอําเภอสะเดาพิจารณาแลว
เห็นวา ขอรองเรียนการเลือกผูใหญบานของผูฟองคดีไมเขาลักษณะตองหาม ตามขอ ๘ (๑) 
ของระเบียบดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอสะเดา 
ที่แตงตั้งนาย ม. เปนผูใหญบาน น้ัน  คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับ
ใหได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

 กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงประกาศคณะกรรมการกําหนดคาทดแทน
ทรัพยสินเพ่ือการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุตรดิตถ 
เร่ือง แจงรายชื่อ “ผูมีสิทธิ” ที่จะไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) กับมีสิทธิและไมมีสิทธิ
รับเงินคาร้ือยายสิ่งปลูกสราง และคาตนไมหรือไมผลที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่หัวงาน 
(เพ่ิมเติม) งานจัดภูมิทัศน และอุโมงคสงนํ้า ของโครงการอางเก็บนํ้าหวยน้ํารีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ น้ัน คําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศที่พิพาท 
เปนคําขอที่ศาลออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๗/๒๕๕๗ ที่ ๘๖๘/๒๕๕๗ และที่ ๘๖๙/๒๕๕๗ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมปาไมไดมีหนังสืออนุญาตใหนาย ธ. เขาทําประโยชน
หรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง ในทองที่ตําบลดงมะไฟ 
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง กําหนดระยะเวลา ๑๐ ป ตามคําขอตออายุประทานบัตร ผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดสิบแปดคนเห็นวา การอนุญาตดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณดังกลาว
เปนแหลงตนนํ้าของหวยหวาและหวยปูน ซ่ึงจะไหลลงสูบริเวณพ้ืนทีร่าบลุมที่มีการทํานาของเกษตรกร 
เปนที่เก็บของปา เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของสถานการศึกษา และเปนแหลงอาศัยของสัตวปา  
อีกทั้ง ในการอนุญาตขาดการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการพิจารณาอนุญาต ขอใหศาล
เพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายนั้น ตองมีคําบังคับ
ใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๘/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา หัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีทําลาย
หรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปใหพนอุทยานแหงชาติทับลานหรือทําสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูอํานวยสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) 
ไดพิจารณาแลวมีหนังสือยืนยันตามคําส่ังของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลาน ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยสํานักบริหาร 
พ้ืนที่อนุรักษ ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
และคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว น้ัน เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๕๘) 
 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบอกวางทอง ออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารใหบริษัท อ. กอสรางอาคารโรงบรรจุกาซชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง เพ่ือใชเปน
สถานที่เก็บและจายกาซ ในบริเวณพื้นที่หมูที่ ๑ ตําบลบอกวางทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
ซ่ึงตั้งอยูใกลกับบานเรือนของชาวบาน แหลงชุมชน โรงเรียน และศาสนสถาน โดยไมคํานึง 
ถึงความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากตั้งอยูในสถานที่ที่ไมถูกตอง เหมาะสม  
ไมตรงตามเจตนารมณของประชาชนในพ้ืนที่ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง
ใหเพิกถอนคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลบอกวางทองที่ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
และคลังสินคาเพ่ือการผลิต แบงแยก บรรจุ สะสม ขนสง และหรือจําหนายกาซอันตรายหรือ 
กาซปโตรเลียมเหลว และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอกวางทองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายใหถูกตองเพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชน ชุมชน และผูฟองคดีทั้งสองรอยสี่สิบคน 
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น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายนั้นตองมีคําบังคับ ตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คส.๖/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนซึ่งเปนผูคาที่ไดรับสิทธิใหประกอบการคา
ในบริเวณตลาดนัดจตุจักรไดฟองขอใหเพิกถอนประกาศกองอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การจัดเก็บคาใชสถานที่เพ่ิมเติม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ และประกาศกองอํานวยการ
ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจัดเก็บคาใชสถานที่เพ่ิมเติม (สําหรับแผงคาที่ไมไดมาติดตอ
และชําระภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่บังคับใหผูฟองคดี
ทั้งสามสิบหกคนชําระเงินแผงคาละ ๘,๑๐๐ บาท เพ่ือนําเงินไปชําระหนี้คาเชาใหแกการรถไฟ
แหงประเทศไทย แมในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ี จะปรากฏวาสัญญาเชาที่ดิน
บริเวณตลาดนัดจตุจักรระหวางกรุงเทพมหานครกับการรถไฟแหงประเทศไทยไดสิ้นสุดลงแลว
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนมา และกรุงเทพมหานครมิไดเปนผูบริหารงานตลาดนัดจตุจักร
อีกตอไปก็ตาม แตประกาศกองอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครทั้งสองฉบับดังกลาว 
ที่ผูอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และกองอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร  
ไดอาศัยอํานาจตามขอ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการบริหารงานตลาดนัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ ออกประกาศที่พิพาทท้ังสองฉบับ ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ทั้งสามสิบหกคนไดชําระเงินตามประกาศดังกลาวที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไปแลว ถือไดวาเหตุแหงการฟองคดีน้ียังไมหมดสิ้นไป หากศาลปกครองเห็นวาคําสั่งดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย ก็มีอํานาจกําหนดคําบังคับสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว โดยใหมีผลยอนหลัง
ไปถึงวันที่ออกคําสั่งดังกลาวไดตามนัยมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๘/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา การตรวจสอบนักบินตามเสนทางบินในครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒๘ 
ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑) และครั้งที่ ๒ (วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑) ไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากนําคําส่ังสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เรื่อง ภาพลักษณของนักบิน ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๑ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มาใชในการตรวจสอบ ทําใหผูฟองคดีมีประวัติ
ไมผานการตรวจสอบเสนทางนักบิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนผลการตรวจสอบ
นักบินตามเสนทางบิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิกถอนคําส่ังของอธิบดีกรมการบินพลเรือน  
ที่มีคําสั่งวาการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ของผูฟองคดีชอบ 
ดวยกฎหมาย และขอใหกรมการบินพลเรือนชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี น้ัน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนคําขอที่ศาลอาจมีคําบงัคับตามทีกํ่าหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๕๗) 
 

 (๒) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหหัวหนาหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
กําหนด 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 

 กรณีฟองวา สามีของผูฟองคดีไดซ้ือรถยนตจากตัวแทนจําหนายรถยนต
ของบริษัท ฮ. และนํามาใชงานไดประมาณ ๗ วัน ปรากฏวารถยนตคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรอง
ในการผลิต ไมสามารถซอมใหหายขาดได ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนไปยังบริษัท ฮ. เพ่ือขอให
มีการแกไขหรือเปลี่ยนรถคันใหมใหแกผูฟองคดี แตบริษัท ฮ. ไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงได 
มีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมไปยังคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  หลังจากน้ัน 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดแจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
มีมติไมดําเนินคดีกับบริษัท ฮ. แทนผูฟองคดี เน่ืองจากเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไมเขา
เง่ือนไขตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ดําเนินคดีกับบริษัท ฮ. แทนผูฟองคดี ในกรณีที่บริษัท
ดังกลาวผลิตและจําหนายรถยนตชํารุดบกพรอง น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๕) 
  

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม
ขอใชสิทธิเบิกคาเชาบาน แตผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนมไมดําเนินการ ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีเบิกจายเงิน 
คาเชาบานใหผูฟองคดีในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ รวมเปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับตั้งแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ และใหผูถูกฟองคดีเบิกจายเงินคาเชาบาน 
ใหผูฟองคดีในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นับตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป น้ัน  
ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
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ที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด และส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบ
ทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๖/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
  

 กรณีฟองวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตธนบุรี  
หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี และเจาหนาที่อนามัย ๖ ละเลยตอหนาที่ 
ปลอยใหนาย ว. ประกอบกิจการซอม ดัดแปลง และตกแตงรถจักรยานยนต โดยไมไดรับอนุญาต 
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากกลิ่นเหม็นของน้ํามันเบนซินและสารเคมี 
ที่ผูประกอบการใชลางชิ้นสวนอะไหลและเครื่องยนต  อีกทั้ง มีการทดลองเคร่ืองยนตเสียงดัง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตธนบุรี 
หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี และเจาหนาที่อนามัย ๖ ควบคุมมิใหนาย ว. 
ประกอบกิจการที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูฟองคดี น้ัน การแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๘๔๕๘ ตําบลบานพลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จากนาง ว. เน้ือที่ ๑ ไร ๒ งาน  
๕๖ ตารางวา แตถูกนาย ป. รบกวนการครอบครองที่ดินดังกลาว ผูฟองคดียื่นฟองนาย ป.  
ตอศาลแขวงสุรินทร  ตอมา ผูฟองคดีกับนาย ป. ไดตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน 
ซ่ึงศาลแขวงสุรินทรมีคําพิพากษาตามยอมเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒/๒๕๕๔ ลงวันที่  
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงนําหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมดไปขอออกโฉนดที่ดิน แตไดรับแจง
จากเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท วาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได 
โดยอางวาคําพิพากษาตามยอมมีรายละเอียดนอยไป ผูฟองคดีไดไปติดตอขอออกโฉนดที่ดิน 
อีกหลายคร้ัง แตก็ได รับการปฏิเสธดวยวาจาทุกคร้ัง ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา 
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ออกโฉนดที่ดินตามคําพิพากษาตามยอม 
ของศาลแขวงสุรินทรใหแกผูฟองคดี น้ัน ศาลปกครองชอบที่จะออกคําบังคับเพ่ือแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว โดยการสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เก่ียวของรับคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภายในเวลาที่ศาลกําหนด  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๕ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๙๑/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีโดยมีรูปแผนที่และเนื้อที่ไมเปนไปตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เดิมที่ใชในการออกโฉนดท่ีดิน 
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลเพิกถอนโฉนดที่ดิน น้ัน ถือเปนคําขอใหอธิบดีกรมที่ดิน
ดําเนินการเพิกถอนหรือแกไขรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดีตามอํานาจหนาที่ 
ที่กําหนดไวในมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อันเปนคําขอท่ีศาลกําหนด 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๕/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผู อํานวยการเขตสะพานสูงออกคําส่ังใหผูฟองคดี 
ร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ใหพนจากที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่รุกล้ําเขต  
คลองสาธารณประโยชน (คลองทับชางบน) ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย  อีกทั้ง การที่ผูอํานวยการเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ไมไดออกคําสั่งรื้อถอนบาน ๒ หลังที่ปลูกสรางพรอมกันกับผูฟองคดีและ 
อยูในแนวเขตของกรมชลประทานเดียวกัน เปนการเลือกปฏิบัติและละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดโดยไมเปน
การเลือกปฏิบัติ น้ัน คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๙/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอหนองบัวแดง (ค.ป.อ.  
หนองบัวแดง) ไดมีมติเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินระหวาง 
การรอรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน นาย ป. ผูใหญบานหมูที่ ๑๔ 
ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไดทําหนังสือคัดคานมติ ค.ป.อ. หนองบัวแดง
ดังกลาวตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วาที่ดินที่มีมติใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน 
ไดมีการเปลี่ยนการถือครองที่ดิน โดยนองสาวของผูฟองคดีไดขายที่ดินใหแกนาง ว. ตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๕  และตอมา กลุมกฎหมายของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิไดทําหนังสือ
คัดคานการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ เน่ืองจากผูฟองคดียื่นคําขอเขาทําประโยชนที่ดินทับซอนกับที่นาง ว. 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียนเพ่ือขอความเปนธรรมจากกรณีดังกลาว  ตอมา ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชัยภูมิ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิไดเขาดําเนินการ
ตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูฟองคดีไมใชผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามที่รองเรียน 



 
 
๔๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิและ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการตามมติของ ค.ป.อ. หนองบัวแดงดังกลาว และออกหนังสือ
อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) และใหดําเนินการ
เพิกถอนมติของ ค.ป.อ. หนองบัวแดง ที่มีมติเห็นชอบใหนาย ป. เขาทําประโยชนในที่ดิน 
เขตปฏิรูปทีดิ่น แปลงที่ ๑๒ กลุมที่ ๑๓๐๘ นาง ว. เขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ ๒๐ 
กลุมที่ ๑๓๐๘ และนาง ส. เขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ ๒๑ กลุมที่ ๑๓๐๘ น้ัน 
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตองมีคําบังคับโดยสั่งให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ มีคําสั่งให
แกไขแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๕๐ ตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
ของนาง ร. ตามคําขอรังวัดสอบเขต ซ่ึงรุกล้ําที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๔๐ ตําบลเพ็ญ 
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยขอใหรายงานไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพ่ือมีคําสั่งเพิกถอนการจดแจงแกไข
รูปแผนที่และเนื้อที่ของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๕๐ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาเพ็ญ แจงผูฟองคดีวาไดดําเนินการแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ 
๒๗๕๐ โดยชอบดวยกฎหมายแลว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอน
คําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ที่สั่งแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๒๗๕๐ ตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ใหกลับมาใชรูปแผนที่และเนื้อที่เดิม น้ัน 
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตองมีคําบังคับโดยสั่งให
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ และอธิบดีกรมที่ดินในฐานะเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่
ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ดําเนินการเพิกถอนหรือแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๕๐ ที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพยใหแก นาง ร. ไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไมชอบดวยกฎหมายใหกลับมาใชรูปแผนที่
และเนื้อที่เดิมตามคําขอของผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ควบคุม 
ดูแลเทศบาล มิไดดําเนินการสอบสวน นาย ฉ. นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย ตามที่ผูฟองคดีทั้งสอง
มีหนังสือรองเรียนกลาวหาวานาย ฉ. ไดนํานาย น. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกและไมมีตําแหนง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนาที่ใด ๆ ในเทศบาลเมืองลาดสวายเขามาทํางานในเทศบาลเมืองลาดสวาย อันเปนการกระทํา
ฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่อาจทําให
นาย ฉ. ตองพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ขอใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีไดสอบสวนและวินิจฉัยคดีเร่ืองนี้
โดยเร็ว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายดังกลาว ศาลมีอํานาจ 
ออกคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงนายอําเภอบานนารองเรียน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานพริก เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบานพริก 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพริกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานพริก  
กรณีละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การประชุมสภาทองถิ่น หรือปฏิบัติหนาที่ไมชอบ 
รวม ๑๓ ประเด็น ซ่ึงนายอําเภอบานนามีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ขององคการบริการสวนตําบลตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งอํานาจหนาที่ในการสอบสวน 
ขอรองเรียนดังกลาวตามขอ ๗ และขอ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การสอบสวนผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แตนายอําเภอบานนามิไดมีหนังสือตอบใหผูฟองคดีทราบ ขอใหศาลมีคําส่ังใหนายอําเภอบานนา
ตอบขอรองเรียนของผูฟองคดี น้ัน ศาลปกครองสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบล
หนองสอและปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดมีหนังสือถึง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอและนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ เพ่ือทักทวงวาการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลตําบลหนองสอไมชอบดวยกฎหมาย 
แตนายอําเภอเมืองกาฬสินธุมีหนังสือแจงอนุมัติรางเทศบัญญัติดังกลาวโดยไมพิจารณา 
หนังสือทักทวงของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
รองเรียนเร่ืองดังกลาว  หลังจากน้ัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบวา การที่สภาเทศบาลตําบลหนองสอมีมติใหพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมชอบดวยกฎหมาย และไดแจงความเห็น
ดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เม่ือทราบผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง ผูฟองคดีมีหนังสือแจงนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ และผูวาราชการจังหวัด



 
 
๔๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กาฬสินธุ ใหเพิกถอนการอนุมัติรางเทศบัญญัติงบประมาณขางตน แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองใหนายอําเภอเมืองกาฬสินธุเพิกถอนการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลตําบลหนองสอ และใหนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอเพิกถอนการประกาศใชเทศบัญญัติดังกลาว น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายนั้น จําตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกเลิกจางตามสัญญาจางครูอัตราจางชั่วคราว 
สังกัดโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๘ ผูฟองคดีเห็นวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
จึงมีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง 
เขต ๑ แตไดรับแจงวาสัญญาจางของผูฟองคดีสิ้นสุดลงแลวเนื่องจากผูฟองคดีไมผาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาว จึงมีหนังสือลงวันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ รองเรียนขอความเปนธรรมตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เพ่ือใหดําเนินการสอบสวนกรณีรองเรียนดังกลาวตามอํานาจหนาที่ ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไดรับเรื่องไวแลว แตก็ยังไมไดรับดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติปฏิบัติหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด น้ัน  
ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินและผูตรวจการแผนดินเพ่ือใหดําเนินการสอบสวนขอพิพาทตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด 
ในมาตรา ๑๓ (๑) (ก) และ (ข) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ แตปรากฏวาผูตรวจการแผนดินไมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
แตอยางใดตอเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูตรวจการ
แผนดินปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ น้ัน การแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่ผูฟองคดีได รับจะตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ ง  (๒ )  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๓/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสหกรณ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี 
ไดรองเรียนตอสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
ครูอุบลราชธานีกระทําการใหสหกรณเสียหาย หรือสหกรณหรือสมาชิกเส่ือมเสียผลประโยชน  
ผูฟองคดีเห็นวาการที่สหกรณจังหวัดอุบลราชธานีแจงใหผูฟองคดีไปสอบถามเองในที่ประชุมใหญ
วิสามัญของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี เปนการที่ผูถูกฟองคดีละเลยการปฏิบัติหนาที่
ของตนเองในการตรวจสอบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี ทําใหสหกรณและสมาชิกสหกรณ
ไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีระงับ 
การดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว และใหสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินคดีกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนคําขอใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ จึงเปนคําขอ 
ที่ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย ก. และไดรับเลือก
จากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปใหเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอให
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณตรวจสอบจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณดังกลาวถึงสามคร้ัง 
แตผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีดังกลาวไมเปน 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาวเปนการใชดุลพินิจ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการพิจารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพย ก. ใหม น้ัน คําขอดังกลาวเปนคําขอใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ จึงเปนคําขอ 
ที่ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดเขารองทุกขตอสถานีตํารวจภูธรเขาวงวา 
ผูรับจางของกรมทางหลวงชนบทกับพวก ไดกอสรางถนนรุกล้ําเขามาในที่ดินของผูฟองคดี 
โดยมิชอบ ขอใหสถานีตํารวจภูธรเขาวงดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา แตสถานีตํารวจภูธรเขาวงเพิกเฉยไมดําเนินการใด ๆ กับผูกระทําผิด



 
 
๔๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่มีการรองทุกข น้ัน ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๗/๒๕๕๕) 
 

 กรณี พิพาทเกี่ ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

 กรณีฟองวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จากการที่ไดอนุมัติ
และทําสัญญาโครงการ ๓G HSPA กับกลุมบริษัท ท. ทําใหกลุมบริษัท ท. เปนผูใหบริการ ๓G HSPA 
ไดทั่วประเทศสามารถผูกขาดตลาดโมบายอินเตอรเน็ต (Mobile Internet) ทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบ
กลุมบริษัท ท. โดยอางวาผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่โดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖  
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองประกอบกิจการ
ดวยตนเอง หรือมิฉะน้ันตองดําเนินการโดยวิธีประมูลคลื่นความถี่ และไมดําเนินการตามกฎหมาย 
ในการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ ๓G HSPA ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน 
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ประกอบกิจการและบริหารกิจการระบบ HSPA บนคลื่นความถี่ที่ไดรับการจัดสรรดวยตนเอง 
และจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนบริหารจัดการหรือประกอบกิจการดังกลาวแทน ตามมาตรา ๔๖ 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหดําเนินการตามกฎหมายในการใหเอกชน
รวมลงทุนในโครงการ ๓G HSPA น้ัน เปนคําขอที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๖๙/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอนายอําเภอจักราช
จํานวนสองฉบับ ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินคดีกับนาย ว. สมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลสีสุก ที่กระทําการทุจริตขอรับเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย นํ้าทวมขังและ 
ไหลหลาก ป พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอําเภอจักราชไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
ในเรื่องดังกลาวแลว ผูฟองคดีไดติดตามและขอทราบผลการสอบสวนมาโดยตลอด แตผูฟองคดี
ไมไดรับแจงผลการสอบสวนแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงนายอําเภอจักราชเพ่ือขอ
ติดตามผลการรองเรียนแตนายอําเภอจักราชเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหนายอําเภอจักราชสงสําเนาคําใหการ สรุปผลการสอบสวน พรอมรายละเอียดตาง ๆ ตามที่ 
ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนใหผูฟองคดี และใหรับรองสําเนาเอกสารดังกลาวภายในเวลา 
ที่ศาลกําหนด น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากการ
กระทําดังกลาว จําตองมีคําบังคับโดยสั่งใหนายอําเภอจักราชสงขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดี
ภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอขอมูลขาวสารตอผูอํานวยการ 
กองงานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร แตผูอํานวยการกองงานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ไมจัดหาขอมูลขาวสารใหกับผูฟองคดีภายในระยะเวลาอันสมควร ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ แตปรากฏวาผูอํานวยการกองงานผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือจัดสงขอมูลขาวสารไปใหผูฟองคดีแตขอมูลขาวสารดังกลาว 
เปนขอมูลขาวสารสวนอ่ืนตามคําขอของผูฟองคดี ซ่ึงไมใชขอมูลขาวสารตามหนังสือขอขอมูล
ขาวสารขางตน โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมิไดตรวจสอบขอมูลขาวสาร 
ที่ผูอํานวยการกองงานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครสงไปให และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทราบวาผูอํานวยการกองงานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครไดสงขอมูลขาวสารไปใหผูฟองคดีแลว 
แตจนถึงวันสงคําฟองผูฟองคดีก็ยังไมไดรับขอมูลขาวสารแตอยางใด น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนด
คําบังคับสั่งใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลา
ที่ศาลกําหนด ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔๒/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เพ่ือขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ แตคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของราชการ มิไดดําเนินการใด ๆ ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลขอใหคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด น้ัน เปนคําขอที่ศาลสามารถ
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงรับราชการครู โรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ฟองวา ถูกคําสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนรอยละ ๕ 
เปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวแตไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ขอใหคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา



 
 
๔๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มัธยมศึกษา เขต ๑ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนด 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณีไมออกคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีซ่ึงถูกพักการปฏิบัติหนาที่ กลับเขาปฏิบัติหนาที่ผูใหญบาน และเบิกจายเงินเดือน
หรือคาตอบแทนใหแกผูฟองคดีตามอัตราที่ไดรับกอนถูกพักการปฏิบัติหนาที่ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่และเบิกจายเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนดังกลาวใหผูฟองคดี น้ัน เม่ือมีการเพิกถอนคําส่ังพักการปฏิบัติหนาที่ผูฟองคดี
ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ออกคําสั่งพักการปฏิบัติหนาที่แลว ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและ
นายอําเภอโนนสะอาดยอมมีหนาที่ตองออกคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ และเบิกจาย
คาตอบแทนใหแกผูฟองคดีตามสิทธิตั้งแตวันที่คําส่ังพักการปฏิบัติหนาที่ถูกเพิกถอน จนถึงวันที่
ผูฟองคดีถูกพักการปฏิบัติหนาที่คร้ังใหม เปนคําขอที่ศาลอาจออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกจับกุมดําเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติด
ใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย  
จากน้ัน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีคําสั่งใหยึดเงินสดจํานวน 
๕๑๕,๐๐๐ บาท ของผูฟองคดีไวชั่วคราว ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง 
ประกอบกับมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือตรวจสอบทรัพยสินที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนทรัพยสิน 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงหากมีเหตุเชื่อไดวาเปนทรัพยสิน 
ที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดก็จะใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพ่ือขอให
ศาลสั่งริบทรัพยสินน้ันตอไป  ตอมา ศาลจังหวัดเชียงรายมีคําพิพากษายกฟอง แตใหริบ 
เมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจนของกลาง คดีถึงที่สุดแลว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
ถึงผูถูกฟองคดีขอคืนทรัพยสิน แตผูฟองคดีไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงฟองคดี 
ตอศาลขอใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดคืนทรัพยสิน น้ัน เปนคําขอ
ที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๕๖) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา เจาของบานขางเคียงเลขที่ ๑๔/๒๑๑๔ ซ่ึงอยูติดกัน
กอสรางตอเติมหลังคาบนกําแพงบริเวณหนาบานรุกล้ําเขาไปในบานของผูฟองคดีโดยไมได 
รับอนุญาต เปนเหตุใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจึงรองเรียนไปยังนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางบัวทองและนายชางฝายกองชางองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง แตไมมี
การดําเนินการแกไขความเดือดรอนใหแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยส่ังใหเจาของบานเลขที่ 
๑๔/๒๑๑๔ ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่ไดกอสรางตอเติมรุกล้ําบนกําแพงเขตติดตอกับบานของผูฟองคดี 
น้ัน คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๗/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเคยเปนอาจารยผูสอนของวิทยาลัยนครราชสีมาฟองวา 
วิทยาลัยนครราชสีมาละเลยไมออกหนังสือรับรองการทํางานที่ถูกตองใหผูฟองคดี ขอให 
ออกหนังสือรับรองการทํางานที่ระบุขอมูลชัดแจง น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ันตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  
มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แจงการขาดคุณสมบัติและการพนจากตําแหนง
ของกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๖ คน เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินการประกาศรายชื่อการพนจากตําแหนง และจัดใหมีการคัดเลือกกรรมการใหม 
แทนตําแหนงที่วางภายในระยะเวลาตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยแจงวา การถอดถอน
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครอาจไมชอบดวยกฎหมาย จึงไมประกาศการพนจากตําแหนง 
ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยยืนยันวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดถอนครบถวนแลว เปนการถอดถอน
ดวยเหตุขาดคุณสมบัติในเร่ืองบัญญัติแหงศาสนาอิสลามซ่ึงจุฬาราชมนตรีไดมีคําวินิจฉัยอันเปนที่สุด 
และยืนยันวากระทรวงมหาดไทยตองดําเนินการประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงในราชกิจจานุเบกษา และจัดการคัดเลือกแทนตําแหนงที่วาง
แตกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอให



 
 
๔๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานครจํานวน ๒๖ คน ที่พนจากตําแหนงในราชกิจจานุเบกษา แลวใหจัดใหมี
การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครแทนตําแหนงที่วาง และใหเรียกเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนงประธานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครคืนจาก 
ผูที่ถูกถอดถอน น้ัน ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยละเลยตอหนาที่ 
ไมดําเนินการตรวจสอบ กรณีมีผูปลอมลายมือชื่อของผูฟองคดีถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก 
ของผูฟองคดีไป ผูฟองคดีไดรองเรียนใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบการกระทํา
ของธนาคารดังกลาว แตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยยังไมดําเนินการให ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบการกระทําของธนาคาร ก. สาขา
นครศรีธรรมราช น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีคํารองขอใหคณะกรรมการการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลบางเสาธงมีคําสั่งใหผูฟองคดีเปนผู เชานา เพ่ือใหได รับ 
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แตเน่ืองจาก 
ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ศาลจังหวัดสมุทรปราการจึงมีคําสั่งยกคํารอง 
ของผูฟองคดีที่ขอใหงดการบังคับคดีในที่นาที่พิพาท เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมสามารถ 
แสดงหลักฐานไดวาเปนผู เชานาที่ พิพาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอบางเสาธง มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลบางเสาธง เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว น้ัน 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตบางแค ละเลยตอหนาที่ปลอยใหนาย พ. 
กับนาย ว. กอสรางโบสถคริสตในหมูบานจัดสรรโดยไมไดรับอนุญาต ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูอํานวยการเขตบางแค ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดกับอาคารโบสถคริสตจักร
เพชรเกษม น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๑/๒๕๕๖) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา  ผูฟองคดียื่นคํ าขอตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ ง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ใหประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ประธานกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ รวมกันชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูฟองคดี แตเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวละเลยตอหนาที่ไมออกใบรับคําขอใหแกผูฟองคดี 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดออกใบรับคําขอภายใน ๗ วัน นับแตวันที่
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดดําเนินการพิจารณาคําขอของผูฟองคดี
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว น้ัน ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๖) 
 

 (๓) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบ
ทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
  

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูเชาและครอบครองที่ดินโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๓๕๗๕๗ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ตอมา เจาของที่ดินไดขอรังวัด
แบงแยกที่ดิน และจากผลการรังวัดที่ดินทําใหผูฟองคดีทราบวามีผูขุดบอนํ้าขนาดใหญรุกล้ํา 
เขาไปในทางสาธารณประโยชนซ่ึงอยูทางดานทิศเหนือของที่ดินแปลงดังกลาวจึงไมสามารถ 
ใชทางสาธารณประโยชนเปนทางเขาออกที่ดินได ผูฟองคดีจึงไปแจงความตอพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรสัตหีบ พรอมกับรองเรียนไปยังเทศบาลตําบลเกล็ดแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
และฟองผูขุดบอนํ้าเปนคดีแพงตอศาลจังหวัดพัทยาใหรับผิดชดใชคาเสียหาย  ตอมา ศาลจังหวัด
พัทยาไดมีหมายเรียกนายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไปใหการเปนพยานโจทก
ในคดีแพงที่ผูฟองคดีไดฟองผูขุดบอนํ้าเปนจําเลย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ใหชดใชคาเสียหาย  
โดยไดใหการตอศาลวาไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับบอนํ้าที่อยูในทางสาธารณประโยชน  
ทั้งๆ ที่สถานีตํารวจภูธรสัตหีบไดแจงขอเท็จจริงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบแลว การใหถอยคําดังกลาว 
ทําใหไมมีขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะและขนาดของบอนํ้า เพ่ือใหศาลใชประกอบการพิจารณาคดี
ในการประเมินความเสียหายของผูฟองคดี และยังทําใหพนักงานสอบสวนไมสามารถดําเนินการ
สอบสวนและจับกุมผูกระทําผิดได เน่ืองจากไมมีผูเสียหายรองทุกข ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสามละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายที่ไมแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี



 
 
๔๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับผูบุกรุกทางสาธารณประโยชนในเขตพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ  นอกจากนี้ ยังใหการเท็จและ
ปดบังขอเท็จจริงตอศาลจังหวัดพัทยาจนเปนเหตุใหไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริงในคดีดังกลาวได 
ทําใหศาลจังหวัดพัทยาพิพากษายกฟองอันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลเกล็ดแกว และนายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว 
รวมกันรับผิดในฐานะลูกหน้ีรวมตอผูฟองคดีเสมือนเปนจําเลยในคดีแพงของศาลจังหวัดพัทยา
จนแลวเสร็จ น้ัน กรณีดังกลาวผูฟองคดีมีความประสงคจะใหเทศบาลตําบลเกล็ดแกว และ
นายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว ชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันสามารถออกคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับมรดกที่ดินจากมารดาจํานวน ๔ ไร ๒ งาน 
๕๐ ตารางวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
ออกหนังสืออนุญาตใหนาง ท. เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีไดรับมรดกจากมารดา จํานวน ๒ ไร และออกหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) จํานวนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ทําใหที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมีจํานวนไมครบ ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ที่ออกใหแกนาง ท. และใหที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการแกไขจํานวนที่ดินในหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินของผูฟองคดีใหถูกตองเปนจํานวน ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา น้ัน การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรือจะไดรับน้ัน จําตองมีคําบังคับ
ของศาลตามทีกํ่าหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งแปดไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหเขาไป
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินในเขตปาไม บริเวณหมูที่ ๑๒ ตําบลบอนอก อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เน้ือที่ประมาณ ๕๐ ไรตอราย  ตอมา เม่ือประมาณตนป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดประกาศขยายเขตอุทยานแหงชาติ
กุยบุรีทับที่ดินดังกลาว ทําใหผูฟองคดีทั้งแปดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชและอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ถอนหลักเขตและปายประกาศเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรีออกจากเขตท่ีดินที่ผูฟองคดีทั้งแปด



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ครอบครอง และใหผูฟองคดีทั้งแปดเขาไปทําประโยชนในที่ดิน เก็บพืชผลทางการเกษตร  
และหามกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชและอุทยานแหงชาติกุยบุรีเขาไปเก่ียวของ 
ในที่ดินโดยเด็ดขาด น้ัน เปนคําขอที่ศาลออกคําบังคับใหได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๖/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา นายชางรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ไดทําการ
รังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของนางสาว ก. โดยมิไดมีหนังสือแจงใหมารดาของผูฟองคดีซ่ึงมีชื่อ 
ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงขางเคียงเพ่ือใหไประวังชี้แนวเขตที่ดิน และไดทําการรังวัด
ปกหลักเขตที่ดินรุกล้ําที่ดินจนถึงในชายคาและเสาบานของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนการปกหลักเขตที่ดิน และใหถอนหลักเขตที่ดินดังกลาวออกจากท่ีดิน 
โฉนดที่ดินของผูฟองคดี น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ
จากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองจําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา กระทรวงเกษตรและสหกรณและกรมชลประทาน  
ไดรวมกันกอสรางเขื่อนลําปลายมาศและอางเก็บนํ้าหวยเตย ทับที่ดินและสิ่งปลูกสรางซ่ึงผูฟองคดี
ทั้งหกมีสิทธิครอบครองและไดทําประโยชน เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งหกไดรับความเสียหาย
เน่ืองจากนํ้าทวมที่ดินจนไมสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรและอยูอาศัยไดมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ผูฟองคดีทั้งหกและราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนและอางเก็บนํ้าดังกลาว 
ไดรวมกันทําหนังสือขอใหหนวยงานทางราชการตาง ๆ ชวยเหลือชดใชราคาที่ดินที่ตองสูญเสียไป 
และคาขาดประโยชนจากรายไดในการทํากินในที่ดิน แตยังไมไดชดใชคาเสียหายใด ๆ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกรมชลประทานรวมกันหรือแทนกัน
ชดใชเงินคาสูญเสียที่ดินทํากิน คาขาดรายไดจากการทํากินหรือใชประโยชนในที่ดิน คาเสียหาย
จากอาคารบานพักอาศัย และคาขาดประโยชนจากตนไมยืนตนและไมผลใหแกผูฟองคดีทั้งหก น้ัน 
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งหกไดรับจําตองมีคําบังคับ 
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือกอสรางถนนเลี่ยงเมือง ทําใหที่ดินของผูฟองคดีทั้งหก
ถูกเวนคืนบางสวน  หลังจากน้ัน กรมทางหลวงชนบทไดกอสรางถนนในบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืน
แลวเสร็จ กรมทางหลวงชนบทไดขอรังวัดสอบเขตท่ีดิน ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินปรากฏวา 



 
 
๕๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถนนไดกอสรางรุกล้ําเขาไปในที่ดินทั้ง ๓ แปลงของผูฟองคดีทั้งหก ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจง
ขอใหกรมทางหลวงชนบทดําเนินการแกไขเยียวยาความเสียหายดังกลาว แตกรมทางหลวงชนบท
เพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรมทางหลวงชนบทรื้อถอนและขนยายสิ่งปลูกสรางอยางใด ๆ 
ที่รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีพรอมทั้งปรับสภาพพ้ืนที่ดินใหกลับคืนสูสภาพเดิม น้ัน  
ศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับใหกรมทางหลวงชนบทรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําออกไปจาก
ที่ดินของผูฟองคดีทั้งหก และทําใหที่ดินกลับคืนสภาพเดิมได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๗) 
 กรณีผูฟองคดีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) ไดออก
โฉนดที่ดินใหนาย ศ. เปนการออกทับที่ดินของผูฟองคดี ทําใหบริษัท อ. ซ่ึงซ้ือที่ดินของผูฟองคดี
ถูกนาย ศ. อางวามีสิทธิครอบครองที่ดิน ทําใหบริษัทตองร้ือถอนสิ่งปลูกสรางและยายออกจากที่ดิน 
และไดฟองผูฟองคดีเรียกคาเสียหายตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดกาญจนบุรีและศาลอุทธรณ
ภาค ๗ ซ่ึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาใหผูฟองคดีชําระเงินพรอมดอกเบี้ย ผูฟองคดีจึงไดยื่น
คําฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชความเสียหายตามผลคําพิพากษาของศาลจังหวัด
กาญจนบุรีที่ใหผูฟองคดีชําระเงินคาซ้ือที่ดินและคาเสียหาย น้ัน เม่ือตามคําฟองผูฟองคดีอางวา
เจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของผูฟองคดี ทําใหผูซื้อที่ดินจากผูฟองคดี 
ฟองเรียกคาเสียหาย ผูฟองคดียอมไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของเจาหนาที่ของกรมที่ดิน การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหาย ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหกรมที่ดินใชเงินแกผูฟองคดี
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๘/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๘๘๖๘ ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม คร้ังแรกเม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖  
ผลปรากฏวาไดรูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม โดยผูฟองคดีไดทราบผลและยินยอมใหใชผลการรังวัด
คร้ังน้ีดําเนินการตอไป  ตอมา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
อีกคร้ังหน่ึง โดยผลการรังวัดในครั้งน้ีไมถูกตองตรงกับผลการรังวัดในครั้งแรก และแนวเขตที่ดิน
รุกล้ําเขามาในที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดยื่นอุทธรณผลการรังวัดดังกลาว แตผูฟองคดี 
ยังมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการรังวัดสอบเขตและปกหลักเขตที่ดินใหม
ใหตรงกับแนวเขตเดิม และแกไขระวางที่ดินทั้งในที่ดินและหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ดังกลาว น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๑/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๙๑ ใหแกนาย ร. กับพวก โดยไมชอบดวยกฎหมาย มีการแกไข
เอกสารตราจองเลขที่ ๑๕๑ โดยทุจริต ทําใหพ้ืนที่ในโฉนดที่ดินดังกลาวรุกล้ําเขามาในที่ดิน 
ของผูฟองคดี และสํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยไดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๖๗ ปจจุบัน 
มีธนาคาร ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตามเอกสารตราจองเลขที่ ๒๒๔ เดิมเปนถนนหลวงหมายเลข ๘ 
หลังจากออกโฉนดที่ดินดังกลาวมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนถนนจรดวิถีถอง จากการแกไขดังกลาว
ทําใหระวางที่ดินไมถูกตอง และที่ดินของผูฟองคดีลดนอยลงไปจากเดิม จึงฟองขอใหสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสุโขทัยรังวัดที่ดินและแกไขที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๙๑ และเลขที่ ๙๖๖๗ ใหถูกตอง
และใหรังวัดถนนจรดวิถีถอง พรอมปกหลักเขตใหชัดเจน เพ่ือใหผูฟองคดีมีสิทธิครอบครองที่ดิน
ของผูฟองคดีดังเดิม น้ัน เจตนาที่แทจริงของผูฟองคดีตองการฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๙๑ และเลขที่ ๙๖๖๗ ที่ออกโดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ทั้งหมดหรือบางสวน เพ่ือใหผูฟองคดีมีสิทธิครอบครองที่ดินของผูฟองคดีตามเดิม น้ัน ศาลมีอํานาจ
ออกคําบังคับเพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูถูกฟองคดีเปนขาราชการ 
พลเรือนสามัญสังกัดผูฟองคดี ถูกดําเนินการทางวินัยเน่ืองจากยักยายการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
และใบสั่งเงินคาธรรมเนียมเพ่ือมิใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินได และมิไดมาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยไมไดยื่นใบลาตามระเบียบและมิไดแจงผูบังคับบัญชา 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ อ.ก.พ. จังหวัดชุมพร  เห็นวา เปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดชุมพรจึงมีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการ และใหผูถูกฟองคดีนําเงินเดือนที่ผูฟองคดี
เบิกใหตั้งแตวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ในสวนที่ยังไมไดเรียกมาคืน แตผูถูกฟองคดี
และคนในบานไมยอมรับหนังสือ และไมทราบวาผูถูกฟองคดีหลบหนีคดีไปอยูที่ใด จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคืนพรอมดอกเบี้ย น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายในกรณีน้ีตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๕) 
 



 
 
๕๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติมีคําสั่งกองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๕ ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน น้ัน  
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีโดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชเงินแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ย เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๕) 
 กรณีสํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผูฟองคดี) ไดฟองเรียกเงินเดือน 
และเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพคืนจากนาย ภ. ซ่ึงเดิมเปนลูกจางประจําในสังกัดของผูตรวจการแผนดิน 
สืบเนื่องมาจากนาย ภ. ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีคําส่ังลงโทษ 
ไลนาย ภ. ออกจากงานยอนหลังตั้งแตวันละทิ้งหนาที่ราชการเปนตนไป ซ่ึงคําส่ังดังกลาว 
มีผลเปนการเพิกถอนสถานภาพการเปนลูกจางประจําและสิทธิประโยชนอันเนื่องมาจาก 
การเปนลูกจางประจําของนาย ภ. ในชวงที่ไดละทิ้งหนาที่ราชการไป อันรวมถึงการเบิกจาย
เงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพใหแกผูถูกฟองคดีในชวงเวลาดังกลาวดวย จึงกอใหเกิด
ความรับผิดแกนาย ภ. ที่จะตองคืนเงินดังกลาวที่ไดรับไปในระหวางน้ัน คําขอใหนาย ภ.  
ชําระเงินสวนที่ไดรับไปโดยไมมีหรือเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับพรอมดอกเบี้ยของเงินดังกลาว 
เปนคําขอที่ศาลออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีมีอาชีพเปนลูกจางประจํา สังกัดศูนยผลิต
ชีวภัณฑ กองผลิตภัณฑ (ปจจุบันเปนสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ) ซ่ึงเปนหนวยงานราชการ 
ของกรมปศุสัตว  ตอมา กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
โดยกลาวหาวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีนําวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย
สุกรปลอมไปจําหนายใหแกสัตวแพทย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ไมไดรับเงินเดือนและ
สิทธิประโยชนอ่ืน ขอใหกรมปศุสัตวชดใชคาเสียหายดังกลาว น้ัน เปนคําขอที่ศาลปกครอง 
มีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไดออกกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการตัดสิทธิผูฟองคดีและครูผูชวยที่บรรจุในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ กอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไมใหไดรับการปรับ
เงินเดือนขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรือขั้นต่ําของครู อันดับ คศ. ๑ ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเงินเดือนใหผูฟองคดีขั้น ๑๐ ,๗๗๐ บาท  
หรือขั้นต่ําของอันดับ คศ. ๑ ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  
อันดับ คศ. ๑ และใหกระทรวงศึกษาธิการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันตองมีคําบังคับของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๔๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนพนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ตําแหนง 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ เม่ือมีการปรับขนาดจากเทศบาลขนาดกลางเปนเทศบาลขนาดใหญ 
ทําใหมีตําแหนงบริหารวางหลายตําแหนง รวมถึงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘ ที่ผูฟองคดี
ไดปฏิบัติหนาที่อยูดวย เทศบาลเมืองสัตหีบไดเปดการสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงานตาง ๆ 
รวมถึงเปดสรรหาหัวหนาฝายตาง ๆ จากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาสูตําแหนงผูบริหาร 
ในเวลาถัดมา เปนจํานวนมาก แตกลับไมดําเนินการสรรหาบุคคลในตําแหนงของผูฟองคดี   
ทั้งที่ ผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได ผูฟองคดีสอบถามดวยวาจาและทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชา
หลายคร้ังแตนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมีคําส่ังวาไมอนุมัติ ใหชะลอไปกอน ผูฟองคดีเห็นวา 
ทําใหตนเสียโอกาสเขารับการสรรหา ไดรับความเสียหายตอความกาวหนาในราชการ  
เสียสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตามกฎหมาย และสภาพจิตใจ ผูฟองคดีไดตัดสินใจเขารวม
โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดทั้งที่ผูฟองคดียังเหลืออายุราชการอีกเกาป และไดยื่นฟอง
ขอใหเทศบาลเมืองสัตหีบกับพวกชดใชคาเสียหายจากการเสียโอกาสความกาวหนา และ 
เสียสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายจากระยะเวลาที่ เหลืออยู เปนเงินจํานวน 
๒,๖๔๑,๖๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และใหเทศบาลเมืองสัตหีบเผยแพรคําส่ังศาลปกครอง
ใหทราบโดยทั่วกัน น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย ศาลมีอํานาจกําหนด
คําบังคับไดโดยสั่งใหใชเงินตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๕๗) 
 



 
 
๕๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดแพรมีคําสั่งยายผูฟองคดีโดยใหตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจายที่สถานีอนามัยตําบลบานปง ผูฟองคดีเห็นวา 
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดระบุเหตุผลและไมไดเกิดจากความประสงค
ของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังยายดังกลาว ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ในระหวางการพิจารณา ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติม กลาวอางวา 
พบพยานหลักฐานใหมเพ่ิมเติม กรณีผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมนรวมกันปลอมหนังสือและ
รายงานพฤติกรรมการกระทําผิดวินัยของผูฟองคดีตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร  
ใสรายวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัย กรณีนิติกรผูกลั่นกรองกฎหมายของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร กลั่นแกลงใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเส่ือมเสียชื่อเสียง กรณีคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด (กวป.) แพร พิจารณาเสนอยายโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
กรณีดังกลาวศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดแจงใหผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (บานพระเนตร) ผูอํานวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา และ
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร แกไขเปลี่ยนแปลง วัน เดือน ปเกิด ของผูฟองคดี 
ในทะเบียนนักเรียนและใบสุทธิ จากวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๕ เปนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ 
เพ่ือใหถูกตองตรงกับหลักฐานในทะเบียนบาน เน่ืองจากเปนความผิดพลาดของผูอํานวยการ
โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือที่ลงวันเดือนปเกิดของผูฟองคดีในบันทึกชาติภูมิทะเบียนประวัติ
นักเรียนแรกเขาไมถูกตอง แตไมมีการดําเนินการแกไขใหแตอยางใด โดยอางวาไมมีระเบียบ
ขอบังคับใหกระทําได ทําใหผูฟองคดีได รับความเสียหาย ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (บานพระเนตร) 
ผูอํานวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา และผูอํานวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารรวมกัน 
หรือแทนกันชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกผูฟองคดีและลงขอความขออภัยผูฟองคดีและบุคคล
ที่เก่ียวของในความเสียหายที่เกิดขึ้นในหนังสือพิมพ และใหแกไขและออกหนังสือประวัติ
นักเรียนในทะเบียนนักเรียนและใบสุทธิใหแกผูฟองคดีใหม น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหาย ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๕๖) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 กรณีกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย ส. ขณะดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานที่ดินอําเภอแวง ปฎิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ดําเนินการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไมไดตรวจสอบวาผูขอไดชําระคาธรรมเนียม ภาษีเงินได  
และคาอากรแสตมปแลวหรือไม ทําใหไมมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ภาษีเงินได  
และคาอากรแสตมป จํานวน ๒ ราย เปนเหตุใหกรมที่ดินไดรับความเสียหาย เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา นาย ส. ไดถึงแกความตายไปแลวกอนมีการสอบความรับผิดทางละเมิด ผูถูกฟองคดี
ทั้งสามซึ่งเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย ส. จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกกรมที่ดินแทน กรมที่ดินจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใช 
คาสินไหมทดแทน น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่กรมที่ดินไดรับ
จําตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๕๕) 
 กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะ 
ทายาทโดยธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย ก. ขณะดํารงตําแหนงเจาหนาที่
ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหหางหุนสวนจํากัด น. 
กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด น. ไดยื่นขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับ 
สินคาสงออก  ตอมา ผูฟองคดีไดออกบัตรภาษี  หลังจากน้ัน ธนาคาร ก. และบริษัท ฟ.  
ผูรับโอนบัตรภาษีไดนําบัตรภาษีดังกลาวไปใชประโยชนชําระคาภาษีอากรแทนจํานวนเงิน 
ที่บริษัทตองชําระแลว โดยไดมีการวางฎีกาเบิกตามมูลคาบัตรภาษีที่นําไปใชเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๔๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายตามจํานวนเงินของบัตรภาษีที่ไดนําไปใชประโยชนแลว วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ จึงเปนวันกระทําละเมิด การที่ผูฟองคดี
ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหนาย ก. ผูตายชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี 
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการออกคําส่ังใหใชเงินหรือใชสิทธิเรียกรองภายใน
กําหนดระยะเวลาสิบปนับแตวันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย แลว หากนาย ก. ไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งของผูฟองคดี ผูฟองคดี



 
 
๕๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ชอบท่ีจะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๗  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอนาย ก. ซ่ึงคําสั่งทางปกครอง 
ที่กําหนดใหนาย ก. ชําระเงินนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กําหนดให
เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดได 
แตถาผูฟองคดีเห็นวายังมีขอขัดของในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครอง
ก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล กลาวคือ ผูฟองคดีชอบที่จะเสนอขอพิพาทใหศาล 
ซ่ึงเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได  
ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิโดยศาล เม่ือผูฟองคดี
แจงใหนาย ก. ชําระคาสินไหมทดแทน แตนาย ก. ไมชําระและไดถึงแกความตายเม่ือวันที่  
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรม
ของนาย ก. ผูตายชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทน แตผูถูกฟองคดีไมชดใชเงินคาสินไหมทดแทน 
ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตองใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรอง
อันมีตอนาย ก. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีในฐานะ 
ทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย ก. ผูตายใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี
อันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที ่๑๑๕/๒๕๕๖ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๖ และที่ ๔๓๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา กรมศุลกากร (ผูฟองคดี) มีคําสั่งใหนาย ส. บิดาของนาย ช. 
และนาย น. โดยนาย ส. ดํารงตําแหนงศุลการักษในสังกัดหนวยงานของผูฟองคดี กับพวก
รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีกระทําละเมิดในหนาที่ตอผูฟองคดี กรณีบริษัท พ. 
ทุจริตในการสงออกสินคาเพ่ือขอรับการชดเชยคาอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากร
สินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ .ศ . ๒๕๒๔ โดยมีคําสั่งเรียกใหนาย ส . ชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามคําสั่งลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงนาย ส. ไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว
แตผูฟองคดีพิจารณายกอุทธรณ นาย ส. จึงไดนําคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  ตอมา
ปรากฏวานาย ส. ไดถึงแกกรรมเม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทําใหผูฟองคดีไมอาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองกับนาย ส. ได ผูฟองคดีจึงไดตรวจสอบปรากฏวานาย ช. และนาย น. 
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนาย ส. และเปนผูยื่นคําขอรับเงินบําเหน็จตกทอด 
ของนาย ส. ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงนาย ช. และนาย น. ใหชดใชคาสินไหมทดแทนแตทั้งสองเพิกเฉย 
ขอใหทั้งสองรวมกันนําทรัพยมรดกของนาย ส. ชําระเงินพรอมดอกเบี้ยนับแตวันที่มีการตรวจปลอย 
รวมเปนเงิน ๑๐๐,๗๓๙.๓๑ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน 
๔๙,๒๗๔.๔๘ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
บริษัท พ. ไดยื่นขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก   ตอมา กรมศุลกากรไดออก



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บัตรภาษี  หลังจากน้ัน บริษัท ล. ผูรับโอนบัตรภาษีไดนําบัตรภาษีดังกลาวไปใชประโยชน 
ชําระคาภาษีอากรแทนจํานวนเงินที่บริษัทตองชําระตามนัยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ แลว โดยไดมีการวางฎีกา
เบิกตามมูลคาบัตรภาษีที่นําไปใชเม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายตามจํานวนเงินของบัตรภาษีที่ไดนําไปใชประโยชนแลว วันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๓๙ จึงเปนวันกระทําละเมิด การที่ผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหนาย ส. 
ผูตาย ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการออกคําส่ัง
ใหใชเงินหรือใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดระยะเวลาสิบปนับแตวันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว หากนาย ส. ไมชําระคาสินไหมทดแทน
ตามคําสั่งของผูฟองคดี ผูฟองคดีชอบที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอนาย ส. ได โดยยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผู น้ันและขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
อันเปนการกําหนดมาตรการหนึ่งเพ่ือใหไดชําระเงินโดยครบถวน แตถาผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดี
ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่เก่ียวของยังมีขอขัดของในการบังคับ
ใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครองก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล 
กลาวคือ ผูฟองคดีชอบที่จะเสนอขอพิพาทใหศาลซ่ึงเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรอง
และคุมครองสิทธิโดยศาล เม่ือผูฟองคดีแจงใหนาย ส. ชําระคาสินไหมทดแทน แตนาย ส.  
ไมชําระและไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ แจงใหนาย ช. และนาย น. ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. 
ผูตาย ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทนนาย ส. แตทั้งสองไมชดใชเงินคาสินไหมทดแทน  
ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตองใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรอง
อันมีตอนาย ส. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนาย ช. และนาย น. ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ผูตาย ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี
อันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๖) 
 กรณีเทศบาลนครลําปาง  (ผูฟองคดี)  ได จัดซ้ือที่ ดินบริ เวณ 
บานกลวยแพะ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนสถานที่กําจัด 
ขยะมูลฝอย คร้ังที่หน่ึงในป พ.ศ. ๒๕๔๐ คร้ังที่สองในป พ.ศ. ๒๕๔๑ และครั้งที่สามในป  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนาย ร. ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนครลําปางในขณะนั้น เปนผูอนุมัติ
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ทําการจัดซ้ือ  ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ ตรวจพบวาการจัดซ้ือที่ดินดังกลาว
ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๕๐ (๖) เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย นั้น การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙/๒๕๕๗) 
 กรณีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูฟองคดี) ฟองวา 
นาย ช. เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไม ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจายเงิน
คาจางชั่วคราว นาย ช. ไดลงชื่อในหลักฐานการเบิกจายเงินคาจางลูกจางชั่วคราวรายวัน 
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงนาย ป. หัวหนาสถานีควบคุมไฟปา
ทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ไดจัดทําขึ้นโดยไมตรวจสอบหรือสังเกตการณวามีลูกจางปฏิบัติงาน
จริงหรือไม เปนชองทางใหนาย ป. กระทําการทุจริตไดโดยงาย เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
แกทางราชการ โดยนาย ช. จะตองรวมรับผิดในความเสียหายดังกลาวดวย แตนาย ช. ไดถึงแก
ความตายแลว เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ช. แจงใหนําทรัพยสินจากกองมรดก 
ของนาย ช. มาชําระเปนคาสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน 
พรอมดอกเบี้ย น้ัน คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ช. ชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี 
จึงเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๗) 
 กรณีองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูฟองคดี
โดยนาย ป. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางสมัครในขณะนั้น ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซ้ือที่ดินกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสมัครโดยวิธีพิเศษ 
ประกอบดวยนาย ป. เปนประธานกรรมการ นาย ร. นาย ค. นาย ม. และนาย ฉ. เปนกรรมการ  
ตอมา ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินตามที่คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษดังกลาวเสนอ ซึ่งเปนการ
จัดซ้ือที่ดินที่มีราคาแพงกวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
เปนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
จึงเห็นสมควรใหนาย ป. และคณะกรรมการคนอ่ืนรับผิดชดใชคาเสียหาย กระทรวงการคลัง
พิจารณาแลว เห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่ง 
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ใหนาย ป. กับพวก ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นาย ป. กับพวกอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอผูฟองคดี และผูฟองคดีเห็นพองดวย แตนายอําเภอบางปะกงและผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไมเห็นพองดวย ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งใหนาย ป. กับพวก ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามจํานวน
ที่แตละคนตองรับผิด  ตอมา นาย ป. ถึงแกความตายโดยยังมิไดชดใชเงินคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
ขอใหศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาทและผูจัดการมรดก
ของนาย ป. รวมกันชดใชเงินคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแทนนาย ป. น้ัน ผูฟองคดีอางวาไดรับ
ความเสียหายจากการที่นาย ป. ซ่ึงเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร 
ในขณะนั้น และเปนประธานกรรมการจัดซ้ือที่ดินโดยวิธีพิเศษรวมกับกรรมการคนอ่ืน ๆ  
ซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสมัครในราคาแพงกวาราคา 
ที่ซ้ือขายกันตามปกติ ผูฟองคดีออกคําส่ังใหนาย ป. และกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษคนอื่น ๆ 
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามจํานวนที่แตละคนตองรับผิดชดใชตามความเห็น 
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และกระทรวงการคลังแลว 
โดยออกคําสั่งเรียกใหนาย ป. ชําระเงินคาสินไหมทดแทนจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามคําสั่ง
ของผูฟองคดี ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูฟองคดีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่และขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเปนการกําหนดมาตรการหนึ่งเพ่ือใหไดรับชําระเงิน
โดยครบถวน แตถาผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานอ่ืน 
ที่มีหนาที่เก่ียวของยงัมีขอขัดของในการบังคบัใชกฎหมายในสวนทีเ่ก่ียวกับการบังคับทางปกครอง
ก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล กลาวคือ ผูฟองคดีชอบที่จะเสนอขอพิพาทใหศาล 
ซ่ึงเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได  
ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิโดยศาล การท่ีผูฟองคดี
แจงใหนาย ป. ชําระเงินคาสินไหมทดแทน แตนาย ป. ไมชําระเงินดังกลาว และหลังจากที่นาย ป. 
ถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แลว ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๑ แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ป. ชดใชคาสินไหมทดแทน
ดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชําระเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยื่นฟอง
เปนคดีน้ีตอศาล โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาท
ของนาย ป. ชดใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี จึงเปนการนําคดีมาฟองตอศาล
เพ่ือยุติขอโตแยงระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่
ในสังกัดผูฟองคดี  ดังนั้น เม่ือคําส่ังของผูฟองคดีที่สั่งใหเจาหนาที่ชําระเงินคาสินไหมทดแทน 
แกผูฟองคดีเปนคําสั่งทางปกครองที่ใชเปนฐานในการใชมาตรการบังคับทางปกครองของผูฟองคดี 
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และผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาทของเจาหนาที่ปฏิเสธไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามคําสั่งดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมีขอขัดของในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับ
การบังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองของผูฟองคดี ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ี
ในมูลละเมิดจึงมีความจําเปนตองใชสิทธิทางศาล เพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอเจาหนาที่
ตามคําสั่งทางปกครองของผูฟองคดี โดยขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรม 
ของเจาหนาที่ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี และศาลมีอํานาจออกคําบังคับได
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ)) 
 กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย จ. ซ่ึงเปนนายตรวจศลุกากรปฏิบตัิหนาที่ดวยความประมาทเลนิเลอ
อยางรายแรง เปนเหตุใหบริษัท อ. กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร  
ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย จ. ตรวจปลอยสินคาไป 
เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ แมจะไมปรากฏวาไดมีการวางฎีกาเบิกตามมูลคาบัตรภาษี 
ที่นําไปใชซ่ึงเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายตามจํานวนเงินของบัตรภาษีที่ไดนํา 
ไปใชประโยชนแลวอันถือเปนวันกระทําละเมิดเม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีไดมีคําส่ังกรมศุลกากร  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ใหนาย จ. ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี จึงยังอยูภายใน
กําหนดระยะเวลาสิบปนับแตวันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กรณีจึงเปนการใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายแลว หากนาย จ. 
ไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งของผูฟองคดี ผูฟองคดีชอบที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙  
ตอนาย จ. ได ซ่ึงคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหนาย จ. ชําระเงินน้ันมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว กําหนดใหเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ัน
และขายทอดตลาดได อันเปนการกําหนดมาตรการเพื่อใหบังคับชําระหน้ีไดโดยครบถวน  
แตถาผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่
เก่ียวของยังมีขอขัดของในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครอง 
ก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล กลาวคือ ผูฟองคดีชอบที่จะเสนอขอพิพาทใหศาล 
ซ่ึงเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได  
ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิโดยศาล เม่ือผูฟองคดี
แจงใหนาย จ. ชําระคาสินไหมทดแทนแตนาย จ. ไมชําระและไดถึงแกความตายเม่ือวันที่  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะ 
ทายาทโดยธรรมของนาย จ. ผูตาย ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทนนาย จ. แตผูถูกฟองคดี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสองไมชดใชเงินคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตองใชสิทธิทางศาล
เพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย จ. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย จ. ผูตาย ใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดีอันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๐/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีฟองวา เทศบาลตําบลเมืองนะ ทําสัญญาจางผูฟองคดี 
เปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลเมืองนะ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย มีกําหนดระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ตอมา ผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีตามแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานพนักงานจางแลวมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินทั้งสองครั้งต่ํากวาระดับดี  
หลังจากน้ัน นายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะ ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกจางใหผูฟองคดีทราบ 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เปนตนไป และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม ไดมีมติในการประชุมเห็นชอบใหเลิกจางผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี น้ัน การยุติขอโตแยงนั้นจําตองมีคําบังคับ
ของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๖ และที่ ๕๑๓/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี)  
ทําสัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลากับบริษัท ท. (ผูถูกฟองคดี)  
มีขอพิพาทเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบริษัท ท. จะตองนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศไทย
ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความเห็นชอบเปนหนังสือ เปนจํานวนเงิน
เทากับจํานวนเงินที่บริษัท ท. ไดใหผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําแกบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) เปนรายปตามขอ ๖.๔ ของสัญญา เม่ือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เห็นวา บริษัท ท. มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๖.๔ ของสัญญาโดยถูกตองสมบูรณ 
กลาวคือ หนังสือค้ําประกันลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เพ่ือประกันรายไดขั้นต่ําสําหรับ 
ปดําเนินการที่ ๑๙ มีขอความแตกตางจากขอความเดิมในสาระสําคัญ เม่ือบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) แจงใหบริษัท ท. จัดทําหนังสือค้ําประกันฉบับใหม โดยใชขอความตามเงื่อนไข
หนังสือค้ําประกันฉบับเดิมที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความเห็นชอบแลว 
แตบริษัท ท. แจงวาขอความในหนังสือค้ําประกันดังกลาวมีความชัดเจน เปนไปตามวัตถุประสงค 
และสอดคลองกับเจตนารมณของสัญญาแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองนําหนังสือค้ําประกัน
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ฉบับใหมที่มีขอความตามเงื่อนไขหนังสือสัญญาคํ้าประกันฉบับเดิมมอบใหแกบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แตอยางใด บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ไมประสงคที่จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑.๒ ของสัญญาดังกลาว  
แตประสงคใชสิทธิเรียกรองใหบริษัท ท. ปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๖.๔ ของสัญญาเดียวกันตอศาล
ตามนัยมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเห็นไดวามีขอโตแยง
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองแลว และการยุติขอโตแยงดังกลาวน้ัน ผูฟองคดีมีคําขอขอ ๓  
ใหศาลส่ังใหผูถูกฟองคดีจัดสงหนังสือค้ําประกัน ฉบับปดําเนินการที่ ๑๙ และปดําเนินการที่ ๒๐ 
ซ่ึงมีขอความและความรับผิดตามเงื่อนไขหนังสือค้ําประกันฉบับเดิม (ฉบับปดําเนินการที่ ๑๘) 
ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความเห็นชอบแลวใหแกบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับเชนวาน้ันใหไดตามนัย
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๒/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา เทศบาลเมืองสระแกว (ผูฟองคดี) ไดทําสัญญาวาจาง
ใหหางหุนสวนจํากัด อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสระแกว  ตอมา 
หางหุนสวนจํากัด อ. ไดทิ้งงานเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๑๗,๔๓๔,๖๙๒.๕๕ บาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหหางหุนสวนจํากัด อ. และนาย อ.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รวมกันชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี ในระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสถานะ 
เปนหางหุนสวนรางซ่ึงนายทะเบียนไดขีดชื่อออกจากทะเบียนแลว ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงแมผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะไมมีสภาพนิติบุคคลอีกตอไป แตโดยผลของมาตรา ๑๒๔๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ที่บัญญัติใหถือเสมือนหนึ่งวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงสภาพนิติบุคคลอยูเพ่ือประโยชน 
ในการชําระบัญชีซ่ึงหมายรวมถึงการจัดการหน้ีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย และเมื่อไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระบัญชีแลวเสร็จตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงสามารถ 
ที่จะไดรับชําระหน้ีจากการชําระบัญชีโดยผูชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดหากศาล 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินตามฟองใหแกผูฟองคดี เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ยังคงดํารงสภาพนิติบุคคลอยูโดยผลของกฎหมายดังกลาวขางตน ศาลจึงสามารถดําเนิน
กระบวนพิจารณาในสวนนี้ตอไปและกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินแกผูฟองคดี
ไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๘๙/๒๕๕๖) 
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 กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูฟองคดี 
ไดทําสัญญาวาจางบริษัท ห. กอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทําหนังสือค้ําประกันสัญญาเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา บริษัท ห. ไดดําเนินการกอสรางและสงมอบงานงวดสุดทาย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจาง
ไดตรวจรับงานงวดสุดทายไวแลวเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ตอมา ผูฟองคดีไดตรวจสอบ
พบความชํารุดบกพรองหลายรายการ จึงแจงใหบริษัท ห. เรงดําเนินการตรวจสอบและซอมแซม
ความชํารุดบกพรองดังกลาวหลายครั้ง แตบริษัทฯ ไมไดดําเนินการใด ๆ จนกระทั่งผูฟองคดี 
ไดดําเนินการหาผูรับจางเพื่อดําเนินการซอมแซมงานที่ชํารุดบกพรอง จากน้ันผูฟองคดีไดแจงให
บริษัท ห. นําเงินจํานวน ๓๒,๑๒๔,๐๐๐ บาท และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ นําเงินจํานวน 
๑๘,๙๗๕,๐๐๐ บาท ไปชําระใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิเสธการชําระเงิน 
ตามหนังสือค้ําประกัน ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชเงิน
จํานวน ๒๖,๗๑๕,๒๔๘.๙๔ บาท พรอมดอกเบี้ย น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา สัญญาซ้ือขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (เอ.ที.ซี) ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ระหวางกรุงเทพมหานคร (ผูฟองคดี) 
กับ บริษัท พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีวัตถุประสงคใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตั้งระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  เม่ือปรากฏวา มีเหตุที่ทําใหผูฟองคดีบอกเลิก
สัญญาซ้ือขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรฯ ทั้งสองฉบับ และผูฟองคดีไดใชสิทธิเรียกรอง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหาย น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรือยุติขอโตแยงใหแกผูฟองคดี ไดแกการใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
อันเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๒๓๓๒๐ ตําบลทาขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ไดทําบันทึก
ขอตกลงยินยอมระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกับกรมทางหลวง รวม ๒ ฉบับ เปนเงิน 
คาทดแทนที่ดิน คาทดแทนสิ่งปลูกสรางและตนไมยืนตน โดยไดรับเงินดังกลาวไปแลว แตผูฟองคดี
เห็นวา การขยายเขตทางหลวงทําใหหองนอนและระเบียงบานของผูฟองคดีอยูติดแนวเวนคืน
และเปนทางโคง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินได จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหแขวงการทางกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดี) จายเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสราง (บาน)  
เพ่ือปรับปรุงบานใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หากไมสามารถจายไดขอใหผูถูกฟองคดี



 
 
๕๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จายคาเสียประโยชนในการใชที่ดินสําหรับจอดรถและทําร้ัว พรอมทั้งคาเส่ือมราคาของที่ดิน 
ที่มีสิ่งปลูกสราง (บาน) เน่ืองจากอยูชิดแนวเขตเวนคืน น้ัน คําขอใหผูถูกฟองคดีจายเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพ่ิมขึ้นนั้น  เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๘/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา จังหวัดนครสวรรคและผูฟองคดีไดทําสัญญาจางกอสราง
หอประชุมอําเภอชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค พรอมครุภัณฑประกอบอาคาร 
จํานวน ๑ หลัง ผูฟองคดีไดสงมอบงานจางงวดสุดทายตามสัญญาจาง และจังหวัดนครสวรรค 
ไดจายเงินคาจางตามสัญญาครบถวนแลว  ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการการ 
ใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสราง โดยใหชวยเหลือจายเปนเงินชดเชยเพิ่มเติมคางานกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สําหรับงานที่ไดดําเนินการกอสรางระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และไดมีการสงมอบงานงวดสุดทายแลว ผูฟองคดีเห็นวา
ตนเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือดังกลาว จึงไดยื่นหนังสือเพ่ือขอรับเงิน
ชดเชยกับจังหวัดนครสวรรค  ตอมา สํานักงบประมาณไดพิจารณาอนุมัติใหกรมการปกครอง
เบิกจายเงินชดเชยใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑๐๖,๖๖๐ บาท แตผูฟองคดีเห็นวาจังหวดันครสวรรค
ยังคงคางจายเงินชดเชยอีกเปนเงิน ๔๖๔ ,๒๖๔ .๐๕ บาท จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจังหวัดนครสวรรคจายเงินชดเชยเพิ่มพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๑/๒๕๕๗) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน
ตําแหนงอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามสัญญาจางทํางานพนักงานทดลองงาน  
มีกําหนดระยะเวลาการจาง ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  
ตอมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคําส่ังลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เลิกจางผูฟองคดี 
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งเลิกจางดังกลาว แตคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีมติยืนตามคําส่ังเลิกจางดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชดใชเงินเดือนพรอมดอกเบี้ย นับแตวันที่มีคําสั่งเลิกจางไปจนกวา
ศาลจะมีคําพิพากษา และขอใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดีตองการ
ใหศาลพิจารณาถึงความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากการที่ตองพนจากการเปนพนักงานจาง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหศาลมีคําพิพากษาใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชดใช
คาเสียหายจากการถูกเลิกจางตามสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนด 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๐/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญากอสรางระบบประปาหมูบานกับ 
องคการบริหารสวนตําบลจะแหน (ผูถูกฟองคดี) จํานวน ๕ สัญญา ในระหวางการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ทําใหเกิดปญหา
ในการปฏิบัติงาน ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอขยายเวลาการกอสรางและยกเวนคาปรับ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับความเดือดรอน
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูถูกฟองคดีจึงไดขยายเวลาใหแกผูฟองคดี 
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน ซ่ึงผูฟองคดีก็ไมสามารถทํางานจนแลวเสร็จ  ตอมา ผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีขอยกเลิกสัญญาจางทั้ง ๕ สัญญา และริบหลักประกันสัญญา  หลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการวาจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานจนแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใหคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และคืนคาปรับพรอมเบิกจายเงิน
ในสวนที่ไดดําเนินการไปแลว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางสวนที่เหลือตามที่ไดทํางานจริง และคืนหนังสือค้ําประกัน จํานวน  
๕ ฉบับ พรอมคาธรรมเนียม รวมทั้งดอกเบ้ียของตนเงินจํานวนดังกลาว น้ัน เปนคําขอท่ีศาล
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๒/๒๕๕๗) 
 กรณีกรุงเทพมหานคร (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูถูกฟองคดีมิไดปฏิบัติ 
ตามสัญญาใชสิทธิและดูแลบํารุงรักษาถังรองรับขยะและกลองไฟปายขนาดเล็กริมถนนสายหลัก
จํานวน ๔,๐๐๐ จุด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดี 
และแจงผูถูกฟองคดีใหชําระคาปรับ คาเสียหายและคาร้ือปาย ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลวแตเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีฟองแยงวา ผูฟองคดีไดยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหบริษัท จ. 
ติดตั้งกลองไฟปายโฆษณาในลักษณะไดเปรียบทางการคา อันเปนการผิดสัญญาที่ตกลงให 
ผูถูกฟองคดีแตเพียงผูเดียวไดรับประโยชนในการใชสิทธิโฆษณาตามเนื้อที่ซ่ึงจัดใหมีขึ้น ขอให 
ผูฟองคดีชดใชคาเสียหายและปฏิบัติตามสัญญา จึงเปนการฟองคดีในมูลสัญญาเดียวกันกับ 
คําฟองของผูฟองคดี และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือ 
ยุติขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองดังกลาวน้ัน ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๑/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๕๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีฟองวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดทําโครงการ
กอสรางสายสงไฟฟาจากจุดตัดตอนสายสง ๒๓๐ กิโลโวลต นครสวรรค-เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
ไปยังสถานีไฟฟายอยตาก ๒ และไดมีประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา ปรากฏวา ตําแหนง
ที่ตั้งเสาไฟฟาในเขตเดินสายไฟฟาตั้งอยูบนที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมายและ 
ไมเปนธรรม ขอใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยายเขตเดินสายไฟฟาออกจากที่ดิน 
ของผูฟองคดี น้ัน การแกไขความเดือดรอนหรือบรรเทาความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตองมี
คําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรองเรียนกลาวหาผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือ
แจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีวาขอกลาวหาของผูฟองคดีตกไป ซ่ึงลาชาถึง ๗ ป 
และไมมีเหตุผล ขอใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดโดยใหสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใชเงินใหแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกคุมขังอยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  
โดยผูฟองคดีไดรองเรียนขอความเปนธรรมและขอความชวยเหลือทางดานกฎหมายแพทย 
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เน่ืองจากผูฟองคดีประสบกับภาวะปญหาทางจิต 
กอนการกระทําความผิดและถูกควบคุมตัวไมสามารถตอสูคดีไดดวยตนเอง  ตอมา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ไดมีหนังสือแจงปฏิเสธการใหความชวยเหลือผูฟองคดีและใหยุติเรื่องรองเรียน ผูฟองคดี
เห็นวา การปฏิเสธความชวยเหลือและยุติเรื่องรองเรียนเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
และถูกคุมขังในเวลาตอมา จึงนําคดีมาฟองขอใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
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และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอ
ที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดี ซ่ึงรับราชการครู  ฟองวา  ตนเองเปนผู มีสิทธิ 
เบิกคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ จึงไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงเรียน ว. (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือขอใชสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ แตไมไดรับ
แจงผลการพิจารณา  ตอมา ผูอํานวยการโรงเรียน ว. ไดมีหนังสือแจงวา คณะกรรมการ
พิจารณาการเขาอยูบานพักอาศัยในที่พักของราชการ (บานพักครู) ไดพิจารณาแลวเห็นวา  
ผูถูกฟองคดีไดพิจารณาใหนาง ร. ตําแหนงครู ไดเขาพักอาศัยในบานพักครูรวมกับนางสาว ส. 
บานพักครูจึงไมวาง ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ รองเรียนขอความเปนธรรม  ตอมา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต ๒ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูอํานวยการโรงเรียน ว. 
ตองจัดใหผูฟองคดีเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ แตผูอํานวยการโรงเรียน ว. ยังคง 
ไมดําเนินการใด ๆ ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลขอใหผูอํานวยการโรงเรียน ว. ไดเขาพักอาศัย
ในบานพักของทางราชการในที่พักของทางราชการดังกลาวตามสิทธิเพียงครอบครัวเดียว  
และใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดีประสงคจะฟองวา ผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งปฏิเสธคําขอใชสิทธิเขาพักในที่พักของทางราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหเสียหาย
ตอสิทธิในการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการและทําใหผูฟองคดีตองเสียทรัพยสิน 
อันเปนคาใชจายที่เกิดจากการไมไดเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามคําสั่งปฏิเสธคําขอ
ของผูถูกฟองคดีดังกลาวซึ่งเปนคําขอที่ศาลกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนเปนขาราชการบํานาญ
กรุงเทพมหานครไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร มีคําส่ังจายเงินเพ่ิม
ในอัตรารอยละยี่สิบหาของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคน
เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยไมมีผลยอนหลัง 
ไปถึงวันที่ผูฟองคดีแตละคนเกษียณอายุราชการ ผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนเห็นวาการที่
กรุงเทพมหานครและสํานักการคลังไมจายเงินเพ่ิมยอนหลังเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. ๒๕๑๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรุงเทพมหานครจายเงินเพ่ิม 
ในอัตรารอยละยี่สิบหาของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ณ วันเกษียณอายุราชการ
จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดี 
ทั้งสามสิบสามคน น้ัน เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ ๓๘๖/๒๕๕๖) 
 กรณีผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
ชําระเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จากการท่ีสภาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน
ไดมีมติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
และพนจากตําแหนงนายกขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เน่ืองจากศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติดังกลาวของสภาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน และ
เพิกถอนมติขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ที่เลือกนาย ส. เปนนายกขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๔/๒๕๕๖  
ผูฟองคดีเห็นวาจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมไดพนสภาพ 
จากสมาชิกสภาและนายกขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงมีสิทธิได รับ 
สิทธิประโยชนเงินเดือน แตองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนปฏิเสธการชําระเงินดังกลาว 
ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
คืนสิทธิประโยชนเงินเดือนพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี น้ัน ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๐๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตาํบลบางปลาซึ่งเปนเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมพิจารณาคําขอและออกใบอนุญาตกอสราง
อาคารใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวกําหนดไว เปนเหตุ 
ใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการตองชดใชเงินคาปรับจากการผิดสัญญาใหแกผูจะซื้อที่ดิน
แปลงพิพาท คาออกแบบและคาคํานวณในการกอสรางของสถาปนิกและวิศวกร คาเสียโอกาส
จากการไมไดใชประโยชนจากทรัพยสิน ขอใหศาลพิพากษาใหองคการบริหารสวนตําบลบางปลา 
นาย ว. และนางสาว ส. ชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอ 
ที่ตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๖) 
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 กรณีฟองวา คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินโครงการหมูบานจัดสรร จ. ใหแกบริษัท จ. โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขัดแยงกับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งขอกําหนดเก่ียวกับ 
การจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ และองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 
ไดอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางติดกับอางเก็บนํ้าหนองตะลุมปุก โดยไมถูกตอง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งละเลยไมตรวจสอบพ้ืนที่โครงการหมูบานจัดสรรที่กอสรางในบริเวณพื้นที่ลุมต่ํา
มีลักษณะเปนแองรองรับนํ้าและกีดขวางลํารางน้ําไหลตามธรรมชาติ ปลอยใหผูจัดสรรที่ดิน  
ขุดดินบริเวณดานหลังโครงการเปนบอนํ้าขนาดใหญติดกับทางสาธารณประโยชน แลวนําดิน 
มาถมสรางบานจัดสรร ซ่ึงเปนการกระทําผิดพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางในการขุดดิน 
หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหทางสาธารณประโยชนถูกนํ้ากัดเซาะพังทลาย และนํ้าไหลเซาะ 
ใตกําแพงหมูบานเขาทวมหมูบานเปนเหตุใหนํ้าทวมบานเรือนของผูฟองคดีทั้งเกาสิบสี่คน 
ไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา และองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
ทั้งเกาสิบสี่คน ใหโครงการหมูบานจัดสรร จ. ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหชดใชคาเสียหายตามมูลคา
ของบานใหแกผูฟองคดีที่ไมตองการอยูอาศัยในหมูบานดังกลาวอีกตอไป น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งเกาสิบสี่คนไดรับจําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๒/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือหองชุด 
ในโครงการอาคารชุดของบริษัท ส. เน่ืองจากบริษัทไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์หองชุดใหแก 
ผูฟองคดีได ขอใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเรียกคาเสียหาย จํานวน  
๗๗,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยจากบริษัท ส. และบริษัท จ. ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาระยะเวลา 
นับแตวันรองเรียนเร่ืองดังกลาวไดลวงเลยมารวมสองปแลว แตผูฟองคดียังมิไดรับทราบ 
ผลพิจารณาดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกับพวกรวม ๕ คน รวมกันชดใช 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คืนเงินจํานวน ๗๗,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่บริษัทไดรับเงิน
จํานวนดังกลาวจนกวาจะชําระเสร็จ และขอใหชดใชคาเสียหายที่ผูฟองคดีตองเสียใหกับบุคคลตาง ๆ 
เก่ียวเนื่องกับคําปรึกษาทางคดี การฟองคดีตอศาลจนกวาคดีจะถึงที่สุด น้ัน เม่ือพิจารณาคําฟอง
และคําขอของผูฟองคดีแลวเห็นวา คดีน้ีผูฟองคดีประสงคจะฟองวา สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคกับพวกรวม ๕ คน พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีลาชา ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันชดใชเงิน
แกผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหใชเงินหรือ 
ใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ไวดวยก็ได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติขางตน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดสั่งซ้ือสินคาจากรานคาหน่ึง แตรานคา 
สงอุปกรณใหไมครบ ผูฟองคดีจึงรองเรียนเรื่องดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดแจงเรื่องของผูฟองคดี 
ไปใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานของอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ประจําจังหวัดปทุมธานีดําเนินการ แตไมดําเนินการ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคชดใชคาเสียหาย น้ัน เปนคําขอที่ศาล
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีฟองวา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีทั้งสองตามโฉนดที่ดิน
เลขที่  ๑๘๐๑๙๙  แขวงคลองถนน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ตกอยู ในแนวเขต 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาล  
สายเชื่อมระหวางถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทรสมโภช พ.ศ. ๒๕๔๕ ทําใหอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวถูกเวนคืนบางสวน ผูฟองคดีทั้งสองไดรับเงินคาทดแทนจากกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดี) แลว แตผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการกําหนดเงินคาทดแทนที่จายใหแกตนไมเปนธรรม 
จึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนจํานวน ๕๕,๗๒๙ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปน
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การขอใหศาลออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

 กรณีองคการบริหารสวนตําบลสะกอม (ผูฟองคดี) มีคําส่ังลงโทษ 
ไลนาย ภ. (ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสะกอม (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗) (ผูถูกฟองคดี) 
ออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และมีหนังสือเรียกเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืน
จากการที่ผูถูกฟองคดีรับไปโดยไมมีสิทธิ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงินคืน น้ัน การที่ผูฟองคดี
มีคําขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนเงินพรอมดอกเบี้ยใหผูฟองคดีเปนคําขอ 
ที่ศาลมีคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๕/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองวา การทางพิเศษแหงประเทศไทยและผูวาการการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย ไดทําการกอสรางถนนกาญจนาภิเษกโดยทําการรื้อระบบระบายน้ํา และทําการ
ถมคลองสายธนูเต็มความกวางของทองคลองยาวประมาณ ๑๗๐ เมตร กอสรางฐานราก (ตอมอ) 
เสาและคานถนนปดก้ันทางระบายนํ้าทําใหนํ้าทวมขัง มีลักษณะขุน สีคล้ํา เนา สงกลิ่นเหม็น 
เปนแหลงเพาะยุงและพาหะเชื้อโรคตาง ๆ เปนเหตุใหผูฟองคดีและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ริมคลองทั้งสองฝงคลองสายธนูและบริเวณชุมชนวัดไตรสามัคคีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยและผูวาการการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยดําเนินการขุดลอกคลองสายธนูใหอยูในสภาพเดิม จนสามารถใชเปนทางระบายน้ํา
ไดตามปกติตามธรรมชาติ น้ัน การแกไขความเดือดรอนเสียหายดังกลาว เปนคําขอใหกําหนด
คําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๕/๒๕๕๗ และที่ อส.๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 
 

 กรณีฟองวา การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ ์(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๕ โดยไดแกไขชื่อวัตถุออกฤทธิ์ ซูโดอีเฟดรีน เปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ โดยขอ ๓  
ของประกาศกระทรวงฯ กําหนดใหภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  



 
 
๕๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหสถานพยาบาลที่ไมมีใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๒ และไมประสงคจะมีไวในครอบครองยาตํารับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสม 
เพ่ือการบําบัดรักษา และรานขายยาทุกแหง ดําเนินการจัดสงยาตํารับที่ มีซูโดอีเฟดรีน 
เปนสวนผสมคืนใหกับผูผลิตหรือผูนําเขา สงผลใหผูฟองคดีตองรับคืนยาตํารับดังกลาว 
จากสถานพยาบาลที่ไมประสงคมียาน้ีไวในครอบครองและจากรานขายยาภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ โดยที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมิไดมีมาตรการรองรับเพ่ือชวยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายใหกับผูผลิตหรือ 
ผูจําหนายที่ตองไดรับผลกระทบ จึงทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายตองชดใชราคา
ยาคืนใหกับสถานพยาบาลและรานขายยา และมียาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนที่ไดทําการผลิตไวแลว
ยังมิไดจําหนาย วัตถุดิบซูโดอีเฟดรีนคงเหลือที่ยังไมไดทําการผลิตกอนวันที่ประกาศดังกลาว 
มีผลใชบังคับ ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขชดใชคาเสียหาย
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย น้ัน คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตาม
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๖/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเคยเปนอาจารยผูสอนของวิทยาลัยนครราชสีมา
ฟองวา วิทยาลัยนครราชสีมาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ๒ กระทําละเมิด 
จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร เน่ืองจากทําเอกสารอันเปนเท็จในป พ.ศ. ๒๕๔๘ วาผูฟองคดีเปนอาจารยสังกัด
วิทยาลัยนครราชสีมา  อีกทั้ง ไมแตงตั้งผูฟองคดีเปนอาจารยประจําและแจงการแตงตั้งใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ๒ ทราบ ตามที่กฎหมายกําหนด และไมออกหนังสือรับรอง 
การทํางานที่ถูกตองใหผูฟองคดี ขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน การแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ันตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่เจาหนาที่ 
ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ไดเขาไปในรานขายยาของผูฟองคดี โดยไมไดแสดงบัตรประจําตัว
เจาหนาที่และออกคําสั่งดวยวาจาใหลูกจางของผูฟองคดีปดรานขายยา ผูฟองคดีเห็นวา 
การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
กระทรวงสาธารณสุขชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายจากการกระทําดังกลาว และหามมิให



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขกระทําซํ้าหรือกระทําตอไปซึ่งการกระทําละเมิดน้ัน คําขอ 
ของผูฟองคดีศาลปกครองสามารถออกคําบงัคับได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา กรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดอาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร ออกประกาศใหยึดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดี 
ที่ซ้ือมาจากนาย ด. แตยังไมไดจดทะเบียนการซ้ือขายตอพนักงานเจาหนาที่ ผูฟองคดีเห็นวา
การกระทําดังกลาวของกรมสรรพากรและสรรพากรพ้ืนที่สตูล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนการยึดและขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกลาวพรอมทั้ง
เรียกรองใหชดใชคาเสียหายรวมเปนจํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน คําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคนเปนผูครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินโดยไมมีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ไดรับผลกระทบจากโครงการ
กอสรางฝายราษไีศล และไดรับเงินคาชดเชยที่ดินจากกรมชลประทานไปแลว โดยกรมชลประทาน
ไมไดจายเต็มตามจํานวนเนื้อที่ที่รังวัดไดตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. คงจายเงินคาชดเชยใหเฉพาะที่ดิน
ที่มีรองรอยการทําประโยชนตามผลการสอบรองรอยการทําประโยชน (คา A) ของคณะทํางาน
ตรวจสอบพื้นที่และคาอานแปลจากแผนที่ภาพถายทางอากาศเทานั้น ผูฟองคดีทั้งสามรอย 
เจ็ดสิบสองคนเห็นวาไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหกรมชลประทานจายเงินคาชดเชย 
เต็มตามจํานวนเนื้อที่ดินที่รังวัด ตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ใหแกผูฟองคดีทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคน 
น้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคน
ไดรับ ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยส่ังใหกรมชลประทานชดใชเงินแกผูฟองคดีทั้งสามรอยเจ็ดสิบสองคน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดมีคําส่ังใหยึดและ
อายัดทรัพยสินของผูฟองคดี จํานวน ๒๙ รายการ โดยอางวาเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับ 
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  อยางไรก็ตาม เม่ือพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูฟองคดี
เปนจําเลยในคดีอาญาความผิด ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดไวในครอบครอง 
เพ่ือจําหนายโดยฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษผูฟองคดี  ตอมา ศาลอุทธรณ 
มีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตนเปนใหยกฟอง และศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตาม
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ จึงเปนกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองจําเลย และทําใหการยึด
และอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ



 
 
๕๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ผูฟองคดีจึงนําขอพิพาท
จากการขอรับทรัพยสินคืนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาฟองตอศาลปกครอง ขอใหสํานักงานตาํรวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) 
สงมอบทรัพยสินใหแกผูฟองคดี โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูออกคาใชจาย และ 
หากสภาพแหงหน้ีไมเปดชองใหบังคับตามคําขอดังกลาวไมวากรณีใด ๆ ใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติชดใชเปนเงินจํานวน ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระใหแกผูฟองคดีครบถวน น้ัน  
การแกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความเสียหายดังกลาว ศาลปกครองมีอํานาจกําหนด
คําบังคับใหผูถูกฟองคดีสงมอบทรัพยสิน ใหแกผูฟองคดี โดยกําหนดเง่ือนไขใหผูถูกฟองคดี 
เปนผูออกคาใชจาย และหากสภาพแหงหน้ีไมเปดชองใหบังคับศาลปกครองมีอํานาจกําหนด 
คําบังคับใหผูถูกฟองคดีชดใชเปนเงินพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีได ตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๗) 
 

 (๔) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิ
หรือหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เลขที่ ๑๔๖๕๖ ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปลงโดยที่ผูฟองคดีไมทราบเร่ือง และตอมา
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี สาขามวงสามสิบ สํารวจรังวัดปกหลักเขต น.ส.ล. เลขท่ี ๑๔๖๕๖  
จึงไดทราบวาที่ดิน น.ส.ล. แปลงดังกลาวครอบคลุมโฉนดท่ีดินของผูฟองคดีทั้งแปลง ผูฟองคดี
จึงไดยื่นเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของแตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๑๔๖๕๖  
ที่ออกทับโฉนดท่ีดินของผูฟองคดี และขอสิทธิถือครองที่ดินตามเดิม น้ัน ศาลมีอํานาจกําหนด 
คําบังคับใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๒/๒๕๕๕) 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับได 
 

(๑) คําขอใหศาลปกครองดําเนินการทางวินัยหรือใหลงโทษทางอาญา 
 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา การท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสีดาไดมีคําส่ังเรียกให 
ผูฟองคดีนําเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) เปนกรณีพิเศษ สงคืนคลังเทศบาลตําบลสีดา 
เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว  
แตความไมถูกตองในการจายเงินเกิดจากการที่เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลสีดามีการเบิกจายเงิน
ดังกลาวไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอใหศาลปกครอง
มีคําพิพากษาใหนายกเทศมนตรีตําบลสีดาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือหาผูรับผิด
ในการคืนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) แกเทศบาลตําบลสีดา และขอใหนายกเทศมนตรี
ตําบลสีดาดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ น้ัน การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
เพ่ือหาผูรับผิดชอบในการคืนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) และการดําเนินการสอบสวน
ทางวินัยแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไมน้ัน เปนการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับ
ดูแลโดยเฉพาะที่จะพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ศาลไมอาจกาวลวงอํานาจของฝายบริหาร
เพ่ือใหริเริ่มกระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ของเจาหนาที่ได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับใหไดตามนัยมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๔/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กรณีฟองวา เจาพนักงานตํารวจที่รับแจงความรองทุกขละเวนการจับกุม
ไมดําเนินคดีกับคนรายที่ทํารายรางกายผูฟองคดี ขอใหศาลดําเนินคดีกับเจาพนักงาน 
ที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ซ่ึงเปนความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และ
ดําเนินคดีกับผูที่ประกาศโฆษณาวาผูฟองคดีมีประวัติอาชญากรรมในฐานความผิดตามมาตรา ๓๙๓ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา น้ัน เปนการฟองวาเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีหนาที่ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ซ่ึงผูฟองคดี
จะตองมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด การที่ผูฟองคดียื่นฟองโดยมีคําขอ



 
 
๕๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว เปนกรณีที่ผูฟองคดีประสงคใหบุคคลตองรับผิดในทางอาญา ซ่ึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตามคําขอดังกลาวตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๒๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรองเรียนตอพลตํารวจโท ด. พลตํารวจตรี ล. 
พันตํารวจเอก ส. พลตํารวจโท จ. พลตํารวจโท ป. พลตํารวจโท พ. และพลตํารวจโท ค. ใหดําเนินการ
เร่ืองที่พันตํารวจโท น. สามีของผูฟองคดีไปมีความสัมพันธชูสาวกับหญิงอ่ืน แตเจาหนาที่ดังกลาว
ไมดําเนินการตามขอรองเรียน ผูฟองคดีจึงไดแจงความดําเนินคดีอาญากลาวหาเจาหนาที่ทั้งเจ็ดคน
ดังกลาว ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗  
ตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 
แตผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน
กลับละเลยไมดําเนินคดี ทําใหผูฟองคดีได รับความเสียหาย ขอใหลงโทษผูกํากับการ 
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน พรอมทั้งให
ชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการละเมิดตามกฎหมาย น้ัน เม่ือการจะนํามาฟองคดี 
ตอศาลปกครองตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง และตองปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือตองเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงในเร่ืองที่นํามาฟอง และความเดือดรอนหรือเสียหาย
ที่ผูฟองคดีไดรับตองเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางหน่ึงอยางใดของหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และการแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ น้ัน ศาลปกครองออกคําบังคับใหได ซ่ึงหมายความวา 
คําขอที่ผูฟองคดีรองขอนั้นตองมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับและศาลมีอํานาจออกคําบังคับใหได การที่ผูฟองคดีมีคําขอใหลงโทษทางอาญากับผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสวบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน จึงไมมีผล 
เปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีซ่ึงเดือดรอนจากเรื่องสามี 
มีความสัมพันธชูสาวกับหญิงอ่ืน และมิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับใหได 
เน่ืองจากมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิไดกําหนดใหศาลปกครอง
มีอํานาจกําหนดคําบังคับที่จะลงโทษทางอาญา และเม่ือศาลไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดี 
ที่ขอใหศาลลงโทษทางอาญากับผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันไวพิจารณาแลว และไมอาจรับคําฟองในสวนของคําขอใหชดใช 
คาสินไหมทดแทน กรณีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีไวพิจารณาไดเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๙๔/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ละเลยตอหนาที่ในการดําเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย
ขาราชการครูที่ทําความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๑ ดําเนินการสอบสวนทางวินัยแลวลงโทษขาราชการดังกลาว น้ัน การท่ี
ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตอผูใตบังคับบัญชาหรือไมน้ัน เปนอํานาจของผูบังคับบัญชา
ที่จะตองพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ศาลปกครองไมมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะออกคําบังคับใหมีการลงโทษทางวินัยขาราชการได 
อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีจะดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีหรือไม ก็มิไดมีผลเปนการเยียวยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอละเลย (ผูถูกฟองคดี) 
ไมดําเนินการทางวินัยแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจาง รวม ๖ คน ที่ตรวจพบ 
สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) ปะปนอยูในปสสาวะ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจางดังกลาว และส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากราชการ 
ไวกอน น้ัน การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจางทองถิ่น น้ัน 
เปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอซึ่งเปนผูบังคับบัญชา 
ของบุคคลดังกลาว และสงผลโดยตรงเฉพาะผูถูกดําเนินการทางวินัยเทาน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดี
ไมดําเนินการทางวินัยตามคําฟองของผูฟองคดีมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพสิทธิของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการทางวินัยดังกลาว ประกอบกับการที่ 
ผูฟองคดีทั้งสองมีคําขอใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงและสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากราชการไวกอน เปนคําขอใหศาล 
เขาไปวินิจฉัยในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ ซ่ึงศาลปกครอง
ไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๗/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหศาลตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีบุตรชายของนาย พ.
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ นํารถยนต 
ของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัวและประสบอุบัติเหตุ จนเปนเหตุใหนางสาว น. ถึงแกความตาย 



 
 
๕๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไมดําเนินการสอบสวนทางวินัย 
แกนาย พ. น้ัน เปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรองเรียนขอความเปนธรรมตอผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๓ (ผูถูกฟองคดี) กรณีดาบตํารวจ ท. ซ่ึงเปนสามีของผูฟองคดีมีพฤติกรรม 
ไมเหมาะสมในทางชูสาวกับนาง ส. แตไมไดรับการพิจารณาดําเนินการใด ๆ ขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ พิจารณาดําเนินการทางวินัยแกดาบตํารวจ ท. ที่มีพฤติกรรม
ในทางชูสาวกับหญิงอ่ืนที่มิใชภรรยาของตน น้ัน การดําเนินการทางวินัยเปนเรื่องระหวางรัฐ 
กับเจาหนาที่ของรัฐที่ผูบังคับบัญชาจะใชดุลพินิจดําเนินการตามที่มีเหตุผลอันสมควร คําขอ 
ของผูฟองคดีมิไดมีผลโดยตรงเปนการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
แตอยางใด ทั้งเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๙/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีไดยื่นฟองขอใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานดําเนินการทางวินัยกับนาง ช. ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐ นาย ท. ตําแหนงรองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๔ และวาที่รอยตรี ป. ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาสงครามวิทยา  
กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการซึ่งมีโทษทางวินัยใหปลดออกหรือไลออกจากราชการเพ่ือให
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาสงครามวิทยาวางลง แลวผูฟองคดีจะไดยื่นคํารองขอยาย 
ไปดํารงตําแหนงดังกลาวแทน จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการทางวินัยกับบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งสามรายดังกลาวตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย น้ัน การดําเนินการทางวินัย
กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งสามราย นอกจากจะไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่ผูฟองคดีไดรับอันเน่ืองจากไมไดยายไปดํารงตําแหนงผู อํานวยการโรงเรียน 
ทาสงครามวิทยาตามที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอไวแลว ยังเปนขั้นตอนการดําเนินการภายใน
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะใชดุลพินิจดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
ศาลปกครองไมอาจกาวลวงเขาไปออกคําบังคับใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรทางการศึกษาทั้งสามรายใหเปนไปตามคําขอของ 
ผูฟองคดีได คําขอของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับใหได และมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็มิไดกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ
ใหมีการดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๕/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอออกโฉนดที่ดินตอสํานักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธุ สาขายางตลาด ซ่ึงลวงเลยเวลากวา ๓ ปแลว แตสํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ 
สาขายางตลาด ยังไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย เน่ืองจากตองคืนคามัดจํา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ 
เสียคาปรับอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากการที่ผูฟองคดีไมสามารถโอนที่ดินแปลงดังกลาวใหแกนาง ภ. 
ผูซ้ือ ไดทันในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงกรมที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธุ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขายางตลาด เพ่ือขอใหสอบสวน 
การดําเนินการทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิดกับนาย ภ. นายชางรังวัดผูรับผิดชอบการรังวัด
ที่ดิน แตก็ไมมีการดําเนินการกับผูกระทําผิดตามกฎหมายแตอยางใด  อีกทั้ง ยังไมมีการชดเชย
คาเสียหายในทางละเมิดใหแกผูฟองคดีอีกดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมที่ดิน
ดําเนินการทางวินัยและทางอาญากับเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการกระทําความผิด น้ัน  
เม่ือคําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามวัตถุประสงคในการฟองคดีน้ี อีกทั้งยังเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะใชดุลพินิจ 
ตามที่เห็นสมควร ซ่ึงศาลปกครองไมอาจกาวลวงไปใชดุลพินิจแทนฝายบริหารในเรื่องดังกลาวได 
คําขอของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหกรมที่ดินดําเนินการทางวินัยและทางอาญากับเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของในการกระทําความผิด จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๗) 

 

(๒) คําขอในเรื่องทางการบริหารงานของฝายบริหาร 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาไดมีประกาศรับสมัคร
คัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาโทเขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ แยกสายคัดเลือกเปนสายปองกันปราบปราม จํานวน ๒๒๐ อัตรา 
และสายอํานวยการและสนับสนุน จํานวน ๘๐ อัตรา ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาไดมีหนังสือ
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวา มีผูเขาสอบสวนใหญสามารถทําขอสอบไดคะแนนคอนขางสูง 
เห็นควรขึ้นบัญชีผูที่อยูในลําดับเกินกวาอัตราที่ไดรับการแตงตั้งในครั้งน้ีไวทั้งหมดของจํานวน
ผูสอบขอเขียน โดยใหเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงลงมา ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มีอัตรารองรับเพ่ิม อาจแตงตั้งผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีในครั้งน้ีโดยไมตองประกาศรับสมัคร
คัดเลือกใหม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งอนุมัติลงในทายหนังสือดังกลาว ผูบัญชาการ
กองบัญชาการศึกษาจึงไดมีประกาศลําดับผูไดรับการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนในการรับสมัคร



 
 
๕๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาโทเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกออกเปนสามบัญชีไดแก บัญชีที่หน่ึง บัญชีผูไดรับการคัดเลือก
ตามลําดับคะแนนตามอัตราที่เปดรับ สายปองกันปราบปราม จํานวน ๒๒๐ คน สายอํานวยการ
และสนับสนุน จํานวน ๘๐ คน บัญชีที่สอง บัญชีผูไดรับการคัดเลือกสํารองเรียงตามลําดับคะแนน 
สายปองกันปราบปราม จํานวน ๕๐ คน สายอํานวยการและสนับสนุน จํานวน ๗ คน และบัญชีที่สาม 
บัญชีผูเขาสอบขอเขียน (เรียงตามลําดับคะแนน) ผูฟองคดีที่ ๙ ขึ้นบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
สํารองสายปองกันปราบปราม ผูฟองคดีที่ ๓๗ ขึ้นบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกสํารอง 
สายอํานวยการและสนับสนุน สวนผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ผูฟองคดีที่ ๑๐ ถึงผูฟองคดีที่ ๓๖ 
ผูฟองคดีที่ ๓๘ และผูฟองคดีที่ ๓๙ ขึ้นบัญชีผูเขาสอบขอเขียน (เรียงลําดับคะแนน) ผูฟองคดี
ทั้งสามสิบเกาคนเห็นวาผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองผูกพัน
และมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการแตงตั้งผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรหากมีอัตรารองรับเพ่ิมเติมโดยไมตองประกาศรับสมัครใหม  ตอมา ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมอบหมายใหผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาออกประกาศรับสมัครและคัดเลือก
ขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี เขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ จํานวน ๔๐๐ อัตรา และออกประกาศ 
รับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรี เขารับการฝกอบรม 
เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
จํานวน ๒,๘๐๐ อัตรา โดยมิไดดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 
เปนขาราชการตาํรวจชัน้สัญญาบตัร เปนการกระทาํที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยมีคําขอใหศาลปกครอง
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร น้ัน เปนอํานาจของฝายปกครองโดยเฉพาะ ศาลปกครอง
ไมอาจออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาล
แมสอด ฟองวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสอด ไดมีประกาศรับสมัครขาราชการระดับชํานาญการ
และชํานาญการพิเศษ เขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงหัวหนาพยาบาล ผลการคัดเลือก
ปรากฏวา นางสาว พ. ไดคะแนนสูงสุด สวนผูฟองคดีไดลําดับที่ ๒  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดตาก
ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหนางสาว พ. รักษาการในตําแหนงหัวหนาพยาบาล  หลังจากนั้น ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดตากวา การคัดเลือกดังกลาวเปนการเล่ือนและ
ยายขาราชการในคราวเดียว ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๐๒/๒๕๕๓ ขอใหดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาดังกลาว  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูวาราชการจังหวัดตากจึงไดทําเร่ืองขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนอกกรอบตําแหนง
เปนระดับต่ําลง/สูงขึ้น ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
ดังกลาว และไดมีประกาศรับสมัครขาราชการเขารับการคัดเลอืกเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาพยาบาล
โดยการรับสมัครดังกลาวรับเฉพาะระดับชํานาญการเทาน้ัน ทําใหผูฟองคดีไมมีสิทธิสมัคร  
ผูฟองคดีเห็นวาประกาศรับสมัครดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเม่ือผูไดรับคะแนน 
เปนลําดับที่หน่ึงขาดคุณสมบัติแลว ควรจะตองเลื่อนผูฟองคดีซ่ึงไดลําดับที่สองใหดํารงตําแหนง
หัวหนาพยาบาลแทน ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของโรงพยาบาลแมสอด ผูวาราชการจังหวัดตาก 
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูวาราชการ
จังหวัดตากมีคําสั่งแตงตั้งใหผูฟองคดีไดรับแตงตั้งและรักษาการในตําแหนงหัวหนาพยาบาล 
โรงพยาบาลแมสอด และใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหเปน
หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลแมสอด น้ัน คําสั่งแตงตั้งใหขาราชการดํารงตาํแหนงหัวหนาพยาบาล 
และการกําหนดคุณสมบัติและการพิจารณาคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
เปนหัวหนาพยาบาลเปนอํานาจของฝายปกครอง ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๗๘/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร โรงพยาบาลชัยภูมิ  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือขออนุมัติปรับปรุงตําแหนง
เปนนิติกร โดยขอใหเสนอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงนิติกร 
หลังจากนั้น ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิมีคําส่ังใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงานที่ฝายสวัสดิการสังคม
กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ผูฟองคดีจึงไดรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ  
ขอใหทบทวนคําสั่งดังกลาวและขออนุมัติการปรับปรุงตําแหนงของผูฟองคดีเปนตําแหนงนิติกร  
แตจนถึงวันฟองยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชัยภูมิดําเนินการออกคําสั่งและปรับปรุงตําแหนงของผูฟองคดีเปนตําแหนงนิติกร น้ัน 
การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมตําแหนงภายในหนวยงานเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๖๗/๒๕๕๕) 

เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ สํานักงาน
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไดสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ และในขณะเดียวกัน ผูฟองคดี
ไดสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง



 
 
๕๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ โดยอาศัยความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณเฉพาะตัว ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘ ในตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖  
ตอมา ผูฟองคดีไดผานการคัดเลือกใหเลื่อนขึ้นแตงตั้งตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖  
ซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ังเลื่อนและแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 
จนกระทั่งตอมา ไดมีประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖  
ซ่ึงผูฟองคดีเปนผูสอบคัดเลือกไดในลําดับที่ ๕ โดยปลัดกรุงเทพมหานครไดมีคําส่ังเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการผูสอบคัดเลือกไดจํานวน ๒๘ ราย ใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖  
ตามตําแหนงที่วาง โดยขามลําดับผูสอบคัดเลือกไดของผูฟองคดีไป ผูฟองคดีจึงไดรองทุกข 
ตอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผลการพิจารณา 
เรื่องรองทุกข รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยสั่งการ 
ใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดีตามมติ ก.ก. ขอใหศาลมีคําพิพากษาคือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ของปลัดกรุงเทพมหานครในสวนที่ขามลําดับผูสอบคัดเลือกไดของผูฟองคดีไป และใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ยกคํารองทุกขของผูฟองคดี น้ัน การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดี จึงชอบแลว แตที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําบังคับใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง 
ผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ยอนหลังไป ตั้งแตวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุดน้ัน ในกรณีที่มีการฟองคดีวามีการออกคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
หากศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวาคําส่ังพิพาทไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองก็มีอํานาจ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะออกคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งพิพาท 
โดยกฎหมายมิไดใหอํานาจแกศาลปกครองที่จะออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีออกคําสั่งแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดได เพราะเปนอํานาจบริหารโดยแทของฝายปกครอง 
ศาลปกครองมีอํานาจแตเพียงตรวจสอบการใชอํานาจของผูถกูฟองคดีวา เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม หากเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลมีอํานาจออกคําบังคับใหเพิกถอน
การกระทําน้ันได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรจราจร  
สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ จํานวน ๒๗๑ คน โดยเปนขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่ไดรับ 
การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับสารวัตร จํานวน ๔๗ คน และมีคําสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจ 
จํานวน ๑๑ คน โดยมีขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนระดับสารวัตร จํานวน ๒ คน แตไมมีรายชื่อผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสารวัตร
ตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีมีอาวุโสอยูในลําดับที่ ๑๕ ของกองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๓ และลําดับที่ ๒๕๕ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล แตไมได รับ 
การพิจารณาแตงตั้ง ในขณะที่ขาราชการตํารวจบางรายที่มีลําดับต่ํากวาผูฟองคดีไดรับการ 
เลื่อนตําแหนงเปนสารวัตร การพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดี 
ไดรองเรียนขอความเปนธรรมตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตอมาปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
แจงผลการพิจารณาวา การพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจดังกลาวไดดําเนินการโดยยึดหลักเกณฑ
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไวอยางเครงครัดตลอดทุกขั้นตอน ผูฟองคดีเห็นวาไมได 
รับความเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองศาล ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีคําส่ังแตงตั้งผูฟองคดี
ดํารงตําแหนงสารวัตร น้ัน อํานาจในการแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรไดหรือไม ยอมเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาตามที่กฎหมายกําหนดไว 
เปนการเฉพาะ ศาลปกครองจึงไมอาจกาวลวงเขาไปออกคําบังคับในกรณีดังกลาวได 
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๔๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมปศุสัตวมีคําส่ังใหเลื่อนขาราชการ โดยมีคําส่ัง
เลื่อนผูฟองคดี ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดอุดรธานี ไปดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอ (สัตวแพทย) ระดับอาวุโส สํานักงานปศุสัตว
อําเภอเมืองอุดรธานี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี แทนที่จะมีคําส่ังแตงตั้งใหผูฟองคดี 
ดํารงตําแหนงหัวหนากลุม (สัตวแพทย) ระดับอาวุโส กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนา
ปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวดัอุดรธานี อันเปนตําแหนงเลขที่ที่ผูฟองคดีครองอยูกอนออกคําสั่ง 
และอธิบดีกรมปศุสัตวไดมีคําส่ังแตงตั้งนาย ณ. ตําแหนงปศุสัตวอําเภอ (สัตวแพทย) ระดับอาวุโส 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุดรธานี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี ใหดํารงตําแหนง
หัวหนากลุม (สัตวแพทย) ระดับอาวุโส กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานีแทนผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา การออกคําสั่งดังกลาว 
เปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมและใชดุลพินิจโดยมิชอบ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งใหเลื่อน
ขาราชการรายของผูฟองคดี และแกไขรายของนาย ณ. โดยเปล่ียนเปนชื่อผูฟองคดี และ 
ใหอธิบดีกรมปศุสัตวมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี และมีคําส่ังแตงตั้งนาย ณ. 
กลับไปดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุดรธานี สํานักงานปศุสัตว



 
 
๕๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดอุดรธานี ตามเดิม น้ัน กรณีดังกลาวเปนอํานาจบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน 
ของอธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะผูบังคับบัญชาของฝายปกครอง ศาลปกครองจึงไมอาจกําหนด 
คําบังคับกาวลวงอํานาจในการบริหารงานบุคคลแทนผูถูกฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู งานปองกัน
และปราบปราม สถานีตํารวจภูธรปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ปฏิบัติหนาที่สายตรวจ  
ตอมา ไดรับคําสั่งใหเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยผูฟองคดีสอบได
สายสอบสวนและนิติกรและยังไมขาดจากตําแหนงหนาที่เดิม หลังจากอบรมเสร็จ ผูฟองคดี 
ไดกลับมาปฏิบัติหนาที่สายตรวจเหมือนเดิมเปนเวลาประมาณ ๑ เดือน ๑๕ วัน ผูฟองคดีไดรับ
บรรจุแตงตั้งเปนตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยในระหวางเวลาที่ผูฟองคดีอบรม ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง (ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือไปยังสถานีตํารวจภูธรตาง ๆ ใหหักเงิน
ประจําตําแหนงสายปองกันและปราบปราม สายตรวจจราจร และสายสืบสวน สําหรับขาราชการตํารวจ
ที่สอบไดสายสอบสวนและนิติกรซ่ึงเปนตําแหนงที่ผูฟองคดีสอบได ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี
ไมสามารถตัดเงินประจําตําแหนงดังกลาวได ขอใหศาลวินิจฉัยวา คําส่ังแตงตั้งนายตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร ในตําแหนงนิติกร เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม หากไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลสั่งใหกําหนดตําแหนงนิติกรขึ้นในสายสอบสวนและนิติกร น้ัน คําขอดังกลาว 
ไมไดเก่ียวของโดยตรงกับความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีอางวาไดรับจากการถูกตัดเงิน
ประจําตําแหนง  อีกทั้ง ผูฟองคดีก็มิไดอางในคําฟองวาผูฟองคดีไดรับความเดือนรอนเสียหาย
จากการแตงตั้งผูฟองคดีเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในตําแหนงนิติกรอยางไร ประกอบกับ 
คําขอใหศาลสั่งใหกําหนดตําแหนงนิติกรขึ้นในสายสอบสวนและนิติกรเปนคําขอที่ศาลปกครอง
ไมอาจมีคําบังคับใหได เน่ืองจากการกําหนดตําแหนงขาราชการตํารวจเปนอํานาจของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติซ่ึงเปนอํานาจฝายบริหาร มิใชอํานาจของศาลแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๔๗/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจําภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานประจําภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก จํานวน ๙ ราย โดยผูฟองคดีไดลําดับที่ ๓  
ผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิไดรับการคัดเลือก



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาล ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาวเฉพาะกรณีผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้งการกระทําทางปกครองอ่ืนที่เก่ียวของ  ตอมา ผูฟองคดี
ยื่นคําฟองเพ่ิมเติม โดยมีคําขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเพิกถอนประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง  
ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจําภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ รวมทั้งการกระทําทางปกครองอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด และใหสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) 
บรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามที่กฎหมายกําหนด น้ัน การบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนอํานาจหนาที่ของเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ซ่ึงจะตอง
พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของกําหนด ศาลจึงมิอาจกาวลวง
ไปใชอํานาจแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติได คําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินไดออกคําสั่ง เร่ือง การจัดขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงในกรมพัฒนาที่ดิน โดยไดตัดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา 
ประจํากองชางออกไป ไมมีการระบุหนาที่ของสวนราชการและหนาที่ของตําแหนงตาง ๆ  
ในคําส่ัง ไมมีการประกาศใหเจาหนาที่ไดแสดงความประสงคขอยายเขาสูตําแหนงตาง ๆ  
ตามโครงสรางสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ไมเปนไปตามมาตรา ๔๗  
และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกรมพัฒนาท่ีดินดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา  
จากการปรับปรุงโครงสรางการแบงงานภายใน และการเกลี่ยอัตรากําลังภายในของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา ชํานาญการพิเศษ กลุมมาตรฐานการสํารวจออกแบบ 
การพัฒนาที่ดินดานวิศวกรรม ผูฟองคดีไมไดถูกเปลี่ยนระดับตําแหนง ยังคงอยูในตําแหนงเดิม 
มีอัตราเงินเดือนเทาเดิม การเกลี่ยอัตรากําลังภายในหนวยงานเพื่อการบริหารงานบุคคล 
ของกรมพัฒนาที่ ดินยังไมมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี เพราะผูฟองคดี 



 
 
๕๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยังคงดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา ชํานาญการพิเศษ กลุมมาตรฐานการสํารวจออกแบบ 
การพัฒนาที่ดินดานวิศวกรรม และมีอัตราเงินเดือนเทาเดิม  นอกจากน้ัน ในการปรับปรุง
โครงสรางและการเกลี่ยอัตรากําลังภายในหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดินตองเปนไปตามความรู
ความสามารถและความเหมาะสมของขาราชการแตละคน ความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีกลาวอางน้ันยังไมใชความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการออกคําส่ังของอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน อีกทั้งการกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนคําส่ังทั้งหมดหรือบางสวนตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
ตามที่ผูฟองคดีอาง จะเปนการกาวลวงอํานาจในการบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
ผูฟองคดีจึงไมเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๗/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมอบท่ีดินของผูฟองคดีบางสวนใหเทศบาล
ตําบลควนเนียง (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือสรางเปนคูระบายนํ้า แตเทศบาลตําบลควนเนียงละเลย 
ไมดําเนินการ ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเทศบาลตําบลควนเนียงดําเนินการสรางคูระบายน้ํา 
ใหแลวเสร็จ น้ัน การที่เทศบาลตําบลควนเนียงจะดําเนินการตามอํานาจหนาที่กอสรางคูระบายน้ํา
หรือไม เม่ือใด ยอมเปนเรื่องของนโยบายการบริหาร ซ่ึงศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับ 
ใหผูถูกฟองคดีดําเนินการหรือไมดําเนินการเก่ียวกับนโยบายการบริหารได ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูมีสิทธิฟองคดีตามคําขอดังกลาวตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูยื่นขอเสนอเปนที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ (e - Learning) ตามหนังสือเชิญชวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดี) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ 
(e - Learning) และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผานระบบสารสนเทศ (e - Learning) พรอมกับการยกเลิกกระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ  
ตามคําสั่งดังกลาวดวยเนื่องจากผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินกระบวนการจัดจางตามคําส่ังทั้งสองฉบับ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุที่วากระบวนการในการคัดเลือก 
ที่ปรึกษาเดิมตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผานระบบสารสนเทศ (e - Learning) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ และคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ (e - Learning) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
ยังไมมีการแจงผลการคัดเลือกใหผูฟองคดีทราบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาตามคําสั่งเดิมทั้งสองฉบับ
และดําเนินการใหผูฟองคดีเขาเจรจาตกลงราคาตามขั้นตอนการจัดจางที่ปรึกษาดวยวิธีการ
คัดเลือก น้ัน การที่ผูถูกฟองคดีจะพิจารณาประกาศผลการคัดเลือกหรือจัดใหมีการเจรจาตกลงราคา 
เปนอํานาจในทางบริหารของหนวยงานทางปกครอง ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับ
ดังกลาวไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๖๓/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบขอหารือขอมูล 
การปรับโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ แจงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) วา พนักงานขับรถ พนักงานเก็บคาโดยสาร 
และพนักงานประจํารายวันขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมไดจาง
จากเงินงบประมาณรายจาย จึงไมอยูในขายที่จะไดรับการปรับโครงสรางอัตราคาจางลูกจาง 
ของสวนราชการรอยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิบดีกรมบัญชีกลางทําตามอํานาจ
หนาที่โดยเครงครัด ปกปองเงินของประเทศมิใหบกพรอง และตองไมงดเวนใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิ
ที่พึงมีพึงได น้ัน การแจงขอมูลดังกลาวจึงเปนการชี้แจงหรือใหขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน 
อันเปนการปฏิบัติการภายในหนวยงานของรัฐ ยังไมมีผลกระทบถึงสถานภาพของสิทธิ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรืออาจจะเดือดรอนอันเนื่องมาจาก 
การกระทําหรืองดเวนการกระทําของอธิบดีกรมบัญชีกลางอันมีสิทธิ นําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่อธิบดี
กรมบัญชีกลางจะจัดสรรงบประมาณรายจายเปนประการใด เปนเรื่องของการบริหาร 
เงินงบประมาณตามนโยบายของรัฐ ศาลปกครองไมมีอํานาจออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๕๗) 



 
 
๕๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๓) คําขอใหศาลปกครองมีคําสั่งในเรื่องที่เปนดุลพินิจของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ตรัง ขอไปชวยราชการในสถานศึกษาที่ขาดอัตรากําลัง โรงเรียนประถมศึกษา 
แหงใดก็ไดในเขตทองที่อําเภอเมืองตรัง และไดมีหนังสือติดตามสอบถามความคืบหนา 
กรณีดังกลาวอีกหลายฉบับ แตยังมิไดรับแจงผลการพิจารณาที่แนชัดแตอยางใด จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแหงใดก็ได 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ และใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
กับการบริหารงานบุคคลปฏิบัติหนาที่ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา น้ัน กรณีน้ี 
ผูมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาวไดแกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตการที่ผูฟองคดี
ยื่นคําฟองเปนคดีน้ี โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาซ่ึงมิใชเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายที่อาจมีคําส่ังแตงตั้ง 
ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาใดตามคํารองขอของผูฟองคดีได  อีกทั้ง 
การพิจารณาใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราว น้ัน 
ยอมตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และเปนดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามกฎหมายที่จะพิจารณามีคําส่ังดังกลาว กรณีคําขอของผูฟองคดี
จึงมีลักษณะเปนคําขอที่ศาลปกครองมิอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งหกเปนผูมีรายชื่อในบัญชีสํารองผูสอบ 
ผานขอเขียนเรียงตามลําดับคะแนนสายอํานวยการและสนับสนุน (อก.๒) ตามทายหนังสือ
กองบัญชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําส่ังอนุมัติตามที่
ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาเสนอ หากมีอัตรารองรับเพ่ิมเติม โดยไมตองประกาศรับสมัครใหม  
ดังน้ัน เม่ือมีอัตราและตําแหนงวาง ซ่ึงผูกพันผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติใหมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว การที่ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรม
เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ จํานวน 
๔๐๐ อัตรา และออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรี
เขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ จํานวน ๒ ,๘๐๐ อัตรา โดยไมบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีทั้งหก 
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการ
แตงตั้งผูฟองคดีทั้งหกเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร น้ัน ศาลไมอาจกาวลวงบังคับให 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีทั้งหก
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 
นิติกรชํานาญการ สังกัดสวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ๒๖ ฟองวา คําสั่งของกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ เลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนสามัญตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งป 
(๑ เมษายน ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) โดยผูฟองคดีมีชื่ออยูในบัญชีรายละเอียด 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการแนบทายคําส่ังดังกลาวและไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองออกคําบังคับ โดยส่ังใหอธิบดีกรมสรรพากรลงโทษ 
ทางวินัยแกนาย จ. ซ่ึงเปนบุคคลอ่ืนที่ไมมีอํานาจและมีอคติกับผูฟองคดีมาจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการทํางานของสวนกฎหมายเพื่อเปนหลักฐานการพิจารณาความดีความชอบ  
ในขอหาปฏิบัติตนนอกเหนืออํานาจหนาที่ และลงโทษทางวินัยแกนาง อ. ในขอหาไมปฏิบัติตน
ตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน 
การที่ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตอผูใตบังคับบัญชาหรือไมน้ัน เปนอํานาจดุลพินิจ 
ของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณี การที่อธิบดีกรมสรรพากร
จะไมดําเนินการใด ๆ ตอนาย จ. และนาง อ. ก็ไมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย ประกอบกับการที่อธิบดีกรมสรรพากรจะดําเนินการ
ทางวินัยหรือไม ก็ไมมีผลเปนการเยียวยาทุกขหรือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีโดยตรง ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองขอใหศาลมีคําบังคับตามคําขอดังกลาวได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๘/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา กรมสรรพสามิตนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูฟองคดีในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๓) และในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๔) ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูอํานวยการสํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต อยางไมเปนธรรม  
ไมตรงกับความเปนจริง เลือกปฏิบัติและไมสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานตามระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการ (PMS) มาใชเลื่อนเงินเดือนของผูฟองคดีในชวงเวลาดังกลาวเพียงรอยละ 



 
 
๕๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒.๘ และรอยละ ๒.๗ ตามลําดับ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมสรรพสามิตและอธิบดีกรมสรรพสามิตดําเนินการเร่ืองการพิจารณาแตงตั้ง 
โยกยาย การเขารับการฝกอบรม และดําเนินการลงโทษทางวินัยตอผูอํานวยการสํานักแผนภาษี 
กรมสรรพสามิต และผู อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต น้ัน  
การพิจารณาแตงตั้งโยกยายบุคลากรในหนวยราชการเปนอํานาจในการบริหารงานบุคคล 
ของผูบังคับบัญชาที่จะใชดุลพินิจพิจารณาสั่งการไดตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดเพ่ือประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล สวนการคัดเลือก
บุคลากรในหนวยราชการเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
ที่จะพิจารณา ศาลไมมีอํานาจที่จะพิพากษาหรือมีคําสั่งใหกรมสรรพสามิตและอธิบดี 
กรมสรรพสามิตอนุมัติใหผูฟองคดีเขารับการอบรมหลักสูตรใดได สวนการพิจารณาลงโทษ 
ทางวินัยแกผูอํานวยการสํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต และผูอํานวยการสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต เปนเรื่องการใชอํานาจทางการบริหารของผูบังคับบัญชา 
ที่จะพิจารณาดําเนินการกับผูใตบังคับบัญชาตามควรแกพฤติการณเปนรายกรณีอันถือเปน
มาตรการภายในฝายปกครองโดยเฉพาะ อีกทั้งมิไดมีผลเปนการชดเชยความเดือดรอนหรือ
เสียหายแกผูฟองคดีโดยตรง คําขอดังกลาวขางตนของผูฟองคดีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคับใหได  ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรจราจร 
สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ จํานวน ๒๗๑ คน โดยเปนขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่ไดรับการ
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับสารวัตร จํานวน ๔๗ คน และมีคําส่ังแตงตั้งขาราชการตํารวจ 
จํานวน ๑๑ คน โดยมีขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น 
เปนระดับสารวัตร จํานวน ๒ คน แตไมมีรายชื่อผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสารวัตร
ตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีมีอาวุโสอยูในลําดับที่ ๑๕ ของกองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๓ และลําดับที่ ๒๕๕ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล แตไมได รับ 
การพิจารณาแตงตั้ง ในขณะที่ขาราชการตํารวจบางรายที่มีลําดับต่ํากวาผูฟองคดีไดรับการ 
เลื่อนตําแหนงเปนสารวัตร การพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดี 
ไดรองเรียนขอความเปนธรรมตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตอมาปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
แจงผลการพิจารณาวาการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจดังกลาวไดดําเนินการโดยยึด



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หลักเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไวอยางเครงครัดตลอดทุกขั้นตอน ผูฟองคดีเห็นวา
ไมไดรับความเปนธรรม จึงนําคดีมาฟอง ขอใหหามมิใหผูกํากับการกองกํากับการกําลังพล 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับงานดานกําลังพลเปนเวลาอยางนอย ๑๐ ป น้ัน 
คําขอที่ผูฟองคดีรองขอตอศาลใหออกคําบังคับใหน้ัน จะตองมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ และคําขอนี้ตองอยูในอํานาจของศาลที่จะออกคําบังคับใหได  
เม่ือคําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะใชดุลพินิจตามที่เห็นสมควร 
ศาลปกครองไมอาจกาวลวงไปในการดําเนินการของฝายบริหาร โดยมีคําพิพากษาใหผูกํากับการ
กองกํากับการกําลังพล กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการในเรื่องดังกลาวได คําขอ 
ของผูฟองคดีในสวนนี้จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนถึงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพ่ือใหดําเนินการสอบสวนและลงโทษเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวของ ทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางแพง เน่ืองจากไดรวมกันออกประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีตองไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย เน่ืองจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ (กทจ.) ไดอาศัยอํานาจ
ตามประกาศฉบับดังกลาวมีมติโอนยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงที่เทศบาลตําบลหนองบัว 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดําเนินการสอบสวนและลงโทษเจาหนาที่ของรัฐในระดับกรม สํานัก และกองที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดในการออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย รวมไปถึงคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลดวย และใหดําเนินการสอบสวนและลงโทษเจาหนาที่ของรัฐในระดับจังหวัด 
รวมทั้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุทุกคนท่ีไดสมคบกันลงมติโอนยาย 
ผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงที่เทศบาลตําบลหนองบัวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งทางวินัย ทางอาญา 
และทางแพง น้ัน การดําเนินการทางวินัย และการดําเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพงแกเจาหนาที่
ของรัฐตามคาํขอของผูฟองคดีดังกลาว เปนอํานาจดุลพินิจโดยแทของกระบวนการบริหารงานบุคคล
ซ่ึงฝายปกครองโดยผูบังคับบัญชาที่ มี อํานาจหนาที่ที่ เ ก่ียวของจะพิจารณาดําเนินการ 



 
 
๕๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่เห็นสมควรและตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซ่ึงศาลปกครองไมอาจกาวลวงการใชดุลพินิจ
ดังกลาวได จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา กระทรวงการคลังมีหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม กรณีการปรับระดับชั้นงาน โดยใหปรับ
จากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ จากระดับ ๒ เปนระดับ ๓ จากระดับ ๓ เปนระดับ ๔ ตามที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด เม่ือลูกจางประจําผูน้ันมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ผูฟองคดีเปนลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีคุณสมบัติที่จะไดรับ 
การปรับระดับชั้นงานตามหนังสือดังกลาว จึงไดมีหนังสือรองขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี ปรับระดับชั้นงานและอัตราคาจางของผูฟองคดีใหถูกตองตามหนังสือดังกลาว  
แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไมดําเนินการออกคําส่ังปรับระดับชั้นงานของตําแหนง
ลูกจางใหแกผูฟองคดี  ตอมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีประกาศกําหนดเง่ือนไข 
ในการปรับระดับชั้นงานตองผานการประเมินจากคณะกรรมการ โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
หรือการสอบขอเขียนหรือการสัมภาษณหรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นสมควร ผูฟองคดีเห็นวา
ประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เปนการสรางเง่ือนไขเพ่ิมเติมจากที่สํานักงาน ก.พ. และ
กระทรวงการคลังไดกําหนดไว  ตอมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดแจงผูฟองคดีวา  
ตองดําเนินการตามขั้นตอน โดยตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือปรับระดับชั้นงาน
และเลื่อนเงินเดือนตามระบบการประเมินและตามหวงเวลาที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติอยูตามปกติกอน 
จึงยังไมมีการปรับระดับชั้นงานและอัตราคาจางใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงอุทธรณเร่ืองดังกลาว
ตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวา โดยคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดยกอุทธรณของผูฟองคดี ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออกคําสั่งปรับระดับชั้นงาน 
ใหผูฟองคดี น้ัน เม่ือคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวมีผลผูกพันตามกฎหมายตอคูกรณี 
ในอุทธรณใหตองปฏิบัติตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงดวยเหตุประการอ่ืน  
เม่ือผูฟองคดีมิไดมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว ศาลปกครองจึงยังไมอาจ
กาวลวงเขาไปกําหนดคําบังคับใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออกคําส่ังใหปรับ
ระดับชั้นงานแกผูฟองคดีในกรณีน้ีได คําขอของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคับใหได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๖) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงบุคลากร ๗ว สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ และเปนผูที่มีคุณสมบัติอยูในขาย 
ไดรับการจัดลงกรอบอัตรากําลังของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ตอมา ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
กําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
รวม ๖๐ ราย โดยไมปรากฏรายชื่อของผูฟองคดี แตตอมาสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือแจงเวียน
ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแหงถือปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการจัดขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ตามกรอบอัตรากําลังในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กําหนดเพ่ิมเติม 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จึงไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังกลาว และในวันเดียวกันผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
ไดมีคําสั่งกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) รวม ๘๕ ราย โดยแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
บุคลากร ๗ว ตําแหนงเลขที่ อพ ๗๙ ซ่ึงเปนอัตรากําลังนอกกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผูฟองคดีเห็นวา
การออกคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ดําเนินการแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนง
บุคลากร ๗ว ตามกรอบอัตรากําลังในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ตามกรอบ
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด น้ัน การแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงบุคลากร ๗ว ตามกรอบ
อัตรากําลังในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ที่จะใชดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสม
และตามที่กฎหมายกําหนด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลไมอาจกาวลวงไปกําหนด 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๕/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดมีคําสั่ง 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔) ใหแกผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหหนวยงาน
ประเมินใหความเปนธรรมในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการชุดใหม 



 
 
๕๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และขอขั้นเงินเดือนใหม น้ัน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาอันเปนการบริหารงานบุคคลภายในของหนวยงาน 
ศาลปกครองมิอาจกาวลวงไปใชดุลพินิจแทนฝายปกครองได คําขอดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลปกครอง
ไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๘/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนคนพิการตองใชรถเข็นผูพิการ ฟองวา ผูฟองคดี
ไดสมัครสอบแขงขันตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในวันสอบแขงขัน องคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตมิไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอบใหแกผูฟองคดี โดยสนามสอบอยูชั้น ๓ ของอาคาร
ซ่ึงไมมีลิฟท ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาหองสอบได  แมตอมา องคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตไดจัดใหผูฟองคดีเขาสอบที่กองอํานวยการสอบ ซ่ึงอยูชั้นลางของอาคาร แตเปนเวลา 
ที่ผูเขาสอบคนอ่ืนไดเขาหองสอบแลว ทําใหผูฟองคดีไมมีสมาธิและไมพรอมกับการสอบ  
เปนเหตุใหผูฟองคดีตองสูญเสียสิทธิและโอกาสในการสอบ อันเปนการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงและเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี ขอใหศาล
ออกคําบังคับใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตลงโทษทางวินัยกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ น้ัน  
เปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทําความผิด
อันกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หนวยงานของรัฐจึงเปนผูเสียหายในกรณีที่มีการ
กระทําความผิดทางวินัยซ่ึงศาลไมมีอํานาจออกคําบังคับใหได สวนกรณีที่ขอใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ตจัดจางและจายเงินเดือนตามวุฒิแกผูฟองคดี ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตจัดอบรมเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ ของคนพิการ หรือใหผูที่เก่ียวของกับเหตุการณออกมา 
แถลงขอโทษ และยอมรับผิดตอหนาส่ือเปนลายลักษณอักษรนั้น เปนคําขอที่ศาลไมอาจออก 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๖/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูเชาและครอบครองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๕๗๕๗ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ตอมา เจาของที่ดินไดขอรังวัดแบงแยกที่ดิน
เปนแปลงยอย และจากผลการรังวัดที่ดินทําใหผูฟองคดีทราบวามีผูขุดบอนํ้าขนาดใหญรุกล้ํา 
เขาไปในทางสาธารณประโยชนซ่ึงอยูทางดานทิศเหนือของที่ดินแปลงดังกลาว จึงไมสามารถ 
ใชทางสาธารณประโยชนเปนทางเขาออกที่ดินได ผูฟองคดีไดรองเรียนไปยังเทศบาลตําบล
เกล็ดแกว และยื่นฟองผูขุดบอนํ้าเปนคดีแพงตอศาลจังหวัดพัทยา ใหรับผิดชดใชคาเสียหาย  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอมา นายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว ไดใหการเปนพยานโจทกในคดีแพงที่ผูฟองคดีไดฟอง 
ผูขุดบอนํ้าเปนจําเลยใหชดใชคาเสียหายวา ไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับบอนํ้าที่อยู 
ในทางสาธารณประโยชน ทั้ง ๆ ที่สถานีตํารวจภูธรสัตหีบไดแจงขอเท็จจริงใหเทศบาลตําบล
เกล็ดแกวทราบแลว การใหถอยคําดังกลาวทําใหไมมีขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะและขนาด 
ของบอนํ้าเพ่ือใหศาลใชประกอบการพิจารณาคดีในการประเมินความเสียหายของผูฟองคดี  
และยังทําใหพนักงานสอบสวนไมสามารถดําเนินการสอบสวนและจับกุมผูกระทําผิดได 
เน่ืองจากไมมีผูเสียหายรองทุกข ผูฟองคดีเห็นวาเทศบาลตําบลเกล็ดแกวและนายกเทศมนตรี
ตําบลเกล็ดแกวละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายที่ไมแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
เพ่ือดําเนินคดีกับผูบุกรุกทางสาธารณประโยชนในเขตพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ  นอกจากนี้ ยังใหการเท็จ
และปดบังขอเท็จจริงตอศาลจังหวัดพัทยาจนเปนเหตุใหไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริงในคดีดังกลาวได 
ทําใหศาลจังหวัดพัทยาพิพากษายกฟอง อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลเกล็ดแกว นายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว 
พรอมเจาหนาที่ในสังกัดที่เก่ียวของเขาสํารวจขอเท็จจริงที่มีบอนํ้าในทางสาธารณประโยชน  
และดําเนินการปรับปรุงทางสาธารณประโยชนใหใชประโยชนได นํารายงานการปฏิบัติงานดังกลาว
สงผูฟองคดี ศาลจังหวัดพัทยา และสถานีตํารวจภูธรสัตหีบ ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ  
ใหเทศบาลตําบลเกล็ดแกว นายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกวรับโทษทางวินัย ทางปกครอง ทางแพง 
และทางอาญา และใหพนจากการเปนพนักงานของรัฐตลอดไป และใหรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรสัตหีบ เพ่ือสอบสวนและนําผูกระทําผิดมาลงโทษและรับผิดตามกฎหมาย
โดยเร็ว น้ัน คําขอดังกลาวเปนคําขอที่ไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามวัตถุประสงคในการฟองคดีน้ี เพ่ือใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดูแล 
และรักษาทางสาธารณประโยชนแตอยางใด และเปนการกาวลวงเขาไปใชดุลพินิจแทนฝายบริหาร 
คําขอดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา นายอําเภอเชียงขวัญตรวจสอบเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 
กรณีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและโครงการทํานํ้าหมักและสารสกัดชีวภาพของคณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนและกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการทํานํ้าหมักและสารสกัดชีวภาพ ซ่ึงการตรวจสอบมีลักษณะไมสุจริตและขัดกับ
พยานหลักฐานที่ปรากฏอยางชัดแจง ขอใหนายอําเภอเชียงขวัญดําเนินการทางกฎหมาย 
แกคณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการดําเนินโครงการทํานํ้าหมักและสารสกัดชีวภาพในความผิด



 
 
๕๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามคํารองเรียนของผูฟองคดี น้ัน หนังสือของผูฟองคดีที่ขอใหดําเนินคดีกับคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและกิจการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และคณะกรรมการดําเนินโครงการทํานํ้าหมักและสารสกัดชีวภาพ ในความผิดฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๖๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
เปนการดําเนินการทางอาญากับคณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและ
กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการดําเนินโครงการทํานํ้าหมัก
และสารสกัดชีวภาพ ซ่ึงกรณีดังกลาวผูฟองคดีสามารถรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ไดโดยตรงอยูแลว และการดําเนินการทางอาญาหรือการดําเนินการทางวินัยเปนดุลพินิจของ
นายอําเภอเชียงขวัญที่จะพิจารณาดําเนินการ ศาลไมอาจกาวลวงโดยมีคําส่ังใหนายอําเภอเชียงขวัญ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวได คําขอนี้จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๔๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายและผูกํากับการ 
สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ ไมดําเนินการจัดระเบียบในบริเวณเวิ้งคลองถม  
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําสินคาเขาไปขายในบริเวณที่พิพาทได ขอใหศาลส่ังใหผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายและผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ ดําเนินการให 
ผูฟองคดีกับพวกกลุมผูคาของเกากลับไปตั้งขายในที่เดิมไดตามปกติ น้ัน แมวาผูอํานวยการ 
เขตปอมปราบศัตรูพายและผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ มีอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในการดําเนินการจัดระเบยีบในบริเวณดังกลาวก็ตาม แตการที่ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพาย
และผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ จะดําเนินการจัดระเบียบอยางไร และ 
จะใหบุคคลใดนําสินคาเขาไปขายในบริเวณพิพาทไดหรือไม อยางไร เปนอํานาจดุลพินิจ 
ของผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายและผูกํากับการ สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ 
ศาลปกครองไมอาจกาวลวงออกคําบังคับ อันเปนการใชดุลพินิจแทนฝายปกครองได จึงเปนคําขอ
ที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภูและไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู และไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภู ซ่ึงเปนองคกรจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฟองวา นายกองคการบริหาร



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนจังหวัดหนองบัวลําภูมีคําส่ังอนุมัติใหมีการจายขาดเงินสะสมและเสนอญัตติขออนุมัติ 
จายขาดเงินสะสมสวนที่เก็บรักษาที่องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือแกไขปญหา
สถานการณการระบาดของไขเลือดออก ดําเนินการควบคุมไขเลือดออก จัดซ้ือเคมีภัณฑและ
ครุภัณฑเคร่ืองพน โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมีลักษณะเปนการเอ้ือประโยชนแกผูขาย
เพียงกลุมเดียว และมีราคาสูงเกินกวาราคาทองตลาด ขอใหเพิกถอนการกําหนดคุณลักษณะ
และราคาของเคมีภัณฑและครุภัณฑเคร่ืองพนฝอยละอองทั้งหมด น้ัน การกําหนดคุณลักษณะ
และราคาของเคมีภัณฑและครุภัณฑเคร่ืองพนฝอยละอองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภูเปนการดําเนินการเพื่อใหทราบประมาณการงบประมาณที่จะใชในการจัดซ้ือ
เคมีภัณฑและครุภัณฑเพ่ือเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
ประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จึงเปนอํานาจดุลพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภูที่ศาลไมอาจกาวลวงไปกําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนงสารวัตรธุรการ ฟองวา  
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผล
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย เน่ืองจากกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
โดยตองหาคดีอาญา ฐานรวมกันขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต และรวมกันสงออก 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ (ซูโดอีเฟดรีน) โดยไมไดรับอนุญาต ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเจาหนาที่รอผลคดีอาญาตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๑/๒๕๕๕ ของศาลจังหวัดพะเยา 
จนกวาคดีจะถึงที่สุดแลวจึงดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดี ซ่ึงการรอผลคดีอาญาจนกวา 
คดีจะถึงที่สุด แลวจึงดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดีน้ัน เปนอํานาจดุลพินิจของผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๐/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ละเลย 
ตอหนาที่ในการดําเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยนาย ว. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และนาย ช. นิติกร กรณีบุคคลทั้งสองรวมกันจัดทําเอกสารประกอบ 
การสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีอันเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฏิบัติหนาท่ีในการสอบสวนตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน การที่
ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตอผูใตบังคับบัญชาที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดดังกลาว



 
 
๕๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือไม เปนอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะดําเนินการตามควรแกกรณี 
และภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจดุลพินิจของฝายบริหาร
สั่งใหฝายบริหารดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูหน่ึงผูใดได ดังนั้น จึงเปนคําขอที่ไมอยู 
ในอํานาจศาลปกครองที่จะออกคําบงัคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ และการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะดําเนินการตามคําขอของ 
ผูฟองคดีหรือไม ก็หามีผลเปนการเยียวยาหรือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี
ไดโดยตรง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๗/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ในการจัดซ้ือจัดจางโครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานขา-ดอนปอ ตําบลบานขา-ตําบลเหลาพัฒนา 
อําเภอศรีสงคราม-อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความเห็นวา 
ผูฟองคดีกับพวกรวม ๔ คน ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนจังหวัด
นครพนมจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงผูฟองคดี เปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหมีการรื้อฟนหรือสอบสวนหรือ
กระทําการใด ๆ อันอาจกระทบสิทธิของผูฟองคดีในมูลการกลาวหาเดิมอีก น้ัน การท่ีจะรื้อฟน
หรือสอบสวนหรือกระทําการใด ๆ อันอาจกระทบสิทธิของผูฟองคดีในมูลการกลาวหาเดิม  
เปนดุลพินิจของผู มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นที่จะพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
ที่กฎหมายกําหนด ศาลไมอาจกาวลวง โดยมีคําส่ังตามที่ผูฟองคดีมีคําขอได คําขอในสวนนี้ 
จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมดําเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยนาย ว. อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จงใจไมบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามมติของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณ ทําการแทน ก.พ.อ. ที่มีมติ 
เพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการและใหบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนผูฟองคดีใหถูกตองตามกฎหมายตอไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินการสอบสวนวินัยนาย ว. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามระเบียบราชการ
โดยเร็ว น้ัน การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยเปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
ผูมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษแกผูใตบังคับบัญชาที่กระทําความผิด ศาลไมมีอํานาจออก 
คําบังคับโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงาน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการทางวินัยแกนาย ว. ได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๗๕/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ มีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง กรณีบริษัท ท. ยื่นหนังสือขอความเปนธรรมตอสํานักงาน 
สถิติแหงชาติ โดยกลาวอางวาการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบประมวลผล
โครงการขนาดใหญเพ่ือทดแทนระบบเมนเฟรม (Main Fram) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนการดําเนินการที่ไมเปนธรรมและเปนเหตุใหทางราชการ 
เสียประโยชน และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนผูฟองคดีวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังวาผลการสืบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงเปนโมฆะ และใหมีการสืบสวนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ชุดดังกลาว ใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหมีการตรวจสอบ
และวินิจฉัยความผิดของผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติจากการออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง และใหมีการสอบสวนผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติกรณีที่รับเรื่องรองเรียน
จากผูซ่ึงไมไดเปนผูมีสวนไดเสียหรือเสียหายจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง น้ัน คําขอดังกลาว
เปนเรื่องที่ผูบังคับบัญชาจะใชดุลพินิจในการบริหารราชการโดยเฉพาะ ศาลปกครองไมกาวลวง
เขาไปใชดุลพินิจดังกลาวแทนฝายปกครอง และเปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับ
ใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองขอใหนายอําเภอกาญจนดิษฐและผูวาราชการจังหวัด 
สุราษฎรธานีดําเนินการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน “ปาทุงโคกเงย” และออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) น้ัน การท่ีนายอําเภอกาญจนดิษฐและผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
จะทําการรังวัดออก น.ส.ล. แปลงใดหรือไม ยอมเปนดุลพินิจของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่จะพิจารณาและขึ้นอยูกับนโยบาย เหตุผลความจําเปนและ
งบประมาณในการดําเนินการของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว  
ศาลปกครองไมอาจกาวลวงเขาไปออกคําบังคับใหนายอําเภอกาญจนดิษฐและผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานีดําเนินการรังวัดออก น.ส.ล. สําหรับที่สาธารณประโยชนดังกลาวตามคําขอ
ของผูฟองคดีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๕/๒๕๕๖) 



 
 
๕๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองขอใหศาลพิพากษาใหกรมปาไมเปนผูมีอํานาจอนุญาต 
ใหผูฟองคดีที่ ๒ ใชที่ดินทําเหมืองแรทองคําตามประทานบัตรทั้ง ๖ แปลง น้ัน ผูมีอํานาจหนาที่ 
ในการอนุญาตใหบุคคลใดใชที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหที่ดินดังกลาวเปนเขตปฏิรูปที่ดิน ยอมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ 
คือพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหบุคคลใดใชที่ดินดังกลาว 
ก็เปนดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เก่ียวของ ศาลจึงไมอาจ 
มีคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสองได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๙/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีฟองวา เทศบาลตําบลเมืองนะไดทําสัญญาจางผูฟองคดี 
เปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลเมืองนะ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาล 
และปฐมวัย มีกําหนดระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  
ตอมา ผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานจางแลวมีคาเฉลี่ยของผลการประเมิน คร้ังที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ทั้งสองคร้ังต่ํากวาระดับดี และผูบังคับบัญชามีความเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมกระดางกระเด่ือง
ตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและนายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะ 
เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาขางตน  หลังจากน้ัน นายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะ
ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกจางใหผูฟองคดีทราบ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม ไดมีมติเห็นชอบใหเลิกจางผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีตองถูกออกจากงานกะทันหัน 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลเมืองนะและนายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะ
รวมกันออกใบรับรองแสดงผลการผานงานใหแกผูฟองคดี น้ัน เปนอํานาจดุลพินิจโดยแท 
ของงานบริหารที่เทศบาลตําบลเมืองนะและนายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะจะพิจารณาดําเนินการ
ตามความเหมาะสม จึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได ตามสัญญาจางซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาจางสี่ป  ตอมา องคการบริหาร 
สวนตําบลหาดแพงไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา สัญญาจางของผูฟองคดีจะสิ้นสุดลงในวันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีเห็นวาการที่องคการบริหารสวนตําบลหาดแพงไมตอสัญญาจาง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหแกผูฟองคดีทําใหผูฟองคดีสูญเสียรายได เสียสิทธิ และสวัสดิการตาง ๆ จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหศาลพิจารณาความผิดของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ น้ัน การดําเนินการ
สอบสวนพฤติการณการกระทําของเจาหนาที่วามีความผิดจากการทํางานหรือไมน้ัน เปนการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลโดยเฉพาะที่จะพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี 
ศาลไมอาจกาวลวงอํานาจของฝายบริหารเพ่ือใหริเริ่มกระบวนการสอบสวนการกระทําความผิด
ของเจาหนาที่ได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับได ตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีทั้งสองเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงผูดูแลเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา ตามสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลา 
๔ ป  ตอมา นายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวา สัญญาจาง
ไดสิ้นสุดแลวและองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํามิไดตอสัญญาจางใหกับผูฟองคดีทั้งสอง 
ซ่ึงแตเดิมตามสัญญาจางดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําไดทําสัญญาจางผูฟองคดีทั้งสอง 
พรอมดวยพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๕ ราย แตเม่ือสิ้นสุดสัญญาจาง นายกองคการบริหาร
สวนตําบลเขือ่งคํากลับทําสัญญาจางนางสาว พ. กับนางสาว ก. เปนพนักงานจางตามภารกิจตอไป 
โดยมิไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดยโสธร เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ทําใหผูฟองคดีทั้งสองและบุคคลทั่วไปไมมีโอกาสที่จะไดสมัครเขารับ
การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ สวนนางสาว พ. นายกองคการบริหารสวนตําบล
เขื่องคําไดบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็กตามโครงการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตาํแหนงครูผูดูแลเด็กกรณีพิเศษโดยไมตองสอบแขงขัน ขอใหองคการบริหาร
สวนตําบลเขื่องคําตอสัญญาจางใหแกผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน เม่ือสัญญาจางระหวางผูฟองคดีทั้งสอง
กับนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําสิ้นสุดลงดวยระยะเวลาการจางครบกําหนดตามที่ 
ไดทําสัญญาตอกันไว จึงเปนการสิ้นสุดการจางตามสัญญา การที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
เขื่องคําจะทําสัญญาจางผูฟองคดีทั้งสองใหมหรือไม เปนดุลพินิจของที่จะพิจารณาดําเนินการ
ตามเหตุผลและความจําเปน  อีกทั้ง ในกรณีน้ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําก็ไดแจง
เหตุผลวาจําเปนตองลดงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรลง จึงไมอาจจางผูฟองคดีทั้งสองได 
คําขอของผูฟองคดีทั้งสองในขอน้ี จึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๔/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา จังหวัดอุทัยธานีทําสัญญาจางผูฟองคดีใหกอสราง
อาคารปฏิบัติการงานชันสูตรฝายทันตกรรมและหองประชุม โรงพยาบาลทัพทัน จํานวน ๑ หลัง 
กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตอมา ผูฟองคดีอางวา ผูฟองคดีไดทํางาน



 
 
๕๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามสัญญาดังกลาวแลวมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นจํานวน ๑,๐๐๑,๘๕๔.๖๒ บาท 
และระยะเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นจํานวน ๗๗๐ วัน แตจังหวัดอุทัยธานีอนุมัติคาจางเพ่ิมขึ้น
เพียง ๔๗๒,๑๕๖ บาท และขยายระยะเวลาในการทํางานใหผูฟองคดีเพียง ๓๑ วัน และมีแนวโนม
ที่จะบอกเลิกสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงยื่นฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหจังหวัด
อุทัยธานีขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๗๗๐ วัน นับตอจากวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ น้ัน 
เม่ือนิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับจังหวัดอุทัยธานีเกิดขึ้นจากสัญญาที่ทําไวตอกัน  ดังนั้น  
การท่ีจังหวัดอุทัยธานีจะขยายระยะเวลาทํางานใหแกผูฟองคดีหรือไม ยอมเปนไปตามสัญญา 
ซ่ึงขอ ๑๙ ของสัญญากําหนดใหเปนดุลพินิจของจังหวัดอุทัยธานีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
ศาลจึงไมอาจบังคับใหจังหวัดอุทัยธานีขยายระยะเวลาทํางานใหแกผูฟองคดีได คําขอของผูฟองคดี
จึงเปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๔/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา จังหวัดปตตานีทําสัญญาจางผูฟองคดีใหทํางาน
ปรับปรุงโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้าทาเทียบเรือประมงปตตานี พรอมติดตั้งระบบไฟฟา ๓ เฟส 
เพ่ือใชกับเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงที่โรงคลุมหนาทาเทียบเรือประมงปตตานี ในระหวางทํางาน 
ตามสัญญาจางดังกลาว หัวหนาผูควบคุมงานของจังหวัดปตตานีไดกลั่นแกลงผูฟองคดี 
โดยไมอนุญาตใหผูฟองคดีเติมนํ้าในรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ และหามมิใหผูฟองคดี 
ใชคอนกรีตผสมเสร็จของโรงงาน ว. ทําใหผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาและตองเสียเงิน
คาใชจายเพ่ิม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจังหวัดปตตานีขยายเวลากอสราง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และชดใชเงินพรอมดอกเบี้ย เพ่ือเปน 
คาคอนกรีตผสมเสร็จ และคาเสียหายที่สั่งหามไมใหใชคอนกรีตผสมเสร็จของโรงงาน ว. น้ัน  
แมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ จะกําหนดมาตรการใหความชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสราง โดยใหขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาออกไปได ๑๘๐ วัน  
ก็ตาม แตโดยที่ขอ ๒๐ ของสัญญาจางกําหนดใหการขยายกําหนดเวลาทํางานอยูในดุลพินิจ 
ของจังหวัดปตตานีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีและจังหวัดปตตานี 
ซ่ึงเปนคูสัญญาดังกลาวไดตกลงกันใหการขยายเวลากอสรางเปนดุลพินิจของจังหวัดปตตานี 
ที่จะอนุญาตหรือไมก็ได อันเปนพันธะกรณีแหงสัญญาที่ตองปฏิบัติตอกัน ศาลจึงไมอาจกาวลวง
ไปบังคับใหจังหวัดปตตานีขยายเวลากอสรางใหผูฟองคดีได คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจังหวัดปตตานีขยายเวลากอสรางตามคําขอของผูฟองคดีจึงเปนคําขอ
ที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๑/๒๕๕๗) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กรณีผูฟองคดีอางวา อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบชางซึ่งมีตั๋วรูปพรรณ
กํากับตามพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนอํานาจของนายอําเภอไทรโยค 
แตนายอําเภอไทรโยคมิไดเขารวมปฏิบัติหนาที่ราชการกับผูถูกฟองคดีรายอ่ืนในการตรวจยึดชาง
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอใหนายอําเภอไทรโยคปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย แตนายอําเภอไทรโยค
ปฏิเสธและเพิกเฉยตอคํารองของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงฟองและมีคําขอใหนายอําเภอไทรโยค
ดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีตามพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ น้ัน การพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวตามอํานาจหนาที่ เปนอํานาจดุลพินิจของนายอําเภอ 
ไทรโยคโดยเฉพาะ ศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับนายอําเภอไทรโยคใหแกผูฟองคดีได  ดังนั้น  
คําขอของผูฟองคดีจึงเปนคําขอที่ศาลกําหนดคําบังคับไมไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ฟองวา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลการสอบสวนนาย ธ. ผูถูกรองคัดคานการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย คณะที่ ๓  
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไมครบถวนตามคําวนิิจฉัยดังกลาว โดยไมมีคําใหการแกขอกลาวหา
ของนาย ธ. มีเพียงคําใหการของพยานสามปากเทาน้ัน และปดบังขอมูลที่เปนคําใหการของพยาน
หลายขอความซึ่งเปนขอความที่มีความสําคัญไมใชขอมูลที่ทําใหรูชื่อพยาน โดยอางวาขอมูลสืบสวน
ของผูถูกฟองคดีเปนความลับ อันเปนการปดก้ันประชาชนหรือผูรองคัดคาน เปนชองทางใหมี
การทุจริตขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในขณะนั้น 
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓๖ 
วรรคหน่ึง (๑) และมาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนและ
วินิจฉัยชี้ขาดใหไมเปนความลับทุกระดับการเลือกตั้ง เพ่ือเปนประโยชนแกสวนรวมที่เก่ียวกับ
การเลือกตั้ง น้ัน ผูฟองคดีประสงคจะใหมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดใหการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดไมเปนความลับในทุกระดับการเลือกตั้ง แตการที่คณะกรรมการเลือกตั้ง



 
 
๕๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบขางตน ยอมเปนดุลพินิจที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือใหการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
คํารองหรือปญหาที่เก่ียวกับการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพและบรรลผุลโดยเกิดประโยชนสูงสุด และ
เปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
ดังกลาวไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุมัติในหลักการใหสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๒ ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗ ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๒ ไดออกประกาศขายที่ดินดังกลาวดวยวิธี
เปดโอกาสใหผูสนใจยื่นซองเสนอราคา ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาสูงสุดเปนเงิน ๗๑๔,๐๐๐ บาท  
ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือแจงยืนยันวา ผูฟองคดีจะตองไดรับโอนที่ดินพิพาทภายใน ๑๘๐ วัน 
นับจากวันเปดซองเสนอราคา หลังจากครบกําหนดระยะเวลายืนราคา ๑๘๐ วันแลว สํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๒ ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีขอทราบวาประสงคจะยืนยันราคาเสนอซื้อ
ดังกลาวอีกหรือไม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือยืนยันราคาเสนอซื้อ  ตอมา สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
เขต ๒ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดียืนยันราคาเสนอซื้ออีกคร้ังหน่ึง ผูฟองคดีก็ไดมีหนังสือยืนยัน
เสนอซื้อราคาอีกคร้ังหนึ่งเชนกัน  หลังจากน้ัน มีการนัดตอรองราคาซ้ือขาย โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
และสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๒ ขอใหผูฟองคดีเพ่ิมราคาเสนอซื้อขึ้นไปอีก ผูฟองคดี
ไมตกลงตามขอเสนอดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 
และสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๒ ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทดังกลาวพรอมทั้ง 
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๗๑๔,๐๐๐ บาท หากไมสามารถ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวได ใหถือเอาคําพิพากษาของศาลเปนการแสดงเจตนาแทน 
น้ัน คําขอดังกลาวเปนเรื่องการใชอํานาจของผูมีอํานาจอนุมัติขายที่ดินแปลงพิพาท ซ่ึงศาลปกครอง
ไมอาจกาวลวงไปสั่งการได จึงเปนกรณีที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรองเรียนกลาวหาผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ตอมา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีวาขอกลาวหาของผูฟองคดีตกไป ซ่ึงลาชาถึง ๗ ป  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และไมมีเหตุผล ขอใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการตามกฎหมายและดําเนินการทางวนัิยกับผูถกูกลาวหา น้ัน การดําเนินคดีอาญายอมเปน
ดุลพินิจของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ สวนการลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูใด กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ กําหนดใหเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาของขาราชการผูน้ัน 
และการลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยมิไดมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีแตประการใด คําขอของผูฟองคดีจึงเปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจกําหนด 
คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๙๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยรามคําแหงหามญาติบัณฑิตนําชอดอกไม 
และของขวัญที่จะมอบใหแกบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเขาไปภายในที่ทําการ
สวนกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมชอบดวยกฎหมาย และมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไมเคยออกกฎ หรือคําส่ังทางปกครอง หรือประกาศ หรือการใด ๆ  
ที่แสดงถึงการหามตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง แตเปนเพียงการขอความรวมมือจากบัณฑิต ญาติ 
และผูมาแสดงความยินดีกับบัณฑิตเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยทั้งดานสถานท่ี  
ความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงเปนมาตรการดําเนินการภายในฝายปกครอง 
และเปนดุลพินิจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยแท โดยหลักกฎหมายศาลปกครอง
ไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยและมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในเรื่องที่เปนการดําเนินการภายใน 
ของฝายปกครอง ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนดุลพินิจโดยแทของฝายปกครองได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๗๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเพ่ิมเติม  
โดยไดนํารายการดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยมาคํานวณหักคาลดหยอนและขอคืนเงินภาษี 
ที่ชําระไวเกินเปนจํานวนเงิน ๓๗,๒๗๑.๕๒ บาท  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงอธิบดี
กรมสรรพากรขอคืนภาษีเพ่ิมเติมที่ชําระไวเกิน ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรไดคืนเงินภาษีใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๖๕๑.๗๐ บาท ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว  
ตอมา อธิบดีกรมสรรพากรมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา การคืนเงินภาษีใหผูฟองคดี
ชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลปกครองออกคําบังคับ 
ใหกรมสรรพากรกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตีความ 
ตามอําเภอใจซึ่งขัดตอกฎหมายและกระทบตอสิทธิผูเสียภาษี รวมถึงเอ้ือใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจ
โดยไมชอบออกคําสั่งทางปกครอง น้ัน การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานเปนอํานาจในการบริหารงาน
ของฝายปกครอง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและความจําเปนอันเปนการดําเนินการภายใน 



 
 
๕๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของฝายปกครองโดยเฉพาะ ศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวแทนฝายปกครองได 
ศาลปกครองไมมีอํานาจที่จะออกคําบังคับเชนวาน้ันไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๑/๒๕๕๗) 

 

(๔) คําขอใหศาลปกครองยกเลิกการบอกเลิกสัญญาจางของ
หนวยงานทางปกครอง 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีฟองวา สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม 
ทําสัญญาจางเหมาบริการ จางผูฟองคดีทํางานตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหงานทะเบียนการคา 
ระหวางสัญญาผูฟองคดีขอลาคลอดบุตร รวม ๔๕ วัน แตสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
เชียงใหม ไมอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดบอกเลิกสัญญาจางผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดี
ไมมีสิทธิลาคลอดบุตรและการขาดงานเปนการไมปฏิบัติตามสัญญาจาง ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดี
มีสิทธิลาคลอดบุตรอันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายและสัญญาจางผูฟองคดีเปนสัญญา 
จางแรงงาน การบอกเลิกสัญญาจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
การบอกเลิกสัญญาจางเหมาบริการ และใหผูฟองคดีไดกลับเขาปฏิบัติงานตอไป น้ัน การบอกเลิก
สัญญาเปนการใชสิทธิตามสัญญาของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม มิใชเปน
การใชอํานาจตามกฎหมายที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนการบอกเลิกสัญญา 
จางเหมาบริการ และสั่งใหสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหมออกคําส่ังใหผูฟองคดี
กลับเขาทํางานตามสัญญาตอไปจนกวาสัญญาจางจะสิ้นสุดลงได กรณีเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนด
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ
ผูฟองคดีไมมีคําขอใหชดใชคาเสียหายหรือคําขออ่ืนใดนอกเหนือไปจากคําขอดังกลาวที่ศาลจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๑/๒๕๕๗) 

 

(๕) คําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับไดเน่ืองจากลวงเลยระยะเวลา
ที่จะปฏิบัติไดแลว 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดหาที่ดินสําหรับกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอทุงสง ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ที่ดินของนาง ส. เปนที่ดินที่มีความเหมาะสมท่ีจะไดรับคัดเลือก 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหกรมการขนสงทางบกจัดซ้ือเพ่ือทําการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตอไป ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา มติของคณะกรรมการดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครอง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน การดําเนินการดังกลาว
เปนเพียงการดําเนินการเพื่อเสนอใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
การขนสงทางบกกลางพิจารณาอนุมัติกําหนดสถานที่ในการจัดใหมีสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป อันเปนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมี
คําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จึงมิใชคําสั่งทางปกครอง และเม่ือปจจุบันอธิบดีกรมการขนสงทางบกไดดําเนินการจัดซ้ือที่ดิน
ของนาง ส. เพ่ือสรางเปนสถานีขนสงผูโดยสารดังกลาวไปแลว จึงเห็นไดวาผูฟองคดีทั้งสามไดนําคดี
มาฟองภายหลังการดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางเปนสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชไปแลว  ดังน้ัน การที่จะใหศาลมีคําพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสาม 
โดยใหเพิกถอนการจัดซ้ือที่ดินแปลงของนาง ส. เพ่ือสรางเปนสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และใหคณะกรรมการพิจารณาการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางสถานีขนสง
ผู โดยสารดังกลาวใหม เปนกรณีที่ศาลปกครองไมอาจออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๙/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จายเงินใหผูฟองคดี
ทั้งแปดรอยยี่สิบแปดคนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ที่กําหนดคาชดเชยที่ดิน
ไรละ ๓๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๕ ไร ตอครอบครัว รวมเปนเงินคนละ/ครอบครัวละ ๕๒๕,๐๐๐ บาท 
ใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเริ่มกอสรางเขื่อนปากมูลตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ และดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตอมา มีราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาวชุมนุมเรียกรองคาชดเชยการสูญเสียรายได
จากการประกอบอาชีพประมง เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการชวยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรประมงในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการ
สรางเขื่อนปากมูล คณะกรรมการรางแผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามระบบสหกรณ 
เพ่ือชวยเหลือชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล และคณะทํางาน
ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรประมงในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนปากมูล  
ซ่ึงคณะกรรมการไดประชุมหารือรวมกันเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรประมงที่ไดรับผลกระทบ 
จากการสรางเขื่อน โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรประมงที่ได รับผลกระทบและ 



 
 
๕๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจายเงินชดเชยตอไป  ตอมา กลุมสมัชชาคนจน 
ไดชุมนุมเรียกรองใหแกปญหาความเดือดรอนรวมทั้งกรณีเขื่อนปากมูลดวย และไดมีการประชุมเจรจา
เพ่ือแกไขปญหากลุมสมัชชาคนจนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเขื่อน เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๔๐ ในกรณีเขื่อนปากมูลที่ประชุมไดพิจารณาคุณสมบัติและเง่ือนไขการเปนเกษตรกรประมง
ของผูยื่นรายชื่อกลุมสมัชชาคนจน จํานวน ๓,๐๘๔ ครอบครัว ในเบื้องตนเรียกรองคาทดแทนอาชีพ
ที่สูญเสียไป ครอบครัวละ ๑๕ ไร กรณีไมสามารถหาที่ดินใหได ขอคาชดเชยราคาไรละ ๓๕,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงที่ประชุมขอนําประเด็นดังกลาวหารือตอที่ประชุม แตยังไมไดขอสรุป  ตอมา รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมในฐานะประธานกรรมการเจรจาไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ผลการประชุมเจรจาเพ่ือแกไขปญหาสมัชชาคนจน กรณีขอ ๑.๒ เขื่อนปากมูล และอนุมัติ
หลักการใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกรโดยเฉพาะ เพ่ือทําการแกปญหาเปนระบบ
และเปนการแกปญหาในระยะยาวอยางถาวร จึงใหกระทรวงการคลังไปพิจารณา และใหรีบ
ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติกองทุนโดยดวน กรณีจึงฟงไดวาการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยไดดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบ 
จากการกอสรางเขื่อนปากมูลตามที่คณะกรรมการตาง ๆ ไดพิจารณาอนุมัติ โดยจายเงิน
ชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับผลกระทบรวมเปนเกษตรกรประมง จํานวน ๖,๑๗๖ ราย เปนเงิน 
๔๘๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท โดยไดจายคาชดเชยที่ยื่นคําขอภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ และ
กรณีพิเศษภายหลังวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ แตไม เกินวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๐  
โดยครบถวนแลว และถือเปนการสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางเขื่อนปากมูลตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งแปดรอย 
ยี่สิบแปดคนประสงคที่จะเรียกรองคาเยียวยาความเดือดรอนเสียหายตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว ผูฟองคดีทั้งแปดรอยยี่สิบแปดคนจะตองรองขอใหมีการดําเนินการออกมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกลาวใหม เพ่ือขยายระยะเวลาการดําเนินการชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบ 
จากการกอสรางเขื่อนปากมูล เม่ือผูฟองคดีทั้งแปดรอยยี่สิบแปดคนรองขอคาเยียวยาความเดือดรอน
เสียหายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวซึ่งสิ้นสุดไปแลว ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ใหแกผูฟองคดีทั้งแปดรอยยี่สิบแปดคนได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๔/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๖) คําขอใหศาลปกครองมีคําบังคับตอบุคคลภายนอกซึ่งมิใช
คูกรณีในคดี 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซอมสมาชิก 
สภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
ฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลการสอบสวนนาย ธ. ผูถูกรองคัดคาน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 
คณะที่ ๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไมครบถวนตามคําวินิจฉัยดังกลาว โดยไมมีคําใหการ
แกขอกลาวหาของนาย ธ. มีเพียงคําใหการของพยานสามปากเทาน้ัน และปดบังขอมูลที่เปน
คําใหการของพยานหลายขอความ ซ่ึงเปนขอความที่มีความสําคัญและไมใชขอมูลที่ทําให 
รูชื่อพยาน โดยอางวาขอมูลสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนความลับ อันเปนการปดก้ัน
ประชาชนหรือผูรองคัดคาน เปนชองทางใหมีการทุจริตขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในขณะนั้น มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) ขอใหศาลมีคําสั่งถามนาย ธ. วา ไดจายเงินคาจางเหมาผูชวยเดินหาเสียงใหแกสมาชิก
สภาเทศบาลเขต ๓ ทั้ง ๑๗ คน จริงหรือไม เพ่ือใชประกอบหลักฐานในการดําเนินคดีอาญา และ
เปนประโยชนแกสวนรวม น้ัน คําขอดังกลาวเก่ียวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
พระพุทธบาทที่ผูฟองคดีรองคัดคานนาย ธ. ผูไดรับการเลือกตั้งไว และนาย ธ. เปนบุคคลภายนอก
ที่มิใชคูกรณีตามคดีน้ี ซ่ึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับกระบวนการสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
คํารองคัดคานของผูฟองคดี และการที่ผูฟองคดีประสงคจะนําคําตอบของนาย ธ. ไปใชเปนหลักฐาน
ในการดําเนินคดีอาญา เปนเรื่องที่ศาลปกครองไมอาจดําเนินการใหไดตามคําขอขางตน จึงเปนกรณี
ที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๕๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๗) คําขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่
นอกเหนือไปจากอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา กรมธนารักษ ธนารักษพ้ืนที่นนทบุรี อธิบดีกรมธนารักษ 
และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีปลอยปละละเลยไมเขามาบริหารจัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค
และสุขอนามัยในพื้นที่ตลาดชลประทานหรือพ้ืนที่โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย น้ัน ขอเท็จจริงไมปรากฏวามีกฎหมายกําหนดใหกรมธนารักษ 
ธนารักษพ้ืนที่นนทบุรี อธิบดีกรมธนารักษ และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี มีหนาที่ในการบริหาร
จัดการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสุขอนามัยในพื้นที่ตลาดชลประทานและพื้นที่โครงการ
พัฒนาที่ดินราชพัสดุดังกลาว ประกอบกับกรมธนารักษ ธนารักษพ้ืนที่นนทบุรี อธิบดีกรมธนารักษ 
และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ไมไดเปนหนวยงานหรือเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นและ
ไมไดเปนผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ของกฎกระทรวง วาดวยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมธนารักษ ธนารักษพ้ืนที่นนทบุรี อธิบดีกรมธนารักษ และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 
จึงไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองบริหารจัดการหรือดูแลระบบสาธารณูปโภคและสุขอนามัย 
ในพ้ืนที่ดังกลาวแตอยางใด ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับใหกรมธนารักษ ธนารักษพ้ืนที่นนทบุรี 
อธิบดีกรมธนารักษ และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติตามคําฟองในขอหาน้ีไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๗ 
ที่ ๒๖๑/๒๕๕๗ ที่ ๓๐๙/๒๕๕๗ ที่ ๓๔๔/๒๕๕๗ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๗ ที่ ๓๕๑/๒๕๕๗ ที่ ๓๕๘/๒๕๕๗ 
ที่ ๔๓๒/๒๕๕๗ ที่ ๔๔๗/๒๕๕๗ ที่ ๕๒๐/๒๕๕๗ ที่ ๕๕๑/๒๕๕๗ ที่ ๕๕๔/๒๕๕๗ ที่ ๕๕๖/๒๕๕๗ 
ที่ ๕๙๑/๒๕๕๗ ถึง ๕๙๕/๒๕๕๗ ที่ ๖๐๓/๒๕๕๗ ที่ ๖๓๖/๒๕๕๗ ที่ ๖๔๐/๒๕๕๗ ที่ ๗๐๔/๒๕๕๗ 
และที่ ๘๒๔/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ 
๑๐๒๔๒ เน้ือที่ ๖๒ ตารางวา ฟองวา ไดมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เร่ือง กําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต สีคิ้ว ๒ – นครราชสีมา ๓ ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดี
บางสวนเนื้อที่ ๑๖๕/๑๐ ตารางวา อยูในเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว การไฟฟาฝายผลิต 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประเทศไทยไดกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินเปนเงิน ๒๙,๗๐๐ บาท และคาทดแทนตนไม 
หรือพืชผล เปนเงิน ๑ ,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณขอเงินคาทดแทนที่ ดินเพ่ิม  
แตคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติยืนราคาคาทดแทนที่ดินที่กําหนดให ขอใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยเวนคืนที่ดินทั้งแปลงและจายเงินคาทดแทนเปนเงิน ๒๖๐,๕๒๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน การที่ไดมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานดังกลาว เปนการใชอํานาจของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการประกาศ
กําหนดเขตเดินสายไฟฟาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ทําใหที่ดินของผูฟองคดีบางสวนอยูในเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว อันเปนการรอนสิทธิ
การใชประโยชนในที่ดินของผูฟองคดี กลาวคือ ผูฟองคดียังคงเปนเจาของหรือผูมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินที่พิพาทดังเดิมทุกประการ เพียงแตตองถูกจํากัดสิทธิการใชที่ดินบางประการ 
ตามขอกําหนดหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไม หรือสิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน 
ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคในเขต
ระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีดังกลาวไมใชเปนการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง และในเรื่องน้ี 
ไมมีบทบัญญัติมาตราใดแหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
กําหนดใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีหนาที่ตองดําเนินการจัดซ้ือหรือเวนคืนที่ดิน 
ที่อยูในและหรืออยูนอกเขตระบบโครงขายไฟฟาได คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยเวนคืนที่ดินที่สายไฟฟาแรงสูงพาดผานไปทั้งแปลง จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคับใหได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๗/๒๕๕๗) 
 

(๘) คําขอซึ่งมิไดเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีและกรุงเทพมหานครไดตกลงทําสัญญาจาง
กอสรางสถานีสูบนํ้าคลองยายเผื่อน ตอนคลองแสนแสบ ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอ (อุทธรณ)  
ตอกรุงเทพมหานครขอใหขยายระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาออกไป แตกรุงเทพมหานคร
ยกอุทธรณคําขอขยายระยะเวลาดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่ง 
ที่ยกอุทธรณดังกลาว น้ัน หากผูฟองคดีเห็นวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี 



 
 
๕๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรุงเทพมหานครไมขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาและเปนเหตุใหถูกปรับเพราะสงมอบงานลาชา 
ผูฟองคดีชอบที่จะฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรุงเทพมหานครคืนเงินคาปรับใหกับผูฟองคดีได 
แต เ ม่ือผูฟองคดียืนยันวาประสงคที่จะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่ งยกอุทธรณ 
ของกรุงเทพมหานครที่ไมขยายระยะเวลาตามสัญญาใหแกผูฟองคดี จึงมิใชเปนการขอใหศาล
กําหนดคําบังคับใหกรุงเทพมหานครใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือใหกระทําการหรือ 
งดเวนกระทําการตามที่กําหนดไวในสัญญา จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๗๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดทําสัญญาจางผูฟองคดี 
ใหทํางานในตําแหนงชางเทคนิค สังกัดศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสัญญาจางจํานวน  
๕ สัญญา โดยขอ ๒ ของสัญญาจางทุกฉบับที่กําหนดวา ลูกจางหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาวาจะปฏิบัติตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย 
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพ่ือเปนหลักในการบริหาร ทั้งที่มีอยูในวัน 
ทําสัญญาน้ี หรือที่จะมีตอไปภายหนา ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
และไดถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ีดวย มีลักษณะเปนสัญญาที่ไมเปนธรรม เน่ืองจากเปน 
การกําหนดเง่ือนไขในอนาคตท่ีผูฟองคดีไมอาจทราบไดวาจะมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี
เพียงใดเพื่อผูกมัดใหผูฟองคดีทราบในคราวเดียว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหขอ ๒ 
ของสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทุกฉบับเปนโมฆะ น้ัน คําขอที่ใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหขอ ๒ ของสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทุกฉบับเปนโมฆะ มิใชคําขอใหศาลส่ังให
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงชดใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
ตามขอตกลงในสัญญาจาง จึงเปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา  สหกรณการประมงบานแหลม  จํา กัด  ไดตกลง 
ทําสัญญายินยอมในการขอรับความชวยเหลือดานเงินทุนภายใตโครงการเงินกูเพ่ือปรับ
โครงสรางภาคเกษตร กับกรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือดําเนินการโรงงานผลิตน้ําแข็งซองเพ่ือการประมง 
และผูฟองคดีทั้งแปดซึ่งเปนคณะกรรมการการดําเนินงานของสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด 
เปนผูค้ําประกันตามหนังสือค้ําประกัน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ กรมสงเสริมสหกรณไดทวงถาม
ใหสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด และผูฟองคดีทั้งแปดชําระหนี้ตามสัญญาพิพาท และไดยื่นฟอง
สหกรณการประมงบานแหลม จํากัด และผูฟองคดีทั้งแปดตอศาลจังหวัดเพชรบุรี ขอใหชดใชเงิน
ตามสัญญาพิพาท โดยผูฟองคดีทั้งแปดเห็นวาหนังสือยินยอมขอรับความชวยเหลือตามโครงการ
ของกรมสงเสริมสหกรณ กับสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด เปนนิติกรรมฝายเดียว 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ไมเปนธรรมและไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน กรณีจึงถือไดวามีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
ระหวางผูฟองคดีทั้งแปดกับกรมสงเสริมสหกรณเกิดขึ้นแลว แตการยุติขอโตแยงนั้นจะตองเปน
กรณีที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดเพียงสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือ 
ใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจมีคําบังคับใหเพิกถอนสัญญาระหวางสหกรณการประมง
บานแหลม จํากัด กับกรมสงเสริมสหกรณ และสัญญาคํ้าประกันระหวางผูฟองคดีทั้งแปดกับ 
กรมสงเสริมสหกรณตามคําขอของผูฟองคดีทั้งแปดได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
ชุมชน (คาจัดซ้ือเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังนํ้าและระบบจายไฟฟาพรอมติดตั้งและทดสอบ) กับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน ๒ ฉบับ คือ สัญญาซ้ือขายโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําชุมชน (คาจัดซ้ือเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังน้ําและระบบจายไฟฟาพรอมติดตั้ง
และทดสอบ) โครงการแมหวาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สัญญาเลขที่ ๑๙๕/๒๕๕๓ 
และสัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน (คาจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังนํ้าและ
ระบบจายไฟฟาพรอมติดตั้งและทดสอบ) โครงการนํ้ากืน (๒) อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
สัญญาเลขท่ี ๑๙๖/๒๕๕๓  ตอมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใชสิทธิเรียกให
ผูฟองคดีชําระคาปรับเน่ืองจากสงมอบงานลาชาและไมชําระคาจางที่ยังคางจายรวมทั้งดอกเบี้ย 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง โดยมีคําขอใหเพิกถอนคําส่ังปรับตามสัญญาพิพาท 
ทั้งสองฉบับตามหนังสือจํานวน ๔ ฉบับ น้ัน เม่ือหนังสือทั้งสี่ฉบับดังกลาวเปนการใชสิทธิ
เรียกรองของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเพื่อใหผูฟองคดีปฏิบัติตามสัญญา 
มิใชเปนคําส่ังทางปกครอง และขอพิพาทในกรณีน้ีมิไดเกิดจากการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานออกคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมายอันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ที่ศาลจะมีคําสั่งเพิกถอนคําส่ังปรับดังกลาวไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน คําขอของผูฟองคดีจึงไมสอดคลองกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลจึงไมอาจออกคําบังคับตามคําขอดังกลาวได 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติขางตน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๙/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับการคัดเลือกใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดลองปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย ตามสัญญาจางทํางานพนักงานทดลองงาน มีกําหนดระยะเวลา
การจาง ๑ ป คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ไดมีมติให



 
 
๕๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เปนเหตุใหอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมีคําสั่งเลิกจางผูฟองคดี ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งเลิกจางดังกลาว แตคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีมติยืนตามคําสั่งเลิกจางดังกลาว เม่ือคดีน้ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองไดจางผูฟองคดีเปนพนักงานทดลอง
ปฏิบัติงานตําแหนงอาจารยซ่ึงสัญญาจางดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหผูฟองคดีเขารวม
จัดทําบริการสาธารณะโดยตรง อันเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเน่ืองจากถูกเลิกจางโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เทาน้ัน การที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนคําส่ังเลิกจาง
ผูฟองคดี และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) 
วาระพิเศษ กรณีเห็นชอบตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของผูฟองคดี ขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผูฟองคดีอีกคร้ังอยางเปนธรรมและเสมอภาค  
และขอใหเพิกถอนมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวาระ
การพิจารณาอุทธรณที่ยืนตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คําขอดังกลาวจึงเปนคําขอ 
ที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๐/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาลงทุน บริหารและ
ประกอบการทาเทียบเรือ เอ ๑ ณ ทาเรือแหลมฉบัง กับการทาเรือแหงประเทศไทย เพ่ือใหบริการ
เปนทาเทียบเรือสินคาชายฝงและทาเทียบเรืออเนกประสงคและอํานวยความสะดวกภายใน 
ทาเทียบเรือ ตลอดจนเรียกคาภาระและคาบริการจากผูใชบริการ ซ่ึงกอนที่จะมีการกอสราง 
ทาเทียบเรือ เอ ๑ น้ัน ไดมีทาเทียบเรือ บี ๑ ถึง บี ๕ แตละทาเทียบเรือมีพ้ืนที่ตอเน่ืองเปนแนวยาว 
ผูประกอบการทั้งหมดและการทาเรือแหงประเทศไทยมีขอตกลงรวมกันตามประกาศทาเรือแหลมฉบัง 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการนับจํานวนตูสินคาผานทา (throughput) ในกรณีที่มีการจอดเรือ
เดินทะเลตางประเทศล้ําทาเทียบเรือขางเคียง ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ กําหนดใหเรือที่เปนลูกคา
ของทาเทียบเรือหน่ึงจอดล้ําเขาไปในบริเวณหนาทาเทียบเรือขางเคียงเกินกวารอยละ ๗๕  
ของความยาวเรือ ใหนับจํานวนตูสินคาผานทาเปนของทาเทียบเรือขางเคียงนั้น โดยทาเทียบเรือ 
เอ ๑ ของผูฟองคดี อยูในแนวเดียวกับทาเทียบเรือทั้งหมดและกอสรางเพ่ิมเติมภายหลัง 
จากทาเทียบเรือ บี ๑ ซ่ึงเปนของบริษัท อ.  ตอมา การทาเรือแหงประเทศไทยขอใหผูฟองคดี
และบริษัทดังกลาวเขาหารือโดยการทาเรือแหงประเทศไทยประสงคจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับจํานวนตูสินคาผานทาดังกลาว เพ่ือใชในการคํานวณผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติม 
ตามสัญญาเสียใหม และใหใชบังคับยอนหลังเพ่ือใหผูฟองคดีชําระคาตอบแทนเพิ่มเติม  
โดยไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี แมผูฟองคดีและบริษัท อ. ไมยินยอมใชหลักเกณฑดังกลาว 
แตการทาเรือแหงประเทศไทยยังคงยืนยันใชบังคับหลักเกณฑใหม และการทาเรือแหงประเทศไทย
มีหนังสือถึงผูฟองคดี เพ่ือแจงวามีปริมาณตูสินคาเปลี่ยนแปลงเปนของทาเทียบเรือ เอ ๑  
จึงเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอวันตอการกระทําผิดสัญญาแตละกรณี 
รวม ๓๖๒ วัน เปนเงินจํานวน ๓,๖๒๐,๐๐๐ บาท มีหนังสือใหผูฟองคดีชําระคาปรับตามสัญญา 
เน่ืองจากตูสินคาเปนของทาเทียบเรือ บี ๑ รวม ๔๕๘ วัน เปนเงินจํานวน ๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
สัญญาลงทุน บริหารและประกอบการทาเทียบเรือ เอ ๑ ณ ทาเรือแหลมฉบัง ระหวางผูฟองคดี
กับผูการทาเรือแหงประเทศไทยเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือขอพิพาทในคดีน้ีเกิดขึ้นจากการท่ี
การทาเรือแหงประเทศไทยเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับรายวันตามขอ ๓.๒.๒๐ ของสัญญา 
พรอมดอกเบี้ยผิดนัด และหากผูฟองคดีไมรับชําระคาปรับดังกลาว การทาเรือแหงประเทศไทย
อาจใชสิทธิบังคับหลักประกันสัญญาและบอกเลิกสัญญาตามขอ ๓.๒.๑๗.๑ ของสัญญา  
ซ่ึงการใชสิทธิเรียกคาปรับ บังคับหลักประกันสัญญาและสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
ดังกลาวเปนการใชสิทธิตามสัญญาของการทาเรือแหงประเทศไทย จึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และการที่ผูฟองคดีปฏิเสธการชําระคาปรับพรอมดอกเบี้ยเปนการที่ผูฟองคดีโตแยงสิทธิของ 
ผูถูกฟองคดีตามสัญญา การเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับพรอมดอกเบี้ยจึงมิใชการโตแยงสิทธิ
ของผูฟองคดี ผูฟองคดียังคงมีสิทธิปฏิเสธการชําระหนี้ดังกลาวหากเห็นวาเปนการเรียกคาปรับ
ที่ไมชอบดวยสัญญาและกฎหมาย ประกอบกับคําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ขอใหศาลบังคับ
ไมใหการทาเรือแหงประเทศไทย ใชสิทธิเรียกคาปรับ บังคับหลักประกันสัญญา และบอกเลิกสัญญา
กับผูฟองคดี อันเปนคําขอบังคับที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๖/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
ปาโคกหนองตะครอง จํานวนเนื้อที่ ๕๐ ไร โดยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และไดปลูกสรางบานเพื่ออยูอาศัยดวยความสงบ เปดเผยและเจตนาเปนเจาของ ฟองวา ผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย อธิบดีกรมท่ีดิน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดละเลยตอหนาที่ 
ปลอยใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนกับครอบครัวไมมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมกินและไมมีไฟฟาใช  
ตอมา อธิบดีกรมที่ดินไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ ๕๑๔๗๔ เน้ือที่ ๒,๘๙๘ ไร ๒ งาน 



 
 
๕๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๗ ตารางวา ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนครอบครองทําประโยชน โดยไมมีการปดประกาศ
ใหประชาชนทราบ ตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทําใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคน 
ไมมีโอกาสโตแยงคัดคานแนวเขตที่ดิน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงฉบับดังกลาว 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  
อธิบดีกรมที่ดิน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จัดใหมีระบบไฟฟา ระบบประปา และ
การบริการสาธารณสุข ใหแกผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนและครอบครัวที่อาศัยอยูในบริเวณที่พิพาท น้ัน 
ขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนไดยื่นคําขอใหผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  
อธิบดีกรมที่ดิน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการแตอยางใด ประกอบกับ 
คําขอดังกลาวเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับได ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๓/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาวังชิ้น ออกโฉนดที่ดิน
ใหแกนาง ร. และนาง บ. ทับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๓๗ ดานทิศตะวันตกของผูฟองคดี 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังหามไมใหเจาหนาที่หรือตัวแทน 
ของกรมทางหลวงรุกเขามาในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๓๗ ของผูฟองคดี น้ัน เปนคําขอที่ศาล 
ไมอาจออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ผูอํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มีหนังสืออางถึงใบยืมเลขที่ ๘๕/๕๓ และใหผูฟองคดีแจงไปยังผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบการเงินที่ ๗ กลุมที่ ๓ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดี
เปนลูกหน้ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือประเภทเงินทดรองจาย
จํานวน ๔,๓๐๕ บาท ถูกตองแลว ผูฟองคดีเห็นวาใบยืมดังกลาวเปนการยืมเงินทดรองจาย
สําหรับการเดินทางไปราชการในตางประเทศ ซ่ึงใบยืมดังกลาวคงคางเน่ืองจากมีขอพิพาท
เก่ียวกับหลักฐานการเบิกจายคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินกรณี E-ticket ผูฟองคดีเห็นวาหลักฐาน
ของผูฟองคดีมีสาระสําคัญครบถวนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังแลว จึงไดแจงให
ผูอํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบ แตก็มิไดพิจารณาทบทวนหลักฐาน
การเบิกจายของผูฟองคดีและพิจารณาอนุมัติแตอยางใด จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําส่ังใหผูอํานวยการกองคลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดทําบันทึกพรอมลงนามรับรองบันทึกน้ันใหแกผูฟองคดี  
โดยมีสาระสําคัญแสดงความสํานึกและยอมรับการกระทําทุจริต น้ัน การกําหนดคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะตองเปนการกําหนด
คําบังคับเพ่ือใหหนวยงานหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเปนคูความในคดี น้ัน 
กระทําการหรืองดเวนกระทําการตามอํานาจหนาที่หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหตองกระทํา 
การท่ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูอํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จัดทําบันทึกพรอมลงนามรับรองบันทึกน้ันใหแกผูฟองคดีโดยมีสาระสําคัญแสดงความสํานึกและ
ยอมรับการกระทําทุจริตนั้น หาใชเปนการกําหนดคําบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตอยางใด ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับในสวนนี้ได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม มีคําสั่งลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีจํานวน ๑ ขั้น เน่ืองจากไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการโดยไมเสียหายแกราชการ และ
ฐานกระทําการอันเปนการเส่ือมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการ  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว และในระหวางการสอบสวนวินัย เลขาธิการสํานักงาน 
ศาลยุติธรรมมีคําสั่งใหผูฟองคดีชวยราชการประจําสํานักอํานวยการประจําศาลแพงกรุงเทพใต
โดยผูฟองคดีไมสมัครใจ ภายหลังจากการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีเสร็จสิ้น ผลปรากฏวา 
ผูฟองคดีมิไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและมิไดทําใหราชการเสียหาย แตก็มิไดมีคําส่ังยาย 
ผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ตอศาลขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมขอขมาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพไทยรัฐเปนเวลา ๓ วัน 
ติดตอกัน และใหมีหนังสือแจงเก่ียวกับเรื่องนี้และขอขมาผูฟองคดีไปยังหนวยงานภายใน
สํานักงานของสํานักงานศาลยุติธรรมและหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ นั้น กรณีเปนคําขอ 
ที่เก่ียวเนื่องกับคําฟองที่ผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีจํานวน ๑ ขั้น 
ซ่ึงมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติวา ในการ
พิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหาม 
การกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ



 
 
๕๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีมีคําขอดังกลาว จึงเปนคําขอที่นอกเหนือไปจากที่กฎหมายบัญญัติ 
ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๐/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีฟองวา นางสาว ก. ไดลาออกจากการเปนกรรมการนิติบุคคล
อาคารชุด แตไดนัดประชุมใหญวิสามัญเจาของรวมอาคารชุดและทําหนาที่ดําเนินการประชุมใหญ
ดังกลาว เม่ือที่ประชุมใหญเลือกคณะกรรมการชุดใหมแลว นางสาว ก. ไดนําผลการเลือกตั้ง
กรรมการชุดใหมตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญเจาของรวมไปยื่นคําขอจดทะเบียน เจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไมรับจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามคําขอของ 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการไมรับจดทะเบียนเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาวานางสาว ก. ยังคงสภาพการเปนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและยังสามารถ 
ทําหนาที่ผู จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ชั่วคราว) ไดในขณะที่ยื่นคําขอจดทะเบียน  ทั้งน้ี  
เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดินและนิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงเปนคําขอใหศาล
วินิจฉัยตีความสภาพการเปนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดของนางสาว ก. อันเปนคําขอที่ศาล 
ไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๘/๒๕๕๖) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลกมีคําส่ังลงโทษผูฟองคดี
โดยการลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น และตัดจํานวนวันที่ไดรับการลดวันตองโทษจําคุกเปนคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูบัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลก
และอธิบดีกรมราชทัณฑชดใชคาเสียหายทางดานจิตใจและคาทนายความใหแกผูฟองคดี น้ัน  
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผู เสียหายในผลแหงละเมิดที่ เจาหนาที่ของตนไดกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟอง
เจาหนาที่ไมได ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองผูบัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลกและอธิบดีกรมราชทัณฑ
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐใหรับผิดในผลแหงละเมิดได ประกอบกับคําขอใหชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
และคาทนายความใหแกผูฟองคดี เปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลสุเทพ ซ่ึงมีสิทธิ
ในการขอรับคารักษาพยาบาลของตนและของคูสมรส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่นพรอมใบเสร็จรับเงิน  
กรณีสามีของผูฟองคดีเขารับการรักษาพยาบาลตอนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แตนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพไมดําเนินการอนุมัติเบิกจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี จึงนําคดี
มายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลตําบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
และรองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ อนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
๑๓๓,๙๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินที่ผูฟองคดีเรียกรองนับแต
วันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซ่ึงตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สั่งใหหัวหนา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด 
การท่ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลตําบลสุเทพ นายกเทศมนตรี
ตําบลสุเทพ และรองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของเงิน
ที่ผูฟองคดีเรียกรองนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ เปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๓/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา การที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ออกขอบังคับคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
วาดวยคาตอบแทนตามตนทุนการบริการในอดีต พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหขอบังคับดังกลาวไมมีผล
ยอนหลังไปถึงผูฟองคดีและพนักงานที่สมัครใจมาปฏิบัติงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อีกจํานวน ๙ คน ซ่ึงไดเกษียณอายุไปในป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไมเปนไปตามเจตนารมณเดิมของการออกขอบังคับดังกลาว เปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหขอบังคับคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยคาตอบแทนตามตนทุนการบริการในอดีต 



 
 
๕๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณเดิม โดยมีผลบังคับถึงกลุมบุคคลที่เกษียณอายุ
ไปกอนออกขอบังคับดังกลาวดวย น้ัน เปนคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับที่อยูนอกเหนืออํานาจ
ของศาลปกครองที่จะกําหนดใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๖) 

ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอหัวหนาสํานักงานสถานีอนามัย
ตําบลตลิ่งชันวา เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลตลิ่งชันไมเคยใหบริการฉีดพนสารเคมีกําจัด 
ลูกนํ้ายุงลายและเขาไปบันทึกภาพบานพักอาศัยของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาต  ตอมา 
จังหวัดสุพรรณบุรีไดมีหนังสือประกอบกับหนังสือของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
และรายงานแนบทายแจงวาเจาหนาที่ไมอาจใหบริการแกผูฟองคดี เน่ืองจากบานของผูฟองคดี
ไมมีผูพักอาศัยประจํา และผูฟองคดีไมเคยใหความรวมมือกับชุมชน และขมขูเจาหนาที่ 
ที่ไปใหบริการ ผูฟองคดีเห็นวาหนังสือของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง
รายงานแนบทายดังกลาวมีขอความเท็จ จึงไดรองเรียนตอจังหวัดสุพรรณบุรี ขอใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรีไดตรวจสอบแลวแจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงวา 
ไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมมีกรณีเจาหนาที่กระทําการหรือละเวนกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ขอใหศาลพิพากษาวารายงาน 
การตรวจสอบขอเท็จจริงเปนรายงานเท็จหรือใหจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาวารายงาน 
การตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเปนรายงานเท็จหรือไม น้ัน คําขอใหศาลพิพากษาวารายงาน
การตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเปนรายงานเท็จเปนการฟองขอใหศาลตรวจสอบและวินิจฉัย
การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐวาเปนเท็จหรือไม มิใชคําขอบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีน้ี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกเจาหนาที่ตํารวจหนวยปฏิบัติการพิเศษจับกุม
ในความผิดฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
ซ่ึงศาลจังหวัดสระบุรีมีคําพิพากษาจําคุกจําเลย (ผูฟองคดี) ๓๓ ป ๔ เดือน  แตตอมา ศาลอุทธรณ 
ภาค ๑ พิพากษายกฟอง และศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค ๑ ผูฟองคดี
ไดรองทุกขตอสํานักงานจเรตํารวจ ใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย 
ที่เกิดแกตนเนื่องจากการกระทําละเมิดที่เจาหนาที่ตํารวจไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ แตสํานักงาน
จเรตํารวจมิไดออกใบรับใหผูฟองคดีและไมแจงผลการพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตรวจสอบสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานจเรตํารวจ 
วาไดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและตอเจาพนักงานใตบังคับบัญชาหรือไม  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา น้ัน เปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีไดใชบริการจัดสงไปรษณียภัณฑประเภทไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับที่ที่ทําการไปรษณียบางขุนเทียน แตผูฟองคดีไมเคยไดรับใบตอบรับคืน  
ผูฟองคดีจึงขอตรวจสอบการนําจายไปรษณียภัณฑ จึงทราบวาเจาหนาที่นําสงของที่ทําการ
ไปรษณียบางขุนเทียนไดมอบใบตอบรับของผูฟองคดีทั้งหมดใหแกบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดมีที่อยู 
ที่เดียวกับผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งลงโทษ
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ัน การท่ีผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งลงโทษ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดน้ัน ถือเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่ศาลจะกําหนดคําบังคับโดยสั่งลงโทษ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ก็มิไดมีผลโดยตรงตอการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเกิดจากการที่เจาหนาที่ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไมสงคืนใบตอบรับใหแกผูฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๔/๒๕๕๗) 

 

(๙) คําขอซึ่งไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ของผูฟองคดี 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒละเลยตอหนาที่
ในการดําเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยนาย ว. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และนาย ช. นิติกร กรณีบุคคลทั้งสองรวมกันจัดทําเอกสารประกอบการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี
อันเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปฏิบัติหนาที่ในการสอบสวนตามมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน การท่ีผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัย 
ตอผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดดังกลาวหรือไม เปนอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะ 
ที่จะดําเนินการตามควรแกกรณีและภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองไมอาจกาวลวง
ไปใชอํานาจดุลพินิจของฝายบริหารสั่งใหฝายบริหารดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูหน่ึงผูใดได  
ดังน้ัน จึงเปนคําขอที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครองที่จะออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีหรือไม ก็หามีผลเปนการเยียวยาหรือแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายใหแกผูฟองคดีไดโดยตรง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๗/๒๕๕๕) 



 
 
๕๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีที่ผูฟองคดีลาออกจากราชการในระหวางสอบสวนความผิดทางวินัย
อยางรายแรง  และตอมา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ไดมีหนังสือแจงผล
การสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงวา มีมูลความผิดวินัยไมรายแรง สมควรไดรับโทษ
ภาคทัณฑ แตเน่ืองจากผูฟองคดีไดออกจากราชการแลว เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจึงมีคําสั่งงดโทษผูฟองคดี  ดังน้ัน จึงเห็นไดวาการสั่งงดโทษภาคทัณฑดังกลาว  
ทําใหไมมีโทษทางวินัยที่จะลงแกผูฟองคดีอีกตอไป และผูบังคับบัญชามิไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัย
แกผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดเปนผูถูกลงโทษทางวินัย การท่ีผูฟองคดี
ขอใหเพิกถอนโทษภาคทัณฑ ตามคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๒/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของพันตํารวจโท น. 
ไดรองเรียนตอพันตํารวจเอก ธ. ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของพันตํารวจโท น. ขอใหดําเนินการ 
ทางวินัยโดยมีคําสั่งโยกยายพันตํารวจโท น. ออกจากศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแกน 
ไปประจําสังกัดอ่ืน เน่ืองจากพันตํารวจโท น. ไปมีความสัมพันธฉันชูสาวกับนางสาว พ. 
ผูตองหาในคดีอาญา และใหการชวยเหลือใหที่พักแกนางสาว พ. แตพันตํารวจเอก ธ. ไดมีคําสั่ง
ลงโทษกักยามพันตํารวจโท น. เปนเวลา ๓๐ วัน ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และการที่พันตํารวจเอก ธ. ไมดําเนินการยายพันตํารวจโท น. เปนการละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย อับอาย และเสื่อมเสียชื่อเสียง  
ผูฟองคดีจึงรองเรียนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอให
ดําเนินการทางวินัยกับพันตํารวจโท น. พลตํารวจโท ด. พลตํารวจโท ส. พันตํารวจเอก ภ.  
และพลตํารวจตรี ล. ในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาของพันตํารวจโท น. ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ 
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหยายพันตํารวจโท น. ไปประจําสังกัดอ่ืน ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี พลตํารวจโท ด . พลตํารวจโท ส . พันตํารวจเอก ภ . พลตํารวจตรี ล .  
และพันตํารวจเอก ธ. ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน แมการกระทําของสามีของผูฟองคดี
จะมีผลกระทบตอจิตใจของผูฟองคดีและทําใหผูฟองคดีไดรับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําฟอง แตการที่พันตํารวจเอก ธ. มีคําส่ังลงโทษพันตํารวจโท น. 
สามีของผูฟองคดีโดยลงโทษใหกักยาม ๓๐ วัน เปนการเลือกใชดุลพินิจในการลงโทษสามี 
ของผูฟองคดีแลว แมผูฟองคดีเห็นวาการลงโทษดังกลาวไมเหมาะสม ควรลงโทษโดยการ
โยกยายหรือไลออกจากราชการก็เปนเพียงความรูสึกทางจิตใจ และแมวาผูบังคับบัญชาของสามี 
ของผูฟองคดีจะมีคําสั่งลงโทษอยางใดก็ไมมีผลตอการเยียวยาแกไขความเดือดรอนเสียหาย 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ผูฟองคดีไดรับ เพราะการกระทําที่ไมถูกตองทางศีลธรรมของสามีของผูฟองคดีซ่ึงเปนเหตุ 
แหงความเดือดรอนเสียหายก็ยังคงมีอยู สวนคําขออ่ืน ๆ ตามคําฟองก็เปนคําขอที่ศาลไมอาจ
ออกคําบังคับไดตามที่บัญญัติในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมตอ 
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรขุขันธ และผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ วา ดาบตํารวจ ท. 
ซ่ึงเปนสามีของผูฟองคดีมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหลายประการ เชน เลนการพนัน ละทิ้งหนาที่
และเบียดบังเวลาราชการ ทํารายรางกาย ไมดูแลครอบครัว ปลอมและใชเอกสารปลอม ขอให
ดําเนินการทางวินัยกับดาบตํารวจ ท.  ตอมา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษไดมีคําสั่ง
ลงโทษกักยามดาบตํารวจ ท. มีกําหนด ๓๐ วัน กรณีมีพฤติกรรมไมสมควรไมดูแลครอบครัว
และอ่ืน ๆ ทําใหภรรยาและบุตรไดรับความเดือดรอน และลงโทษกักขังดาบตํารวจ ท. มีกําหนด 
๓๐ วัน กรณีปลอมและใชเอกสารปลอม ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมายและไมเหมาะสมกับความผิด และกรณีปลอมและใชเอกสารปลอมคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจยังไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาวของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน น้ัน คําขอของผูฟองคดีที่ขอให
เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยดาบตํารวจ ท. เน่ืองจากไมชอบดวยกฎหมายและไมเหมาะสม 
กับความผิดน้ัน มิไดมีผลโดยตรงเปนการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับจากการกระทําของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีแตอยางใด ทั้งเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนกรณีที่ขอให
คณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน 
เปนคําขอที่ตอเน่ืองกับคําขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษกักขัง ซ่ึงเปนประเด็นที่ศาลปกครอง
ไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได เน่ืองจากไมไดเปนการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือความเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๐/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณี นาย ย. ผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานหมูที่ ๑ คัดคานตอ
นายอําเภอเมืองเชียงใหมวา ผูฟองคดีไมมีคุณสมบัติที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานหมูที่ ๑ 
เน่ืองจากผูฟองคดีไมมีภูมิลําเนาอยูในหมูที่ ๑ ผลจากการตรวจสอบปรากฏวา อาคารซึ่งเปน
ภูมิลําเนาของผูฟองคดีอยูในเขตการปกครองหมูที่ ๖ ซ่ึงนายทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบล



 
 
๕๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนองปาคร่ังมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาทําการแกไข 
ใหเปนหมูที่ ๖ ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือ
ของนายทะเบียนทองถิ่นดังกลาว น้ัน การท่ีศาลอาจมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะถือวาผู น้ันมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คําบังคับน้ันจะตองเปนที่คาดหมาย 
ไดอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย 
ตามที่กลาวอางในคําฟองได การที่นายทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลหนองปาคร่ังมีหนังสือแจง
ถึงผูฟองคดีวา ไดดําเนินการแกไขรายการในทะเบียนบานเปนหมูที่ ๖ แลว กรณีจึงเห็นไดวา 
ทะเบียนบานตนฉบับของผูฟองคดีถูกแกไขเปนหมูที่ ๖ แลว สวนกรณีที่แจงใหผูฟองคดี 
นําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาทําการแกไขใหเปนหมูที่ ๖ ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี
เปนเพียงการทําใหขอมูลในสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานตรงกับขอมูลในทะเบียนบาน
ตนฉบับเทาน้ัน หากจะมีการดําเนินการเพื่อใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบานหมูที่ ๑  
โดยอางเหตุที่ผูฟองคดีขาดคุณสมบัติเน่ืองจากไมมีชื่อในทะเบียนบานในหมูที่ ๑ ตามมาตรา ๑๔ 
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๑๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ก็สามารถอาศัยฐานขอมูลตามทะเบียนบานตนฉบับของผูฟองคดี 
ที่ถูกแกไขเปนหมูที่ ๖ แลวได จึงเห็นไดอยางชัดแจงวา แมศาลมีคําบังคับตามคําฟอง 
ก็ไมสามารถแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตามที่ผูฟองคดีกลาวอางได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบกิจการหองเชาที่ตําบลบานใหม 
จํานวน ๗ หอง ใหเชาในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท และมีคาใชจายสวนกลางในอัตราเดือนละ 
๕๐๐ บาท ฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลฉะเชิงเทรามีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชําระ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๗,๘๗๕ บาท โดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เน่ืองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
ฉะเชิงเทรา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานใหม นิติกรองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
และหัวหนาสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานใหม ประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
โดยมิไดพิจารณาตามแบบ ภ.ร.ด. ๒ ที่ผูฟองคดีแจงไวสําหรับการประเมินภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน หลักฐานสัญญาเชา และสภาพหองเชาและพ้ืนที่หองเชาของผูฟองคดี ขอใหศาล
พิจารณาลงโทษนายกองคการบริหารสวนตําบลฉะเชิงเทรา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
นิติกรองคการบริหารสวนตําบลบานใหม และหัวหนาสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบล
บานใหม ตามควรแกกรณีเพ่ือไมใหเปนแบบอยางแกขาราชการอ่ืน น้ัน การดําเนินการ 
เพ่ือนําไปสูการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอํานาจหนาที่



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูบังคับบัญชาที่จะดําเนินการตามกฎหมาย คําขอของผูฟองคดีมิไดมีผลโดยตรงเปนการแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับจากการกระทํา
ของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีแตอยางใด และเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนด
คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๙๓/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนเปนขาราชการตํารวจผูไดรับ 
การคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับ
การฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมกองบัญชาการศึกษา
ไดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกและผูไดรับการคัดเลือกสํารองเรียงตามลําดับคะแนน 
เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ ตามจํานวนที่กําหนดในการรับสมัคร และหนวยงานตนสังกัด 
ของผูไดรับการคัดเลือกสงตัวขาราชการตํารวจผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งใหขาราชการตํารวจ
ที่สอบไดและผานการฝกอบรมแลวจํานวน ๒,๘๐๐ คน เปนนายตํารวจสัญญาบัตรมียศรอยตํารวจตรี  
ตอมา พบวาขอสอบที่ใชในการสอบขอเขียนผิดพลาด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจึงเห็นชอบ 
ใหเพ่ิมคะแนนใหกับผูเขาสอบทกุคน กองบัญชาการศกึษาจึงไดประกาศรายชือ่ผูไดรับการคัดเลือก
ในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรม
เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร (เพ่ิมเติม) แยกเปนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
เรียงตามลําดับคะแนน รวม ๑๘๔ คน ผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนเปนผูมีชื่ออยูในบัญชีเพ่ิมเติมดังกลาว 
และเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรี
เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพ่ิมเติม) โดยสําเร็จการฝกอบรม
เม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ซ่ึงผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมีคําสั่งลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๔ แตงตั้งวาที่ยศและแตงตั้งผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนใหดํารงตําแหนงเปนรองสารวัตร 
ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  ผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนเห็นวา ประกาศผลของกองบัญชาการศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะมีการรวมคะแนนผิดพลาด 
ขอใหศาลเพิกถอนประกาศกองบัญชาการศกึษาลงวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ ใหเรียงลําดับคะแนน
ใหถูกตองและประกาศใหผูที่มีคะแนนอยูในอัตราที่ประกาศรับสมัครไวมีสิทธิเขารับการอบรม 
และมีคําสั่งใหมใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๑ เปนตนไป น้ัน เม่ือประกาศกองบัญชาการศึกษาฉบับลงวันที่ 



 
 
๕๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เปนการประกาศผลการสอบคัดเลือกจากผลการนับคะแนนครั้งแรก 
ซ่ึงยังไมมีชื่อผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนในประกาศดังกลาว แมจะปรากฏวาภายหลังการประกาศรายชื่อ
ผูไดรับคัดเลือกไดแลวพบขอบกพรองจากขอสอบที่ใชสอบในครั้งน้ัน จนมีการตรวจสอบและ
เพ่ิมคะแนนใหผูเขาสอบทุกคน ซ่ึงทําใหผูเขาสอบบางคนไดรับคะแนนเพิ่มและเปนผูผานการสอบ
คัดเลือกจนไดมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพ่ิมเติมจํานวน ๑๘๔ คน ตามประกาศ
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ก็ตาม แตผูที่ผานการสอบคัดเลือกทุกคนตามประกาศ 
ฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เปนผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรเรียบรอยแลวกอนที่จะมีการประกาศรายชื่อผูไดรับ 
การคัดเลือกเพ่ิมเติมดังกลาวจํานวน ๑๘๔ คน ประกอบกับการแตงตั้งวาที่ยศและแตงตั้งให 
ผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนใหดํารงตําแหนงรองสารวัตร ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
เปนขั้นตอนการแตงตั้งภายหลังจากที่ผานการฝกอบรม ซ่ึงการฝกอบรมเปนเง่ือนไขสําคัญ 
ของการแตงตั้งตามที่ประกาศรับสมัครไดกําหนดไวแลว  ดังน้ัน การเพิกถอนประกาศผล 
การคัดเลือกฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และการใหมีการเรียงลําดับคะแนนและประกาศ
ลําดับคะแนนใหม จึงมิไดมีผลเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดี 
ทั้งสี่สิบเจ็ดคน  อีกทั้ง การประกาศใหผูที่มีคะแนนอยูในอัตราที่ประกาศรับสมัครไวเปนผูมีสิทธิ
เขารับการอบรมและแตงตั้งเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑  
ไมไดมีผลใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนเปนผูเขารับการอบรมตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  
เพราะการเขารับการอบรมเม่ือใดตองเปนไปตามความเปนจริง และไมอาจกําหนดใหเขารับ 
การอบรมในครั้งที่ผานไปแลวได ผูฟองคดีทั้งสี่สิบเจ็ดคนจึงไมมีสิทธิฟองคดีในกรณีดังกลาว
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๓๖/๒๕๕๖) 

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการ ตําแหนงบุคลากร ๗ว  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปนผูที่มีคุณสมบัติอยูในขายไดรับการจัดลงกรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต ๑ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ตอมา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ กําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ รวม ๖๐ ราย โดยไมปรากฏรายชื่อของผูฟองคดี  
แตตอมา สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือแจงเวียนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถือปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการจัดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามกรอบอัตรากําลังในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและในสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กําหนดเพ่ิมเติม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จึงไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังกลาว 
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
กําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) รวม ๘๕ ราย โดยแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
บุคลากร ๗ว ตําแหนงเลขที่ อพ ๗๙ ซ่ึงเปนอัตรากําลังนอกกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผูฟองคดีเห็นวา
การออกคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ในการประชุมลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  
และเพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
และใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ดําเนินการแตงตั้ง 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงบุคลากร ๗ว ตามกรอบอัตรากําลังในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ ตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด น้ัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๔๙ และมีคําสั่ง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงบุคลากร ๗ว 
ตําแหนงเลขที่ อพ ๗๙ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ซ่ึงเห็นไดวา  แมตอมา
ผูฟองคดีจะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามคําส่ังลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แลวก็ตาม แตคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต ๑ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีซ่ึงเปนคําส่ังที่พิพาทยังไมหมดสิ้นไป และหากศาลปกครอง
เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายก็สามารถกําหนดคําบังคับโดยเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได 
โดยใหมีผลเฉพาะผูฟองคดียอนหลังไปถึงวันที่ออกคําส่ังพิพาทดังกลาวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม การจะพิจารณาคดีน้ีตอไป
จนมีคําบังคับดังกลาวก็ไมสามารถทําใหผูฟองคดีกลับไปดํารงตําแหนงบุคลากร ๗ว ตามกรอบ
อัตรากําลังในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ดังเดิมได เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไดลาออกจากราชการแลว และผูฟองคดีไมไดมีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหหนวยงานชดใช 
คาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากคําสั่งดังกลาว  ดังน้ัน การที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ี
ตอไปก็ไมมีประโยชนแกการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจาก
คําสั่งดังกลาวอีกตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๕๖) 



 
 
๕๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

กรณีผูฟองคดีเปนนักโทษเด็ดขาดถูกคมุขังอยูทีเ่รือนจํากลางคลองเปรม 
ในความผิดฐานกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฟองวา  
ผูบัญชาการเรือนจําคลองเปรมไดมีคําส่ังลงโทษผูฟองคดีโดยลดชั้น จํานวน ๓ ชั้น งดเย่ียมญาติ
มีกําหนด ๓ เดือน ตัดวันลดวันตองโทษจําคุก ๖๐ วัน และแจงความรองทุกขดําเนินคดีอาญา 
กับผูฟองคดีฐานไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของเรือนจําฯ เน่ืองจากมียาเสพติดประเภทยาไอซ
ไวเพ่ือเสพและเหลือจากการเสพปริมาณเล็กนอยไวในครอบครอง ผูฟองคดีจึงไดยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาว แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยผูตองขังมีคําสั่งยกคํารอง 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาหนาที่เรือนจํากลาง
คลองเปรมที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดยายออกนอกพ้ืนที่และมีคําส่ังคุมครองชั่วคราวมิใหยาย 
ผูฟองคดีไปเรือนจําอ่ืน เน่ืองจากมีผลตอการขอเอกสารในคดีและอาจถูกกลั่นแกลงไดและ 
ใหดําเนินการสอบสวนคดีของผูฟองคดี เร่ือง การลงโทษทางวินัย เปนไปตามปกติ น้ัน คําขอ
ทายคําฟองที่ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน เปนคําขอที่ไมมีผลเปนการบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือความเสียหายจากคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจําคลองเปรมโดยตรง 
และศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรองเรียนตอพลตํารวจโท ด. พลตํารวจตรี ล. 
พันตํารวจเอก ส. พลตํารวจโท จ. พลตํารวจโท ป. พลตํารวจโท พ. และพลตํารวจโท ค.  
ใหดําเนินการเร่ืองที่พันตํารวจโท น. สามีของผูฟองคดีไปมีความสัมพันธชูสาวกับหญิงอ่ืน  
แตเจาหนาที่ดังกลาวไมดําเนินการตามขอรองเรียน ผูฟองคดีจึงไดแจงความดําเนินคดีอาญา
กลาวหาเจาหนาที่ทั้งเจ็ดคนดังกลาว ฐานละเวนการปฏิบัตหินาทีโ่ดยไมชอบตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ ตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน แตผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาลปทมุวันกลับละเลยไมดําเนินคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหลงโทษ
ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 
พรอมทั้งใหชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการละเมิดตามกฎหมาย น้ัน เม่ือการจะนํามา
ฟองคดีตอศาลปกครองตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง และตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
การฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ตองเปน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงในเร่ืองที่นํามาฟอง และความเดือดรอนหรือเสียหาย
ที่ผูฟองคดีไดรับตองเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางหน่ึงอยางใดของหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และการแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันศาลปกครองออกคําบังคับใหได ซ่ึงหมายความวา 
คําขอที่ผูฟองคดีรองขอนั้นตองมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับและศาลมีอํานาจออกคําบังคับใหได การที่ผูฟองคดีมีคําขอใหลงโทษทางอาญากับผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสวบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันจึงไมมีผล 
เปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีซ่ึงเดือดรอนจากเร่ืองสามีมีความสัมพันธ
ชูสาวกับหญิงอ่ืน และมิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับใหได เน่ืองจากมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิไดกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนด
คําบังคับที่จะลงโทษทางอาญา และเม่ือศาลไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีที่ขอใหศาลลงโทษ
ทางอาญากับผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ 
นครบาลปทุมวันไวพิจารณาแลว และไมอาจรับคําฟองในสวนของคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีกระทาํละเมิดตอผูฟองคดีไวพิจารณาไดเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๔/๒๕๕๗)  

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีผูฟองคดีไดใชบริการจัดสงไปรษณียภัณฑประเภทไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับที่ที่ทําการไปรษณียบางขุนเทียน แตผูฟองคดีไมเคยไดรับใบตอบรับคืน  
ผูฟองคดีจึงขอตรวจสอบการนําจายไปรษณียภัณฑ จึงทราบวาเจาหนาที่นําสงของที่ทําการไปรษณีย
บางขุนเทียนไดมอบใบตอบรับของผูฟองคดีทั้งหมดใหกับบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดมีที่อยูที่เดียวกับผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งลงโทษบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด น้ัน การที่ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งลงโทษบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ถือเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  อีกทั้ง การที่ศาลจะกําหนดคําบังคับโดยสั่งลงโทษบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
ก็มิไดมีผลโดยตรงตอการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายอันเกิดจากการที่เจาหนาที่ 
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไมสงคืนใบตอบรับใหแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๘๔/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 



 
 
๕๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๑๐) คําขอซึ่งขอใหบังคับกับเจาหนาที่ซึ่งไมมีหนาที่เก่ียวของ 
ตามคําขอ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

กรณีฟองวา ศาลปกครองขอนแกนไดมีคําพิพากษาตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๗๓/๒๕๕๕ เพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย  
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และเพิกถอนประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีผลใหผูฟองคดีซ่ึงไดรับคําส่ังยายตามประกาศทั้งสองฉบับดังกลาว
ตองกลับคืนสูตําแหนงที่เคยดํารงอยูเดิมโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได ผูฟองคดีจึงยื่นคําขอตามมาตรา ๑๑ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ประธานกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูฟองคดี แตเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวละเลยตอหนาที่ไมออกใบรับคําขอใหแกผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําใหผูฟองคดี
ไมอาจทราบการเร่ิมนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดจะพิจารณาคําขอดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายกเทศมนตรีตําบล
หนองสอ ออกใบรับคําขอ มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหดําเนินการพิจารณา
คําขอของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว น้ัน แมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ และคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจะมีลักษณะเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่ไมไดสังกัด
หนวยงานของรัฐแหงใด แตก็มีจังหวัดกาฬสินธุและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการ โดยเปนหนวยงานธุรการ ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และอ่ืน ๆ 
ใหแกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ตามลําดับ และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงถือไดวาหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว 
เปนหนวยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรกลางบริหารบุคคลของเทศบาลในการกํากับดูแล
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงถือวากระทรวงมหาดไทย 
เปนหนวยงานตนสังกัดของคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาว  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีฟองวา 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนผูกระทําการแทน
กระทรวงมหาดไทย แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ละเลยตอหนาที่ในการออกใบรับคําขอ
ใหแกผูฟองคดีทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในสวนนี้ตอศาลปกครอง สวนประธานกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ประธานกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ มิไดเปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ออกใบรับคําขอ
ของผูฟองคดีตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามคําขอนี้ 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๒/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูถือหุนของบริษัท ร. ฟองวา อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคาทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ (คณะกรรมการบริษัท ร.) ไดเสนอขายหุน 
ตอประชาชนและมีผูถือหุนเกินกวา ๑๐๐ คน แตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาไมดําเนินการให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ร. เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย อันเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด ขอใหศาลมีคําส่ังใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด น้ัน การดําเนินการเพ่ือขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดน้ัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทเทาน้ันที่จะตองเปนผูดําเนินการ
ขอจดทะเบียนบริษัท โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามีอํานาจหนาที่เพียงดําเนินการและ
กํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเทาน้ัน ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการขอ 



 
 
๕๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนแตอยางใด การท่ีผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาสั่งการใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด 
จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้ งปลอยปละละเลย 
ไมควบคุมพรรคการเมืองใหใชอํานาจตามครรลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใชเสียงขางมาก
ลงมติเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคตนเองดํารงตําแหนงประธานและรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร แตงตั้งนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศอันเปนระบบเผด็จการรัฐสภา  
ทําใหประเทศชาติเกิดความเสียหายอยางรายแรง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศหามพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ดํารงตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎรจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งรัฐบาล น้ัน 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ตามมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนเพียงอํานาจหนาที่ในการออกประกาศหรือ 
วางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมืองรวมทั้งวางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดําเนินการใด ๆ 
ของพรรคการเมือง อันเปนสาระสําคัญของกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง สวนการเลือก
ประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการใหความเห็นชอบบุคคล
ซ่ึงสมควรได รับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรียอมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรอ่ืน มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด  ขอกลาวอางของผูฟองคดีดังกลาวจึงมิใชขอเท็จจริง
หรือพฤติการณแหงการกระทําที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนคําขอ
ของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศหาม
พรรคการเมืองที่ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงประธานหรือรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งรัฐบาล เปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจกําหนด 
คําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๘/๒๕๕๗) 

 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๑๑) คําขอซึ่งคําฟองมิไดปรากฏเหตุแหงการฟองคดีตามคําขอ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนเจาหนาที่สงักัดสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดไปใหการเปนพยานตอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคดีแพง 
ที่นาย ว. เปนโจทกยื่นฟองขับไลผูฟองคดีที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ออกจากที่ดิน โดยใหการ 
อันเปนความเท็จ จึงขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งหา น้ัน  
แมผูถูกฟองคดีทั้งสองจะเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ก็ตาม การไปใหการในฐานะพยานตอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มิใชเปนการกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองหรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการ
ทางปกครองแตอยางใด แตเปนการไปใหการในฐานะพยานศาลตามที่ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง บัญญัติไว คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด คดีจึงไมอยูในอํานาจ 
การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สวนคําขอของผูฟองคดีทั้งหาที่ขอใหเจาหนาที่ 
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ทําการแจกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
ทั้งหาเปนคนละเรื่องกับขอเท็จจริงตามคําฟองที่กลาวหาวาผูถกูฟองคดีทั้งสองใหการเท็จตอศาล 
ศาลจึงไมอาจออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงการออกโฉนดที่ดินสาธารณะ (บึงกราง)  
และขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาใหสํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุม  
และนายอําเภอบางกระทุม ระงับการออกโฉนดที่ดินสาธารณะ (บึงกราง) น้ัน เม่ือปรากฏวา 
นายอําเภอบางกระทุมกับองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมากซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ดูแล
รักษาที่สาธารณะมิไดยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงบริเวณที่ดินของผูฟองคดี 
แตอยางใด การท่ีผูฟองคดีฟองโตแยงการออกโฉนดที่ดินสาธารณะ (บึงกราง) หรือการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว เปนการฟองลวงหนากอนมีการดําเนินขั้นตอนออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง และยังไมมีขอพิพาทที่ผูฟองคดีอาจนํามาฟองคดีตอศาลปกครองได  
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (บึงกราง) และยังไมมี
วัตถุแหงการฟองคดีที่ศาลปกครองจะกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 



 
 
๕๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ในสวนที่ฟองโตแยงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 
ไมมีเอกสารสิทธิ จํานวน ๒ แปลง ในเขตพื้นที่ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยครอบครองและใชประโยชนตอจากบิดามารดาของผูฟองคดี   
ตอมา ไดมีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย. ๘๑๓ ทับซอนที่ดิน 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินที่ไดรับการจัดสรรอยางถูกตอง 
จากนายอําเภอเชียงคาน โดยครอบครองและใชประโยชนเร่ือยมากอนที่จะมีการประกาศ 
ใชประมวลกฎหมายที่ดิน การข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลเชียงคานดําเนินการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
(ถนน ไฟฟา ประปา) และงานบริการอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมน้ัน เม่ือพิจารณาจากคําฟอง 
ของผูฟองคดีแลวไมปรากฏเหตุแหงการฟองคดีที่ศาลจะสามารถกําหนดคําบังคับตามคําขอนี้ได 
ผูฟองคดีจึงไมใชผูได รับความเดือดรอนเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตามคําขอนี้ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอหัวหนาสํานักงาน
สถานีอนามัยตําบลตลิ่งชันวา เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลตลิ่งชันไมเคยใหบริการฉีดพน
สารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย และเขาไปบันทึกภาพบานพักอาศัยของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาต  
ตอมา จังหวัดสุพรรณบุรีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีโดยแนบหนังสือของนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี และรายงานแนบทายแจงวาเจาหนาที่ไมอาจใหบริการแกผูฟองคดี เน่ืองจาก
บานของผูฟองคดีไมมีผูพักอาศัยประจํา ผูฟองคดีไมเคยใหความรวมมือกับชุมชน และขมขู
เจาหนาที่ที่ไปใหบริการ ผูฟองคดีเห็นวาหนังสือของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
รวมทั้งรายงานแนบทายดังกลาวมีขอความเท็จ จึงไดรองเรียนตอจังหวัดสุพรรณบุรีขอให
ตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบแลว มีหนังสือแจงผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมมีกรณีเจาหนาที่กระทําการหรือละเวนกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม จึงฟองวาจังหวัดสุพรรณบุรี
ละเลยตอหนาที่ไมพิจารณาวารายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเปนเท็จ ขอใหศาล
พิพากษาวารายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนรายงานเท็จหรือใหจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาวา
รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเปนรายงานเท็จหรือไม น้ัน เม่ือปรากฏวา จังหวัดสุพรรณบุรี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวและแจงผูฟองคดีทราบแลววาไมมีขอความเปนเท็จ และ 
ไมมีกรณีที่เจาหนาที่กระทําหรือละเวนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย จังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงมิไดละเลยการตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ผูฟองคดีรองเรียน สวนความลาชาในการตรวจสอบ
มิไดเปนประเด็นพิพาทในคดี เม่ือจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลววา 
ไมเปนเท็จ ศาลจึงไมอาจออกคําบังคับใหจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว 
ตามคําขอของผูฟองคดีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีไดกลาวหานาง ส. พนักงานอัยการคดีศาลแขวง
อุบลราชธานีกับพวก ตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาสั่งไมฟอง
คดีอาญาตามรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ และ 
มีคําสั่งยุติการดําเนินคดีนาง ฮ. ผูตองหา เน่ืองจากคดีขาดอายุความ สิทธิการนําคดีอาญา 
มาฟองของผูฟองคดีระงับไปตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวของนาง ส. กับพวก เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่  
กระทําโดยไมสุจริตและเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และมีหนังสือขอทราบความคืบหนา 
การพิจารณาคดีตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แตประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพิกเฉย ไมดําเนินคดีกับบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียน
ซ้ือขายที่ดินของนาง ฮ. ที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย เพราะนาง ฮ. เปนบุคคลตางดาว จึงไมอาจ
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวได น้ัน คําขอดังกลาวเปนกรณีที่มิไดมีความสัมพันธกับคําฟอง  
จึงยังมิไดเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล ซ่ึงศาลไมอาจกําหนด 
คําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีขอน้ีได ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๕๗) 

 

(๑๒) คําขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการตํารวจฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๙ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีถูกกลาวหาวามีพฤติการณ
กระทําผิดอาญาและวินัย ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง น้ัน การมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในลักษณะดังกลาวยอมสงผลกระทบตอ 



 
 
๕๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การดําเนินการทางวินัยอันเปนปญหาอุปสรรคแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลปกครองมิอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๕๕) 

 

(๑๓) คําขอใหศาลปกครองมีคําบังคับในสวนที่คณะอนุญาโตตุลาการ
มิไดมีมติวินิจฉัยใหฝายใดฝายหน่ึงตองปฏิบัติ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูรอง) ไดทําสัญญาจาง
ผูคัดคาน (บริษัท ร.) กอสรางอาคาร ในระหวางการกอสราง ผูคัดคานไดมีหนังสือถึงผูรอง 
เพ่ือขอความเปนธรรมในการเลือกใชวัสดุหลังคาซ่ึงมีราคาสูงกวาประมาณการ โดยผูคัดคาน 
ขอคิดเงินคาวัสดุเพ่ิม เม่ือผูคัดคานไดสงมอบงานงวดสุดทาย คณะกรรมการตรวจการจาง 
ของผูรองไดตรวจรับงานและผูคัดคานไดรับเงินคาจางงวดสุดทายไปเรียบรอยแลว จากน้ันผูคัดคาน
ไดมีหนังสือถึงผูรองเพ่ือขอเงินชดเชยกระเบื้องมุงหลังคา ผูรองไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว 
เห็นวาผูคัดคานมีสิทธิอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณาเงินชดเชยคากระเบื้องตามที่รองขอ  
จึงเห็นสมควรดําเนินการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อเบิกจายเงินชดเชยตอไป  
แตผูรองก็ไมไดดําเนินการเบิกจายเงินดังกลาวใหแกผูคัดคานแตอยางใด ผูคัดคานจึงไดเสนอ 
ขอพิพาทดังกลาวตอสถาบันอนุญาโตตุลาการตามขอพิพาทหมายเลขดําที่ ๒๖/๒๕๔๖ และ 
คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดตามขอพิพาทหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๔๘ โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก เห็นวาผูคัดคานมีสิทธิเรียกรองคาวัสดุที่เพ่ิมขึ้น
จากผูรองได จึงชี้ขาดใหผูรองชําระเงินใหแกผูคัดคานจํานวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ผูคัดคาน 
ไดมีคํารองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท น้ัน เปนคําขอ
ที่ไมตรงกับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปญหาเร่ืองดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด 
ก็หาไดมีการวากลาวกันในชั้นอนุญาโตตุลาการแตอยางใด คําขอเรื่องดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด
ของผูคัดคานเปนการขอใหศาลมีคําบังคับในสวนที่คณะอนุญาโตตุลาการมิไดมีมติวินิจฉัย 
ใหฝายใดฝายหนึ่งตองปฏิบัติ และเปนคําขอที่ศาลไมอาจบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๔๐  
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น คําฟองของผูคัดคานในสวนที่เปน
ดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด จึงเปนคําฟองที่ศาลไมอาจมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๑๔) คําขอใหศาลปกครองกําหนดใหคู สัญญาไมตองปฏิบัติ 
ตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาได 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

 กรณีฟองวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จากการที่ไดอนุมัติและทําสัญญาโครงการ 
๓G HSPA กับกลุมบริษัท ท.ทําใหกลุมบริษัท ท. เปนผูใหบริการ ๓G HSPA ไดทั่วประเทศ
สามารถผูกขาดตลาดโมบายอินเตอรเน็ต (Mobile Internet) ทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบกลุมบริษัท ท. 
โดยอางวาบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ละเลยตอหนาที่โดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ตองประกอบกิจการดวยตนเอง หรือมิฉะน้ันตองดําเนินการโดยวิธีประมูลคลื่นความถี่ และ 
ไมดําเนินการตามกฎหมายในการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ ๓G HSPA ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามสัญญาโครงการ ๓G HSPA กับกลุมบริษัท ท. 
และใหกระทําการตามหนาที่โดยยกเลิกสัญญาโครงการ ๓G HSPA น้ัน การหามมิใหปฏิบัติ 
ตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาเปนนิติสัมพันธระหวางคูสัญญาเทาน้ัน ศาลไมอาจบังคับ 
ใหคูสัญญาไมตองปฏิบัติตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาได จึงเปนคําขอที่ศาลปกครองไมอาจ
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๙/๒๕๕๕) 

 

(๑๕) คําขอใหศาลปกครองกําหนดคําบังคับในเรื่องของอนาคต  
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนิสิตแพทยชั้นปที่ ๕ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
ฟองขอใหมีสิทธิในการขึ้นเรียนชั้นปที่ ๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๕ น้ัน กรณีดังกลาวตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยระบบการศึกษาสําหรับขั้นปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗.๓ ซ่ึงการที่ผูฟองคดีจะสอบผานรายวิชาทฤษฎี 



 
 
๕๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สูติศาสตร - นรีเวชวิทยา อันเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของระยะที่ ๓ และมีแตมเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไมเปนเรื่องของอนาคต ยังไมแนนอนวาจะเปนไปตามที่ผูฟองคดีคาดการณ
หรือไม คําขอดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๕๕) 

 

(๑๖) คําขอใหศาลปกครองกําหนดนโยบายและงบประมาณ 
แทนหนวยงานทางปกครอง 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการกอสรางทางระบายนํ้าทางดานทิศเหนือของโรงเรียนบานโคกสวางขององคการบริหาร 
สวนตําบลหัวฝาย เน่ืองจากไมมีการกอสรางฝาปดก้ันไว ทําใหรถที่สัญจรไปมาตกลง 
ไปในรางระบายน้ําดังกลาวอยูบอยคร้ัง รวมทั้งมีเศษขยะมูลฝอย เศษใบไม เศษหญา  
ทําใหรองระบายน้ําไหลชา นาย พ. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายไดรับเรื่องรองเรียน
ดังกลาวจากประชาชนจึงมีหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ขอความอนุเคราะห
งบประมาณบํารุงและซอมแซมถนนและทางระบายน้ําดังกลาว แตองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย
และนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายไมดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงถนนและ 
รางระบายน้ําดังกลาว ทําใหผูฟองคดีทั้งสองและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย
และนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายดําเนินการโครงการตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน 
แมมาตรา ๖๗ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จะกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย มีหนาที่ตองจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบกและรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลก็ตาม แตในทางปฏิบัติโดยท่ัวไปของการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาว 
จะตองมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และหรือโครงการ โดยใชดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม 
งบประมาณ ความจําเปนเรงดวน และผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งตองจัดทําเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และโดยที่มาตรา ๒๘๓ 
วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร  
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เปนสวนรวมดวย  ดังน้ัน การดําเนินการโครงการกอสรางตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสองน้ัน  
จึงเปนงานนโยบายของผูบริหารและสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ซ่ึงมีความเปนอิสระ
ในการกําหนดนโยบายในการบริการสาธารณะ และเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร 
สวนตําบลหัวฝายและนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายโดยเฉพาะโดยคํานึงถึงความสอดคลอง
กับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม การดําเนินงานตามนโยบายและงบประมาณ
ดังกลาว ศาลปกครองไมมีอํานาจเขาไปกําหนดนโยบายและงบประมาณแทนสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหัวฝาย และองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และออกคําบังคับกําหนดระยะเวลาใหองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ดําเนินการตามคําขอ
ของผูฟองคดีทั้งสองได คําขอของผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๗๐/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินมีคําส่ังใหเพิกถอนหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๐๐๗ ของผูฟองคดี เน่ืองจากออกทับที่สาธารณประโยชน 
“วะชองโค” และการที่นายอําเภอดานขุนทดออกคําสั่งใหผูฟองคดีหยุดทําการบุกรุกและ 
ใหออกไปจากท่ีดินสาธารณประโยชน “วะชองโค” ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหทําประกันสินคาพืชสวน พืชไร 
ในที่ดินของผูฟองคดี น้ัน เปนเรื่องนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับ
ตามคําขอไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๖๓/๒๕๕๗) 

 

(๑๗) คําขอใหคูกรณีชดใชคาธรรมเนียมศาล คาทนายความ และ
คาใชจายในการดําเนินคดีอ่ืน ๆ แทนผูฟองคดี 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีที่ผูฟองคดีไดมีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามใชคาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความแทนผูฟองคดีน้ัน มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ไมไดบัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับสั่งใหผูถูกฟองคดีใชคาฤชาธรรมเนียมและ 



 
 
๕๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาทนายความแทนผูฟองคดีได  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใชเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
เพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังดังกลาวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๖)  

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลสุเทพ ซ่ึงมีสิทธิ
ในการขอรับคารักษาพยาบาลของตนและของคูสมรส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่นพรอมใบเสร็จรับเงิน  
กรณีสามีของผูฟองคดีเขารับการรักษาพยาบาลตอนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แตนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพไมดําเนินการอนุมัติเบิกจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
จึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลตําบลสุเทพ นายกเทศมนตรี
ตําบลสุเทพ และรองนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ อนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูฟองคดี และใหชําระ
คาฤชาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี น้ัน โดยท่ีพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  
มิไดมีบทบัญญัติใหศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยส่ังใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งชดใช
คาธรรมเนียมศาลแทนคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับในสวนของการใหชําระ
คาฤชาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๓/๒๕๕๗) 

 

(๑๘) คําขอใหศาลปกครองส่ังใหหนวยงานทางปกครองแกไข
ประวัติรายงานผลการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา การตรวจสอบนักบินตามเสนทางบินไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากนําคําสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เร่ือง ภาพลักษณของนักบิน  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มาใชในการตรวจสอบ  
ทําใหผูฟองคดีมีประวัติไมผานการตรวจสอบเสนทางนักบิน  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนรายงานผลการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน (Line Check Report) ประจําป 
พ .ศ .  ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑  
ของกรมการบินพลเรือน และผลการพิจารณาของอธิบดีกรมการบินพลเรือนที่เห็นวา รายงานผล
การตรวจสอบนักบินตามเสนทางดังกลาวชอบดวยกฎหมาย และเรียกคาเสียหายจากการกระทํา
ของกรมการบินพลเรือนและอธิบดีกรมการบินพลเรือน น้ัน  เปนคําขอหลักที่ศาลอาจมีคําบังคับ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
สวนคําขอที่ขอใหแกไขประวัติรายงานผลการตรวจสอบนักบิน และหามนํารายงานผล 
การตรวจสอบนักบินดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาใดๆ เปนคําขอที่เปนผลสืบเน่ืองมาจาก
คําขอหลัก ซ่ึงหากศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามคําขอหลักแลว ผูถูกฟองคดีทั้งสองตอง 
ไปดําเนินการตรวจสอบนักบินตามเสนทางพิพาทใหม ศาลจึงไมจําตองมีคําบังคับตามคําขอ 
ที่เปนผลสืบเน่ืองอีก  ดังนั้น ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๕๗)  
 

๒. ความสามารถในการฟองคดีปกครอง 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. ข้ันตอนและวิธีการกอนการฟองคดี 
 

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ตองดําเนินการกอนฟองคดี 

 

๓.๑.๑ กรณีที่ไดดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดิน 
ในเขตปาชายเลน (กปร.) ที่มีมติไมเห็นชอบใหออกโฉนดที่ดินทั้งแปลงของผูฟองคดี เน่ืองจากที่ดิน
ในสวนของผูฟองคดีจํานวนเนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๓๗ ๕/๑๐ ตารางวา ไมมีรองรอยการทําประโยชน
ทั้งแปลง และโตแยงคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ที่ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดิน
ของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
อุทธรณคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
จันทบุรีแลวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๕) 

ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
รังวัดโฉนดที่ดินใหม โดยแกไขโฉนดที่ดินของผูฟองคดีตามแนวเขตที่ครอบครองอยูทั้งหมด 
ใหถูกตองตามพื้นที่จริง และเพิกถอนโฉนดที่ดินของนาง ล. ซ่ึงออกทับทางที่ผูฟองคดีใชเปน



 
 
๕๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางเขาออกมาตลอด เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓๒๖ ใหแก 
ผูฟองคดีเปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี 
จึงตองอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กอนการฟองคดี 
ซ่ึงในคดีน้ีไมปรากฏวันที่ผูฟองคดีรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓๒๖ ตั้งแตเม่ือใด แตปรากฏวา 
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยขอให 
เจาพนักงานที่ดินแกไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓๒๖ เพราะผูฟองคดีเห็นวาโฉนดที่ดินดังกลาว
ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง จึงถือวาอยางชาที่สุดที่ผูฟองคดีรูถึงความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓๒๖ คือ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
และถือไดวาผูฟองคดีอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังดังกลาวตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดี
มาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๖/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ถอนชื่อผูฟองคดีออกจาก
คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ ๑๑ (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) น้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรองทุกขตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามขอ ๔ 
ประกอบขอ ๕ (๔) ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ แตผูฟองคดีมิไดมีการแจงผล
การพิจารณาแตอยางใด กรณีจึงเปนการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๕) 

กรณีที่ผูฟองคดีในฐานะพนักงานสวนตําบลฟองโตแยงคําส่ังองคการบริหาร
สวนตําบลหงษเจริญที่ใหผูฟองคดีโอน (ยาย) จากพนักงานสวนตําบลหงษเจริญ ตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ ไปปฏิบัติหนาที่ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล องคการบริหารสวนตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอองคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ
และองคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญไดมีความเห็นเสนอไปยัง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดชุมพร แมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร จะไดพิจารณาและวินิจฉัยวา 
ผูฟองคดีไมมีสิทธิอุทธรณก็ตาม กรณีก็ยอมถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน 
เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๕๕) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีในฐานะพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนงหัวหนาฝายบริหาร 
งานชาง ระดับ ๔ สังกัดเทศบาลตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ฟองโตแยง
คําสั่งเทศบาลตําบลวังยาง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เร่ือง การลา การขออนุญาต  
ของเทศบาลตําบลวังยาง และคําส่ังที่ปลัดเทศบาลตําบลวังยางปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
ตําบลวังยาง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาปวย น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดใชสิทธิรองทุกขกรณีดังกลาวโดยมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ยื่นตอนายกเทศมนตรีตําบลวังยางเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
และตอมา ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ รองทุกขกรณีที่ปลัดเทศบาลตําบลวังยาง
ปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรีตําบลวังยางไมพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีลาปวยในวันที่  
๖ มกราคม ๒๕๕๕ แตแทนที่นายกเทศมนตรีตําบลวังยางจะสงคํารองทุกขของผูฟองคดี 
ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามที่ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลฯ ขอ ๓๐ วรรคสอง กําหนดไว นายกเทศมนตรีตําบลวังยางกลับเปนผูวินิจฉัย
เร่ืองรองทุกขของผูฟองคดีเสียเอง แลวมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ แจงผลการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ กรณียอมถือไดวา
กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๕/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการพลเรือน สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตําแหนงนายชางสํารวจ ๖ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพะเยาฟองโตแยงคําสั่ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ของผูวาราชการจังหวัดพะเยา 
ที่งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานชวงครึ่งปหลัง (เมษายน ถึงกันยายน ๒๕๔๖) ของผูฟองคดี โดยให
คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ และผูวาราชการจังหวัดพะเยาไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีตามผลการประเมินของปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ที่ใหคะแนน 
ผูฟองคดีต่ํากวารอยละ ๖๐ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงผูวาราชการ
จังหวัดพะเยา โตแยงคําสั่งดังกลาวและผูวาราชการจังหวัดพะเยา ไดรับหนังสือดังกลาว 
ในวันเดียวกัน กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรองทุกขตอ อ.ก.พ. จังหวัด แลว และเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ไดรับหนังสือโตแยงของผูฟองคดี 
ปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดพะเยาไมวินิจฉัยและสั่งการใด ๆ เก่ียวกับหนังสือโตแยง 
ของผูฟองคดี  อีกทั้ง ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีเขาที่ประชุม 
อ.ก.พ. จังหวัด เพ่ือพิจารณา และไมมีการทําบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่จะตอง 



 
 
๕๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขยายเวลาไว ตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและ 
การพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่มี
กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ อันเปนไปตามเง่ือนไขแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๓/๒๕๕๕) 

คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่ผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดีทั้งสี่
เคยยื่นฟองเทศบาลตําบลบานเปดตอศาลปกครองขอนแกน ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๘๔/๒๕๕๓ 
หมายเลขแดงที่ ๒๙/๒๕๕๔ และคดีหมายเลขดําที่ ๔๘๖/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๔๗/๒๕๕๔ 
โดยกลาวอางวาคําสั่งเทศบาลตําบลบานเปด ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ใหเพิกถอนคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาว ซ่ึงมีคูกรณีเดียวกันและ 
คดีถึงที่สุดแลวก็ตาม แตคดีกอนศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยวินิจฉัยวา
ผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเปน
การวินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสี่ยังไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในการฟองคดีตามที่ กําหนดไว 
ในพระราชบัญญัติดังกลาว และระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองใหถูกตองครบถวน  
และเปนกรณีที่ศาลยังไมไดวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเนื้อหาแหงคดีตามคําส่ังของเทศบาลตําบล
บานเปด ซ่ึงเปนกรณีพิพาทในคดีน้ี แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาดังกลาว วาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ ตอประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน ซ่ึงแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวา
ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับทราบคําสั่งเทศบาลตําบลบานเปดลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เม่ือใด  
แตอยางเร็วที่สุดตองไมกอนวันที่ลงในคําส่ังดังกลาว คือ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงคําสั่งดังกลาว
ไมปรากฏวาเทศบาลตําบลบานเปดไดระบุวิธีและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงไว 
ทําใหระยะเวลาดังกลาวขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดทราบคําสั่งดังกลาวตามนัยมาตรา ๔๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดขอนแกนไดรับคํารองทุกขของผูฟองคดีทั้งสี่เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ และไดสงเรื่องรองทุกขใหประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข
พิจารณาทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกนซึ่งเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีทั้งสี่แลว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นรองทุกขภายใน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) และมาตรา ๒๓ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบขอ ๑๓๗ และขอ ๑๔๑ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๔๕ กําหนดแลว และเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขแหงการฟองคดี 
โดยดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๑/๒๕๕๖ และที่ ๙๒๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน และคําสั่ง ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ แกไขคําสั่ง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหสมบูรณ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
หลังจากที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่ง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ
ไวกอนแลว เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ เพ่ือรองทุกขกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกมีคําสั่งดังกลาวตอ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวดัหนองบัวลาํภู กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดยื่นรองทุกขตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวดัหนองบัวลาํภูภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓๘ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๔๔ แลว  แมตอมา เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคก
ไดแจงคําสั่ง ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แกไขคําส่ัง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ 
ในสวนทายยังไดแจงวาหากผูฟองคดีประสงคจะอุทธรณคําส่ังใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภูภายใน ๓๐ วัน แตเม่ือพิจารณาคําส่ังลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ แลว เห็นวาเปนกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกเห็นวาคําส่ังลงวันที่  
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ยังไมสมบูรณ จึงไดแกไขโดยจัดใหมีเหตุผลประกอบการออกคําสั่ง
ตามที่มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิม คือ ใหผูฟองคดี
ออกจากราชการไวกอนตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงมิใชการแกไขในสาระสําคัญ 
ที่จะทําใหผลของการแกไขคําสั่งดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป และมิใชเปนกรณีมีคําสั่งใหมแตอยางใด 
เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกดําเนินการแกไขคําสั่งดังกลาวแลวจึงแจงผูฟองคดี
ทราบเทาน้ัน  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมจําตองรองทุกขเก่ียวกับคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคก 
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ หลังจากไดรับแจงคําส่ังอีก กรณีจึงถือไดวากอนนําคําสั่งลงวันที่ 
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๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดี
ออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาและผลการพิจารณาคดี มายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวขางตน ผูฟองคดี 
ไดดําเนินการใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังดังกลาวตามขั้นตอนหรือ
วิธีการที่กฎหมายกําหนดแลวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของผู อํานวยการกลุมประกันสุขภาพ 
ที่ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการไดในวงเงินครึ่งหน่ึงของราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
บานทาวนเฮาสสองชั้น น้ัน โดยที่พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ออกตามความมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติ 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมาตรา ๔๔ 
วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ 
ในกรณีที่มีคําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอน
อุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้น โดยย่ืนตอ
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําส่ังดังกลาวมาตรา ๔๕ 
วรรคสอง บัญญัติวา ถาเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ 
ภายในกําหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง... และวรรคสาม บัญญัติวา เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ขอ ๒ (๕) 
กําหนดใหการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งไมเห็นดวยกับ 
คําอุทธรณในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีแลวแตกรณี เม่ือขอเท็จจริงคดีน้ีปรากฏวา ผูอํานวยการกลุมประกันสุขภาพ 
ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกคําสั่งใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
ตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง  ดังนั้น ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังดังกลาวอันเปนขอพิพาท
ในคดีน้ี คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แตเม่ือผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังตอผูอํานวยการ
กลุมประกันสุขภาพซึ่งเปนผูทําคําส่ังทางปกครอง และเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี ปรากฏวา
ผูอํานวยการกลุมประกันสุขภาพเปนผูพิจารณาอุทธรณและมีหนังสือแจงผลการพิจารณา 
ใหผูฟองคดีทราบ โดยผู อํานวยการกลุมประกันสุขภาพมิไดดําเนินการตามที่บัญญัติไว 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในกฎหมายดังกลาว กรณีจึงไมอาจนําการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายมาเปนผลราย
กับผูฟองคดี และถือไดวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งตอผู อํานวยการกลุมประกันสุขภาพ 
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเปนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีแลว  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๘๑/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงนิติกร ๔ ฝายกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ๗ กรมสรรพากรฟองโตแยงคําส่ังของอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ รองทุกขตอประธาน อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
ตามขอ ๖ (๓) ประกอบกับขอ ๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและ 
การพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการฟองคดีในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๖๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ ลงวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ใหเพิกถอนคําส่ัง ที่ ๒๙๘/๒๕๕๑ เร่ือง ใหพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และคําสั่งที่ ๓๐๗/๒๕๕๒ เรื่อง ใหพนักงานสวนตาํบลและพนักงานจางไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเรียกเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(โบนัส) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ คืนคลังองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ
พรอมกับแจงใหผูที่ไดรับแจงคําสั่งมีสิทธิยื่นอุทธรณคําส่ังเรียกเงินคืน ภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสิบสองไดยื่นอุทธรณคําส่ัง  
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังกลาวและไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ แลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสิบสองดําเนินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่ กําหนดไวโดยเฉพาะแลว จึงเปนผู มีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๕๗) 



 
 
๕๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๕ คุณวุฒิปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฟองโตแยงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงดังกลาว วามิไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
เลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลยั สังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ัน 
ผูฟองคดีไดรองขอความเปนธรรมตออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแลว 
และไดรับคําชี้แจงจากอธิการบดี เม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อันถือไดวาเปนการอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง จึงเปนกรณี
ที่ผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๑/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะพนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ ๔ 
สังกัดสวนการคลัง เทศบาลตําบลศรีสะอาด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ฟองโตแยงคําสั่ง 
ของนายกเทศมนตรีตําบลศรีสะอาดที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีไดยายไปดํารงตําแหนงตามคํารองขอ 
และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ก็ไมดําเนินการพิจารณาเรื่องที่ผูฟองคดี
ขอความเปนธรรม น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดทําหนังสือรองทุกขไปยังคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว ตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๑๖/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการ 
พลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายดานศุลกากร (ผูอํานวยการระดับสูง) กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ฟองโตแยงคําสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่คัดเลือกและ
แตงตั้งขาราชการจํานวน ๑๑ ราย โดยผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกและแตงตั้ง น้ัน ผูฟองคดี
จะตองดําเนินการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครอง
กอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาล เพราะคําส่ังที่เปนเหตุแหงการฟองคดีดังกลาวเปนกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 
ไวเปนการเฉพาะ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไดใชสิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ค. ซ่ึงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขแลว แตศาลปกครองชั้นตน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากผูฟองคดียื่นรองทุกขเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแต 
วันทราบหรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๗ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ.ค. วาดวย 
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๘ วรรคหนึ่ง 
ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกรณี
ที่ถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม มาตรา ๓ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด ยกเวนเฉพาะกรณีที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงไว จึงไมตองนําพระราชบัญญัติ
ดังกลาวซ่ึงเปนกฎหมายกลางมาใชบังคับ เม่ือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และกฎหมายอ่ืนที่ เ ก่ียวของ ไมไดมีหลักเกณฑประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติราชการกรณีไมมีการแจงในการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังทางปกครองไว และ 
เม่ือศาลไดวินิจฉัยแลววา คําสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนคําส่ังทางปกครอง
ที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได แตไมปรากฏวาไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง 
การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง รวมทั้ง 
ไมปรากฏวามีการแจงกรณีดังกลาวใหม จึงตองนําบทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับดวย  ดังน้ัน เม่ือระยะเวลาสําหรับ 
การรองทุกขตอ ก.พ.ค. มีระยะเวลาสั้นกวาหน่ึงป จึงตองขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับ 
คําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
ทราบคําสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และไดยื่นหนังสือรองทุกขเม่ือวันที่  
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงตองถือวาผูฟองคดียื่นคํารองทุกขตอ ก.พ.ค. ภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดแลว การที่ ก.พ.ค. ไดรับคํารองทุกขของผูฟองคดีแลวเห็นวาเปนเรื่อง 
รองทุกขที่ยื่น เม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังและมีมติไมรับคํารองทุกข
ของผูฟองคดีไวพิจารณาจึงไมถูกตอง กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๑/๒๕๕๗) 

กรณีโตแยงคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถือเปนการรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และในการรองทุกขตองยื่นภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบเรื่อง
อันเปนเหตุแหงการรองทุกข ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบขอ ๕ 



 
 
๖๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดี
อางวาไดทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกขในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีรองทุกข 
เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการรองทุกขเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบเรื่อง
อันเปนเหตุแหงการรองทุกข แตเน่ืองจากคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนคําส่ังทางปกครองที่อาจกระทบ
ถึงสิทธิของผูฟองคดี จึงตองระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงการยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง 
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวยตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือไมปรากฏวาคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนดังกลาวไดมีการระบุเก่ียวกับสิทธิในการรองทุกข จึงมีผลทําใหระยะเวลาย่ืนคํารองทุกข
ของผูฟองคดีขยายเปนหนึ่งป นับแตวันที่ทราบเหตุแหงการรองทุกขซ่ึงก็คือวันที่รับทราบคําสั่ง
ดังกลาว ตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นรองทุกข
เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงถือไดวา ผูฟองคดีไดยื่นรองทุกขภายในกําหนดระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดใหขยายออกไปแลว ซ่ึงผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขจะตองดําเนินการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและ
เอกสารหรือหลักฐาน และขยายเวลาพิจารณาไดอีกรวมไมเกินเกาสิบวัน คือตองดําเนินการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามขอ ๑๓ ของกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือไมปรากฏวาผูมีอํานาจพิจารณา
เรื่องรองทุกขไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว กรณีจึงเปน
การดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะแลว ผูฟองคดีมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยง ประกาศผลการสรรหาและข้ึนบัญชีผูผานการสรรหา
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา
ตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดดําเนินการ
ยื่นอุทธรณ โดยขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาทบทวนประกาศรายชื่อ
ผูผานการสรรหาใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดแจงผลการอุทธรณแกผูฟองคดี ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญวา 
การประกาศผลการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผู อํานวยการสถานศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก .ค .ส .  
กําหนดทุกประการ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๔/๒๕๕๘) 

กรณีผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
พรสําราญฟองโตแยงคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ ตั้งแตวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป น้ัน เม่ือคําส่ังพิพาทของนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว 
ผูฟองคดีก็ชอบที่จะอุทธรณคําสั่งโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งคือนายกองคการบริหารสวนตําบล
พรสําราญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญในฐานะเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครอง 
มีหนาที่ตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณคือผูฟองคดีทราบผลการวินิจฉัยโดยไมชักชา 
แตตองไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนก็ให ดําเ นินการเปลี่ยนแปลงคํา ส่ังทางปกครองตามความเห็นของตน 
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตถาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรง
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาขางตน 
และใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน 
แตถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
มีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว  ทั้งน้ี ตามนัย
มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
เคยวินิจฉัยไววา ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน
หกสิบวัน นับแตวันที่เจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองไดรับคําอุทธรณ หากมีเหตุจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวได ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตองมี
หนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณจึงจะขยาย
ออกไปอีกไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ครบกําหนดหกสิบวัน  ดังน้ัน ในกรณีท่ีผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไมมีหนังสือแจงเหตุจําเปนตองขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบหกสิบวัน นับแตวันที่เจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองไดรับคําอุทธรณ ตองถือวาวันที่
ครบหกสิบวันดังกลาวเปนวันที่ผูอุทธรณไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
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ครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว และสามารถใชสิทธิฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือวาวันถัดจากวันครบกําหนดหกสิบวัน 
คือ วันที่หกสิบเอ็ดเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และเริ่มนับเปนวันแรก 
ที่ใชสิทธิฟองคดีไดตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติขางตน การท่ีนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลพรสําราญผูออกคําสั่งทางปกครองที่พิพาทไดรับหนังสืออุทธรณคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาวจากผูฟองคดีในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไมปรากฏวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
มีหนังสือแจงเหตุจําเปนตองขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบกอนครบหกสิบวัน 
นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับคําอุทธรณ กลาวคือ กอนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงถือวา
วันที่ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปนวันที่ผูฟองคดีไดดําเนินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑/๒๕๕๘) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสิบคนในฐานะผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการสงเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต) ฟองโตแยงประกาศของกรมสงเสริมการเกษตร 
เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหนงนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต) โดยไมมีชื่อผูฟองคดีทั้งสิบเปนผูสอบแขงขันได  
ทั้งที่ผูฟองคดีทั้งสิบสอบไดคะแนนเกินรอยละ ๖๐ แตกรมสงเสริมการเกษตรตัดสิทธิ เน่ืองจาก 
มีคุณวุฒิไมตรงตามที่กรมสงเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครสอบ น้ัน เห็นวา การมีประกาศรายชื่อ
ผูที่สอบแขงขันไดโดยไมมีชื่อผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีที่ ๒ ที่ ๗ และที่ ๑๐ (ผูฟองคดี
ที่ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา) ดวยนั้น มีผลเปนการปฏิเสธผูฟองคดีทั้งสิบที่มีผลกระทบตอสิทธิ
ของผูฟองคดีทั้งสิบ จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีทั้งสิบจึงตองอุทธรณคําสั่งตอกรมสงเสริมการเกษตร
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตามความในมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเน่ืองจากตามประกาศของกรมสงเสริมการเกษตรไมไดกําหนด
วิธีการอุทธรณหรือโตแยงไวเปนการเฉพาะและไมไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณโตแยงคําสั่ง 
ทางปกครองไวดวย และจากการที่กรมสงเสริมการเกษตรไมไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณโตแยงไว
ทําใหระยะเวลาการอุทธรณคําสั่งขยายออกไปเปนหน่ึงปตามนัยของมาตรา ๔๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน หลังจากที่ผูฟองคดีทั้งสิบรับทราบคําส่ังของกรมสงเสริมการเกษตรแลว
ผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีที่ ๒ ไดขอใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซ่ึงเปนสถาบัน 
การศึกษาที่ผูฟองคดีทั้งสิบสําเร็จการศึกษามีหนังสือถึงกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขอให
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พิจารณาทบทวนวุฒิการศึกษาของผูฟองคดีทั้งสิบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขอใหทบทวนวุฒิการศึกษาของผูฟองคดี
ที่ ๒ และบุคคลอ่ืน ๆ และโดยที่ มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ กําหนดวาใหคูกรณียื่นอุทธรณคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ตนเองไดรับคําส่ัง 
ซ่ึงหมายความวาการอุทธรณคําสั่งคูกรณีตองอุทธรณดวยตนเอง การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีหนังสือขอใหทบทวนคุณสมบัติของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และขอใหประกาศรายชื่อผูฟองคดีทั้งสิบเพ่ิมเติม
ในการเขารับการบรรจุในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไมไดเปนการอุทธรณ
แทนผูฟองคดีที่ ๒ และไมปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๒ ไดมอบอํานาจใหยื่นอุทธรณแทน  ตอมา  
เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ที่ ๗ และที่ ๑๐ ชี้แจงขอเท็จจริงและสงพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมตอศาล ผูฟองคดีที่ ๗ และผูที่ ๑๐ ไดสงพยานหลักฐานการยื่นอุทธรณคําสั่งตอศาลแลว 
แตอยางไรก็ตาม ในการฟองคดีปกครอง มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ มิไดกําหนดวาผูฟองคดีจะตองอุทธรณหรือรองทุกขดวยตนเอง แตกําหนดวา 
ในการฟองคดีปกครองในเรื่องน้ันจะกระทําได ก็ตอเม่ือไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องนั้นเสียกอนเทาน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ ซ่ึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนในเร่ืองเดียวกันกับผูฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีหนังสืออุทธรณขอใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาทบทวนวุฒิการศึกษาของผูฟองคดีที่ ๑ 
และที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ และประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผูฟองคดีที่ ๑ และท่ี ๓ ถึงที่ ๑๐ เปนผูที่
สอบแขงขันได และคําอุทธรณดังกลาวอยูภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมสงเสริม
การเกษตรมีประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ ไดดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองศาลปกครองแลว และหากกรมสงเสริมการเกษตร
พิจารณาทบทวนแลวเห็นวาคุณวฒิุทางการศึกษาของผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ เหมาะสม
กับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ก็จะมีผลใหผูฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกันและจบจากสถาบันการศึกษาเดียวกันกับผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ 
ถึงที่ ๑๐ และเปนผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
(จังหวัดชายแดนภาคใต) เชนเดียวกับผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ มีคุณสมบัติทางการศึกษา
เหมาะสมกับตําแหนงดวย  ดังน้ัน ผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ในเร่ืองเดียวกันนี้ จึงไมจําตองอุทธรณคําสั่งของกรมสงเสริมการเกษตรซ้ําอีกเม่ือผูฟองคดีที่ ๒ 
นําคดีมาฟองตอศาล ถือไดวาผูฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 



 
 
๖๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามบทบัญญัติของมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๕๘) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซ่ึงตั้งอยูบริเวณ
หมูบานแสนสุข (บาน ก.ม. ๘๐) หมูที่ ๙ ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
ฟองโตแยงคําสั่งของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลาน ที่มีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ใหผูฟองคดีทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสราง หรือส่ิงอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพน
อุทยานแหงชาติทับลานหรือทําสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี น้ัน ผูฟองคดี 
มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ อุทธรณคําส่ังของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานและ
ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามหนังสือ  
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ยืนยันตามคําส่ังของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลาน กรณีจึงถือวา
ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายในเร่ือง
ดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดแลวกอนนําคดีมาฟองตอศาล ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๕๘) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูยื่นคํารองขอยายเพ่ือไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ฟองโตแยงคําส่ังของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ที่ไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แตงตั้งใหนาง ก.ผูอํานวยการโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขารับตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ซ่ึงเปนสถานศึกษาที่ผูฟองคดีไดแสดงความประสงคขอยาย
ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน น้ัน ผูฟองคดีมีหนังสือรองทุกขตอเลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖และฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีหนังสือติดตาม 
การรองทุกขในเร่ืองดังกลาวฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่
กฎหมายกําหนดกอนที่จะฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งกรมทางหลวงโดยสํานักงานกอสรางทางที่ ๓ ซ่ึงไดแจง
ผูฟองคดีวาเปนผูขาดคุณสมบัติเสนอราคาผูรับเหมากอสรางชั้นพิเศษงานกอสรางทางชั้น ๑ 
ถึงชั้น ๔ และงานกอสรางสะพานชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ เพราะกรมทางหลวงไดบอกเลิกสัญญาและ 
ยังไดแจงเวียนชื่อผูฟองคดีในบัญชีรายชื่อผูขาดคุณสมบัติเสนอราคาผูรับเหมากอสรางชั้นพิเศษ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

งานกอสรางทางชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ และงานกอสรางสะพานชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถซื้อแบบและเขารวมประกวดราคากับหนวยงานที่สังกัดกรมทางหลวงและหนวยงาน
ของกรมทางหลวงได ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดมีการขึ้นทะเบียนผูฟองคดีเปนผูทิ้งงานและยังไมไดมีการ
แจงเวียนชื่อโดยปลัดกระทรวงการคลัง น้ัน ผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
อุทธรณขอใหถอนชื่อผูฟองคดีออกจากบัญชีรายชื่อผูขาดคุณสมบัติเสนอราคางานกอสรางและ
บํารุงทางตอกรมทางหลวง และกรมทางหลวงไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลการพิจารณา 
ใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรคที่ลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ ฐานผิดวินัยอยางรายแรง และคําสั่งคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
(ก.ตร.) ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน ผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังไลผูฟองคดีออกจากราชการ
เม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และเนื่องจากผูฟองคดีถูกคุมขังอยูผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว
โดยย่ืนหนังสืออุทธรณ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตอฝายทัณฑปฏิบัติเรือนจํากลางพิษณุโลก
เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ อันเปนการอุทธรณภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่ง  
ตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว ซ่ึงถึงแม ก.ตร. 
และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะชี้แจงตอศาลปกครองสูงสุดวาไมไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดี 
ซ่ึงสงมาตามหนังสือของผูบัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  
จึงมิใชความผิดของผูฟองคดีแตถือเปนความบกพรองของเจาหนาที่ของรัฐที่ทําใหหนังสืออุทธรณ
ของผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาจาก ก.ตร. จึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
เสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๐๕/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังผูบังคบัการตาํรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เน่ืองจากกระทําผิดวินัย
ฐานมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม และมติอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
เก่ียวกับการอุทธรณ ทําการแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
ซ่ึงอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ ทําการแทนคณะกรรมการ



 
 
๖๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขาราชการตํารวจพิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ จึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาล
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๙๑/๒๕๕๖) 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีจํานวน ๑ ขั้น โดยใหผูฟองคดี 
ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๗ ขั้น ๒๕,๒๐๐ บาท เน่ืองจากขณะผูฟองคดีรับราชการที่สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม ไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการโดยไมเสียหายแกราชการ และ 
ฐานกระทําการอันเปนการเส่ือมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการ น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏในชั้นการไตสวนของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีไดรองทุกข 
กรณีคําสั่งลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ตอสํานักงานศาลยุติธรรม และไดรับแจงผลการพิจารณา
เรื่องรองทุกขตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๙๐/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีที่ใหผูฟองคดีร้ือถอน
อาคารโรงจอดรถออกทั้งหมดใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งหากพนกําหนดแลว
จะดําเนินการตามกฎหมาย น้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําส่ัง
ร้ือถอนอาคารดังกลาวของนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงประกาศของเทศบาลตําบลบางปู เร่ือง ประมูลจางเหมา
จัดทําระบบหอกระจายเสียงไรสายและระบบสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงคดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และคําส่ังของคณะกรรมการดําเนินการประมูล 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ใหผูฟองคดีเปนผูไมผานการคัดเลือกเขาเสนอราคา และคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ น้ัน ผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส นายกเทศมนตรี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตําบลบางปู และผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการแลว  ตอมา เทศบาลตําบลบางปูมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวาไดใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสพิจารณาแลวไมเห็นพองดวยกับอุทธรณของผูฟองคดี และผูวาราชการจังหวัด
สมุทรปราการมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนกรณี 
ที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
กอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งนายกเทศมนตรีตําบลบัวเชด ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ที่ใหผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคนคืนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษที่เคยไดรับ
จากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๒,๕๐๕,๘๒๔.๕๐ บาท น้ัน 
กอนยื่นฟองคดีน้ีผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคนไดอุทธรณคําส่ังพิพาทตอนายกเทศมนตรีตําบล
บัวเชดแลว ตามหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตนายกเทศมนตรีตําบลบัวเชดไดยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีทั้งหาสิบสามคนจึงยื่นคําฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเปน
การดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงเปนผูใหญบานหมูที่ ๕ และกํานันตําบล
โนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โตแยงคําสั่งของจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๖ ที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบาน หมูที่ ๕ และกํานันตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ น้ัน ผูฟองคดีทราบคําสั่ง 
ใหออกจากตําแหนงผูใหญบาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖  เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ 
และผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอจังหวัดมหาสารคาม 
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว กรณีของผูฟองคดีจึงเปนการดําเนินการตามขั้นตอน 
ที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๖๓/๒๕๕๖) 

คดีน้ีสืบเนื่องมาจากการที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ 
จังหวัดขอนแกน ไดตรวจพบวาการเบิกจายเงินของผูฟองคดีบางรายการไมถูกตองและ 
มีขอเสนอแนะใหผูฟองคดีเรียกเงินคืนคลังเทศบาล ตอมา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกนวินิจฉัยขอทักทวงดังกลาวตามขอ ๑๐๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 



 
 
๖๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
พิจารณาแลว มีความเห็นพองตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ 
จังหวัดขอนแกน ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณโตแยงความเห็นของผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน แตผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ยืนยัน
ความเห็นตามคําวินิจฉัยเดิม นายอําเภอภูผามานจึงไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยดังกลาว 
ใหผูฟองคดีทราบ น้ัน การที่นายอําเภอภูผามานไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนใหผูฟองคดีทราบ เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และผูฟองคดีไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ อุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๕๗) 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของกรมการปกครอง อําเภอคลองทอม และสํานักงาน
เขตดุสิต ที่ไดรวมกันหรือแทนกันดําเนินการจําหนายชื่อรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจาก
ฐานขอมูลทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน น้ัน เน่ืองจากพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตออธิบดี
กรมการปกครอง หรือนายทะเบียนซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองในเร่ืองดังกลาว 
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๒ ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) และขอคืนรายการบุคคลตออําเภอคลองทอม 
ซ่ึงเปนการโตแยงคําสั่งจําหนาย ยกเลิก เพิกถอน เอกสารทางการทะเบียนราษฎร และรายการ
บัตรประจําตัวประชาชนจึงถือไดวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อันเปนการที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ 
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะราษฎร ซ่ึงเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหนองเรือ
ฟองโตแยงคําสั่งของอําเภอหนองเรือ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ปฏิเสธไมประกาศใหมีการ
สํารวจเจตนารมณของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองเรือวา
ประสงคจะรับพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือมารวมดวยหรือไม และสํารวจเจตนารมณ
ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเรือวาประสงค 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะรวมพื้นที่กับพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองเรือหรือไม น้ัน เม่ือกรณีน้ีไมมีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองน้ีไวโดยเฉพาะ 
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี
จึงตองอุทธรณคําสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว โดยยื่นอุทธรณตออําเภอหนองเรือซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว แมตามคําฟองจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังของอําเภอหนองเรือ
ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ปฏิเสธไมประกาศใหมีการสํารวจเจตนารมณของประชาชน
ในเขตตําบลหนองเรือตามคําขอของผูฟองคดีเม่ือใดก็ตาม แตโดยท่ีคําส่ังดังกลาวเปนคําสั่ง 
ทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไดตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอําเภอหนองเรือ มิไดแจงหลักเกณฑหรือ
ขั้นตอนสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวไวในหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
และหลังจากนั้นไมปรากฏขอเท็จจริงวาอําเภอหนองเรือไดมีการแจงสิทธิในการอุทธรณหรือ
โตแยงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ เปนผลใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
ดังกลาวขยายเปนหนึ่งป นับแตวันที่ไดรับคําส่ังทางปกครอง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอใหอําเภอหนองเรือพิจารณาออกประกาศ
ใหมีการสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลหนองเรือตามคําขอของผูฟองคดีอีกคร้ัง 
โดยอางขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณา กรณีจึงเปนการยื่นอุทธรณคําสั่ง
ตออําเภอหนองเรือซ่ึงเปนผูออกคําสั่งภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๖/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองโตแยงคําส่ัง
นายอําเภอสะเดา ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่แตงตั้งนาย ม. เปนผูใหญบาน น้ัน ภายหลังจากที่
นายอําเภอสะเดาไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งนาย ม. (ผูสมัครหมายเลข ๒)  
เปนผูใหญบาน บานแมนํ้า หมูที่ ๔ ตําบลพังลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผูฟองคดีเห็นวา
การเลือกตั้งผูใหญบานตามประกาศอําเภอสะเดา ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไมเปนไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รองเรียนการเลือก
ผูใหญบานตอนายอําเภอสะเดา โดยไดมายื่นหนังสือที่งานอํานวยความเปนธรรมอําเภอสะเดา 
ซ่ึงรับผิดชอบการรับเรื่องราวรองทุกข ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยปลัดอําเภอผูรับผิดชอบ
งานไดบันทึกรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับทราบ  ตอมา นายอําเภอสะเดาไดสั่งใหผูรับผิดชอบ



 
 
๖๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเลือกตั้งผูใหญบานดําเนินการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานจังหวัด
ตามลําดับชั้นโดยผลปรากฏตามหนังสือ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ วาขอรองเรียนการเลือกตั้ง
ผูใหญบานของผูฟองคดีไมเขาลักษณะตองหาม ตามขอ ๘ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน จึงถือไดวาขณะที่ผูฟองคดียื่นหนังสือ
รองเรียนฉบับดังกลาว นายอําเภอสะเดาไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งนาย ม.
(ผูสมัครหมายเลข ๒) เปนผูใหญบาน บานแมนํ้า หมูที่ ๔ ตําบลพังลา อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลาแลว การรองเรียนของผูฟองคดีตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่น
หนังสือรองเรียนภายหลังจากการที่นายอําเภอสะเดาไดมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน  ดังน้ัน 
หนังสือรองเรียนของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคํารองคัดคานการเลือกผูใหญบานที่ไดยื่นตอ 
นายอําเภอสะเดาภายในสิบหาวัน นับแตวันที่นายอําเภอสะเดามีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบานตามขอ ๘๘ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความ
ในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงฟงไดวา 
ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ออกตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะตามที่มาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังเทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดเปนจํานวน ๓๙๑,๑๓๓.๐๑ บาท 
น้ัน คําสั่งดังกลาวเปนการใชอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่มีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีในฐานะผูอยูภายใตบังคับของคําสั่ง 
ยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําส่ังดังกลาว 
เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ยื่นอุทธรณ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งดังกลาวตอเทศบาลเมืองมุกดาหารแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองแลว ตามมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ นําเงินจํานวน 
๑๖๗,๕๑๓.๑๐ บาท ไปชําระใหแกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ กรณีผูฟองคดี
ทั้งสามไดลงนามสั่งจายเช็คโดยมิไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก จนเปนชองทางใหนาง อ.
เจาหนาที่พัสดุ สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายยักยอกเงินของทางราชการไป น้ัน 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวโดยโตแยงวาผูฟองคดีที่ ๑ ไมควรตองรับผิด 
ชําระเงินจํานวน ๑๖๗,๕๑๓.๑๐ บาท โดยไดระบุพฤติการณที่ตนไมควรรับผิดมาดวยพอสมควร 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายโดยการอุทธรณคําสั่ง 
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ดังกลาวกอนนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๕/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแกนซ่ึงได รับมอบหมายจาก 
เจาหนาที่เวนคืนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
แจงใหมารับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย และหนังสือดังกลาวไดแจงใหทราบดวยวา หากไมพอใจ
จํานวนเงินคาทดแทนใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายใน ๖๐ วัน ตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ การท่ีผูฟองคดี 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน) ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แตไมพอใจ 
การกําหนดเงินคาทดแทน เน่ืองจากเห็นวากรมทางหลวงชนบทกําหนดเงินคาทดแทนใหไมครบถวน 
โดยไมไดกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและคาตนไมบางรายการ จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม เม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๒/๒๕๕๕) 

 
 
 
 
 



 
 
๖๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 

 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําส่ัง ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ของนายก 
เทศมนตรีเมืองทุงตําเสา ที่แจงใหผูฟองคดีหยุดการประกอบกิจการ เน่ืองจากมีกรณีเรื่องรองเรียน
กลิ่นรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานทําแผนและรมควันยางพาราของผูฟองคดี และผูฟองคดี
ไมไดขออนุญาตจัดตั้งอาคารและใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น น้ัน เม่ือคําสั่งดังกลาวมีผลกระทบตอการประกอบกิจการอันเปนสิทธิในการประกอบอาชีพ
ของผูฟองคดี คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามนิยามในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือคดีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งที่แจงใหผูฟองคดี
หยุดประกอบกิจการดังกลาวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือลงวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจงผลกรณีการอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบแลว กรณีจึงเปนการดําเนินการตามขั้นตอนในการแกไขความเดือดรอน
เสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลแลว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะนิสิตแพทยชั้นปที่ ๕ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฟองโตแยงคําสั่งถอนรายวิชาทฤษฎีสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา ของรองคณบดีฝายวิชาการ 
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณหาวิทยาลัยที่ผูฟองคดีไดลงทะเบียน น้ัน เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ คัดคานการถอนรายวิชาทฤษฎี 
สูติศาสตร - นรีเวชวิทยา ตอคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิต  ตอมา 
คณะกรรมการไดมีมติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดทราบมติดังกลาวเม่ือวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยการโทรศัพทไปสอบถามเจาหนาที่นิติกร ซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่เขารวม
บันทึกรายงานการประชุม และนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแลว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสัตวแพทยสภา 
วาระป ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ ตามประกาศของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สัตวแพทยสภาวาระป ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฟองโตแยงการดําเนินการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง ตามประกาศของผูถูกฟองคดี
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดดําเนินการ
คัดคานการเลือกตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดไวตามประกาศ
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยทําเปนหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ยื่นตอคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระป ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ 
โดยเขาใจโดยสุจริตวาเปนการยื่นคัดคานการเลือกตั้งที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมายแลว  
อันเปนผลมาจากประกาศของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ ดังกลาว และคณะอนุกรรมการ
การเลือกตั้งฯ ก็ไดมีการวินิจฉัยขอคัดคานของผูฟองคดีและมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ตอบชี้แจงขอคัดคานดังกลาวใหผูฟองคดีทราบตามระยะเวลาที่ประกาศฉบับดังกลาวกําหนด 
ประกอบกับวันที่ผูฟองคดีไดทราบคําสั่งไมรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตนในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ก็ไดลวงเลย
ระยะเวลาการคัดคานการเลือกตั้งตามที่ขอบังคับสัตวแพทยสภา วาดวยการเลือกตั้งและ 
การเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดไวแลว  ดังน้ัน เพ่ือประโยชน 
แหงความยุติธรรม จึงตองถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๕๕) 

กรณีที่ผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กรมสรรพากร 
และสรรพากรพื้นที่สตูลไดดําเนินการยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) 
เลขที่ ๕๗๕๖ ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล เน้ือที่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา  
พรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีเพ่ือออกขายทอดตลาดโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ไมมีการพิสูจนใหแนชัดวาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไมใชของนาย ด. ซ่ึงเปนลูกหน้ีผูคางภาษีอากร
ของกรมสรรพากร เน่ืองจากผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินดังกลาวมาจากนาย ด. กอนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
จะดําเนินการยึดและขายทอดตลาดแลว เพียงแตยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เทาน้ัน 
ขอใหเพิกถอนการยึดและขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกลาวพรอมทั้งใหชดใชคาเสียหาย 
รวมเปนจํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนฟองคดีน้ีผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ คัดคานการยึดที่ดินดังกลาว และไดมีหนังสือ ลงวันที่ 
๘ มกราคม ๒๕๕๔ ขอสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบคําคัดคานการยึดที่ดิน 
ตอสรรพากรพ้ืนที่สตูล และสรรพากรพ้ืนที่สตูลไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบแลว 
ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว 



 
 
๖๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๖) 

กรณีฟองขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติโดยการมีคําส่ังใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑ เปดเผยขอมูลขาวสาร น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงประธานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือขอให 
คณะกรรมการฯ ใชมาตรการบังคับทางปกครองใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑ เปดเผยสํานวนการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงของนาย ส. กับพวก อันถือวาเปน
การยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติใหผูถูกฟองคดีพิจารณาเรื่องรองเรียน 
ของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน หรือในกรณีที่มี 
เหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 
หกสิบวัน ซ่ึงเปนกรณีที่ มีบทกฎหมายกําหนดไว เปนการเฉพาะแลว เ ม่ือนับแตวันที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับหนังสือรองเรียนในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
จนครบกําหนดระยะเวลาหกสิบวันในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ผูฟองคดียังไมไดรับแจงผล 
การพิจารณาเรื่องรองเรียนจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแตอยางใด กรณีจึงถือไดวา
ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ในเร่ืองดังกลาว และมิไดมีการส่ังการภายในเวลาที่กฎหมายน้ันกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๕๖ และที่ ๘๓๘/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองโตแยงหนังสือของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยลงวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่แจงวาจะเขาดําเนินการวางระบบโครงขายไฟฟาไปใต เหนือ ตามหรือ
ขามที่ดินหรือปกหรือตั้งเสาไฟฟาหรืออุปกรณอ่ืนลงในที่ดินของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจงขอเขา
ดําเนินการกอสรางปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาตามประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง การปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต อางทอง ๒-ไทรนอยบนที่ดินของผูฟองคดี
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๙๗ และผูฟองคดีไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
คัดคานการเขาดําเนินการกอสรางดังกลาว ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน แจงวาไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเปนการใชสิทธิ
อุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูเดือดรอนเสียหายและมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๕๗) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ใหยกเลิกประกาศ
เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพรอมคาธรรมเนียมจัดประโยชนและคาเชาที่ดินในที่ดิน 
การรถไฟแหงประเทศไทย ที่บริเวณริมถนนราชปรารภ (โรงภาพยนตร โอ.เอ.) ฉบับลงวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ น้ัน คําส่ังที่ใหยกเลิกประกาศการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาว เปนการสั่ง
ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอ จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามขอ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มิไดกําหนดขั้นตอนหรือ
การอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังทางปกครอง
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ตนไดรับแจงคําส่ังตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การรถไฟแหงประเทศไทยไดมีประกาศ
ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
แจงใหผูฟองคดีทราบถึงประกาศฉบับดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือฉบับลงวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทยผานผูวาการรถไฟ
แหงประเทศไทยจึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณภายใน ๑๕ วันตามที่กฎหมายกําหนด
นับตั้งแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนอยางเร็วแลวและเปนอุทธรณโดยชอบตามมาตรา ๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยมิไดพิจารณาอุทธรณใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดตามนัยมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕/๒๕๕๘) 

 

๓.๑.๒ กรณีที่ถือวาเปนการดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๖๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 

 

๓.๒.๑ กรณีย่ืนฟองภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีผูฟองคดีเม่ือคร้ังรับราชการตําแหนงผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม 
สังกัดสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน ฟองโตแยงคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีคําสั่ง 
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลงโทษใหผูฟองคดีออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังใหผูฟองคดี
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนดังกลาว เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอ ก.ตร. ซ่ึงเปนผูมีอํานาจ 
พิจารณาอุทธรณ จึงเปนการยื่นอุทธรณภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง 
ตามมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตโดยที่ขณะยื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ตอศาลปกครองชั้นตนยังอยูในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ และ 
ผูฟองคดียังมิไดรับการแจงผลพิจารณาอุทธรณแตอยางใด กรณีถือไดวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการ
ใหครบถวนตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๔๙/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําส่ังกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ ลงวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ของผูบังคับการตํารวจนครบาล ๕ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ 
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่ง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหนจ็บํานาญเหตทุดแทน เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ
เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ จึงเปนการยื่นอุทธรณภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําส่ังตามที่กฎหมายกําหนด 
ซ่ึงครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แตขณะที่ผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตอศาลปกครองชั้นตน ยังอยูในระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ และผูฟองคดียังมิไดรับการแจงผลพิจารณา
อุทธรณแตอยางใด กรณีถือไดวาผูฟองคดียังดําเนินการไมครบถวนตามขั้นตอนและวิธีการ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดีตอศาล  
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๑/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะอดีตพนักงานจางทั่วไป ดํารงตําแหนงพนักงานดับเพลิง 
สังกัดสํานักปลัดเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฟองโตแยงคําสั่ง  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ของนายกเทศมนตรีเมืองสามพรานที่มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ แตผูฟองคดีกลับนําคดีน้ีมาฟองเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ตอศาลปกครองชั้นตน โดยไมรอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม 
มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมิไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณของผูฟองคดี ตามขอ ๑๑๓ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงเปน
การฟองคดีกอนเวลาที่อาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะปลัดเทศบาลตําบลบานดูฟองโตแยงคําสั่ ง 
ของนายกเทศมนตรีตําบลบานดูที่มอบหมายงานใหนาย ณ. ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน เปนผูควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการตอผูบังคับบัญชา และมอบหมาย 
ใหรองปลัดเทศบาลตําบลบานดูปฏิบัติราชการแทนผูฟองคดี น้ัน กรณีดังกลาวเปนการกลาวอางวา
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง 
ตามกฎหมายหรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนซึ่งเปนกรณี 
ที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายไวโดยเฉพาะวา
จะตองรองทุกขเสียกอนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เร่ือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  ฉะนั้น ผูฟองคดีจะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาวและไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือมิไดสั่งการ
ภายในระยะเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด จึงจะมีสิทธินําคดีมาฟอง 



 
 
๖๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวากรณีที่นายกเทศมนตรีตําบลบานดูมอบหมายใหนาย ณ. ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ และผูฟองคดีไดโตแยงทักทวง
เปนหนังสือเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงถือเปนคํารองทุกขซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลบานดู 
ตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองทุกข การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียน โดยท่ียังไมมีการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย แมตอมาผูฟองคดีจะยื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือวันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กลาวอางวา นายกเทศมนตรีตําบลบานดูมีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ มอบหมายใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนผูฟองคดีจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวากระทบกับอํานาจหนาที่ของผูฟองคดีอันเปนการปฏิบัติ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตโดยที่ไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการรองทุกขเร่ืองดังกลาว 
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
โดยยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดไวซ่ึงตองหามตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๕/๒๕๕๖) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีไมเลื่อนขั้น
เงินเดือนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔) ใหแกผูฟองคดี น้ัน คําสั่งดังกลาวเปนคําส่ังที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
งานบริหารทั่วไป สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
หากผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจอันเนื่องมาจากคําสั่ง 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ก็ชอบที่จะรองทุกขโตแยง
คําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงแรงงานตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๗ วรรคสอง (๑) 
และขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องรองทกุข พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และปลัดกระทรวงแรงงานก็ตองวินิจฉัยเรื่องรองทุกขดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแตวันไดรับคํารองทุกข แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว
ก็สามารถขยายเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน โดยใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายไว
ตามขอ ๒๔ วรรคหน่ึง ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรองทุกขกรณีที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานไดมีคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตอปลัดกระทรวงแรงงานแลว 
ตามหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรม ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และนําคดีมาฟอง 
เม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตอศาลปกครองชั้นตน  ตอมา ผูฟองคดีไดรับแจงผลคําวินิจฉัย
รองทุกขดังกลาวตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองกอนที่จะไดรับแจงผลการวินิจฉัยรองทุกข มิใชไดรับแจงผลการวินิจฉัย
รองทุกขแลวตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง และยังไมพนระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงถือไดวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๘/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ ฟองโตแยงประกาศจังหวัดกระบี่ เร่ือง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง (เลื่อน) 
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยผลปรากฏวาผูฟองคดีไมผาน
การคัดเลือก น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองทุกข 
กรณีดังกลาวฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แลว ผูฟองคดีไดนําคดีน้ีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ซ่ึงมีระยะเวลานับจากวันรองทุกขถึงวันฟองคดีเพียง ๔ วัน กรณีจึงยังไมลวงพนระยะเวลา 
ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและ 
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ.ค.วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแมจะปรากฏขอเท็จจริง 
ในระหวางการพิจารณาของศาลวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี และผูฟองคดีไดนําสงสําเนาเอกสารดังกลาว
เปนพยานหลักฐานตอศาลปกครองชั้นตนแลวก็ตาม การพิจารณาวาคําฟองอยูในเงื่อนไข 
ที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ตองพิจารณาจากคําฟองพรอมพยานหลักฐานตามคําฟอง 
ในขณะที่ยื่นคําฟอง เม่ือในขณะยื่นคําฟองยังมิไดมีการพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของผูฟองคดี 
กรณีจึงถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหครบตามขั้นตอน
หรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๓๒/๒๕๕๖) 



 
 
๖๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ฟองโตแยงวา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงประเมินผลการปฏิบัติราชการในระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ของผูฟองคดีดวยความอคติ ปราศจากความยุติธรรม และผิดขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดรับแจงผลการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ ตามหนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือนลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เม่ือวันที่ 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงไดยื่นรองทุกขตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตอประธาน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซ่ึงเจาหนาที่ 
ไดลงลายมือชื่อรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีไว เ ม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงจะตองพิจารณา
เร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๓๐ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการอุทธรณ การรองทุกขและการแกไขคําสั่งลงโทษ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดยอมรับในคํารองอุทธรณ
คําสั่งวาผูฟองคดีไดนําคําฟองคดีน้ีมาปรึกษากับเจาหนาที่ของศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ หลังจากที่เจาหนาที่ของศาลไดตรวจคําฟองของผูฟองคดีแลวก็ไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา
เปนการยื่นฟองคดีกอนครบกําหนดเกาสิบวัน และยังไดแจงใหผูฟองคดียื่นฟองหลังจากวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕แตผูฟองคดีกลับยื่นฟองคดีน้ีตอศาลในวันเดียวกัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕) ซ่ึงยังอยูภายในระยะเวลาการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขและยังมิได
มีการสั่งการตามกฎหมายน้ัน กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๓/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะพนักงานเทศบาลตําบลวังสามหมอ ตําแหนง
บุคลากร ๖ ว งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตําบลวังสามหมอ  
ฟองโตแยงคําสั่งของเทศบาลตําบลวังสามหมอ เร่ือง แกไขคําสั่งการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  
กรณีตรวจสอบภายหลังพบการเลื่อนระดับที่ไมถูกตอง ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่ง ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔ ดังกลาว 
ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังดังกลาวเปนการใชอํานาจ
หนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย จึงไดยื่นหนังสือ
รองทุกขลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ตอประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยปรากฏหลักฐานประทับตราของศาลากลางจังหวัดอุดรธานีวา ผูฟองคดีไดยื่นเอกสาร 
เม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงถือไดวาผูฟองคดีไดรองทุกขตอผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกข
ตามขอ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เร่ือง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ 
และการรองทุกข ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ แลว และเปนการยื่นเรื่องรองทุกขภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันรับทราบคําส่ังตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงประธานอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและการรองทุกขตองมีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกข 
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบ และใหสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของและ 
คําชี้แจง (ถามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือ  
โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกขตองพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานดังกลาว  
แตถามีความจําเปนใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน ในกรณีที่ขยายเวลาแลว 
การพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกขขยายเวลา
พิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน ซ่ึงจะครบกําหนดระยะเวลาเกาสิบเจ็ดวันในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอศาลปกครองชั้นตน 
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน ซ่ึงยังอยูในระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาว กรณีจึงถือไดวา
ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๕๖) 

เหตุแหงการฟองคดีในคดี เกิดจากการที่ผูฟองคดีในฐานะปลัดเทศบาล
ตําบลตะขบ (นักบริหารงานเทศบาล ๗) อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไดทราบวา
นายกเทศมนตรีตําบลตะขบ ใชอํานาจตามกฎหมายดําเนินการรับโอนยายพนักงานเทศบาลอ่ืน
เพ่ือใหดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ตามมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เปนเหตุใหผูฟองคดี 
ซ่ึงไดรับการจัดใหลงตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ในโครงสรางใหม 
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลตะขบ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ไมสามารถใชสิทธิสมัคร 
เพ่ือสอบคัดเลือกได ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือรองทุกขกรณีการรับโอนยายพนักงานเทศบาลอ่ืน
ดังกลาวของนายกเทศมนตรีตําบลตะขบ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตอประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันเดียวกัน  ดังนั้น 
การดําเนินการรองทุกขกรณีดังกลาวของผูฟองคดีจึงยังอยูภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องรองทุกขจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามขอ ๑๔๙ ของประกาศคณะกรรมการ



 
 
๖๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดใหเสร็จสิ้นกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาล  
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีในขอหาน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะพนักงานราชการ ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร 
สังกัดสาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ฟองโตแยงคําสั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ลงโทษตัดเงินคาตอบแทนของผูฟองคดี ๕% ของฐาน
คาตอบแทนเปนเวลา ๓ เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อุทธรณคําส่ังดังกลาว
ตอประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
(ก.อ.ม.) ซ่ึงหากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือใหเพิกถอนคําส่ังที่พิพาทดังกลาว 
จะตองรอใหมีการส่ังการของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (ก.อ.ม.) หรือใหพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการดังกลาวเสียกอน 
คือพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันรับอุทธรณของผูฟองคดีตามนัยขอ ๑๕ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตอศาลปกครองโดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ซ่ึงอยูในระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ก.อ.ม.) จึงเปนการยื่นฟองคดีที่ยังไมได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครอง ผูฟองคดีจึงยังไมอาจใชสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

กรณีฟองขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการดําเนินการ 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับคํารองเรียนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของปลัดกรุงเทพมหานครตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ของผูฟองคดีเม่ือวันที่  
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงมีเวลาที่จะพิจารณา 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํารองเรียนของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยยื่นทางไปรษณียลงทะเบียน จึงเปนการฟองคดี
ในระหวางที่ยังไมครบกําหนดระยะเวลาหกสิบวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
มีหนาที่จะตองพิจารณาคํารองเรียนใหแลวเสร็จตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีจึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไวโดยเฉพาะและไดมีการส่ังการ
หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนด 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖) 

 

๓.๒.๒ กรณีย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขท่ี ๓๐๖ ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
ฟองโตแยงคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) เลขที่ ๓๐๖ 
ของผูฟองคดี ความปรากฏวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๐๖ ดังกลาวเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะออกทับที่สาธารณประโยชน “ปาชาเพชรขวาง” น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีรับทราบคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ และในคําสั่ง
ดังกลาวไดระบุวา หากผูฟองคดีประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งใหยื่นอุทธรณตออธิบดีกรมที่ดิน 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง ผูฟองคดีจะตองยื่นอุทธรณคําส่ังภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๔ ตออธิบดีกรมที่ดิน แตปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังเม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
ตออธิบดีกรมที่ดิน อันเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
จึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๖๐/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูครอบครองที่ดินมือเปลาที่ไดยื่นคําขอเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดิน ฟองโตแยงคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ที่มีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยกเลิกเร่ืองและใบไตสวนเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินดังกลาว 
เน่ืองจากมีการตรวจสอบแลวพบวาที่ดินบริเวณดังกลาวเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 



 
 
๖๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงประชาชนใชประโยชนรวมกัน จึงตองหามมิใหออกโฉนดที่ดิน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ในการออกคําสั่งยกเลิกเร่ืองและใบไตสวนเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินดังกลาว เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีทราบ 
โดยแจงดวยวาคําสั่งยกเลิกดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นอุทธรณโตแยงคําส่ัง
รวมถึงระยะเวลาการยื่นอุทธรณใหผูฟองคดีทราบตามที่กฎหมายกําหนด โดยเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ไดสงคําส่ังดังกลาวไปยังที่อยูตามทะเบียนบานของผูฟองคดีอันถือวา
เปนภูมิลําเนาตามกฎหมายของผูฟองคดี และมารดาของผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
ตามกฎหมายไดรับไวแทนแลวเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือไดวาเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ไดดําเนินการแจงคําสั่งพิพาทน้ีโดยชอบ และตองถือวาผูฟองคดี
ไดรับแจงคําสั่งยกเลิกเร่ืองและใบไตสวนเดินสํารวจออกโฉนดที่ ดินดังกลาวตั้งแตวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
ดังน้ัน หากผูฟองคดีเห็นวาคาํสั่งดังกลาวไมถกูตองประการใด ก็ชอบที่จะอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาว
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตเน่ืองจากวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕ เปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาวไดถึงวันอังคารที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันเปดทําการตอจากวันหยุดทําการน้ันตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาว 
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอุทธรณเม่ือวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม มีคําส่ังลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ไมรับพิจารณา
อุทธรณของผูฟองคดี จึงถือวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายในเรื่องดังกลาวตามขั้นตอนหรือวธิีการท่ีกฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๗๖/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
แพรกหนามแดงที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ กรณีมีการเบิก
จายเงินซ้ําซอนเปนคาตอบแทนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังที่เรียกใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงไดระบุ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงไว
ในคําสั่งแลวตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดี
ไดรับคําสั่งดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ หากผูฟองคดีประสงคจะโตแยงตองใชสิทธิ
อุทธรณคําสั่ งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ได รับแจงคําสั่ งตามมาตรา  ๔๔ วรรคหนึ่ ง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น ผูฟองคดีจะตองยื่นอุทธรณภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
การท่ีผูฟองคดียื่นอุทธรณตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกหนามแดง จึงเปนการอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงนิติกร ๗ สังกัดสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีหนาที่รับผิดชอบในการยึดและอายัดทรัพยสิน ฟองโตแยงคําสั่ง 
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนในการทําละเมิดจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือคําสั่งของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนคําส่ังทางปกครองที่กระทบสิทธิ
ของผูฟองคดีตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมไดบัญญัติถึงการอุทธรณไวโดยเฉพาะ  
จึงตองใชบทบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณที่บัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ 
ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๔๔ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยยื่นอุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีหนังสือลงวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงผูฟองคดี แจงคําสั่งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง ใหชดใชคาสินไหมทดแทนในการกระทําละเมิด ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ใหผูฟองคดี
ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใบตอบรับไปรษณียดังกลาวปรากฏวามีบุคคลอ่ืน 
ลงลายมือชื่อรับหนังสือไวแทนผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณ
คําส่ังดังกลาวโดยย่ืนตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ซ่ึงเปนผูทําคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเปนวันที่ถือวาผูฟองคดี
ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว กลาวคือ ตองยื่นภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 



 
 
๖๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การฟอกเงินอุทธรณคําสั่งดังกลาว จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๐๗/๒๕๕๗) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  
ฟองโตแยงคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แกไขคําส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐ
ชดใชคาสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เปนเงิน ๒,๖๕๑,๕๑๕.๘๕ บาท และใหคืนเงินเกินสิทธิ
ใหกับทางราชการ จํานวน ๒๕,๓๘๐ บาท น้ัน โดยที่คําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
อันเปนเหตุพิพาทในคดีน้ีออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ซ่ึงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ . ๒๕๓๙  
มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณคําส่ังไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองดําเนินการ 
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตามนัย
มาตรา ๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจงคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน ลงวันที่  
๗ มกราคม ๒๕๕๖ ใหผูฟองคดีทราบโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (EMS) เจาหนาที่
ไปรษณียไดสงคําสั่งดังกลาวไปยังที่อยูซ่ึงเปนบานพักอาจารยในมหาวิทยาลัย แตผูฟองคดี 
ไดยายที่อยูใหมทําใหไมมีผูรับ เจาหนาที่ไปรษณียจึงสงไปยังฝายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีหนาที่รับแทนผูฟองคดีในฐานะที่ผูฟองคดีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผูลงลายมือชื่อ
รับทราบไว ปรากฏตามหลกัฐานใบตอบรับทางไปรษณียวา มีเจาหนาที่ชื่อ ป. เปนผูรับไวแทนแลว 
เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีจึงตองถือวาคําส่ังลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปถึงผูฟองคดีและผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมิพักตองคํานึงวาผูฟองคดีจะเปนผูลงลายมือชื่อรับคําส่ังน้ันดวยตนเอง
และหรือไดรับทราบเน้ือความในคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาว
หรือไม ผูฟองคดีจึงตองใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
คือ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๖ ตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยสงทางไปรษณีย และเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดลงทะเบียนรับคําอุทธรณของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม 
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๒๕๕๖ จึงตองถือวาการแสดงเจตนาอุทธรณของผูฟองคดีมีผลในวันดังกลาว ซ่ึงพนกําหนด
ระยะเวลายื่นอุทธรณแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดีตอศาล ผูฟองคดีจึงไมอาจนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง เลื่อนขาราชการ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่เลื่อนและแตงตั้งนาย ร. ใหดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย วาเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกขัดตอระเบียบและวิธีการ 
ที่ ก.พ. กําหนด รวมถึงการที่คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีคําวินิจฉัยรองทุกข 
เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีที่ขอใหเพิกถอนคําสั่ง  
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ น้ัน กรณีตามคําขอทายคําฟองที่ผูฟองคดีไดมีคําขอใหเพิกถอนคําสั่ง 
เร่ือง เลื่อนขาราชการ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดังกลาว เปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๘ วรรคหนึ่ง  
ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงผูฟองคดี
จะตองรองทุกขภายในสามสิบวัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ก.พ.ค.มีคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ของผูฟองคดีกรณีที่ขอใหเพิกถอนคําสั่ง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ วา เปนเรื่องรองทุกขที่ยื่น
เม่ือพนระยะเวลาสามสิบวัน จึงมีมติไมรับคํารองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาตามคําวินิจฉัย
รองทุกขของ ก.พ.ค. ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดย ก.พ.ค.ยังไมไดพิจารณาเรื่องรองทุกข
ดังกลาววารับฟงไดหรือไม  อยางไรก็ตาม การที่ผูฟองคดีมีคําฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังเพิกถอนคําสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกลาว รวมทั้งฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
ที่ไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีดวย และศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองของผูฟองคดี
ตามคําขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ไมรับคํารองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาแลว 
หากตอมาศาลมีคําพิพากษาวาคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ไมชอบดวยกฎหมาย ก.พ.ค. ก็มีหนาที่
ตองรับคํารองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาตอไป และถา ก.พ.ค. รับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี
ไวพิจารณาแลวไมวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือวินิจฉัยภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดแลวผูฟองคดีไมพอใจคําวินิจฉัย ผูฟองคดีสามารถฟองขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
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กระทรวงมหาดไทยดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามที่กฎหมายกําหนดใหครบถวนกอนที่จะฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีในฐานะอาสาสมัครทหารพรานผู เขารับการคัดเลือก 
เปนนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ตามโครงการจัดตั้งหนวยทหารพรานเพิ่มเติม 
ใหกองทัพภาค ๔ และไดรับการประกาศใหเปนผูผานการคัดเลือกใหบรรจุเปนนายทหาร 
ชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ตําแหนงทั่วไปขั้นสุดทาย ฟองโตแยงผลการประชุมพิจารณา 
ประวัติอาชญากรของบุคคลที่จะบรรจุเปนนายทหารชั้นประทวนของกองกําลังพล กองทัพภาค ๔ 
ที่วา ผูฟองคดีเปนผูมีประวัติอาชญากร (มียาบา) จึงไมผานการพิจารณา และกองกําลังพลไดให
ผูมีประวัติอาชญากรทั้งหมดรับทราบผลการพิจารณาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยผูฟองคดี
เห็นวาการที่ผูฟองคดีไมผานการพิจารณาทําใหผูฟองคดีไมไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนนายทหาร
ชั้นประทวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหบรรจุผูฟองคดีเปนนายทหารชั้นประทวน 
(อัตราสิบเอก) โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ผูฟองคดีถูกตัดสิทธิ และใหผูถูกฟองคดีคืน 
สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ผูฟองคดีพึงไดรับ น้ัน แมขอเท็จจริงจะไมปรากฏอยางชัดเจนวา 
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ เจาหนาที่ของกองทัพภาค ๔ ไดแจงใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดี
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมบรรจุผูฟองคดีเปนนายทหารชั้นประทวนหรือไม อันจะมีผลใหผูฟองคดี
ได รับประโยชนจากการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๐  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ตาม แตเม่ือนับแตวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
จนถึงวันที่ผูฟองคดีอางวาไดยื่นอุทธรณคําสั่งในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก็ลวงเลยระยะเวลา
หน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังทางปกครอง จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมไดอุทธรณ
โตแยงคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการ
แกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหถูกตองครบถวน ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองโตแยงคําส่ังของกรมสรรพสามิตในสวนของการเลื่อนเงินเดือน
ของผูฟองคดีวาไมเปนธรรมและไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคํารองทุกขกรณีดังกลาวเม่ือพนกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
นับแตวันทราบคําสั่งดังกลาวตามขอ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขไมรับคํารองทุกข 
ในประเด็นนี้ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามนัยมาตรา ๔๒ 
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วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธินําประเด็นพิพาทน้ี 
มาฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองโตแยงคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ผูฟองคดีเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๑ น้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งในวันดังกลาว หากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมายก็ตองรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุ
ใหรองทุกข โดยตองทําเปนหนังสือรองทุกขถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ตามขอ ๕ วรรคหน่ึง (๕) ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนอยางชา การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ถึง ก.ตร. ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย กรณีสั่งบรรจุและ
แตงตั้งผูฟองคดีผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน จึงเปนการยื่น
หนังสือรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการรองทุกขตามที่กฎหมายกําหนดแลว และเมื่อ ก.ตร. 
มีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีวามีมติไมรับคํารองทุกข โดยมีขอความวา
เน่ืองจากผูฟองคดีไดสมัครใจเขารับการสอบแขงขันตามประกาศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เพ่ือเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนโดยไมมีการโตแยงหรือคัดคาน  
ถือไดวาผูฟองคดียอมรับหลักเกณฑและเง่ือนไขตามที่ระบุในประกาศดังกลาว และหากประสงค
จะโตแยงคําวินิจฉยัก็ใหยื่นฟองตอศาลปกครองภายในเกาสบิวันนับแตวันไดรับแจง ซ่ึงดูเสมือนวา
ไดมีการวินิจฉัยในเรื่องที่ไดรองทุกขแลว แตที่แทจริงแลวการระบุขอความดังกลาวก็เปนเพียง
การใหเหตุผลประกอบในการมีมติไม รับคํารองทุกขของผูฟองคดี กรณีจึงถือไมไดวา 
มีการวินิจฉัยรองทุกขแลว เม่ือการฟองคดีน้ีมิไดผานขั้นตอนการแกไขความเดือดรอนเสียหาย
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมในคําสั่ง 
ไมรับคํารองทุกขจะระบุหากผูฟองคดีไมพอใจใหยื่นฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน  
ก็ไมอาจทําใหผูฟองคดีใชสิทธิที่จะฟองคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๖/๒๕๕๕  
ที่ ๘๒๑/๒๕๕๕ ที่ ๓๗/๒๕๕๖ ที่ ๓๘/๒๕๕๖ ที่ ๑๔๐/๒๕๕๖ ที่ ๑๗๕/๒๕๕๖ ที่ ๒๒๒/๒๕๕๖ 
ที่ ๒๕๗/๒๕๕๖ ที่ ๓๗๗/๒๕๕๖ ที่ ๓๗๘/๒๕๕๖ และที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองโตแยงประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกสํารอง
ในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้ง 
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ของผูบัญชาการ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ที่จัดเรียงลําดับคะแนนสอบของผูฟองคดีทั้งรอบ
สอบขอเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ในขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒ ของประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังกลาว น้ัน เม่ือความเดือดรอนหรือ
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เสียหายของผูฟองคดีตามคําฟองเกิดจากประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกสํารองฯ 
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังกลาว หากผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมถูกตองหรือ 
ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีตองรองทุกขตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ ก.ตร. ภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศดังกลาว ซ่ึงเปนวันที่ทราบเร่ืองอันเปนเหตุใหรองทุกขตามมาตรา ๑๐๖ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบขอ ๔ และขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นเรื่องรองทุกขกรณีดังกลาวตอ ก.ตร. เม่ือวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๕ อันเปนการรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
มิได ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๙/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองโตแยงคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ลงวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดีคร่ึงขั้น นั้น เม่ือผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ไมเห็นดวยกับคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาว 
ผูฟองคดียอมตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรองทุกขที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  
ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดีคร่ึงขั้นในวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ซ่ึงในทายของคําส่ังดังกลาว
ระบุไววา หากผูฟองคดีประสงคจะรองทุกขหรือโตแยงคําส่ังใหยื่นหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง  ดังนั้น ระยะเวลา
การรองทุกขกรณีดังกลาวจึงตองเริ่มนับตั้งแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งถือไดวาเปนคํารองทุกขในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงพนกําหนดระยะเวลา
สามสิบวันตามขอ ๗ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวย 
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิได
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามท่ีกฎหมายกําหนด
กอนฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๕๖) 
 กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครคัดเลือกเพ่ือเขารับการประเมินแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ดานบริการทางวิชาการ) สังกัดกลุม
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครพิงค ฟองโตแยงผลการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
เพ่ือเขารับการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ดานบริการ
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ทางวิชาการ) น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศจังหวัดเชียงใหม 
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมิน 
ผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ดานบริการ 
ทางวิชาการ) แตผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือก ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
รองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  ตอมา ประธานกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ แจงคําวินิจฉัยรองทุกข 
ของ ก.พ.ค. เม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ วาเร่ืองรองทุกขของผูฟองคดีเปนเรื่องรองทุกขที่ยื่น
เม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกข และกรณี 
ไมอาจนํามาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับ จึงมีมติ
ไมรับคํารองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณา การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหเพิกถอนผลการพิจารณาคัดเลือกขาราชการเพ่ือเขารับการประเมินแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ดานบริการทางวิชาการ) ของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยผูฟองคดียังมิไดดําเนินการมีคําขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยรองทุกขของ ก.พ.ค. 
ดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองโตแยงคําส่ังผูวาการตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๔๖ และลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่เลื่อนและแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ แตผูฟองคดีทั้งสองไมไดรับการเล่ือนและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ตามคําส่ังดังกลาว น้ัน แมขอเท็จจริงในคดีน้ี จะไมปรากฏวาผูฟองคดี
ทั้งสองไดทราบหรือควรทราบคําสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๔๖ อันเปนเหตุใหรองทุกขไดเม่ือใด แตผูฟองคดีทั้งสองก็ไมไดดําเนินการรองทุกขภายใน
กําหนดเวลาและปลอยใหระยะเวลาเน่ินชาออกไปหลายปแลว จึงยื่นหนังสือรองทุกขตอประธาน
อนุกรรมการขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยอางวา
กระบวนการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหขาราชการดํารงตําแหนงระดับ ๘ ไมถูกตอง จึงเปน
การรองทุกขที่ยื่นเกินกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกขตามขอ ๔ 
ประกอบกับขอ ๘ (๒) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ และเมื่อคณะอนุกรรมการ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีทั้งสองแลวเห็นวา
กรณีรองทุกขตามคําสั่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง เลื่อนขาราชการ ซ่ึงคําสั่ง 
ออกระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นเรื่องรองทุกขเกินกําหนดเวลา
ยื่นคํารองทุกขตามกฎหมาย คณะอนุกรรมการขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 



 
 
๖๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีมติไมรับเรื่องรองทุกขซ่ึงยื่นเกินกําหนดเวลารองทุกขไวพิจารณา กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ทั้งสองมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ และที่ ๒๙๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองโตแยงคําส่ังของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง 
บรรจุแตงตั้งพนักงาน ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ที่กําหนดใหผูฟองคดีทดลองปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง น้ัน กรณีที่ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาว โดยย่ืนตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือพิจารณาคําสั่งดังกลาวแลวปรากฏวา 
ไมไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืนอุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับ 
การอุทธรณหรือโตแยงไว และมิไดมีการแจงหลักเกณฑดังกลาวใหม  ดังน้ัน ระยะเวลายื่นอุทธรณ
จึงขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณอยางชาภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหทบทวนการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่เพ่ืออุทธรณคําสั่งดังกลาวในสวนที่กําหนดใหผูฟองคดีทดลองปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณเกินกวาหน่ึงป นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว ประกอบกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีเน่ืองจากย่ืนอุทธรณเกินกวาหน่ึงป
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดียื่นฟองคดีโดยมิไดดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง
ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๖) 
 คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ปจจุบันผูฟองคดีเปนขาราชการบํานาญ ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการปกครองซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี
ไมใหความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนับแตเริ่มเขารับราชการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๓ 
จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘  
ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําส่ังใหอธิบดี
กรมการปกครองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีใหมใหเปนธรรม เพ่ือที่ผูฟองคดี 
จะไดรับเงินบํานาญสูงขึ้นนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องการบริหารงานบุคคลและ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนอํานาจการพิจารณาของผูบังคับบัญชาในแตละครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หากผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจอันเนื่องมาจากคําสั่ง 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูถูกฟองคดีก็ชอบที่จะรองทุกขโตแยงคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวง
มหาดไทยตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๗ วรรคสอง (๑) และขอ ๒๐ (๓)  
ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรองทุกขตอปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อพนระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกข จึงเปนการรองทุกขเม่ือพนระยะเวลา
ในการรองทุกขตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองโตแยงคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีคําส่ังพักราชการ 
ผูฟองคดี กรณีตองหาคดีอาญาฐานรวมกับพวกลักลอบเลนการพนันไพบาคารา พนัน 
เอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกข 
กรณีดังกลาวเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจซ่ึงลวงเลย
ระยะเวลามาถึง ๒๗ ป นับแตวันที่ทราบถึงเหตุแหงการรองทุกข ตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ 
และเปนวันที่ผูฟองคดีถูกพักราชการ แมในเวลาตอมาจะไดมีการประกาศใชกฎ ก.ตร. วาดวย
การรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงตามขอ ๔ ของกฎ ก.ตร. ดังกลาวกําหนดวา ขาราชการตํารวจ 
ผูถูกผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือปฏิบัติโดยมิชอบตอตน มีสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือ ก.ตร. 
ไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบเร่ืองอันเปนเหตุใหรองทุกข การยื่นคํารองทุกขของผูฟองคดี
ก็ยังคงเปนการยื่นคํารองทุกขที่พนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ตามขอ ๔ ของกฎ ก.ตร. ขางตน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอน
หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง
ไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๕๑/๒๕๕๕) 
 



 
 
๖๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการพลเรือนตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ 
สังกัดโรงพยาบาลแมลาว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ฟองโตแยงคําส่ังของผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการฐานละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควรอันเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน แมไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
ดังกลาวเม่ือใด แตเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดขอคัดสํานวนของศาลปกครองชั้นตน 
คดีหมายเลขดําที่ ๗๔/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๘๗/๒๕๕๔ ซ่ึงในสํานวนมีคําสั่งจังหวัดเชียงราย
ดังกลาวอยูดวย โดยในคําสั่งมีขอความระบุสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถอืวาทราบคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ 
ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวดวย จึงถือวาผูฟองคดี
ไดรูหรือควรรูถึงคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  
ซ่ึงจะครบกําหนดเวลาอุทธรณในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตโดยท่ีวันดังกลาว 
เปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณคําสั่งภายในวันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ซ่ึงเปนวันแรกที่หนวยงานราชการเปดทําการตามปกติ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณในวันที่  
๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ ก.พ.ค. มีคําสั่งจําหนายอุทธรณของผูฟองคดี เน่ืองจากย่ืนเม่ือพนระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๑/๒๕๕๗) 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา เดิมผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจตําแหนง 
ผูบังคับหมู กองรอยที่ ๕ กองกํากับการอารักขา ๑ สังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 
ถูกจับกุมในคดีอาญาฐานรวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ (ยาไอซ) ไวในครอบครอง 
เพ่ือจําหนายและมีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต และถูกคุมขัง
อยูที่เรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย  ตอมา กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ไดดําเนินการ
สอบสวนวนัิยผูฟองคดี และมีคําสั่ง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
ซ่ึงกอนที่จะแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ไดรับแจง
จากเรือนจํากลางจังหวัดเชียงรายวา ผูฟองคดีไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํากลาง 
จังหวัดเชียงรายแลว ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 
จึงไดสงคําสั่งดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังบานเลขที่ ๓๑/๑๘๑ ซอยพหลโยธิน ๖  
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อันเปนภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน
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ของผูฟองคดีในขณะนั้น และเปนที่อยูที่ผูฟองคดีไดแจงไวตอเจาหนาที่ แตไมมีผูรับ กองบังคับการ
อารักขาและควบคุมฝูงชน จึงไดจัดสงคําสั่งดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังบานเลขที่ ๕๙ 
หมูที่ ๙ ตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนที่อยูมารดาของผูฟองคดีและเปนที่อยู
ที่ผูฟองคดีไดใหไวกับเจาหนาที่ตามใบรายงานตัวเขารับราชการเม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
อีกคร้ังหน่ึง โดยมีนาย ป. เปนผูลงลายมือชื่อรับไวแทนเม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยระบุ
ความเก่ียวพันกับผูฟองคดีวาเปนหลานชาย อันเปนการสงคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูฟองคดี ณ ภูมิลําเนาหรือตามที่อยูที่ไดใหไวกับเจาหนาที่ตามขอ ๑๐ วรรคสอง (๒)  
ของกฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว เม่ือปรากฏในใบตอบรับ
ทางไปรษณียลงทะเบียนวา นาย ป.หลานชายของผูฟองคดีซ่ึงบรรลุนิติภาวะเปนผูรับคําสั่งไว
เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แมนาย ป.จะมิไดเปนผูมีชื่อในทะเบียนบานหลังนี้แตก็ไมทําให
การสงคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใดเพราะขอ ๑๐ วรรคสอง (๒) ของกฎ ก.ตร. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.๒๕๔๗ มิไดกําหนดวาผูรับคําสั่งจะตองเปน 
ผูที่มีชื่อในทะเบียนบาน กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวเม่ือครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันสง ซ่ึงไดแกวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก
จากราชการตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังดังกลาว 
คือ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ
เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ จึงเปนการยื่นอุทธรณ 
เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดกอนยื่นฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีฟองโตแยงประกาศผลสอบขอเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ไดแจงใหผูฟองคดีทราบตั้งแตเริ่มดําเนินการ
ในเรื่องนี้แลววาจะแจงผลการสอบขอเขียนภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เปนตนไป และทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต
มหาวิทยาลัยบูรพา ttp://www.buu.ac.th และเว็บไซตคณะแพทยศาสตร http://med.buu.ac.th 
จึงถือวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการสอบขอเขียนขางตน โดยถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลา
สิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
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ราชการทางปกครอง ฯ ซ่ึงในกรณีน้ีคือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และเนื่องจากในการแจงผล
การสอบขอเขียนดังกลาวมิไดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเก่ียวกับการอุทธรณไวแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงตองอุทธรณตออธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาภายในสิบหาวัน (กรณีมีการแจงสิทธิการอุทธรณ) 
หรือภายในหนึ่งป (กรณีไมมีการแจงสิทธิการอุทธรณ) นับแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไป 
แลวแตกรณี เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณผลการสอบขอเขียนดังกลาวตออธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพาตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนระยะเวลาเกินกวา ๑ ป 
จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดี
ก็มิไดวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๐/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีผูฟองคดีในฐานะผูเชาที่ดินแปลงพิพาทท่ีอยูในแนวเขตที่จะเวนคืน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอบางบัวทอง  
อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฟองโตแยงคําส่ังของผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยที่มีคําสั่งปฏิเสธ 
การจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ถึงผูวาการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ขอใหจายเงินคาทดแทนแกผูฟองคดีในฐานะผูเชาที่ดิน  ตอมา
เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีไดรับหนังสือของผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยแจงวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน
และจํานวนเงินคาทดแทนมีมติไมกําหนดเงินคาทดแทนที่ ดินใหแกผูฟองคดีเน่ืองจาก 
ยังไมปรากฏวาผูเชาไดรับความเสียหายจริง หนังสือแจงของผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ปฏิเสธการจายเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดี หากผูฟองคดี
ไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีจะตองใชสิทธิอุทธรณโตแยงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ น้ัน ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ 
ที่กําหนดใหตองยื่นอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว การที่ผูฟองคดีปลอยเวลาใหลวงเลย 
ไปกวาหน่ึงปแลวจึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งของผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการอุทธรณเม่ือพน
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ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงตองถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนที่จะยื่นฟองคดีตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 คําสั่งของสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ โดยผูอํานวยการเขตราษฎรบูรณะ 
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร ที่ใหผูฟองคดีระงับการดัดแปลงอาคาร หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
และใหร้ือถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต เปนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงหาก 
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว ผูฟองคดีจะตองอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามใบตอบรับไปรษณียวา สํานักงานเขตราษฎรบูรณะมีคําสั่งถึงผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนเจาของอาคารท่ีพิพาท โดยคําส่ังเลขที่ กท ๖๓๐๓/๔๙๐๗ ที่ กท ๖๓๐๓/๔๙๐๘ และ 
ที่ กท ๖๓๐๓/๔๙๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีชื่อ ว. เก่ียวพันเปนผูอาศัยเปนผูรับแทน
เม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ สวนคําส่ังเลขที่ กท ๖๓๐๓/๕๘๗๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  
มีชื่อ จ.เก่ียวของเปนผูอาศัยเปนผูรับแทนเม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดี 
ไดทราบคําสั่งของสํานักงานเขตราษฎรณบูรณะตั้งแตวันที่มีผูรับแทนดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
ไมไดอุทธรณคําสั่งเลขที่ กท ๖๓๐๓/๔๙๐๗ เลขที่ กท ๖๓๐๓/๔๙๐๘ และเลขที่ กท ๖๓๐๓/๔๙๐๙ 
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ และยื่นอุทธรณคําส่ังเลขที่ กท ๖๓๐๓/๕๘๗๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ซ่ึงพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบคําส่ัง
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่
กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๖๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีฟองโตแยงประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.))  น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กฝผ. ไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟา พรอมทั้งแจง
สิทธิอุทธรณและระยะเวลาการใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการใหผูฟองคดีทราบ โดยผูฟองคดี
ไดรับหนังสือของ กฝผ. ดวยตนเอง เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถาผูฟองคดีไมเห็นดวย 
กับการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว เน่ืองจากทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจะตองยื่นอุทธรณคัดคานตอคณะกรรมการกํากับ 
กิจการพลังงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ตองยื่นอุทธรณภายในวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ แตเม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณคัดคาน
การประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด การที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดนําเร่ืองอุทธรณของผูฟองคดี
เขาพิจารณาในการประชุม เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และที่ประชุมไดมีมติไมรับ 
พิจารณาอุทธรณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของผูฟองคดี เน่ืองจากเปนอุทธรณที่ยื่นเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจงมติดังกลาวใหผูฟองคดีทราบแลว จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายในเรื่องน้ันไวโดยเฉพาะใหถูกตองกอนนําคดีมาฟองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองในขอหานี้ไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีในฐานะพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงนักบินที่ ๑ หรือกัปตัน ฟองโตแยงรายงานผลการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน 
(Line Check Report) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่ 
๙ เมษายน ๒๕๕๑ ของกรมการบินพลเรือน น้ัน เม่ือรายงานผลการตรวจสอบนักบิน 
ตามเสนทางบินฯ ทั้งสองฉบับดังกลาว เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของกรมการบินพลเรือน
ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิของผูฟองคดีในการทําการบิน จึงเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามนิยามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไมเห็นดวย
กับคําสั่งดังกลาวและเปนกรณีไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง จึงตองดําเนินการ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
และลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอใหอธิบดีกรมการบินพลเรือนเพิกถอนผลการตรวจสอบ
นักบินตามเสนทางบิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ของผูฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ของกรมการบินพลเรือนตออธิบดีกรมการบินพลเรือนซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังเกินระยะเวลา
สิบหาวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดทราบรายงานผลการตรวจสอบนักบินตามเสนทางบิน ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๕๗) 
 

๓.๒.๓ กรณีดําเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สาขาปโตรเคมี นานาชาติ 
ของผูถูกฟองคดี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) ฟองโตแยงคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษา เน่ืองจากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมถึงเกณฑที่กําหนดตามขอ ๒๕ ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งที่ผูฟองคดีไดเขาเรียนและ 
เขาสอบผานรายวิชา พรอมทั้งไดจัดทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีรับรองใหผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาและ 
ไดรับปริญญาบัตร น้ัน การที่ผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งดังกลาว  
ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวเพ่ือใหมีการเยียวยาแกไขความเดือดรอน
เสียหาย แมวาในกรณีน้ีจะไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณไว แตผูฟองคดี
สามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตอผูถูกฟองคดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับ
แจงคําสั่ง โดยทําคําอุทธรณเปนหนังสือระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิง
ประกอบตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได กรณีจึงถือไดวา
มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่อง 
ที่ผูฟองคดีนํามาฟองคดีตอศาล เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามคําฟองวา ผูฟองคดีรับวาไดทราบคําส่ัง
ใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของผูถูกฟองคดีจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร เม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม 



 
 
๖๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๕๔ ผูฟองคดีไมไดโตแยงคําสั่งดังกลาวเปนหนังสือ แตไดโตแยงดวยวาจาตอคณบดี 
คณะวิทยาศาสตรของผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนการอุทธรณที่ไมเปนไปตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ จึงไมมีสิทธิ
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองโตแยงประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม 
ใหสงผลงานประเมิน เพ่ือขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
เร่ือง รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการ
ประเมินผลงานผูที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เรื่อง รายละเอียด
การประเมินผลงาน ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ น้ัน การที่คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานของผูที่ขอรับการประเมิน
ในระดับตําแหนงที่สูงขึ้น โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
ประกาศรายช่ือผูมีคุณสมบัติที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
โดยไมปรากฏชื่อของผูฟองคดี เปนการปฏิบัติตามมติของอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒ ผูฟองคดีจึงตองดําเนินการรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ หากผูฟองคดีเห็นวาไมเปนธรรม 
เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดรับสิทธิในการเลื่อนระดับทั้งที่มีคุณสมบัติครบถวน การท่ีผูฟองคดี 
ไมดําเนินการรองทุกขเรื่องดังกลาวตอ ก.ค.ศ. แตกลับรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ กรณีจึงเปนการนําคดีมาฟองตอศาลโดยยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๒/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการครู ตําแหนงครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลสตูล ฟองโตแยงคําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คร้ังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) ใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีเปนขาราชการครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีคําสั่ง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เร่ือง เลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ สั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คร้ังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปที่แลวมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 
ใหแกผูฟองคดี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการประชุม 
เม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ คําสั่งไมเลื่อนขั้นดังกลาว จึงเปนคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่สั่งการ
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามนัยมาตรา ๗๓ วรรคสามและวรรคหา ประกอบ
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หากผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังดังกลาว  
ผูฟองคดีตองรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณาตามนัยขอ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ รองทุกขเก่ียวกับการที่ผูฟองคดีไมไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปยังประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  ตอมา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีหนังสือ
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีรองทุกขไปยัง ก.ค.ศ. โดยผูฟองคดีไดเขาชี้แจง
ขอเท็จจริงดวยวาจาตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตามที่ไดแจงความประสงค
ไวในหนังสือรองทุกขแลว และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีวา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูลไดพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๕ มีมติใหแจงผูฟองคดีวา กรณีดังกลาวเปนการรองทุกขที่เกิดจากผูบังคับบัญชาสั่งการ
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จึงตองรองทุกขไปยัง ก.ค.ศ.  
ตามขอ ๗ (๑) ของ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑  
ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ รองทุกขไปยังประธาน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรองทุกขถึงประธาน ก.ค.ศ. 
หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. กรณีจึงไมอาจถือไดวากอนฟองคดีนี้ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไวโดยเฉพาะแลว ผูฟองคดีจึงไมอาจนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๕๗) 



 
 
๖๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงวากรมอนามัย และอธิบดีกรมอนามัย ดําเนินการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ไมถูกตอง ไมเปนธรรม และไมสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด ผูฟองคดี 
จึงไดมอบหมายใหประธานสหภาพขาราชการและคนทํางานภาครัฐดําเนินการรองทุกขตออธิบดี
กรมอนามัยแทนผูฟองคดี แตอธิบดีกรมอนามัยไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา การรองทุกขใหรองทุกข
ไดสําหรับตนเองเทาน้ัน และไมปรากฏเหตุจําเปนอยางอ่ืนที่อาจมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนได 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมอนามัย และอธิบดีกรมอนามัย ประกาศยกเลิกหนังสือ
กรมอนามัย ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เร่ือง แจงผลการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ น้ัน โดยที่การรองทุกขมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยู ใตบังคับบัญชา โดยเปดโอกาสใหผู ใตบังคับบัญชา 
ขอใหผูบังคับบัญชาทบทวนแกไขหรือชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติของตนที่เปนเหตุ
ใหผูอยูใตบังคับบัญชารูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมหรือเกิดความคับของใจ ซ่ึงจะทําให 
ลดปญหาความขัดแยงในองคกรได ผูฟองคดีจึงตองรองทุกขดวยตนเอง การท่ีผูฟองคดี
มอบหมายใหประธานสหภาพขาราชการและคนทํางานภาครัฐดําเนินการรองทุกขตออธิบดี 
กรมอนามัยแทนผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีมีความขัดแยงกับผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๙ 
พิษณุโลกในหลายกรณี ซ่ึงเปนกรณีที่มิไดมีเหตุจําเปนอยางหน่ึงอยางใดตามขอ ๑๐ วรรคหน่ึง 
ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงถือวา
ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนกฎหมาย
ที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องน้ีไวโดยเฉพาะ 
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๒๑/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารบานจัดสรร 
ตอผูถูกฟองคดี (นายกเทศมนตรีตําบลบานบางมวง) ฟองโตแยงคําส่ังที่เพิกถอนใบอนุญาต
กอสรางอาคารลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ของผูฟองคดี น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนบริษัทจํากัดไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางมวง (ตําแหนงเดิมของผูถูกฟองคดี) ใหกอสรางอาคารถาวร ชนิด ค.ส.ล. ๒ ชั้น (แฝด) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๓๗ หลัง และจํานวน ๔๙ หลัง เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตามลําดับ  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เน่ืองจากการออกใบอนุญาตไมถูกตอง เพราะอยูนอกเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงซึ่งยกฐานะเปนเทศบาลตําบลบานบางมวง
ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีในฐานะผูรับคําส่ังยอมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังตามมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แตการที่หนังสืออุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมีการลงลายมือชื่อของกรรมการเพียงคนเดียว ซ่ึงไมเปนไปตามหนังสือ
บริคณหสนธิที่ระบุใหตองลงลายมือชื่อกรรมการสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  
ยอมเปนการกระทําที่ไมมีผลผูกพันผูฟองคดีและไมถือวาเปนการยื่นอุทธรณคําสั่งในนามของ 
ผูฟองคดี เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูขอเชาที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ ฟองโตแยง
คําสั่งของกรมธนารักษที่ปฏิเสธไมใหผูฟองคดีเชาที่ดินราชพัสดุแปลงที่พิพาท ตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือคําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
และกรณีน้ีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มิไดกําหนดเร่ืองการอุทธรณคําส่ังไมใหเชา
ที่ ดินราชพัสดุไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูออกคําสั่ ง 
ตามหลักเกณฑ  เ ง่ือนไขและวิธีการที่ กําหนดไวในมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น 
ตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
รองเรียนกรณีดังกลาวไปยังประธานคณะกรรมาธิการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาผูแทนราษฎร จึงมิใชการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดี



 
 
๖๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงไมอาจใชสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๔/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีผูฟองคดีโตแยงวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีประกาศ เร่ือง กําหนดเขตเดินสายไฟฟาสายสงไฟฟา 
๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงจากการสํารวจที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๔๓๘๔ และเลขที่ ๔๓๘๖ ตําบลสามเรือน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ถูกเขตเดิน
สายไฟฟาสายสงไฟฟาดังกลาว แตผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงโตแยงดวยวาจา  ตอมา ผูฟองคดี 
ตรวจพบวามีการตอกหมุดกําหนดแนวเขตเดินสายไฟฟา สายสงไฟฟา ในเขตที่ดินของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โตแยงการรอนสิทธิตอประธานกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ แจงไมรับพิจารณาคํารองอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากเปนการอุทธรณที่ยื่น
เม่ือพนกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงฟองคดีตอศาล 
ขอใหยกเลิกการกําหนดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ 
และหามมิใหรอนสิทธิการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เร่ือง ขอนัดสํารวจที่ดินและ
ทรัพยสินจํานวน ๒ ฉบับ แจงใหผูฟองคดีทราบวาที่ดินของผูฟองคดีอยูในเขตเดินสายสงไฟฟา
เพ่ือจะสํารวจและจายคาทดแทนทรัพยสินที่อยูในเขตสายสงไฟฟาพาดผานตามลําดับซ่ึงผูฟองคดี
ไดรับหนังสือดังกลาวอยางเร็วไมเกินกวาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และผูฟองคดีก็ไดชี้แจงตอศาลวา
ไดรับทราบวามีโครงการกําหนดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ 
พาดผานที่ดินทั้ง ๒ แปลงของผูฟองคดี จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงผูฟองคดีขอนัดสํารวจที่ดินและทรัพยสินดังกลาว  ดังน้ัน ผูฟองคดี
จึงรูวาสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากประกาศของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงอาจอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวตอไปได และโดยที่หนังสือฉบับ
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ มิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือ 
คําโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงคําส่ังดังกลาวไว ผูฟองคดีจึงชอบ 
ที่จะอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูออกคําส่ังเพ่ือใหแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ทราบคําสั่ง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณหรือโตแยงคัดคานคําสั่งเพ่ือใหแกไข



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเดือดรอนหรือเสียหายตามกฎหมายแตอยางใด สวนขอที่ผูฟองคดีอางวาไดโตแยงดวยวาจา
ผานนาย ว. เจาหนาที่ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแลวไมใชกลาวอางลอย ๆ น้ัน 
โดยที่มาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติให คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ
โดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย ขออางของผูฟองคดี 
จึงไมอาจรับฟงได  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๕/๒๕๕๖) 

 

๓.๒.๔ กรณีย่ืนฟองคดีโดยยังไมไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (นายทะเบียนอําเภอ
มหาชนะชัย) ที่ไมอนุญาตใหแกไขวันและเดือนเกิดตามคํารองของผูฟองคดี ตามหนังสือลงวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ น้ัน เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดทราบคําสั่งดังกลาวแลว 
แตผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณคําส่ังตอนายทะเบียนจังหวัดยโสธร ซ่ึงตองทําเปนหนังสือ 
ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวยตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเปนกรณีที่พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มิไดกําหนดรูปแบบของการอุทธรณไว จึงตองปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีโตแยงหรืออุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัย โดยขอใหผูใตบังคับบัญชาของนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัย 
บันทึกคําโตแยงของผูฟองคดี แตผูใตบังคับบัญชาของนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัย 
ไมไดบันทึกคําโตแยงของผูฟองคดี และไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดยื่นคําอุทธรณ 
เปนหนังสือตอนายทะเบียนจังหวัดยโสธร ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง 
ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ของนายทะเบียนอําเภอมหาชนะชัยที่แจงผล 
การพิจารณาการแกไขรายการบุคคลในทะเบียนบานและแจงการยื่นอุทธรณและระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย จึงรับฟงไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการ 
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่กฎหมายกําหนดไว
โดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๑/๒๕๕๕) 



 
 
๖๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของกรมวิชาการเกษตร ตามหนังสือฉบับ
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ปฏิเสธคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูรวบรวมเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพ่ือการคาของผูฟองคดี น้ัน เม่ือคําสั่งปฏิเสธคําขอตออายุใบอนุญาตดังกลาวเปนคําสั่ง
ทางปกครอง ซ่ึงคําสั่งดังกลาวเปนคําส่ังที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได กรมวิชาการเกษตร 
จึงตองระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืนอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับ
การอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย ตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตจากขอเท็จจริงปรากฏวา กรมวิชาการเกษตรมิไดดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติขางตน ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงคําส่ังดังกลาวจึงขยายเปน
หน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอกรมวิชาการเกษตรภายในหนึ่งปนับแตวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คือ ตองอุทธรณภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีมิไดใชสิทธิที่จะอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอกรมวิชาการเกษตรแตกลับนําคดี
มาฟองตอศาล กรณีจึงถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ที่มีคําสั่งไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดคนเชาที่ราชพัสดุตามที่ไดยื่นคําขอไว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เร่ือง ไมอนุญาตใหเชาที่ดินราชพัสดุ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๓ ก็ไดรับคําส่ังปฏิเสธการเชาที่ดินฉบับดังกลาวไวแลว  
แตไมปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๓ 
ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่
กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๔/๒๕๕๕) 

กรณีคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง ที่มีคําสั่ง
ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองเปนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงผูฟองคดีจะตอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับคําสั่ง ตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง ไดมีหนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง ลงวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจงผูฟองคดีทั้งสองวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองแลวเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ 
เน่ืองจากบริเวณที่พิพาทเปนที่ดินที่ตองหามมิใหออกโฉนดที่ดินตามกฎหมาย พรอมทั้งไดแจงสิทธิ
ในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาว แตผูฟองคดีทั้งสองเพิกเฉยไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ซ่ึงกําหนดใหตองอุทธรณในกรณีที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งที่ใหยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดิน การที่ 
ผูฟองคดีทั้งสองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดี
ทั้งสองไดยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวจึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองยังมิไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด 
ไวกอนฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ฟองโตแยงวา 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจงผูฟองคดีวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได  
และตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีไดมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน โดยที่คําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานีที่สั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดิน
ของผูฟองคดีเปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ และกรณีน้ีประมวลกฎหมายท่ีดินมิไดกําหนดเร่ืองการอุทธรณคําสั่ง
ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูออกคําส่ัง
ตามหลักเกณฑ เ ง่ือนไขและวิธีการที่ กําหนดไวในมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง การที่ผูฟองคดียื่นฟองขอหาน้ีตอศาลปกครอง 
เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งยกเลิก
คําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี  ดังนั้น  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีขอหาน้ีตอศาลปกครองได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๗/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
ที่มีคําสั่งไมรับคําขอคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม น้ัน เม่ือคําส่ังไมรับคําขอ
คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ



 
 
๖๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังนั้น กอนฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวผูฟองคดีทั้งสาม
จึงตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เสียกอน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําขอคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับลงวันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงูและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล 
สาขาละงู ไดมีคําสั่งไมรับคําขอคัดคานพรอมแจงสิทธิอุทธรณใหผูฟองคดีที่ ๑ ทราบในวันดังกลาว 
แตผูฟองคดีที่ ๑ มิไดยื่นอุทธรณคําส่ังน้ันแตอยางใด สวนผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ยื่นคําขอ
คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล 
สาขาละงู มีคําสั่งในวันดังกลาวไมรับคําขอคัดคานของผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ แมวาคําสั่ง 
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู ดังกลาวจะฝาฝนมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยมิไดแจงกรณีที่อาจอุทธรณ วิธีการยื่นคําอุทธรณและระยะเวลา
การอุทธรณใหผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ทราบ จึงมีผลใหระยะเวลาการอุทธรณคําส่ังดังกลาว
ขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ไดรับทราบคําส่ัง แตผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓  
ก็มิไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสามไมไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาล ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๓/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 
นค ๒๗๕๘ ณ บานอยูดีมีสุข ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๕ ของกรมที่ดินที่ออกทับที่ดินของผูคดีบางสวน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับแจงคําสั่งการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาวเม่ือใด แตผูฟองคดีรับวาเจาหนาที่
ของกรมที่ดินไดติดตั้งปายแจงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในพื้นที่ดินแปลงพิพาทและ
ผูฟองคดีเห็นปายดังกลาวเม่ือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ ในขณะที่เขาไปตัดหญาในที่ดินแลว 
ไดยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยท่ียังไมไดยื่นอุทธรณตอเจาหนาที่
ผูทําคําสั่งทางปกครอง จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในการออก 
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงกอนที่ผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง ศาลจึงไมอาจ
รับคําฟองที่ขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ นค ๒๗๕๘ ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

กรณีพิพาทในคดีน้ีเกิดจากการที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไมดําเนินการจัดสงรายชื่อและชื่อสกุล
พรอมภาพถายพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รวมทั้งรายละเอียด
การคิดคาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือคาไฟฟาผันแปร (คา Ft) ตามที่ผูฟองคดีรองขอ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ตามที่มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว 
แตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรณีจึงเปนการดําเนินการ
ที่ยังไมครบขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว  
ผูฟองคดีจึงยังไมอาจใชสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๕๕) 

เม่ือเหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองมาจากบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
และกรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มิไดดําเนินการจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการบางรายการตามคํารองขอของผูฟองคดี และขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ยังไมไดดําเนินการรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธินํากรณีดังกลาวมาฟองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๓๗/๒๕๕๕ และ ที่ ๖๒๔/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

เม่ือเหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองจากการที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอขอมูลขาวสารเพิ่มเติมโดยมีความประสงคที่จะขอขอมูลการไดมา 
ซ่ึงขอมูลขาวสารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจงผล 
การตรวจสอบขอมูลขาวสารไปใหผูฟองคดีไมวาจะเปนเอกสารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สงออกไปและเอกสารตอบกลับของหนวยงานที่เก่ียวของในสังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ทั้งหมด และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ขอขอมูลขาวสารจากผูอํานวยการสถาบันภาษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีก ๓ รายการ แตผูฟองคดียังไมไดรับขอมูลขาวสารตามหนังสือ
ของผูฟองคดีทั้งสองฉบับแตอยางใด หากผูฟองคดีเห็นวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ลาชา ผูฟองคดีตองรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยคณะกรรมการตองพิจารณา 
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณี 
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ที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปไดแตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน
หกสิบวัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูฟองคดียังไมได
รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังไมได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงวานายอําเภอจักราชละเลยตอหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับเรื่องที่ผูฟองคดีรองเรียน น้ัน โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติวา ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสาร 
ตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหา
ขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 
ปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูน้ันมีสิทธิ
รองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเก่ียวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําส่ังไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรองเรียนตอคณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสารของราชการตามนัยดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองคดีน้ีตอศาลปกครองได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๖) 

ผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
ขอทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
โนนคอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนคอม รวม ๑๗ รายการ  หลังจากนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลโนนคอมไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงใหผูฟองคดีไปรับขอมูลขาวสาร
ตามที่ผูฟองคดีรองขอรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๑ สวนเอกสารรายการที่ ๑๒ ถึงรายการ 
ที่ ๑๗ น้ัน ใหผูฟองคดีไปยื่นคําขอตอสํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตอมา คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 
ไดมีคําวินิจฉัย ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนคอมปฏิบัติตามที่
ไดยืนยันไวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยเปดเผยเอกสารรายการ 
ที่ ๑๔ ถึงรายการที่ ๑๗ พรอมทั้งใหสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองใหแกผูฟองคดี สวนเอกสาร



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รายการที่ ๑๒ และรายการที่ ๑๓ ใหแจงผูฟองคดีไปขอรับไดจากสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ขอนแกนผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองขอใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
มอบเอกสารรายการที่ ๑๒ และรายการที่ ๑๓ ใหแกองคการบริหารสวนตําบลโนนคอมภายใน 
๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาที่ทราบคําสั่งศาล และใหองคการบริหารสวนตําบลโนนคอมสงมอบสําเนา
พรอมคํารับรองสําเนาเอกสารดังกลาวใหแกผูฟองคดีภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดรับจาก
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน โดยใหจัดสงทางไปรษณีย น้ัน เม่ือพิจารณาคําฟองประกอบ
คําขอของผูฟองคดีแลวอนุมานความประสงคที่แทจริงไดวา ผูฟองคดีตองการเอกสารรายการ 
ที่ ๑๒ และรายการที่ ๑๓ ซ่ึงอยูในความครอบครองของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน  
เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดไปยื่นคํารองขอขอมูลขาวสารตอสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดขอนแกน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนดสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองการขอขอมูลขาวสาร
ของราชการ ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๕/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ถึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอตรวจดูและขอสําเนาที่มีคํารับรองสําเนาถูกตอง 
ของขอมูลขาวสารในความครอบครองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๔ กรณี  ตอมา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีวา ใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
ในกรณีที่ ๓ และกรณีที่ ๔ สวนกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ ยังไมสามารถพิจารณาขอมูลขาวสาร
ดังกลาวได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีหนังสือแจงผลการเปดเผย
ขอมูลขาวสารในกรณีที่ ๑และกรณีที่ ๒ น้ัน กรณีดังกลาวหากผูฟองคดีเห็นวา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไมจัดหา
ขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีตามที่ไดยื่นคําขอ ผูฟองคดีจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธกีารในการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายกอน โดยตองรองเรียนตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาเปนคําส่ังที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมกอน และ 
เม่ือคณะกรรมการดังกลาวมีคําสั่งเปนประการใดแลว ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสัง่นั้น จึงจะมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจาก
ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปดเผย
ขอมูลขาวสาร แตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการตามที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขอผูฟองคดี
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จึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของราชการโดยรับเปนเรื่องรองเรียน  ตอมา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๕ แจงผลการดําเนินการกรณีการขอใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงหนังสือรองเรียนฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๕๕ ที่ผูฟองคดีไดยื่นตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมอาจถือไดวาผูฟองคดีได
รองเ รียนคําสั่ งตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยชอบตามมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เน่ืองจากเปนการรองเรียนกอนที่ 
ผูฟองคดีจะไดรับแจงผลการดําเนินการพิจารณาขอมูลขาวสารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ตอนทายของหนังสือ 
ฉบับดังกลาวปรากฏวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดแจงสิทธิการอุทธรณใหผูฟองคดียื่น 
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง 
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยมิไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดี 
ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
กอนนําคดีมาฟอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๖/๒๕๕๖) 

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนอดีตขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ดํารงตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถูกกลาวหาวากระทาํผิดวนัิยอยางรายแรง ในเรื่องไมติดตามกํากับดูแลระมัดระวังผูใตบังคับบัญชา 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูฟองคดีใหดูแลรักษาสมุดบัญชีคณะทํางานนิทรรศการงานกาชาด และ
นําเงินรายไดจากการจัดนิทรรศการงานกาชาดเขาฝากในบัญชี รวมถึงการเบิกจายเงินจากบัญชี
คณะทํางานดังกลาว จนเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสที่ไดรับมอบหมาย น้ัน เบียดบัง
เงินดังกลาวไปใชประโยชนสวนตัว ทําใหราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยผูฟองคดี คณะกรรมการไดสอบสวนเสร็จแลวเห็นวาการกระทําของผูฟองคดี
เปนความผิดวินัยไมรายแรง ฐานปฏิบัติหนาที่โดยขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ ตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควร
ลงโทษภาคทัณฑ แตเน่ืองจากผูฟองคดีถูกลงโทษไลออกจากราชการไปแลวตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จึงใหงดโทษภาคทัณฑผูฟองคดี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นชอบดวย จึงไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ งดโทษภาคทัณฑผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีประสงคจะอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตไมมี
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เอกสารหลักฐานประกอบการอุทธรณ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  
ขอใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขอเอกสารรายงาน
การสอบสวนทางวินัยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบสวนทั้งหมด และผูฟองคดีไดสอบถาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเปนผูออกคําส่ังใหชี้แจงขอเท็จจริงทั้งหมด
รวม ๖ ขอ ซ่ึงคําขอดังกลาวเปนการขอขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของราชการ  
แตไมปรากฏวาอธิการบดีไดดําเนินการใหผูฟองคดีตามคําขอโดยไมไดแจงผลใด ๆ แกผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชี้แจงตามประเด็น 
ที่ผูฟองคดีสอบถามไวทั้ง ๖ ขอ และแจงตอผูฟองคดีภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง  
เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กําหนดไวโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
กรณีเม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารไดสั่งจายเช็คคากอสราง
ใหแกหางหุนสวนจํากัด ร. โดยไมไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก เปนเหตุใหบุคคลอ่ืนนําเช็ค 
ไปขึ้นเงินโดยไมชอบทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  ตอมา เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทน จํานวน 
๓๙๑,๑๓๓.๐๑ บาท  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจงเตือนให
ผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับ
หนังสือแจงเตือนฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ แตปรากฏวา 
ผูฟองคดียังมิไดใชสิทธิยื่นอุทธรณการบังคับทางปกครองดังกลาวตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด กรณีจึงถือวา 
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ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องจากการที่เทศบาลเมืองมุกดาหารมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจงใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนกอนนําคดีมาฟองคดีตอศาลปกครอง ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธินําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ฟองโตแยงคําสั่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ที่ใหผูฟองคดี 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๙๒,๒๒๖.๔๙ บาท กรณีผูฟองคดีเบิกจายเงินคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงของนิคมสรางตนเองทุงโพธิ์ทะเลไมตรงตามความจริง น้ัน การท่ีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการไดออกคําสั่งตามหนังสือดังกลาวโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
ตามกฎหมายออกคําสั่งที่มีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี คําสั่ง 
ตามหนังสือฉบับดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวา ไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังดังกลาว  
ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวเพ่ือใหมีการเยียวยาแกไขความเดือดรอน
เสียหายภายในฝายปกครองเสียกอนที่จะมีการนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง และโดยที่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองดําเนินการอุทธรณคําส่ังทางปกครองดังกลาวตามมาตรา ๓ 
ประกอบกับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตอกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ภายในสิบหาวนันับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาวกอนที่ผูฟองคดีจะยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครอง โดยการทําคําอุทธรณเปนหนังสือระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
ที่อางอิงประกอบดวย เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังพิพาทในวันใด 
แตปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดทําหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาผอนชําระเงินรวมทั้ง
สัญญาค้ําประกันกับผูถูกฟองคดี เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับแจง
คําสั่งพิพาทอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และเนื่องจากขอเท็จจริงปรากฏวา
ในคําสั่งพิพาทมิไดมีการระบุสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงการยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง  
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเอาไวดวย  ดังน้ัน ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ
หรือการโตแยงคําส่ังพิพาทจึงตองเร่ิมนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑดังกลาว แตเม่ือไมมี
การแจงใหมและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงมีระยะเวลาสั้นกวาหน่ึงป  
จึงตองขยายออกไปเปนหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําส่ังพิพาท  ทั้งนี้ เปนไปตาม มาตรา ๔๐  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงยังคงมีสิทธิยื่นอุทธรณ
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คําส่ังพิพาทไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กลาวคือ ผูฟองคดีจะตอง
อุทธรณคําสั่งพิพาทโดยยื่นตอผูถูกฟองคดีภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เม่ือขอเท็จจริง
ฟงไดเปนยุติวา ผูฟองคดีมิไดดําเนินการอุทธรณคําส่ังพิพาทตอผูถูกฟองคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวกอนที่จะมีการยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังมิได ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง 
ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงปลัดจังหวัดพังงา ฟองโตแยงหนังสือ
ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วปา ที่แจงเตือนใหผูฟองคดี 
ชําระเงินคาสินไหมทดแทน กรณีถูกกลาวหาวากระทําการทุจริตในโครงการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ
ของเทศบาลเมืองตะกั่วปา ทําใหเทศบาลตะกั่วปาไดรับความเสียหาย น้ัน เห็นวา ตามมาตรา ๖๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติวา ผูถูกดําเนินการ 
ตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับทางปกครองนั้นได วรรคสอง บัญญัติวา
การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคําสั่ง 
ทางปกครอง ซ่ึงคําวา “อาจอุทธรณ” เปนการบัญญัติรับรองสิทธิของผูถูกดําเนินการตามมาตรการ
บังคับทางปกครองในฐานะเอกชนวาถาหากไมเห็นดวยกับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ของหนวยงานทางปกครองแลวผูถูกดําเนินการดังกลาวก็มีสิทธิที่จะอุทธรณการบังคับทางปกครอง
ดังกลาวหรือไมก็ได แตหากผูถูกดําเนินการดังกลาวประสงคที่จะใชสิทธฟิองคดีตอศาลปกครองแลว 
กรณียอมตองตกอยูภายใตบังคับเง่ือนไขการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ผูถูกดําเนินการดังกลาวตองอุทธรณการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๒ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เชนนี้ 
จึงตองถือวามีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องจากการกระทําดังกลาวไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เม่ือขอเท็จจริง
รับฟงไดวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจงเตือนให 
ผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๓,๘๔๙,๓๐๙.๖๘ บาท ภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันไดรับหนังสือดังกลาวแลว ผูฟองคดียังมิไดใชสิทธิยื่นอุทธรณการบังคับทางปกครอง
ดังกลาวตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ จึงถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการท่ีนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วปามีหนังสือลงวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจงเตือนใหผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหมทดแทนกอนนําคดีมาฟอง 



 
 
๖๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลปกครอง ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะนักโทษเด็ดขาดคดีความผิดตอชีวิตถูกคุมขัง 
ที่เรือนจํากลางเขาบินแดน ๙ ฟองโตแยงคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจํากลางบางขวาง ลงวันที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง ลงโทษผูตองขังกระทําผิดวินัย ลงโทษผูฟองคดีฐานรวมกันกับนาย น. 
ทํารายรางกายนาย ส. ถึงแกความตาย โดยลดชั้นจากชั้นดีมากลงเปนชั้นเลว และใหทําการ 
ขังเด่ียวมีกําหนด ๓ เดือน น้ัน เม่ือคําสั่งลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ดังกลาวเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูถูกฟองคดีระบุ 
กรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืนอุทธรณหรือคําโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ
หรือการโตแยงไวในคําสั่งทางปกครอง จึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะผูบัญชาการเรือนจํากลางบางขวางมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง ลงโทษผูตองขังกระทําผิดวินัย และผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาวในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผูบัญชาการเรือนจํากลางบางขวางมิไดแจงสิทธิและ
ระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่งใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดียอมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ไดจนถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
แตปรากฏวาผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณคําส่ังกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง กรณีจึงถือวา 
ผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะปลัดเทศบาลตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร และเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง ในคร่ึงปหลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฟองโตแยงคําสั่ง 
ของนายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวงที่มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คร่ึงปหลัง (กันยายน ๒๕๕๑) โดยผูฟองคดีไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น น้ัน หากผูฟองคดี
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําดังกลาวผูฟองคดีชอบที่จะปรึกษาหารือ 
ตอผูบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาไมประสงคที่จะหารือหรือหารือแลวไมไดรับคําชี้แจง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือไดรับการชี้แจงแลว แตเปนคําชี้แจงไมเปนที่พอใจผูฟองคดีชอบท่ีจะรองทุกขตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลประจําจังหวัด อันเปนขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามขอ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา แมวาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะระบุวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนวันที่ออกคําสั่ง  
แตผูฟองคดีไดกลาวในคําฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวงไดมีหนังสือ ลงวันที่  
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ สั่งใหผูฟองคดีดําเนินการจัดทําคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่นายกเทศมนตรี
ตําบลธาตุนาเวงไดพิจารณา แตผูฟองคดีไมทําตามคําส่ังดังกลาว นายกเทศมนตรีตําบล 
ธาตุนาเวงจึงไดจัดทําคําส่ังพิพาทดวยตนเองโดยใชเลขที่หนังสือเดิมและลงวันที่ยอนหลัง 
เปนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงเห็นวา ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันที่ระบุในคําส่ังพิพาท 
นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวงยังมิไดออกคําสั่งพิพาทอันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด แตยอมคาดหมายไดวานายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง 
ไดลงนามมีคําสั่งพิพาทอยางเร็วที่สุดในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ อันเปนวันที่นายกเทศมนตรี
ตําบลธาตุนาเวงสั่งใหผูฟองคดีจัดทําคําส่ังพิพาทแตผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม  ดังน้ัน หนังสือรองทุกข
ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ของผูฟองคดีจึงไมอาจถือไดวาเปนการรองทุกขกรณี
นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวงมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย และยอมฟง 
ไดตอไปวาผูฟองคดีมิไดรองทุกขไปยังผูมีอํานาจพิจารณาเร่ืองรองทุกขตามกฎหมายวาดวย 
การรองทุกขแตอยางใด จึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงวา ผูอํานวยการโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒ 
เปนผูบังคับบัญชากลั่นแกลงผูฟองคดีทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายตลอดมา ขอให 
ศาลพิพากษาใหผูฟองคดีได รับความเปนธรรมและชอบธรรม มิใชถูกกลั่นแกลงจาก
ผูบังคับบัญชา น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมิไดดําเนินการรองทุกขกลาวหา
ผูบังคับบัญชาวาไดใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอผูฟองคดีโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอผูฟองคดี
ใหถูกตองตามขอ ๓๗ วรรคหนึ่ง ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ลูกจาง พ.ศ. ๒๕๓๕  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามกฎหมายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  



 
 
๖๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ฟองโตแยงคํา ส่ังเลื่อนขั้นเ งินเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) วาไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหเพิกถอนแลวดําเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดีใหม น้ัน โดยที่คําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น เปนคําสั่งที่ มีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี จึงมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเม่ือผูฟองคดีมีสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หากผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับ 
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจอันเนื่องมาจากคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาวก็ชอบที่จะ
รองทุกขโตแยงคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัยการสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การส่ังพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงขอรองเรียนของผูฟองคดี 
ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และฉบับ 
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปรากฏวา เปนการรองเรียนในทาํนองทีว่าประธานหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี 
โดยไมเปนธรรมและกลั่นแกลงผูฟองคดีดวยวิธีการตาง ๆ อันเปนคนละสวนกันกับคําสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรองทุกขหรือมีความคับของใจ 
อันเนื่องมาจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่พิพาทแตอยางใด กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดี 
ไดรองทุกขเก่ียวกับคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี
กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองแตประการใด กรณีจึงเปนการฟองคดีขอหานี้โดยที่ผูฟองคดี
ยังมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใหขาราชการไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เพราะกําหนด 
วันสิ้นสุดการไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดี
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร เห็นวาคําสั่ง 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข โดยยื่นผาน
อธิการบดี ตามขอ ๒๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งดังกลาวก็ไดแจงสิทธิอุทธรณแกผูฟองคดีไวแลว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําสั่งตามที่กําหนดไวในขอ ๒๕ วรรคสอง (๓) ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 
มหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามการแจงสิทธิอุทธรณ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงมิใช
เปนผู มีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ และความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ไมอนุมัติสิทธิการเบิกสวัสดิการคาเชาบานแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดรับทราบคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
ผูฟองคดีจึงไดโตแยงดวยวาจาในวันรับทราบคําสั่ง หลังจากน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ ไดหารือสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการของผูฟองคดีตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  ตอมา ผูฟองคดี
ไดรับแจงผลการพิจารณากรณีหารือสิทธิการเบิกคาเชาบานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วา ผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
จากทางราชการตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไดใชสิทธิรองทุกขแลวตามขอ ๔ ของกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดีไดโตแยงดวยวาจา
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ไดหารือไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเปนเพียงการแสดงความประสงคของผูฟองคดี 
ที่จะปรึกษาหารือสอบถามกับผูบังคับบัญชา เม่ือผูฟองคดีไดรับคําชี้แจงแลวไมเปนที่พอใจ 
ก็ชอบที่จะรองทุกขโดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. 
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตไดรับหนังสือแจงการหารือตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔ และขอ ๕ ดังกลาว แตถาการแจงขอหารือดังกลาว
ไมไดระบุระยะเวลาการรองทุกขตามขอ ๕ ของระเบียบดังกลาว ระยะเวลาในการรองทุกขก็จะขยาย
เปนหน่ึงปตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาคํารองทุกขแลวผูฟองคดีไมเห็นพองดวย หรือไมไดรับแจงผล 
การพิจารณาคํารองทุกขภายในระยะเวลาตามที่กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวกําหนด ผูฟองคดีจึงจะมีสิทธิ



 
 
๖๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นําคดีมาฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏเพียงวา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนังสือลงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตอบขอหารือดังกลาว แตไมปรากฏวาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ไดมีการแจงผูฟองคดีเก่ียวกับขอหารือดังกลาวเม่ือใด  
และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการยื่นคํารองทุกขเก่ียวกับคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
เบิกคาเชาบานกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
ขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานจึงเปนการฟองคดีโดยท่ีผูฟองคดี
มิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๖/๒๕๕๖) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ใหผูฟองคดีไดรับเลื่อนเงินเดือนรอยละ ๒ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ขอคําชี้แจง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ ระหวางวันที่  
๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ของผูฟองคดีตออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงรายละเอียดของหนังสือดังกลาวผูฟองคดีมีความประสงค 
ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดี ประกอบกับการใหถอยคําของผูฟองคดีในชั้นไตสวนของ 
ศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปรากฏวาผูฟองคดียังไมไดรองทุกขกรณี 
การเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ ดังกลาวแตอยางใด จึงรับฟงไดวา 
ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขอ ๖ (๑) ของขอบังคับหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไมอาจรับฟงไดวาหนังสือ
ฉบับดังกลาวเปนหนังสือที่ผูฟองคดีประสงคจะอุทธรณและรองทุกขตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
ในอุทธรณ ผูฟองคดีจึงยังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ สวนกรณีที่ผูฟองคดีขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชดใชคาเสียหายจากการเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบท่ี ๒ ดังกลาวน้ัน เม่ือผูฟองคดีไมไดรองทุกขกอนฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดี 
ยังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลจึงไมอาจรับคําฟองในสวนนี้ไวพิจารณาไดเชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๔๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง
ชี้แจงกรณีอุทธรณการขอใหทบทวนการทดลองปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ วา 
ผูฟองคดีไมอยูในเกณฑที่ไดรับยกเวนการทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ
แตงตั้งตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ัน หากผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ชี้แจงกรณีอุทธรณ
การขอใหทบทวนการทดลองปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยยื่นตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตเม่ือพิจารณาขอเท็จจริงตามคําสั่ง 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง 
ชี้แจงกรณีอุทธรณการขอใหทบทวนการทดลองปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  
แลวไมไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืนคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไว และมิไดมีการแจงหลักเกณฑดังกลาวใหม  ดังน้ัน 
ระยะเวลายื่นอุทธรณจึงขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําส่ังตามนัยมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแตขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการเชนวาน้ันแตอยางใด กรณีจึงถือวา 
ผูฟองคดียื่นฟองคดีในประเด็นนี้โดยมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจรับคําฟองในขอหาท่ีสองนี้ไวพิจารณาได
ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนง
สายงานผูปฏิบัติ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาลตําบลบางหลวง 
ในตําแหนงหัวหนาฝายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๖) ฟองโตแยง 
การดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สายงานบริหารของเทศบาลตําบลบางหลวงตามประกาศ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ที่ไมมีชื่อผูฟองคดี 
เปนผูมีสิทธิเขาสอบ น้ัน เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดมีการรองทุกขตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม (ก.ท.จ. นครปฐม) เพ่ือขอใหมีการแกไขการปฏิบัติไมถูกตอง
หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีดังกลาวกอนฟองคดีแตอยางใด ตามขอ ๑๔๐ และขอ ๑๔๑ 



 
 
๖๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการการอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงไมเปนไปตามเง่ือนไขในการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการ ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ฟองโตแยงคําส่ังของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินที่เลื่อนเงินเดือนคร้ังที่ ๑ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ฟองคดีไดรองทุกขหรืออุทธรณคําสั่ง
ตออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  และตอมา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา 
การเลื่อนเงินเดือนผูฟองคดีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
จึงไดแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินยกเลิกคําส่ังเลื่อนเงินเดือนดังกลาวแลวดําเนินการใหม 
ใหถูกตองซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินไดออกคําสั่ง ที่ ๑๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ยกเลิกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนดังกลาว และออกคําสั่ง ที่ ๑๘๓/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามคําสั่งของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมทั้งแจงให 
ผูฟองคดีทราบเม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ การที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินไดออกคําสั่งที่ ๑๘๒/๒๕๕๕ 
เร่ือง ยกเลิกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงมีผลเปนการยกเลิกคําสั่ง 
เลื่อนเงินเดือนของผูฟองคดีเพียงรายเดียว อันเปนผลมาจากการพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกข
ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่ผูฟองคดีไดใชสิทธิรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกคําส่ัง ที่ ๑๘๓/๒๕๕๕ 
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามคําส่ังของปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ จึงถือไดวาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินออกคําส่ังทางปกครองใหมที่มีผลไปแกไข 
การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวหากผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาว
ยังไมถูกตอง ก็ชอบที่จะใชสิทธิรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมิไดดําเนินการรองทุกข
ตอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการที่ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงานมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
แจงผลการเลื่อนเงินเดือนปงบประมาณ ๒๕๕๕  รอบท่ี ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน เน่ืองจากไมผาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑที่กําหนดไว คือ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยผูฟองคดี
ไดรับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการรอยละ ๔๘.๔๐ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซ่ึงแจงตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนผูฟองคดีมิไดใชสิทธิ
รองทุกขกรณีไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนในรอบดังกลาวแตอยางใด  ทั้งนี้ แมผูฟองคดีจะโตแยงวา 
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ รองทุกขตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานแลวก็ตาม แตจากการตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือดังกลาว ปรากฏวามีเน้ือหาเปนเรื่อง 
ที่ผูฟองคดีโตแยงการตกลงตัวชี้วัด การปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และกรณีที่มีการกลาวหาวา
ผูฟองคดีลงลายมือชื่อปฏิบัติงานแตไมไดอยูปฏิบัติงาน ซ่ึงไมอาจถือไดวาเปนการรองทุกข
เก่ียวกับการไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนปงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบท่ี ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ประกอบกับผูฟองคดีไดชี้แจงตอศาลปกครองสูงสุดวาผูฟองคดี 
ไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ รองทุกขตอปลัดกระทรวงแรงงาน กรณีไมไดรับ 
การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว แตก็เห็นไดวาเปนการยื่นหนังสือรองทุกขหลังจากศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว คดีน้ีผูฟองคดีจึงมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนการ
ฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขา 
สอบสัมภาษณแตไมไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฟองโตแยงวา การดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน 
การคัดเลือกดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเน่ืองจากการกระทําของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดีจึงตองรองทุกขเปนหนังสือ
ตอ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแตรับทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข ตามมาตรา ๑๒๓ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 



 
 
๖๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับขอ ๕ และขอ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา  
ผูฟองคดีไดดําเนินการรองทุกขตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ.วาดวย 
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมายื่นฟอง
ตอศาลปกครอง ศาลจึงไมอาจรับคําฟองน้ีไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งไดตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๗/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ สํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ฟองโตแยงคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
ที่มีคําสั่ง ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีหน่ึงขั้น และมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน ไมวาวันที่ผูฟองคดีไดรับแจง
คําสั่งพิพาททั้งสองคําสั่งจะเปนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ครบกําหนดเจ็ดวัน 
นับแตวันสงทางไปรษณียตอบรับภายในประเทศ ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในการแสวงหาขอเท็จจริง
ของศาล หรือเปนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ตามหนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางก็ตามผูฟองคดีก็ชอบที่จะตองยื่นอุทธรณ
และรองทุกขตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ทราบคําสั่งที่พิพาท ตามที่กําหนดไวใน ขอ ๑๑๓ ขอ ๑๑๔ และขอ ๑๓๖ ของประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไมไดใชสิทธิอุทธรณและรองทุกข
ตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว
ในประกาศดังกลาว แลวนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดี
โดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีกฎหมาย
กําหนดไวโดยเฉพาะตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๐/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการครู ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ฟองโตแยงคําส่ังของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ใหยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
จํานวน ๓ ราย ตามมติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ในคราวการประชุมเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ น้ัน โดยที่
มาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บัญญัติวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ 
มีความคับของใจ เน่ืองจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ใหผูน้ันมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
แลวแตกรณี โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงถือไดวามีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีไวโดยเฉพาะแลวเม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา กอนที่จะไดมีการยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับกรณีคําส่ังของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงไมมี
สิทธิฟองเพ่ือขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๒/๒๕๕๖ และ 
ที่ ๙๓/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองโตแยงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งขาราชการตํารวจ 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ วา มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการตํารวจ
ใหดํารงตําแหนงตาง ๆ จํานวน ๑๙๕ ราย ในสวนที่แตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง 
ผูบังคับการ จํานวน ๒๐ ราย โดยไมปรากฏชื่อผูฟองคดี น้ัน เม่ือคดีน้ีการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายของผูฟองคดีกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตองดําเนินการตามขอ ๔ และขอ ๕ (๖) 
ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยยื่นเรื่องรองทุกขตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ใหพิจารณาเรื่องรองทุกขเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ของผูฟองคดีตามขอ ๖ ของกฎ ก.ตร. ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดดําเนินการรองทุกขตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. ดังกลาวกอนฟองคดี 
ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๕/๒๕๕๖) 

ผูฟองคดีในฐานะผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุมสายงานปองกันและปราบปราม (ศชต.๑๒) ตามประกาศศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต เร่ือง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ฟองโตแยงประกาศศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต เร่ือง ประกาศรายชือ่ผูไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกสํารองในการรับสมัครและคัดเลือก



 
 
๖๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๕ โดยไมปรากฏชื่อผูฟองคดีเปนผูไดรับคัดเลือก น้ัน แมขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือขอทราบผลการคัดเลือกตอผูบัญชาการ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตก็ตาม แตหนังสือของผูฟองคดีดังกลาวเปนเพียง
การยื่นคําขอเพ่ือขอทราบเหตุผลของการที่ผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ไดกําหนดไวใหผูสมัครสอบท่ีประสงค 
จะตรวจสอบผลการคัดเลือกใหยื่นคําขอเพ่ือขอทราบผลการสอบภายใน ๗ วัน นับแตวันประกาศ
ผลสอบเทาน้ัน หนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ของผูฟองคดีดังกลาวจึงไมอาจถือเปน 
การย่ืนอุทธรณประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังกลาวแตอยางใด 
นอกจากน้ี แมผูฟองคดีจะไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อุทธรณคําส่ังพิจารณา
ให เปนผู ไม มีสิทธิ เขา รับการฝกอบรมตํารวจชั้นประทวนรุน  ๒๕๕๕  ถึงผูบัญชาการ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงหนังสือดังกลาวถือเปนการอุทธรณ 
ประกาศรายชื่อผูได รับคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ไมปรากฏชื่อผูฟองคดี 
เปนผูไดรับคัดเลือกก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวไวเม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือวา
ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีฟองวา เ ม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู 
งานปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธรปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ปรากฏวาผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองไดมีคําส่ังหักเงินประจําตําแหนงของผูฟองคดี 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากที่ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ระยองไดตัดเงินประจําตําแหนงของผูฟองคดีแลวผูฟองคดีมิไดดําเนินการรองทุกขเปนหนังสือ
โดยยื่นหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือ ก.ตร. ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุ
ใหรองทุกขตามขอ ๔ และขอ ๗ ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเปนกรณี 
ที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามที่กฎหมายกําหนด ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูได รับการรับรองการใชสิทธิเบิกสวัสดิการ 
ของทางราชการ ฟองโตแยงคําสั่งของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูนที่ปฏิเสธการเบิกสวัสดิการ
บุตรของผูฟองคดีโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงป พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน เม่ือคําสั่งปฏิเสธการเบิกสวัสดิการ
บุตรของผูฟองคดีดังกลาวเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่อันมีผลเปนการระงับสิทธิ
ในการเบิกสวัสดิการบุตรของผูฟองคดี คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  อยางไรก็ตาม คําสั่งปฏิเสธการเบิกสวัสดิการ
บุตรทั้งสองของผูฟองคดีเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได หากผูฟองคดี
ไมพอใจจะตองอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญ
ในการฟองคดีตอศาลปกครอง เม่ือพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๕๒๓ มิไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังดังกลาว 
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามคําชี้แจงของผูฟองคดีวา เจาหนาที่
ฝายการเงินของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ไดแจงระงับสิทธิเบิกสวัสดิการบุตรของ 
ผูฟองคดี เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูนตามคําแนะนําของ 
ฝายการเงินไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีหมดสิทธิเบิกสวัสดิการดังกลาวโดยอางอิง 
ขอหารือของกรมบัญชีกลาง แตไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดทําหนังสืออุทธรณหรือ
โตแยงคําสั่งดังกลาวแตประการใด ผูฟองคดีจึงยังมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๕๐/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล
ชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมยานยนต กรมการขนสงทางบก สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ฟองโตแยงคําส่ัง  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของปลัดกระทรวงคมนาคมที่เลื่อนขาราชการผูไดรับการคัดเลือก
จํานวน ๑๓ ราย ขึ้นดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง โดยไมมีชื่อผูฟองคดี น้ัน  
คําสั่งพิพาทดังกลาวมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปน 
การถาวรหรือชั่วคราว จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ซ่ึงตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 



 
 
๖๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. จึงเปนกรณี 
ที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องน้ัน
ไวเปนการเฉพาะ เม่ือผูฟองคดีชี้แจงวาผูฟองคดียังมิไมไดดําเนินการรองทุกขกรณีคําสั่งพิพาท
ดังกลาวตอ ก .พ .ค . จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ 
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๗) 

กรณีที่ผูฟองคดีในฐานะเปนขาราชการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการ โรงพยาบาลสูงเมน ฟองโตแยงคําสั่งของผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมนในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
ที่ไมจัดสรรเงินเสริมสรางแรงจูงใจ ตามผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ 
ปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแกผูฟองคดี น้ัน การท่ีผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมนไมจัดสรรเงินเสริมสราง
แรงจูงใจ ตามผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาใหแกผูฟองคดีเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณไดตามหมวด ๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิรองทุกขตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด จึงเห็นไดวา มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะแลว เม่ือเหตุแหงการรองทุกขของผูฟองคดี
เกิดจากการกระทําของผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน ผูฟองคดีจึงตองรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับตามนัยขอ ๒๐ (๑) ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับดังกลาวซ่ึงกรณีน้ี คือ ผูวาราชการ
จังหวัดแพร และตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับดังกลาวผูวาราชการจังหวัดแพรเปนผูมีอํานาจพิจารณา
เร่ืองรองทุกขของผูฟองคดี  ดังน้ัน แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม แตเม่ือการกระทํา 
อันเปนมูลเหตุแหงการรองทุกขของผูฟองคดีไมไดอยูในอํานาจพิจารณาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข การที่ผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอความเปนธรรม
กรณีถูกผูบังคับบัญชากลั่นแกลง ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยอางวา 
นาง ศ. หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนไมสนับสนุนงานในหนาที่รับผิดชอบ 
ของผูฟองคดีและเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในการไมจัดสรรเงินเสริมสรางแรงจูงใจตามผลงาน
เพ่ือผูปฏิบัติงานปฐมภูมิปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยูในกลุมงาน
ปฐมภูมิและพยายามที่จะโยกยายผูฟองคดีกับพวกโดยที่ไมไดรองขอ  ทั้งที่ ผูฟองคดีกับพวก
ไมไดปฏิบัติหนาที่บกพรอง โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวา หลังจากที่ผูฟองคดีทราบวาไมไดรับ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินเสริมสรางแรงจูงใจ ตามผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกข 
ตอผูวาราชการจังหวัดซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๐ (๑) 
ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับดังกลาวแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟอง
ในสวนของการจัดสรรเงินเสริมสรางแรงจูงใจตามผลงานเพื่อผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ 
ในระบบประกันสุขภาพถวนหนาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่สั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ น้ัน เม่ือปรากฏวา ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลหวยขวางมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ที่สั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการใหผูฟองคดีทราบเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  
โดยระบุในบันทึกดวยวา หากผูถูกลงโทษประสงคจะอุทธรณคําส่ังใหยื่นอุทธรณตอ ก.ตร. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง ตามมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเลขานุการ ก.ตร. มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ชี้แจงขอเท็จจริง 
ตอศาลวา ผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๔ ที่ส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตอ ก.ตร. แตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
มิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่มีกฎหมาย
กําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๕/๒๕๕๕) 

คําสั่งของกรมอูทหารเรือที่ปลดผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําสั่ง 
ทางปกครอง ซ่ึงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓๔ วรรคหนึ่ง 
กําหนดวา ลูกจางประจําผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามขอบังคับน้ีใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตน
โดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามขอบังคับน้ี ผูน้ันอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชาได 
และวรรคสอง กําหนดวา การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
วินัยทหารโดยอนุโลม และพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ เม่ือขอเท็จจริง
ในคดีน้ีไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชากอนยื่นฟองคดีน้ี มีเพียงขอกลาวอาง
ในอุทธรณของผูฟองคดีวาผูฟองคดีเดินทางไปพบนายทหารพระธรรมนูญเพ่ือขอคําปรึกษา 
ในการทําเร่ืองรองทุกขแตยังนัดตอไมได ทั้ง ๆ ที่การจัดทําเอกสารรองทุกขตอผูบังคับบัญชา  



 
 
๖๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดียอมอยูในวิสัยที่จะทําไดโดยไมยากเม่ือไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ที่เก่ียวของ จึงถือวา
ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผู เชาที่ ดินที่อยู ในแนวเขตที่จะเวนคืนตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ฟองโตแยง
การที่การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
และคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนและจํานวนเงิน 
คาทดแทน มีหนังสือปฏิเสธการจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนใหกับผูฟองคดี น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียังไมไดอุทธรณเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีผูรักษาการตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังกลาวกอนฟองคดี
ตอศาล จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม
ระหวางถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทรสมโภช พ.ศ. ๒๕๔๕ ฟองโตแยงการกําหนดเงิน 
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของกรุงเทพมหานคร น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับเงินคาทดแทนจากกรุงเทพมหานครแลว แตผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการกําหนดเงินคาทดแทน
ที่จายใหแกตนไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหจายเงินคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจาก 
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนจํานวน ๕๕,๗๒๙ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
ซ่ึงแมในการกําหนดเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสองดังกลาวคณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนไดกําหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน แยกเปนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน 
๓๙๑,๒๐๐ บาท เงินคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง (ทาวนเฮาส) จํานวน ๕๒๖,๔๖๘ บาท 
และเงินคาทดแทนรั้วคอนกรีตจํานวน ๓๐,๘๒๓ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๙๔๘,๔๙๑ บาท  
โดยมิไดกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองก็ตาม แตการที่กรุงเทพมหานครจายเงินคาทดแทนตามราคาที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนไดกําหนดไวในจํานวนเงินดังกลาว ยอมถือไดวากรุงเทพมหานคร 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนพิจารณาแลวเห็นวา การเวนคืนนี้เปนกรณีที่ไมสมควร
จายเงินคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสอง หากผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับการไมกําหนดเงินคาทดแทนในสวนดังกลาว 
ก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณการกําหนดเงินคาทดแทนน้ันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หรือยื่นอุทธรณไปพรอม
กับการอุทธรณเงินคาทดแทนที่ดิน เงินคาทดแทนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง หรือเงินคาทดแทน
ร้ัวคอนกรีต ดังเชน กรณีของเจาของอสังหาริมทรัพยแปลงขางเคียงตามที่ผูฟองคดีทั้งสองกลาวอาง  
ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสองไมไดยื่นอุทธรณเงินคาทดแทนความเสียหาย เน่ืองจากการที่ 
ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
จึงตองถือวาผูฟองคดีทั้งสองไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีสิทธิฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ 
ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนพรอมดอกเบี้ยตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําสั่งของเทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายกเทศมนตรี
เมืองพิจิตร ที่ปฏิเสธไมรับคําเสนอขายของผูฟองคดีในการสอบราคาซื้อส่ือการเรียนการสอน 
เครื่องเลนเด็ก และอุปกรณพัฒนาเด็กปฐมวัย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คําสั่งปฏิเสธดังกลาว
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ 
ประกอบขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงในกรณีน้ีผูฟองคดีตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
ตอเทศบาลเมืองพิจิตร และนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว 
ในหมวด ๒ สวนที่ ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่เทศบาลเมืองพิจิตร 
และนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ แจงคําส่ังไมรับคําเสนอ
ของผูฟองคดี พรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ สงไปยังภูมิลําเนาของ 
ผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีใหไวทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
และปรากฏชื่อนาง บ. ซ่ึงเปนพนักงานบริษัทของผูฟองคดีลงนามรับไวเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๕ กรณีจึงตองถือวาไดมีการแจงคําส่ังถึงผูฟองคดีและผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ แตผูฟองคดีมิไดอุทธรณคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการ



 
 
๖๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด จึงยังไมอาจใชสิทธิฟองคดีเพ่ือโตแยงเก่ียวกับ
ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งที่พิพาทได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๕๗) 

มูลเหตุแหงการฟองคดีน้ีเกิดจากการที่ผูฟองคดีเห็นวาผูจัดการฝายกอสราง
และบํารุงรักษา และหัวหนาสวนสถาปนิก ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในฐานะคณะกรรมการ
จัดจางดําเนินการคัดเลือกผูเสนอราคาโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไมไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูทํางานจางออกแบบกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และผูฟองคดีมีความประสงค
ที่จะขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่สั่งจาง
บริษัท ม. เขาทํางานออกแบบและตกแตงภายในกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงคําส่ังรับ
หรือไมรับคําเสนอราคาในการจัดจางออกแบบพิพาทเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว โดยท่ีผูฟองคดีอางวาผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณคําสั่งจัดจางตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ แลวแตไมไดรับคําชี้แจงจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
หนังสือของผูฟองคดี ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีเน้ือหาสาระแตเพียงวาผูฟองคดี 
มีความประสงคขอตรวจสอบเอกสารผลการพิจารณาและการใหคะแนนทางเทคนิคตลอดจน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดจาง โดยขอใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เทาน้ัน  อีกทั้ง คณะกรรมการจัดจางไดเสนอรายงานพรอมความเห็น
ตอกรรมการผูจัดการใหญหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการใหญในวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพ่ือพิจารณาสั่งจาง ซ่ึงเปนระยะเวลาภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดหนังสือดังกลาวจึงไมใชหนังสือ
อุทธรณคําสั่งจางหรือคําสั่งไมรับคําเสนอราคาของผูฟองคดีแตอยางใด จึงถือไดวาผูฟองคดี 
ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามท่ี
กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ 
ผูฟองคดีจึงยังไมอาจนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีโตแยงคําสั่งของสํานักงานเทศบาลทุงสงที่มีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ร้ือถอนอาคาร น้ัน เม่ือปรากฏวา ไดมีการแจงคําสั่งดังกลาวโดยวิธีปดประกาศ ณ อาคารหรือ
บริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการดานหนาอาคารของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงตองถือวาผูฟองคดีไดทราบคําสั่งน้ันเม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดรับการปดประกาศ
คําสั่งดังกลาวแลว คือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  อีกทั้ง คําส่ังดังกลาวไดระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณหรือโตแยง การย่ืนคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือ 
การโตแยงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไวแลว แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดใชสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กําหนด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังไมไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวใหครบถวน
กอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาล ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๗๕/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของอธิบดีกรมทางหลวง ที่ไมอนุญาตใหกอสรางอาคาร
เพ่ือเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑสินคาประจําตําบลในบริเวณเขตทางหลวง เม่ือคําสั่งไมอนุญาต
ใหกอสรางอาคารดังกลาวเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเม่ือพิจารณา
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นไดวามิไดมีการกําหนดขั้นตอนอุทธรณคําสั่ง
ภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังทางปกครอง น้ัน 
โดยย่ืนตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําส่ังดังกลาว
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และโดยที่อธิบดี
กรมทางหลวงมิไดแจงสิทธิและระยะเวลาการอุทธรณคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  ดังนั้น 
หากผูฟองคดีไมพอใจคําสั่งไมอนุญาตใหกอสรางอาคารดังกลาวผูฟองคดีจะตองยื่นหนังสือ
อุทธรณคําสั่งตออธิบดีกรมทางหลวงภายในหนึ่งปนับแตไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๔๐  
แหงพระราชบญัญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังของอธิบดีกรมทางหลวงที่ไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีกอสรางอาคารตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ แตผูฟองคดีมิไดอุทธรณโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาวแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ยังมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๖) 

 
 



 
 
๖๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะเจาของผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินไมมี
เอกสารสิทธิฟองโตแยงคําส่ังหัวหนาอุทยานแหงชาติเขานัน ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  
ที่ใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยาน
แหงชาติ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของผูครอบครองทําประโยชนในที่ดิน
บริเวณพิพาทไดรับความเดือดรอนจากการท่ีหัวหนาอุทยานแหงชาติเขานันมีคําส่ัง ลงวันที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เร่ือง ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลผูกระทําความผิดพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือส่ิงอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพน
อุทยานแหงชาติเขานัน หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม  ทั้งน้ี ในคําส่ังฉบับดังกลาว 
ระบุใหบุคคลหรือกลุมบุคคลผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งน้ีตอหัวหนาอุทยานแหงชาติเขานัน ภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับแจงคําส่ังนี้  
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีซ่ึงเปนผูอยูในบังคับของคําส่ังดังกลาวนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
หัวหนาอุทยานแหงชาติเขานันลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณคําสั่งตอหัวหนาอุทยานแหงชาติเขานันกอนนําคดีมาฟองตอศาล จึงถือวาผูฟองคดี 
ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามท่ี
กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองโตแยงประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ของอธิบดีกรมการปกครอง 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ ๗๑ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ : กลุมผูมีประสบการณในการปฏิบัติงาน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา  
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองโดยที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองทุกขตามความ 
ในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบดวยขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๐/๒๕๕๖) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี โดยใชมาตรการบังคับทางปกครองอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ของผูฟองคดีจํานวน ๗,๙๓๘ บาท จากสหกรณออมทรัพยขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร จํากัด โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนครคืนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่อายัดไว จํานวน ๗,๙๓๘ บาท พรอม
ดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ชี้แจงตอศาลปกครอง
ชั้นตนวา หลังจากผูฟองคดีทราบวาองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครมีหนังสือแจงอายัดและ
ใหสหกรณออมทรัพยขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จํากัด สงมอบเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนของผูฟองคดีใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครแลว ผูฟองคดีไมไดยื่น
อุทธรณหรือโตแยง ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนที่ยุติวา กอนยื่นฟองคดีน้ีผูฟองคดีมิไดอุทธรณ 
การบังคับทางปกครองในกรณีที่นํามาฟองคดีเสียกอนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ อันเปนการไมดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่มีกฎหมาย
กําหนดสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะ จึงยังไมอาจ
ถือไดวาผูฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองคดีน้ีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน ฟองโตแยงวา
นายอําเภอเมืองนครนายกดําเนินการจัดการเลือกผูใหญบาน หมูที่ ๖ ตําบลทาทราย อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหนาย ส. เปนผูขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกผูใหญบาน หมูที่ ๖ ตําบลทาทราย เพิกถอนคําสั่ง
ของนายอําเภอเมืองนครนายกที่แตงตั้งนาย ส. เปนผูใหญบาน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ภายหลังจากที่ไดมีการเลือกผูใหญบานดังกลาวเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปรากฏวาผูฟองคดี
ไมไดคัดคานผลการเลือกผูใหญบานดังกลาวตอนายอําเภอเมืองนครนายกตามขอ ๘๘ วรรคหนึ่ง
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงเปน 
การย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองโดยที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการโตแยง
คัดคานตามที่ระเบียบกําหนดไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองคดีในขอหาน้ีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๕๔/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บานเทพคีรี หมูที่ ๖ 
ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ฟองโตแยงคําส่ังแตงตั้งผูใหญบาน หมูที่ ๖ 
ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ของนายอําเภอนาวัง น้ัน เม่ือผูฟองคดีเห็นวา 



 
 
๖๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเลือกตั้งผูใหญบานดังกลาวเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมเนื่องจากผูไดรับการเลือก 
เปนผูใหญบานเปนผูขาดคุณสมบัติ ผูฟองคดีก็ชอบที่จะตองมีคํารองคัดคานการเลือกผูใหญบาน
เปนหนังสือยื่นตอนายอําเภอนาวังภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งผูใหญบานตามขอ ๘๘ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการคัดคานผลการเลือกผูใหญบานดังกลาวตอนายอําเภอนาวัง
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวกําหนด การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล จึงเปน
การยื่นฟองคดีในขณะที่ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูเปดสถานประกอบการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมใชชื่อวา ไทม เรสเตอรองท และผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูดูแลสถานประกอบการดังกลาว 
ฟองโตแยงคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่สั่งปด 
สถานประกอบการของผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน การออกคําสั่งพิพาทดังกลาวอาศัยอํานาจตามประกาศ
ของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒ คําสั่งปดสถานประกอบการของผูฟองคดี
ที่ ๑ จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง แตเน่ืองจากในกรณีน้ีไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ
ภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ  ดังน้ัน หากผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว 
ผูฟองคดีทั้งสองจะตองยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๒ อางวาไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ อุทธรณคําสั่ง 
ปดสถานประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีแลวน้ัน 
เม่ือพิจารณาคําขอของผูฟองคดีทั้งสองที่ระบุไวในหนังสือดังกลาวที่ขอใหผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานีชะลอการปดรานนั้น ก็เปนเพียงการขอใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองที่ใหปดสถานประกอบการของผูฟองคดีทั้งสองเทาน้ัน มิไดเปนการโตแยง
หรือขอใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีทบทวนคําส่ังใหมแตอยางใด หนังสือของผูฟองคดีที่ ๒ 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จึงไมถือเปนคําอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือกรณียังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองไดอุทธรณโตแยงคําสั่ง
ของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีที่เปนเหตุแหงการฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสองยังไมได
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๔/๒๕๕๗) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

กรณีฟองโตแยงคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินที่ยุติการพิจารณา 
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน การวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน 
ดังกลาว เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินฯ มิไดบัญญัติขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับการกระทํา 
อันเปนเหตุที่พิพาทของผูตรวจการแผนดินในคดีน้ี มิไดมีลักษณะเปนการกระทําขององคกร 
ที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอันเปนเหตุยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับตามนัยมาตรา ๔ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ดังน้ัน การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในคดีน้ี จึงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเปน
กฎหมายกลางที่บัญญัติเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยท่ีคดีน้ีผูตรวจการแผนดินไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๘ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินฯ วินิจฉัยใหยุติการพิจารณา
เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี ซ่ึงมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติ 
ใหผูตรวจการแผนดินแตละคนปฏิบัติหนาที่โดยอิสระและรับผิดชอบตามขอบเขตของงาน 
ที่ไดรับมอบหมายตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
รวมกันกําหนด การวินิจฉัยหรือการมีคําสั่งของผูตรวจการแผนดินที่ยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียน
ของผูฟองคดี จึงมิไดมีลักษณะเปนการใชอํานาจกระทําการโดยคณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการ
ที่ไมอยูในบังคับใหตองอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการตามนัยมาตรา ๔๘ 
ประกอบมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองดังกลาวตอผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูออกคําส่ังและเปนผูพิจารณา
อุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบขอ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือคําฟอง
คดีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูตรวจการแผนดินกอนนําคดี
มาฟองตอศาลปกครอง จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหาย 
อันเปนเง่ือนไขการฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๕๖) 



 
 
๖๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน ที่ไมรับเรื่อง
รองเรียนของผูฟองคดีไวพิจารณา น้ัน เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มิไดบัญญัติขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับการกระทําอันเปนเหตุที่พิพาทของผูตรวจการแผนดิน
ในคดีน้ี มิไดมีลักษณะเปนการกระทําขององคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ  
อันเปนเหตุยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับตามนัย
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น การดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในคดีน้ี 
จึงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเปนกฎหมายกลาง 
ที่บัญญัติเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยที่คดีน้ีผูตรวจการแผนดินไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินฯ วินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา ซ่ึงมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหผูตรวจการแผนดิน
แตละคนปฏิบัติหนาที่โดยอิสระและรับผิดชอบตามขอบเขตของงานที่ได รับมอบหมาย 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินรวมกันกําหนด 
การวินิจฉัยหรือการมีคําสั่งของผูตรวจการแผนดินที่ไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวพิจารณา 
จึงมิไดมีลักษณะเปนการใชอํานาจกระทําการโดยคณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการที่ไมอยู 
ในบังคับใหตองอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการตามนัยมาตรา ๔๘ 
ประกอบมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองดังกลาวตอผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูออกคําส่ังและเปนผูพิจารณา
อุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบขอ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีทราบวาผูตรวจการแผนดินวินิจฉัยไมรับเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา และผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ซ่ึงมีระยะเวลานับจากวันที่เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีหนังสือแจงผลวินิจฉัย 
ของผูตรวจการแผนดินใหผูฟองคดีทราบเพียง ๑๗ วัน โดยไมปรากฏขอเท็จจริงตามคําฟองวา 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูตรวจการแผนดินกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
หรือไม ประการใด กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหาย
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดอันเปนเง่ือนไขการฟองคดี ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน 
ที่มีคําสั่งใหยุติการพิจารณาขอรองเรียนของผูฟองคดี และใหกระทรวงการคลังชดใชคาเสียหาย
อันเนื่องจากคําวินิจฉัยดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มิไดบัญญัติขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับการกระทําอันเปนเหตุพิพาทของผูตรวจการแผนดิน
ในคดีน้ีมิไดมีลักษณะเปนการกระทําขององคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ อันเปน
เหตุยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับตามนัยมาตรา ๔ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาวตอผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูออกคําส่ังและเปนผูพิจารณาอุทธรณคําสั่ง 
ตามนัยมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบขอ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูตรวจการแผนดินกอนนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครอง จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายอันเปน
เง่ือนไขการฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๘) 

กรณีที่ผูฟองคดีฟองโตแยงคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน ที่วินิจฉัย 
ใหยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี และใหกระทรวงการคลัง และสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน ชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากคําวินิจฉัยดังกลาววาไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน 
เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มิไดบัญญัติ
ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับ
การกระทําอันเปนเหตุพิพาทของผูตรวจการแผนดินในคดีน้ี มิไดมีลักษณะเปนการกระทํา 
ขององคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอันเปนเหตุยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  อีกทั้ง การวินิจฉัยหรือการมีคําส่ังของผูตรวจการแผนดินเปนการปฏิบัติหนาที่โดยอิสระ
ภายในขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมายตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดินรวมกันกําหนดตามนัยมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีจึงมิไดมีลักษณะเปนการใชอํานาจ
กระทําการโดยคณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการที่ไมอยูในบังคับใหตองอุทธรณโตแยงคําสั่ง
ทางปกครองท่ีออกโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
ตอผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูออกคําสั่งและเปนผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๔๔ 



 
 
๖๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบขอ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูตรวจการแผนดินกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายอันเปนเง่ือนไขการฟองคดี
ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๒/๒๕๕๘ ที่ ๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีพิพาทซ่ึงเกิดจากการท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงผูฟองคดี
เพ่ือแจงตําแหนงที่ตั้งเสาไฟฟาในเขตเดินสายไฟฟา ซ่ึงตั้งอยูบนที่ดินของผูฟองคดี พรอมทั้ง
แจงดวยวาหากผูฟองคดีไมเห็นดวยสามารถยื่นคํารองคัดคานหรือโตแยงเปนหนังสือ 
ตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  ทั้งนี้
เปนไปตามมาตรา ๑๐๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับขอ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ การคัดคานและการพิจารณาคํารองคัดคาน 
พ.ศ . ๒๕๕๒ เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีได รับหนังสือของการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ฉะน้ัน หากผูฟองคดีไมเห็นดวย 
กับตําแหนงที่ตั้งเสาไฟฟาดังกลาวก็ตองยื่นคํารองคัดคานแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้น 
ไปยังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายในกําหนดสามสิบวัน ซ่ึงครบกําหนดในวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ แตผูฟองคดีมิไดยื่นคํารองคัดคานภายในระยะเวลาดังกลาวแตอยางใด
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจากการกําหนดตําแหนงที่ตั้งเสาไฟฟาในเขตเดินสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด จึงตองหามมิใหใชสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๕) 

คําสั่งของกรมทรัพยสินทางปญญาที่ยกคําขอรับสิทธิบัตรของผูฟองคดี
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
และมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิของผูฟองคดีในการรับสิทธิบัตร จึงมีลักษณะเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หากผูฟองคดี
เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและประสงคใหศาลพิจารณาเกี่ยวกับคําสั่งยกคําขอรับ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สิทธิบัตรของผูฟองคดี ผูฟองคดีตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหาย โดยตองอุทธรณคําสั่งตอผูออกคําสั่งและเมื่อมีการส่ังการ 
ตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการส่ังการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด 
ผูฟองคดีจึงจะสามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดียังมิไดดําเนินการดังกลาว ศาลจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงประกาศผลการสอบขอเขียนภาคปฏิบัติผูเขารับการฝกอบรม
วิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ น้ัน เม่ือประกาศผลสอบ
ขอเขียนภาคปฏิบัติดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง หากผูฟองคดีไมพอใจจะตองอุทธรณ
หรือโตแยง โดยจะตองอุทธรณตอผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีมิไดดําเนินการ
อุทธรณหรือโตแยงประกาศผลการสอบขอเขียนภาคปฏิบัติ กรณีผูฟองคดีสอบไมผานตั้งแตรุนที่ ๒๓ 
ถึงรุนที่ ๓๔ ดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวแตอยางใด และกรณีที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่  
๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมขอใหวินิจฉัยวากรณีผูฟองคดีผานการ
ฝกอบรมสมบูรณตามกฎหมายแลวแตไดรับแจงวาสอบตกและขอใหวินิจฉัยดวยวาผูฟองคดี 
มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความไดหรือไม น้ัน ก็ถือไมไดวา 
กรณีดังกลาวเปนการยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังตอผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ
แหงสภาทนายความซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมอาจนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองไดตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของรองนายทะเบียนสหกรณที่สั่งเพิกถอน 
มติที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๔ น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา คําส่ังของสหกรณจังหวัดชัยภูมิในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ที่สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด เม่ือวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังกลาวเปนคําสั่งตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหผูมีสวนไดเสียตองอุทธรณ 
ตอผูถูกฟองคดีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง อันเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด หรือผูมีสวนไดเสียยังไมไดอุทธรณ



 
 
๖๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งดังกลาว จึงเปนกรณีที่ยังไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๔/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูถูกดําเนินคดีในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 
ฟองโตแยงคําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ใหยึดทรัพยสิน 
ที่เก่ียวกับการกระทําผิดของผูฟองคดีไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน น้ัน เม่ือคําสั่งดังกลาว
เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ 
วรรคหนึ่ง อันเปนการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ มิใชอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา คําสั่งยึดหรืออายัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ วรรคสี่ บัญญัติใหผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยึด
หรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสิน 
ในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือใหมีคําส่ังเพิกถอนการยึด
หรืออายัดก็ได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ขอ ๑ 
กําหนดวา การขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ใหผูทําธุรกรรม 
ซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินยื่นคําขอตอเลขาธิการพรอมดวย
หลักฐานที่แสดงวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดอันเปนกรณีที่กฎหมายไดมีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะยื่นคําฟองผูฟองคดี
ไมไดยื่นคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพรอมดวย
หลักฐานที่แสดงวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ 
วรรคหน่ึง ประกอบกับขอ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ยังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสามในฐานะนักทองเที่ยวที่ได รับความเสียหาย 
จากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฟองโตแยงคําส่ังของนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
สาขาภาคใต เขต ๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีทั้งสาม 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
ที่ยืนตามคําสั่งของนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคใต เขต ๑ น้ัน เปนกรณีพิพาท
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีการกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองน้ีไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๔๓  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูอุทธรณคําสั่ง 
ของนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคใต เขต ๑ ตอคณะกรรมการธุรกิจ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศกตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตเพียงผูเดียว  
ผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ มิไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ นําคดีมาฟอง 
ตอศาลโดยมิไดมีการอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสียกอน จึงเปนผูที่ไมอาจใชสิทธิฟองคดี
ตอศาลได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๘๔/๒๕๕๗) 
 

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมตองดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี 

 

๓.๓.๑ กรณีที่ผูฟองคดีมิไดเปนคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๑๓๘ ในฐานะราษฎรที่อาศัยอยูในชุมชนตําบล 
วังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ฟองโตแยงวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหบริษัท อ. ดําเนินการกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง
มีชื่อทางการคาวา หางเทสโก โลตัส ในทองที่ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
โดยผูฟองคดีทั้ง ๑๓๘ คน น้ัน โดยที่การกอสรางอาคารดังกลาวมีลักษณะเปนการกอสราง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงขนาดใหญโดยไมไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  อีกทั้ง การกอสรางอาคารยังอยูในทําเลที่ใกลชิดทางรวมทางแยก  
(สามแยกคลองใหญ) ซ่ึงเปนทางรวมทางแยกของถนนสายสําคัญและอยูในชุมชนอําเภอเมืองตราด 
ซ่ึงทุกวันจะมีประชาชนใชเสนทางดังกลาวจํานวนมาก และบริเวณทางเขาออกอาคารดังกลาว
เปนทางโคงโดยมีจุดกลับรถยนตเพ่ือเขาสูอําเภอเมืองตราดจุดแรกของสามแยกคลองใหญ  
ยอมอาจทําใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยวผูใชเสนทางได  
อีกทั้ง ในขณะกอสรางมีรถบรรทุกดิน รถขนสงวัสดุกอสราง รถเครน เคร่ืองจักรกลขนาดใหญ



 
 
๖๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เขา-ออกสถานที่กอสรางทุกวัน สรางความเดือดรอนรําคาญ และกอใหเกิดปญหาการจราจร 
และเกิดอุบัติเหตุไดงาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่
ออกใบอนุญาต น้ัน ปรากฏวาการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารกรณีดังกลาว เปนการใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลอันเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคน (เฉพาะผูฟองคดี
ที่ใชสิทธิอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน) มิใชคูกรณีในการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงไมอยูในบังคับตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดีไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๕๖ และ 
ที่ ๔๔๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารชนิดเสาโครงสรางเหล็กใหกับบริษัท อ. เพ่ือใชเปนเสารับ-สงสัญญาณโทรศัพท 
ในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับบานของผูฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงจากการกอสรางดังกลาวไดมีการตอกเสาเข็ม 
ทําใหบานผูฟองคดีทั้งสองแตกราวเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาต 
การกอสรางอาคารดังกลาว น้ัน เปนการโตแยงวาคําส่ังที่ออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร 
ของนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนไมชอบดวยกฎหมาย แตเน่ืองจากผูฟองคดีมิไดเปนผูอยู 
ในบังคับของคําสั่งทางปกครองฉบับพิพาทดังกลาว โดยเปนบุคคลภายนอกที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากผลของคําสั่งพิพาทดังกลาวเทาน้ัน ผูฟองคดีจึงใชสิทธิยื่นฟองคดีน้ีได 
โดยไมจําตองอุทธรณโตแยงคําสั่งพิพาทน้ันกอนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๗) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสามในฐานะผูครอบครองที่ดินซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขา 
ทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
ฟองโตแยงวาเม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นาวาตรี ช. ไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสามออกจาก 
ที่ดินดังกลาว โดยอางวาไดซ้ือที่ดิน น.ส. ๓ ที่ผูฟองคดีทั้งสามครอบครองอยูจากการขายทอดตลาด 
ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา น.ส. ๓ ฉบับพิพาทดังกลาวออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
ออกทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามทั้งที่ในขณะน้ันที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ที่พิพาทอยูในเขต 
ปาสงวนแหงชาติและอยูในความดูแลของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงไมสามารถนําไปขอออก น.ส. ๓ ได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน น.ส. ๓  
ฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสามมิใชคูกรณีในการออก น.ส. ๓ ที่พิพาท ผูฟองคดี
ทั้งสามจึงไมจําตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายภายในฝายปกครองกอนฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา  ผูฟองคดีเปนผู มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ ดิน 
เลขที่ ๔๑๑ ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนที่ดินพิพาทในคดีน้ี 
อยูกอนที่กรมที่ ดิน โดยผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ ดิน  
จะดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา 
การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของกรมที่ดิน เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ดังกลาว น้ัน แมวาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทดังกลาวจะเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตเม่ือ
ผูฟองคดีมิใชคูกรณีในคําสั่งทางปกครองดังกลาว การฟองคดีในขอหาน้ีจึงเปนกรณีที่ 
ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่อง
ดังกลาวไวโดยเฉพาะที่ผูฟองคดีจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาวกอนนําคดี 
มาฟองตอศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๘/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองในฐานะผูประกอบกิจการรมเตียงอยูบริเวณหาดไตรตรัง 
และพักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงหาดไตรตรัง ฟองโตแยงการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
ไดดําเนินการออกโฉนดที่ดินจํานวนสามแปลงใหกับบริษัท อ. โดยการออกโฉนดทับที่สาธารณประโยชน
หาดไตรตรังอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสามแปลง
ดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไมใชคูกรณีในการออกคําส่ังทางปกครอง จึงไมจําตอง
อุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกอน ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๖) 

กรณีที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคนในฐานะเปนผูครอบครองและทําประโยชน 
ในที่ดินปาโคกหนองตะครอง บานหนองไทร ตําบลหนองขมาร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
โดยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๗ ฟองโตแยงการกระทําทางปกครองของอธิบดี 
กรมที่ดินในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ ๕๑๔๗๔ ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคน



 
 
๖๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ครอบครองและทําประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ ๕๑๔๗๔ ดังกลาว เฉพาะสวนที่ออกทับพ้ืนที่ที่ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบเกาคนครอบครองและทําประโยชน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคน
มิใชคูกรณีในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ ๕๑๔๗๔ ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเกาคน 
จึงฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๓/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนในฐานะผูซ้ือที่ดินจัดสรรของโครงการจัดสรร
หมูบาน จ. (โครงการเดิม) ฟองโตแยงคําส่ังของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครที่ได
ออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน (โครงการใหม) ใหแกบริษัท บ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนผังของโครงการเดิมซ่ึงไดทําการจัดสรรตามใบอนุญาต 
ใหทําการจัดสรรที่ดินลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว โดยบริษัท บ. 
ไดทําการทุบรั้ว กําแพง ถนน และทอระบายน้ําอันเปนสาธารณูปโภคของโครงการหมูบานจัดสรร จ. 
ที่ผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนอาศัยอยูเพ่ือใหเชื่อมตอและใชรวมกับโครงการจัดสรรที่ดินที่บริษัท บ. 
ไดรับอนุญาตใหม โดยขอใหศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครออกใหแกบริษัท บ.และใหบริษัท บ.ทําการซอมแซมสาธารณูปโภค
ในโครงการจัดสรรที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนอาศัยอยูใหกลับคืนดังเดิม น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนไมไดเปนคูกรณีในขณะที่มีการออกใบอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดินที่พิพาท กรณีน้ีผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนจึงไมจําตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวกอนฟองคดี
ตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๑/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการครู ดํารงตําแหนงครู คศ. ๒ โรงเรียน 
วัดมงคลนิมิตรไดยื่นความประสงคขอเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ แตไมไดรับการพิจารณา 
ฟองโตแยงคําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตรที่ออกคําสั่งใหนาง ร. เขาพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ โดยผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมิไดเปนผูอยูในบังคับของคําสั่งดังกลาว 
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดโดยไมจําตองดําเนินการตามขั้นตอน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูประกอบกิจการโรงแรมที่บริเวณอาวไผปลอง ตําบล
อาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ฟองโตแยงคําสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ เร่ือง ขอใหร้ือถอนเสาไฟฟา สายเคเบิ้ล หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมใหพน 
ไปจากเขตอุทยานฯ ของหัวหนาอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ที่มีไปถึงการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวอาจสงผลให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตองงดการจายกระแสไฟฟาไปยังบริเวณอาวไผปลองอันจะทําใหผูฟองคดี 
ไมมีกระแสไฟฟาใชไปดวย การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ จึงเปนการกระทํา 
ที่ไมถูกตองไมชอบดวยกฎหมาย มีลักษณะเปนการกลั่นแกลงใหผูฟองคดีไมมีกระแสไฟฟาใช  
ทั้งที่ ผูฟองคดีเปนผูชําระคาไฟฟาในสวนของผูฟองคดีเอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีไมใชคูกรณีที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว จึงไมอยูในบังคับตองอุทธรณคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี 
จึงสามารถยื่นฟองคดีน้ีตอศาลไดโดยไมจําตองดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๙/๒๕๕๖ และที่ คส.๔๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองรอยสี่สิบคนในฐานะชาวบานผูอยูอาศัยในพื้นที่ 
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ฟองโตแยงคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลบอกวางทอง 
ที่ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตามแบบ อ. ๑ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ใหบริษัท อ. จํากัด เพ่ือกอสรางอาคารโรงบรรจุกาซชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง 
เพ่ือใชเปนสถานที่เก็บและจายกาซ ในบริเวณพื้นที่ตําบลบอกวางทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
ซ่ึงตั้งอยูใกลกับบานเรือนของชาวบาน แหลงชุมชน โรงเรียน และศาสนสถาน โดยไมคํานึงถึง
ความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น น้ัน แมการออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารดังกลาวเปนการ
ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล
บอกวางทองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลอันเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตผูฟองคดีทั้งสองรอยสี่สิบคน
มิใชคูกรณีในการออกคําสั่งทางปกครองดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสองรอยสี่สิบคนจึงไมอยูในบังคับ 
ที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 



 
 
๖๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง และเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฟองโตแยงคําส่ังลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ของนายกเทศมนตรีเมืองทุงสงที่แตงตั้งนาย อ. ใหดํารงตําแหนง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง วาเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากนาย อ. ขาดคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และใหนายกเทศมนตรีเมืองทุงสงและนาย อ. 
รวมกันหรือแทนกันชดใชเงินคืนที่นาย อ. ไดรับไปจากเทศบาลเมืองทุงสง พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันที่นาย อ. รับไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น น้ัน เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีมิใชผูไดรับคําสั่งดังกลาวโดยตรง และมิใชคูกรณีในกระบวนการพิจารณาออกคําสั่ง
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมจําตองดําเนินการอุทธรณคําสั่งดังกลาวตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งดังกลาวกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๑/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนในฐานะผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร จ. 
ฟองโตแยงคําสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ที่ไดออกใบอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดินเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ใหแกบริษัท บ. จํากัด เปนเหตุให
บริษัท บ. ทําการทุบร้ัว กําแพง ถนน และทอระบายน้ําอันเปนสาธารณูปโภคของโครงการ
หมูบานจัดสรร จ. เดิม ที่ผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนอาศัยอยูเพ่ือใหเชื่อมตอและใชรวมกับโครงการ
จัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหม ทําใหประโยชนแหงภาระจํายอมของโครงการเดิมตองลดนอย
ถอยลงไปและทําใหเสื่อมความสะดวกที่จะใชสอย ผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนจึงนําคดีมาฟอง น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งหกสิบสี่คนไมไดเปนคูกรณีในขณะที่มีการออกใบอนุญาต
ใหทําการจัดสรรทีดิ่นที่พิพาท กรณีจึงไมจําตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวกอนการฟองคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๓๑/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓.๓.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการอยูที่กรมสรรพากร ตําแหนงนักตรวจสอบภาษี
ชํานาญการ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีไดประเมินภาษีของบริษัท ฟ. ตามมาตรา ๒๑ 
แหงประมวลรัษฎากร  ตอมา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ บริษัท ฟ. ไดอุทธรณการประเมินภาษี
ดังกลาวของผูฟองคดีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ สรรพากรภาค ๓  ตอมา ในวันที่  
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณใหปลดภาษี 
ที่เจาพนักงานประเมินไดประเมินเรียกเก็บไปแลวจากเหตุดังกลาว บริษัท ฟ. จึงไดฟองผูฟองคดี
เปนคดีอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ผูฟองคดีเห็นวาคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณฯ สรรพากรภาค ๓ ไมสามารถรับอุทธรณไวพิจารณาได เพราะการถูกประเมินภาษี
ตามมาตรา ๒๑ แหงประมวลรัษฎากรดังกลาวไมสามารถอุทธรณไดตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๐ 
แหงประมวลรัษฎากร การรับอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงการกระทําของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
ในการปรึกษาคดีกับทนายความเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือการฟอง
เก่ียวกับคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ และการฟองคดีเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวโดยเฉพาะ จึงสามารถนําคดีมาฟองไดโดยมิตองดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๕/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ที่ใหเพิกถอนการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการ 
และเทคโนโลยีอีสเทิรน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป น้ัน เม่ือปรากฏวา มติดังกลาว 
ออกโดยคณะกรรมการและไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาล  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองไดโดยไมจําตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนการฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๖) 



 
 
๖๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินในทองที่ 
ที่ถูกเขตชลประทาน ฟองโตแยงประกาศของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ
ชลประทานฯ เรื่อง แจงรายชื่อ “ผูมีสิทธิ” ที่จะไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ)  
กับมีสิทธิและไมมีสทิธิรับเงินคาร้ือยายสิ่งปลูกสราง และคาตนไมหรือไมผลที่ถูกเขตชลประทาน
บริเวณพื้นที่หัวงาน (เพ่ิมเติม) งานจัดภูมิทัศน และอุโมงคสงนํ้า ของโครงการอางเก็บนํ้าหวยน้ํารี 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ น้ัน เม่ือประกาศฉบับดังกลาว 
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ
ชลประทานฯ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล
จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ โดยที่ประกาศพิพาทเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทําโดยคณะกรรมการ 
ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายในเร่ืองใด
ไวโดยเฉพาะ จึงไมอยู ในเง่ือนไขที่ผูฟองคดีตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๗/๒๕๕๗ ที่ ๘๖๘/๒๕๕๗ 
และที่ ๘๖๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
ที่มีมติใหโอนสิทธิการเชาซ้ือที่ดิน ส.ป.ก. แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๗๙๔ ของผูฟองคดี 
ใหแกนาย อ. วาโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล เม่ือปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ยื่นคําขอรังวัดและการจดทะเบียนแบงแยกที่ดินในนามเดิมสําหรับที่ดินแปลงโฉนดที่ดิน 
เลขท่ี ๒๐๗๙๔ ตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมเม่ือวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ และโดยที่มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มีผลเปน 
การสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูฟองคดีกับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ในอันที่
จะระงับการรับโอนสิทธิการเชาซ้ือที่ดินของผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับคําส่ังทางปกครองดังกลาว
จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ เม่ือผูฟองคดีเห็นวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากมติดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิโตแยงมติเชนวาน้ันของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โดยไมจําตอง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจาก 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เน่ืองจากผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของ
นาย ช. แตกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดพิจารณาแลวมีมติไมอนุมัติ โดยเห็นวากรณีที่ผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายจากการกระทําของนาย ช. ไมใชความเดือดรอนเสียหายหรือไมไดรับ 
ความเปนธรรมตามวัตถุประสงคของกองทุนยุติธรรมแตอยางใด  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมสามารถ
แสดงรายละเอียดหรือพยานหลักฐานความเสียหายตามที่กลาวอางได กรณีจึงไมเปนไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 
ในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณมติดังกลาวแตไมไดรับ
แจงผลการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติของ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพที่ไมอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมใหกับผูฟองคดี น้ัน เม่ือมติที่ไมอนุมัติ
เงินกองทุนยุติธรรมใหแกผูฟองคดีดังกลาว เปนคําสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
ประกอบกับขอ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหเปนที่สุด ผูฟองคดี 
จึงไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายดวยการอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนนําคดี
มายื่นฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๕๖) 

กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ใหยุติ 
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดี กรณีพัศดีทํารายรางกายและกลั่นแกลงโดยการจําตรวนผูฟองคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ในขณะท่ีผูฟองคดีถูกคุมขังอยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร น้ัน 
เม่ือการฟองโตแยงมติของผูถูกฟองคดีดังกลาวเปนการกระทําทางปกครองที่ใชอํานาจ 
ตามกฎหมายในรูปคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอยูในบังคับใหตองอุทธรณ
โตแยงคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ตามนัยมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมตองดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๖) 



 
 
๖๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองโตแยงวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติปฏิเสธการให
ความชวยเหลือโดยมีมติใหยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย น้ัน กรณีจึงมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง อันเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซ่ึงการมีมติใหยุติเร่ืองรองเรียนดังกลาวน้ัน เปนการกระทําทางปกครองที่ใชอํานาจตามกฎหมาย
ในรูปคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ ซ่ึงไมมีกฎหมายบัญญัติใหตองดําเนินการแกไขความเดือดรอน
เสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง กรณีจึงไมอยูในบังคับใหตองดําเนินการใหเปนไป
ตามเง่ือนไขการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๖) 

 

๓.๓.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะขาราชการครูผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ฟองโตแยงประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ น้ัน 
เม่ือปรากฏวา ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ลงวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๕ ดังกลาว เปนประกาศที่กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับ 
การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ซ่ึงมีผลบังคับเปนการทั่วไปที่มิไดกําหนด 
ตัวผูรับคําสั่ง ทางปกครองไวเปนการเฉพาะแตใชบังคับกับการรับสมัครในคร้ังนี้เพียงคร้ังเดียว 
ประกาศรับสมัครดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองทั่วไป และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากประกาศดังกลาวไวโดยเฉพาะ  
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็มิไดกําหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองจากคําสั่งทางปกครองทั่วไปไว  
ผูฟองคดีจึงไมจําตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
กอนยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๔/๒๕๕๕) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองโดยมีคําขอใหศาลเพิกถอนประกาศ
ประกวดราคาจางพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เน่ืองจากเห็นวาประกาศประกวดราคา
ดังกลาวเปนประกาศที่มิชอบดวยกฎหมาย ไมเปนธรรม และมีลักษณะเปนการกีดกันผูฟองคดี
ไมใหเขารวมประกวดราคาและเอ้ือประโยชนใหแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด เม่ือประกาศ
ประกวดราคาดังกลาวไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองอุทธรณกอนนําคดีมาฟองตอศาล 
ประกอบกับประกาศประกวดราคาดังกลาวมีลักษณะเปน คําสั่งทางปกครองทั่วไปที่มิไดกําหนด
ตัวผูรับคําสั่งไวโดยเฉพาะ จึงมิใชคําส่ังทางปกครองที่อยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมอาจเปนคูกรณีที่จะไดรับการแจง 
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอน 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๔/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองโตแยง ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กําหนด
จุดผอนผันใหจําหนายสินคา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยกําหนดใหถนนทะเลหลวง 
เปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคา น้ัน เม่ือปรากฏวา ประกาศฉบับดังกลาวมีลักษณะเปน 
คําสั่งทางปกครองทั่วไป ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมจําตองอุทธรณคําสั่งตอนายกเทศมตรีนครสงขลา 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๘๗/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสามสิบคนฟองโตแยงประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลอืงดวยวธิีภูษาบาํบัดและขนัชะเนาะ 
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ัน เม่ือปรากฏวาประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ฉบับดังกลาว มีผลใชบังคับทั่วไปกับการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ 
โดยมิไดกําหนดใหใชบังคับกับผูฟองคดีทั้งสิบสามคนและผูรองสอดทั้งสิบหาคนโดยตรง 
เปนการเฉพาะ ประกาศดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป ผูฟองคดีทั้งสิบสามคน



 
 
๖๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และผูรองสอดทั้งสิบหาคนจึงไมจําตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๙/๒๕๕๕) 

 

๓.๓.๔ กรณีฟองเพิกถอนกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีฟองโตแยงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยเกณฑ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน เม่ือปรากฏวา ขอบังคับดังกลาวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๘ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ใหมีผลใชบังคับกับขาราชการ พนักงานราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ดํารงตําแหนง
วิชาการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนบทบัญญัติ
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ  
จึงมีสภาพเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงเปนกรณีที่ไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ
กอนการฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๕/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะที่เปนผูปกครองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามลําดับ ผูฟองคดีที่ ๓ ในฐานะที่เปนประชาชนคนไทย 
และผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนประธานเครือขายพอแมเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษานายกสมาคม
เครือขายผูปกครองแหงชาติ และในฐานะสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ฟองโตแยงการออกประกาศ 
ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร นาย อ. นาย ส. และนาง พ. ที่ไดมีการกําหนดสาระการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ ซํ้ากันซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของเด็ก ทําใหเด็กไมอาจไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความชอบหรือความถนัดได การประกาศ
ยกเลิกการแยกสายวิทยและสายศิลปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อป ๒๕๔๘ และ 
การกําหนดหลักเกณฑใหใชผลการสอบ O-NET และ G-PAX ในการสอบเขามหาวิทยาลัย 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกเลิกการใชเกณฑ O-NET ของทุกวิชาในการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัย ยกเลิกประกาศการยุบรวมสายวิทยและสายศิลปเม่ือป ๒๕๔๘ ยกเลิกการใชคะแนน 
O-NET ขั้นต่ํา รอยละ ๖๐ ในคณะแพทยศาสตร และยกเลิกการใชคะแนน O-NET ทุกวิชา 
ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาวิชาภาคบังคับในชวงชั้นตาง ๆ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
หลังจากที่ผูฟองคดีที่ ๔ ไดรับการรองเรียนจากผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว 
ผูฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทักทวงการออกกฎดังกลาวแลว 
แตไมไดรับแจงการพิจารณา กรณีจึงถือไดวาอยางชาที่สุดผูฟองคดีทั้งสี่จะตองรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลวตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงสามารถยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว โดยไมจําตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีการฟองโตแยงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๕ ที่กําหนดใหการประกอบกิจการหอพักเปนกิจการ
ควบคุมตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ วาไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลเพิกถอนขอบัญญัติดังกลาวบางสวน น้ัน โดยที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
สุรนารีดังกลาว เปนขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งมีสภาพเปนกฎตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ซ่ึงการฟองขอใหเพิกถอนกฎและเรียกคาเสียหายในผลแหงละเมิดอันเกิดจากกฎไมมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนและวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวแตอยางใด ผูฟองคดี 
จึงฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
๖๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูประกอบอาชีพเปนเกษตรกรผูเพาะชําเมล็ดปาลมนํ้ามัน
เพ่ือจําหนาย ฟองโตแยงประกาศของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดแบบคําขอ 
แบบใบอนุญาต และแบบพิมพตาง ๆ เก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน 
โดยท่ีการฟองคดีในกรณีดังกลาวเปนการฟองเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงมีลักษณะเปน “กฎ” จึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมจําตอง
ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๘) 

 

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหฟองคดีโดยไมตองยื่นอุทธรณ 
หรือรองทุกข 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีในฐานะผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจง 
การครอบครอง (ส.ค. ๑) ฟองโตแยงคําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน 
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ใหออกโฉนดที่ดินใหกับวัดเขาไกรลาศ เน่ืองจากในการ 
ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวไดมีการดําเนินการรังวัดเพ่ือออกโฉนดโดยทับที่ดินตามหลักฐาน 
แบบแจงการครอบครอง ส.ค. ๑ ที่ผูฟองคดีมีสิทธิครอบครองทั้งแปลง ทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายตองเสียสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดประจวบคี รีขันธ สาขาหัวหิน ที่ ใหออกโฉนดที่ ดินใหแก 
วัดเขาไกรลาศ น้ัน แมวาคําสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังกลาว เปนการใชอํานาจ 
ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตโดยที่มาตรา ๖๐ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายดังกลาว ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะบัญญัติวา เม่ือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังประการใดแลว ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณี 
เพ่ือทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่
รับทราบคําสั่ง จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องดังกลาว 
ไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
ไมต่ํากวาที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามนัย
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมจําตอง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม ไดมีคําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบ
การโตแยงสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๑๕๕๔ โดยในคําส่ังดังกลาว
เห็นควรใหออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ล. ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังสอบสวนเปรียบเทียบดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวา
คําส่ังสอบสวนเปรียบเทียบการโตแยงสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม เปนคําสั่งที่มีผลเปนการสราง
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี
และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณี
อุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว แตดวยในการมีคําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม มาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน บัญญัติวาเม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังประการใด
แลวใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพ่ือทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาล
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองไวโดยเฉพาะกอนฟองคดีผูฟองคดีไมตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ 
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๕๖) 

คดีน้ีผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๑๔๐/๑๗ หมูที่ ๕ 
ตําบลละอุนใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง และเทศบาลตําบลละอุนซึ่งเปนเจาของที่ดิน 
ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๑๗ หมูที่ ๕ ตําบลละอุนใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ตางฝายตางยื่นคําขอ
ออกโฉนดท่ีดินตอสํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง และคัดคานการออกโฉนดที่ดินซึ่งกันและกัน 
เน้ือที่ ๓ งาน ๒๙ ๕/๑๐ ตารางวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดระนองไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบแลว 
แตผูฟองคดีกับเทศบาลตําบลละอุนไมสามารถตกลงกันได และเจาพนักงานที่ดินไดพิจารณาวา
ที่ดินพิพาทดังกลาวน้ัน เทศบาลตําบลละอุนเปนผูมีสิทธิดีกวาผูฟองคดี จึงอาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินมีคําสั่ง ที่ ๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
๖๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกโฉนดที่ดินในสวนที่พิพาทเน้ือที่ ๓ งาน ๒๙ ๕/๑๐ ตารางวา ใหแกเทศบาลตําบลละอุน  
เม่ือคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดระนองที่ใหออกโฉนดที่ดินในสวนที่พิพาทใหแกเทศบาลตําบล
ละอุนเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหคูกรณี
อุทธรณคําสั่งทางปกครองโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งเวนแตจะมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ 
เม่ือมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติวา เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังประการใดแลวใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพ่ือทราบ และ
ใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง จึงเปนกรณี
ที่มีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกัน 
ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาที่กําหนด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมจําตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กอนการฟองคดีตอศาลปกครองแตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๗/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของนายอําเภอฝาง ที่ใหเพิกถอนสัญชาติไทยของ 
ผูฟองคดี น้ัน แมผูฟองคดีจะอางในคําฟองวา นายอําเภอฝางเปนผูมีคําสั่งเพิกถอนสัญชาติไทย
ของผูฟองคดีก็ตาม  แตการเพิกถอนสัญชาติไทยของผู ซ่ึ ง มีสัญชาติไทยเพราะเ กิด 
ในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเปนคนตางดาว น้ัน โดยที่มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดบัญญัติใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือ 
โดยผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา ศาลไดมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดี คําสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดี 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมจําตองปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๔. ระยะเวลาการฟองคดี 
 

 ๔.๑ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง  
และส่ังหามการกระทํา 

  

 ๔.๑.๑ กรณีฟองเพิกถอนกฎ 

 

  (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 

  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง 
วาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตประกอบการรับจาง
บรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนตรับจางแบบพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดใหสิทธิ 
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถยนตรับจางแบบพิเศษ 
แกบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด และสหกรณ โดยมิไดใหสิทธิแกบุคคลธรรมดา ทําให 
ผูฟองคดีและผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีที่เปนบุคคลธรรมดาจํานวนมากเสียประโยชน ขอให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวา
กฎกระทรวงฉบับที่เปนวัตถุแหงคดีน้ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีและเปนประธานกลุมปกปองสิทธิคนขับรถแท็กซ่ี 
ยอมรูหรือควรรูถึงการที่ไดมีการตรากฎกระทรวงดังกลาวในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ การท่ี 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑๙/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

  กรณีฟองวา ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม เรื่อง  
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มีถอยคํากําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การใหคํารับรองถูกตองไมชัดเจน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูฟองคดีไมถูกตอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนและแกไขเพ่ิมเติมคําวา  



 
 
๗๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํารับรอง ในประกาศดังกลาวโดยใหใชถอยคําตามที่ผูฟองคดีเสนอหรือตามที่ศาลพิจารณา
เห็นสมควร น้ัน โดยที่ประกาศการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายให 
ใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนกฎตามนัยมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟองใหเพิกถอนกฎไมมีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ประกาศฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อันเปน
ประกาศที่ใชบังคับกับเจาหนาที่และประชาชนท่ัวไป จึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมในขอหาน้ีโดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๕๖)   
 

 (๒ )  กรณีที่ ถือวาผูฟองคดี รูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออยางชาวันที่ถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ ดินตามโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๑๐๕๘๗ เลขที่ดิน ๑๒๗ ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่นายกรัฐมนตรีประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงทองถิ่น สายเชื่อมระหวางถนนจรัญสนิทวงศ
กับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางทางหลวงทองถิ่น สายเชื่อมระหวาง
ถนนจรัญสนิทวงศกับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เปนเหตุใหที่ดิน
ของผูฟองคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๘๗ อยูในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
ขอใหศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ และประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอนที่ ๒๒ ก เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๒ ของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
บัญญัติใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูฟองคดียอมตองรู 
หรือควรรูถึงการที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดมีการประกาศใชในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
หรืออยางชาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อันเปนวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ สวนกรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เ ร่ือง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ พ่ือสราง 
ทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวางถนนจรัญสนิทวงศกับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เปนกรณีที่ 
มีความจําเปนเรงดวน น้ัน เห็นวา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาวประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทําใหเจาหนาที่
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เวนคืนมีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย 
ในแนวเขตที่จะเวนคืนนั้นตามเง่ือนไขและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
จึงพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 

 กรณีฟองวา ขอ ๙ ของกฎกระทรวง วาดวยรถยนตรับจางบรรทุก 
คนโดยสารไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) (๑๔)  
และ (๑๘) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
รถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกมาใชบังคับ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนกฎดังกลาว น้ัน เม่ือมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติใหกฎกระทรวงนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
ดังน้ัน กฎกระทรวงที่พิพาทเปนกฎที่ตองมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะใชบังคับได 
เม่ือกฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๖ ก วันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนอยางชา การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลโดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือลวงพนระยะเวลา 
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ตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗๖/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

 กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนขอ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน เห็นวา  
การฟองคดีขอใหเพิกถอนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ใหนับระยะเวลาในการฟองคดีโดยนับแต
วันที่กฎน้ันมีการประกาศใชบังคับ มิใชเปดโอกาสใหมีการฟองเพิกถอนกฎไดอยูเสมอโดยไมมี 
ที่สิ้นสุด ซ่ึงเปนการไมสอดคลองกับหลักความม่ันคงหรือหลักความแนนอนของกฎหมาย  
เม่ือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๒ ก วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ โดยขอ ๒ ของระเบียบดังกลาวบัญญัติใหระเบียบนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ระเบียบนี้ จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป การฟองขอใหเพิกถอนระเบียบที่พิพาทดังกลาวซ่ึงมีสภาพ 
เปนกฎ ชอบที่จะยื่นฟองขอใหเพิกถอนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
หรืออยางชาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเปนคําฟองที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๗) 
 

  (๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ ดิน 
หมูที่ ๓ ตําบลบานตูล อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กอนป ๒๕๐๐  ตอมา ในป  
พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมท่ีดินไดออกเอกสารสิทธิ์ (น.ส. ๓ ก.) ที่พิพาทใหแกผูฟองคดี และตอมาในป 
พ.ศ. ๒๕๒๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดออกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๑๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
กําหนดใหปาบานกุมแป ปาบานในลุม และปาพรุควนเคร็ง ในทองที่ตําบลบานตูล ตําบลชะอวด 
และตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่แนบทาย
กฎกระทรวง เปนปาสงวนแหงชาติ โดยมิไดกันพ้ืนที่บางสวนไวสําหรับเปนทางเขาออกให 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีไดเขาทําประโยชนในที่ดินไดตามปกติ ทําใหผูฟองคดีอาจไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากขอจํากัดในทางกฎหมายในการใชทางดังกลาว ขอใหศาลปกครองปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาวออกเฉพาะสวน และแกไขแผนที่
แนบทายกฎกระทรวงเพื่อตัดถนนเปนเสนทางเขาออก น้ัน โดยที่การขอใหเพิกถอนกฎ 
ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว 
เปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กฎกระทรวงที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีออกโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ 
และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ อันเปนวันที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับ 
และในขณะนั้นผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนในบริเวณที่พิพาท และอยูภายใตบังคับ 
ของกฎกระทรวงดังกลาวแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการประกาศใชบังคับ
กฎกระทรวงดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่หรือผลประโยชนของผูฟองคดีอันเปนเหตุ
แหงการฟองคดีน้ีในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลา 
การฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๐๓/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

     กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 
สาขาเภสัชกรรมและสาขาการผดุงครรภ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และไดผานการอบรมความรูการเปนครูผูรับมอบตัวศิษย สาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖  
และประเภทการผดุงครรภเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนผูมีสิทธิในการเปนครู 
ผูรับมอบตัวศิษยและใหถายทอดความรูแกผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
โรคศิลปะ  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ 
มาตรา ๓๓ (๑) (ก) และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ออกกฎกระทรวง วาดวยการอบรมหรือถายทอดความรูในวิชาชีพสําหรับผูขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๙ กําหนดวา  
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยที่ไดรับหนังสือรับรองการเปนครูผูรับมอบตัวศิษย



 
 
๗๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใหหนังสือรับรอง
ดังกลาวใชไดตอไป แตใหมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   
ผูฟองคดีเห็นวา ขอ ๙ ของกฎกระทรวงดังกลาว เปนการจํากัดสิทธิและรอนสิทธิของผูไดรับ
หนังสือรับรองการเปนครูผู รับมอบตัวศิษยกอนป พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังเปนการเพิ่มภาระ
คาใชจาย ขอใหศาลเพิกถอนขอ ๙ ของกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน เม่ือกฎกระทรวงพิพาท 
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๕ ก 
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลใชบังคับนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือรับรองใหเปนผูมีสิทธิในการเปนครูผูรับมอบตัวศิษย
ในการถายทอดความรูแกผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย 
ประเภทเภสัชกรรมไทย เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ และไดรับหนังสือรับรองใหเปนผูมีสิทธิ
ในการเปนครูผูรับมอบตัวศิษยฯ ในประเภทการผดุงครรภไทยเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
ซ่ึงเปนเวลากอนที่จะออกกฎกระทรวงฉบับดังกลาว เม่ือกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีภายใน
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี
เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตาม
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๖) 

 

 (๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงเปนเจาพนักงานปกครองระดับ ๘ (ตําแหนง
นายอําเภอ) ฟองขอใหศาลเพิกถอน กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและ
ระดับตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีขอความจํากัดสิทธิตําแหนงนายอําเภอเปนเพียงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ น้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง พ .ศ . ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๐  
ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยขอ ๑ กําหนดใหกฎ ก.พ. น้ีใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสิบจึงยอมรูหรือควรรูถึงการประกาศใช 
กฎ ก.พ. ดังกลาว นับแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อันเปนวันที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใชบังคับแลว ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวากฎดังกลาวไมชอบจะตองนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี กลาวคือ ภายใน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีทั้งสิบนําคดีน้ีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙๑/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการตํารวจฟองวา ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจออกกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจากขอ ๒ ของกฎ ก.ตร. ดังกลาว กําหนดนิยามคําวา 
จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศและคําวา จํานวนปที่รับราชการรวม โดยไมนับรวมวันราชการ
ทวีคูณ ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอ ๒๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
นับระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปนทวีคูณ สําหรับใชในการคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
ในสายงานที่จะแตงตั้ง เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนขอ ๒ ของกฎ ก.ตร. ดังกลาว โดยตัดคําวา โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ  
ในความหมายของจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศและกรณีจํานวนปที่รับราชการรวม และให
สํานักงานตํารวจแหงชาตินับอายุราชการทวีคูณในจํานวนปที่รับราชการเพ่ือการแตงตั้งยศ 
และใหปฏิบัติตามขอ ๒๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน ปญหาเก่ียวกับวันที่ รู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนกฎน้ัน ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ
ไดวินิจฉัยไวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๕ วา เม่ือกฎมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใชบังคับแลว หากบุคคลซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎเชนวาน้ันประสงคจะฟองคดี 
ตอศาลปกครองวากฎไมชอบดวยกฎหมาย วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีใหเร่ิมนับตั้งแต
วันที่มีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับแลว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามนัยขอ ๑  
ของกฎ ก.ตร. ดังกลาว  ดังน้ัน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีไดนําคดีน้ีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๔/๒๕๕๖) 
 
 



 
 
๗๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 ผูฟองคดีฟองวา นายกรัฐมนตรี นาย อ. และสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินฯ ในทองที่ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุม
ที่ดินซึ่งผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนปลูกปาลมนํ้ามันในเขตปาสงวนแหงชาติ  
และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) 
ใหแก เกษตรกรทับที่ ดินบางสวนที่ผูฟองคดีได รับอนุญาตให เขาทําประโยชน  ขอให 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป ซ่ึงในขณะนั้นผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนปลูกปาลมนํ้ามันในที่ดินพิพาท 
และอยูภายใตบังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึง
การที่พระราชกฤษฎีกามีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือผลประโยชนของผูฟองคดี อันเปนเหตุ
แหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพน
กําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา กรมทางหลวงชนบท รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม และนายกรัฐมนตรี ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร และตําบลบานดาน ตําบล 
บานใหมหนองไทร ตําบลฟากหวย ตําบลทาขาม ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการเวนคืนที่ดินดังกลาว 
มีการกําหนดเขตท่ีดินที่ถูกเวนคืนเกินความจําเปนอยางมาก ขอใหศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ เฉพาะสวน 
บนที่ดินพิพาทตามแนวเขตลักษณะรูปสามเหลี่ยม และแนวเขตอ่ืน ๆ บนที่ดินพิพาทของผูฟองคดี
ทั้งสองที่ เ กินความจําเปนทั้งหมด น้ัน โดยที่การฟองขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 
ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว 
เปนการเฉพาะ ผูฟองคดีทั้งสองจึงสามารถฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมีผลบังคับใชตั้งแต



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงการที่พระราชกฤษฎีกามีผลกระทบตอสิทธิ 
และหนาที่หรือผลประโยชนของผูฟองคดีทั้งสองอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา  ผูฟองคดี เปนผูครอบครองทําประโยชน ในที่ ดิน 
ไมมีเอกสารสิทธิบริเวณพ้ืนที่ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร เน้ือที่ ๒ ไร ๑ งาน  
๑ ตารางวา โดยไดรับมรดกมาจากบิดาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ และไดครอบครองตลอดมา   
ตอมา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ ดินปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบา  
ปาฝงซายหวยทับทัน และปาหวยสําราญ ในทองที่ตําบลกาบเชิง ตําบลโคกตะเคียน ตําบล
ตะเคียน ตําบลดาน ตําบลแนงมุด ตําบลบักได ตําบลตาเมียง อําเภอกาบเชิง ตําบลตาตุม 
ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ และตําบลอาโพน ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร  
ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และผูอํานวยการเขตรักษาพันธุสัตวปา 
หวยทับทัน-หวยสําราญ อาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวปกก้ันแนวเขตทับที่ดิน 
ของผูฟองคดีและหามผูฟองคดีเขาไปทําประโยชนในที่ดินดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนและเสียหาย ขอใหศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาทุงมนฯ 
ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ บางสวน น้ัน โดยที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๒๔ ถึงหนา ๒๖ วันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๓๘ โดยมาตรา ๒ แหงพระราชกฤษฎีกาบัญญัติใหพระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
เปนตนไป เม่ือผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินไมมีเอกสารสิทธิพ้ืนที่ในตําบลดาน 
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาน้ีตั้งแตวันใชบังคับ คือ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๓๘ การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองเพ่ือใหศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาน้ีเม่ือวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๒๐/๒๕๕๖) 
  
 
 
 
 



 
 
๗๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสามฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบ
สําหรับยาเสนตามมูลคารอยละ ๑๐ และตามปริมาณ ๐.๐๑ ตอกรัม หรือ ๑๐ บาท ตอกิโลกรัม 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมีผลใชบังคับในวันถัดไปตามขอ ๓ ของกฎกระทรวง 
ฉบับดังกลาว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีทั้งสามซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบอยูภายใตบังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
และตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีทั้งสามรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน 
เม่ือผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเปน 
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑๕/๒๕๕๖) 

 

    (๕) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่สิทธิถูกกระทบอันเน่ืองมาจากการบังคับตามกฎ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ตําแหนงอาจารยประจําคณะนิติศาสตร ฟองขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวยเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา กฎที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี อธิบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกขอบังคับมหาวิทยาลัย โดยขอ ๒ 
ของขอบังคับดังกลาวกําหนดใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป และกฎหมาย
มิไดกําหนดใหลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือกําหนดใหมีการประกาศโดยวิธีอ่ืนใด  ดังนั้น 
วันรูหรือควรรูถึงกฎน้ันตองถือตามความเปนจริง เม่ือขอเท็จจริงฟงไดตามคําชี้แจงของผูฟองคดีวา 
ผูฟองคดีไดบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๓ จึงเปนบุคคลซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี และผูฟองคดีรับวา
ไดทราบถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยดังกลาวในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงถือไดวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงกฎที่เปนเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีจําตอง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยื่นฟองคดีน้ีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กลาวคือ ผูฟองคดีตองนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองศาล 
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยทางไปรษณียลงทะเบียน จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๕/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลตะขบ (นักบริหารงาน
เทศบาล ๗) ฟองขอใหศาลเพิกถอนประกาศเทศบาลตําบลตะขบ เรื่อง การปรับขนาดเทศบาล
เปนขนาดกลาง และการปรับปรุงตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาประกาศเทศบาลดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๕  ตอมา นายกเทศมนตรีตําบลตะขบจัดใหผูฟองคดีลงตามกรอบโครงสรางใหม 
ในตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ปรากฏตามคําส่ังเทศบาลตําบลตะขบ  
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีจึงฟงไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงความชอบดวยกฎหมายของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๘.๓ ที่กําหนด
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองไมมีชื่อในทะเบียนเปนนักศึกษาหรือนิสิต 
ของมหาวิทยาลัยน้ีหรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ เวนแตสภามหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ น้ัน โดยที่ขอบังคับฯ ดังกลาวมีลักษณะเปนกฎ และผูฟองคดี 
เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร 
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูฟองคดีจึงเปนผูอยู ในบังคับของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงภายหลัง
ปรากฏวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตรวจสอบสถานภาพการเปนนักศึกษาของผูฟองคดีแลว
พบวาผูฟองคดีมีสถานภาพการเปนนักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนคุณสมบัติ
ตองหามตามขอ ๘.๓ จึงถือเปนการผิดขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑในขอบังคับฯ ดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ี  มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 



 
 
๗๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากขาดคุณสมบัติตามผลบังคับของขอบังคับดังกลาว แมขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดี
ไดทราบหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เ ม่ือใด แตเ ม่ือไดพิจารณาพฤติการณ 
และพยานหลักฐานในสํานวนคดีน้ีโดยตลอดแลวปรากฏตามคําฟองฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ วาผูฟองคดีไดอนุมานจากวันที่ในหนังสือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี โดยผูฟองคดีคาดวานาจะไดรับหนังสือดังกลาว
ไมเกินสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี
ชาที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียน 
เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจายคาใชจายสําหรับหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ หลักสูตรศิลปะศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตร 
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง (หลักสูตรพิเศษ) (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตชาวไทย
ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท เทากับนิสิตชาวตางประเทศ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และผูฟองคดีเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหแกหลักสูตรดังกลาวเปนระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา  ดังน้ัน เม่ือประกาศดังกลาวประกาศใช
ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงสอดรับกับขอเท็จจริงวาผูฟองคดีคางชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาใหแกหลักสูตรดังกลาวเปนระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา จึงฟงไดวาผูฟองคดี 
ยอมตองทราบวาคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตชาวไทย ภาคการศึกษาละ ๓๑,๕๐๐ บาท 
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันมีผลกระทบตอผูฟองคดี มีผลใหผูฟองคดี 
เปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวมีลักษณะ 
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ผูฟองคดีตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๔๒/๒๕๕๖) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกของสิบโท ว. 
ผูครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขท่ี ๒๙๘ หมูที่ ๗ ตําบล
ลําพูน อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี เน้ือที่ ๑๑ ไร ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ที่ดินที่พิพาท
ดังกลาวไดทําประโยชนโดยการปลูกและตัดตนยางพาราหมุนเวียนทดแทนมาหลายรอบแลว  
ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาไชยคราม ปาวัดประดู แปลงที่สอง  
และปาคลองน้ําเฒา ในทองที่ตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ ตําบลทุงเตา ตําบลลําพูน 
ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร และตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  
ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหที่ดินที่พิพาทอยูในเขตอุทยานแหงชาติ  
(อุทยานแหงชาติใตรมเย็น) และหัวหนาอุทยานแหงชาติใตรมเย็นไดหามมิใหผูฟองคดี 
ตัดตนยางพาราเพื่อปลูกใหมในที่ดินที่พิพาท ผูฟองคดีเห็นวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติใตรมเย็น เพิกถอนแผนที่แสดงแนวเขต 
หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแนบทายพระราชกฤษฎีกา โดยใหที่ดินของผูฟองคดีอยูนอกเขตแผนท่ี
แนบทายพระราชกฤษฎีกาและหามมิใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติใตรมเย็น มายุงเก่ียวกับ
การดําเนินการใด ๆ ในที่ดินของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาพระราชกฤษฎีกาพิพาท
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมาตรา ๒ แหงพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว กําหนดใหพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป ซ่ึงในกรณีน้ี คือ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ แตไมปรากฏวาสิบโท ว. ไดฟองคดี 
ตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีในขณะนั้น จนกระทั่งสิบโท ว.  
ถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๔ และที่ ดินที่พิพาทตกทอดมายังผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงตกอยูในบังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตั้งแตวันที่สิบโท ว. ถึงแกความตาย 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ หากจะฟองเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะตองยื่นฟองตอศาล 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีตกอยูในบังคับของพระราชกฤษฎีกาขางตน การท่ีผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน โดยย่ืนฟองทางไปรษณียลงทะเบียนลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ซ่ึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่มีการยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๓๙ วรรคสาม 
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แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๐๐/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีประกาศกระทรวง
พลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ ในทองที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอ
นิคมพัฒนา อําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อําเภอศรีราชา อําเภอหนองใหญ 
อําเภอบานบึง อําเภอเกาะจันทร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อําเภอแปลงยาว อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอกบินทรบุรี อําเภอ
ประจันตคาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอปากพลี อําเภอเมืองนครนายก 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก และอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ผานที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน
ประกาศฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง กําหนดเขต
ระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อันเปนมูลเหตุแหงการฟองคดี 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๑ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒  ตอมา 
เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวจากนาย น. ผูจัดการมรดก
นาง อ. ผูฟองคดีจึงตกอยูภายใตบังคับของประกาศกระทรวงพลังงานฉบับดังกลาวนับแตวันที่
ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการประกาศใชบังคับ
ประกาศกระทรวงพลังงานฉบับดังกลาว ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่หรือผลประโยชน 
ของผูฟองคดีอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๖/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของรถยนตสวนบุคคล ซ่ึงไดนําไปใชที่
ประเทศมาเลเซียโดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการตางประเทศของประเทศมาเลเซีย เม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ตอมา ผูฟองคดีแจงความจํานงขอชําระภาษีรถยนตประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับ
รถยนตคันดังกลาวพรอมกับขอยกเวนภาษีประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาว
รถยนตคันนี้มิไดใชในประเทศไทยแตไดนําไปใชที่ประเทศมาเลเซีย แตกลับถูกสํานักมาตรฐาน
งานทะเบียนและภาษีรถ หนวยงานในสังกัดกรมการขนสงทางบกมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชําระ
ภาษีรถคันดังกลาวประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่คางชําระพรอมเงินเพ่ิมอีกรอยละหน่ึงตอเดือน  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยอางวาผูฟองคดีมิไดแจงการไมใชรถยนตตอนายทะเบียน และมิไดขออนุญาตนํารถยนต 
ออกนอกราชอาณาจักร ผูฟองคดีเห็นวาสํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถออกคําสั่ง
ดังกลาวโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงกฎกระทรวงดังกลาวออกมาเพื่อเอ้ือประโยชนแก
เจาหนาที่ฝายเดียวโดยมิไดคํานึงขอเท็จจริงและพยานเอกสารใด ๆ ขอใหศาลเพิกถอน
กฎกระทรวงฉบับพิพาท น้ัน วันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เห็นวา เม่ือกฎมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือมีประกาศโดยวิธีการอ่ืนตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายและมีผลใชบังคับแลว หากบุคคลซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎเชนวาน้ันประสงค 
จะฟองคดีตอศาลปกครองวากฎไมชอบดวยกฎหมาย วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอ่ืน
ดังกลาว และกฎน้ันมีผลใชบังคับแลว กรณีที่กฎมิไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือมิได 
มีการประกาศโดยวิธีการอ่ืนตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่ผูน้ันไดรูหรือควรรู
ถึงกฎน้ันตามความเปนจริง สําหรับในสวนของบุคคลที่ยังไมไดเขามาอยูในบังคับของกฎ 
ในวันที่มีการประกาศใชบังคับกฎ บุคคลผูน้ันยังมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนกฎ 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การนับระยะเวลาในการฟองคดี
ตอศาลปกครองเพ่ือโตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎในกรณีเชนวาน้ี จึงตองเร่ิมนับตั้งแต
วันที่บุคคลดังกลาวเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
เม่ือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป แตเน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวยังไมปรากฏวาผูฟองคดี
ไดครอบครองรถยนตคันพิพาท ผูฟองคดีจึงมิใชเปนบุคคลที่อยูภายใตบังคับของกฎกระทรวง
ฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทได 
ตอมา เม่ือผูฟองคดีไดจดทะเบียนครอบครองรถยนตคันดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ จึงถือวาผูฟองคดีอยูภายใตบังคับของกฎแลว และเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอให
เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงเปน 
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การยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘๑/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ)) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนระเบียบ
กรุงเทพมหานคร วาดวยอัตราคาตอบแทน คารางวัล คาเบี้ยเลี้ยง คารับรอง คาเลี้ยงรับรอง  
คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๓๙ เฉพาะในสวนที่
กําหนดคาตอบแทนผูนําประจําศูนยสงเสริมกีฬา ผูนํากิจกรรมของศูนยเยาวชน และอาสาสมัคร
ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามที่สํานักสวัสดิการสังคม
กําหนดชั่วโมงละ ๖๐ บาท ไมเกิน ๔ ชั่วโมงตอวัน น้ัน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีไดรับการแตงตั้ง 
ใหเปนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสงเสริมกิจกรรมลานกีฬาตามคําสั่งลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๓ ซ่ึงคําสั่งดังกลาวกําหนดใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกจายคาตอบแทนไดตามระเบียบขางตน 
ดังนั้น ผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงความมีอยูของระเบียบดังกลาวนับตั้งแตผูฟองคดีไดรับ 
การวาจาง และผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดคาจางน้ันกระทบถึงสิทธิของผูฟองคดีตั้งแตวันที่  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ อันเปนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอาสาสมัครฯ หรืออยางชาที่สุดในวันที่
ผูฟองคดีไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานตามคําส่ังลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ เปนเดือนแรก 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนทายาทของนาย น. ที่เสียชีวิตในหนาที่ราชการ 
ฟองขอใหศาลเพิกถอนมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทายตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๒ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีอยูภายใตบังคับของ 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชกฤษฎีกา
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ และตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีขอให 
เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยสงทาง



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีปกครองเม่ือพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๒๕๕๖) 
 กรณีผูฟองคดีฟองขอใหศาลเพิกถอนความในขอ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย
ขอ ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาความในขอ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แตในชวงเวลาดังกลาวผูฟองคดีมิใชเปนบุคคลที่อยู 
ภายใตบังคับของระเบียบ ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนระเบียบได  ตอมา 
เม่ือผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาหนาที่นิติกร 
ระดับ ๓ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามคําสั่งลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จึงถือวาผูฟองคดี 
อยูภายใตบังคับของระเบียบ และเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนระเบียบตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ซ่ึงผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองภายในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดี
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๖) 
 กรณีผูฟองคดีฟองขอใหศาลเพิกถอนกฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับ
และประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ัน เม่ือกฎกระทรวงดังกลาวประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และ 
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป แตเน่ืองจากชวงเวลาดังกลาว 
ยังไมปรากฏวาผูฟองคดีไดมีบุตรและดําเนินการจัดการศึกษาใหบุตร ผูฟองคดีจึงมิใชเปน 
บุคคลที่อยูภายใตบังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ผูฟองคดีมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอให
เพิกถอนกระทรวงฉบับที่พิพาทได  ตอมา เม่ือผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวใหกับบุตรของผูฟองคดีในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงถือวาผูฟองคดี



 
 
๗๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยูภายใตบังคับของกฎแลว และเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาว
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือวาผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ี 
มาฟองตอศาลโดยยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือลวงพนระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๘) 

 

 (๖) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีไดรับแจงใหทราบถึงกฎ หรือวันที่ผูฟองคดีไดรับคําชี้แจงเก่ียวกับกฎ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 (๗) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันออกกฎ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฟองขอใหศาลแกไขระเบียบสภาอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวยการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ขอ ๗ และขอ ๘ โดยตัดขอความวา และไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัยรายแรงออก ใหชะลอการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนกวาการแกไขระเบียบดังกลาวจะแลวเสร็จ น้ัน เม่ือระเบียบ
ดังกลาวประกาศใช ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาอาจารย
และไดรับเลือกใหเปนประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยดังกลาว จึงยอมรูถึงการประกาศใชกฎ
ดังกลาวตั้งแตวันที่มีการประกาศ และชอบที่จะนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศใชกฎดังกลาว ซ่ึงถือวาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนวันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี การที่ผูฟองคดีไดนําคดีน้ีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๗) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 กรณีฟองวา ประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เ ร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายคาสอน
เกินภาระงานสอนไมชอบดวยกฎหมาย ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษยศาสตร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาสอนเกินภาระงานสอน การออกกฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธกีารจายคาสอนเกินภาระงานสอน ยอมมีผลกระทบตอสทิธขิองผูฟองคดี
โดยตรง เม่ือไดมีการออกประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการจายเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว สวนที่ผูฟองคดีอางวาประกาศดังกลาวไมไดมีการแจงเวียน
หรือปดประกาศ จึงถือไมไดวาวันออกประกาศเปนวันที่ผูฟองคดีได รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี น้ัน เห็นวา ผูฟองคดีในฐานะผูมีสิทธิในการไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน
ตองติดตามและใหความสนใจสิทธิประโยชนของตนเอง หากผูฟองคดีไมทราบวามีการออกประกาศ
ดังกลาว เกิดจากความไมไดสนใจติดตามสิทธิประโยชนของผูฟองคดีเอง จึงไมอาจยกข้ึนมาอางวา
ไมรูถึงเหตุแหงการฟองคดีคดีน้ีได  อีกทั้ง ประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีในฐานะผูมีสิทธิในการไดรับเงินคาสอนเกินภาระ
งานสอน จึงตองทราบและตรวจสอบจํานวนเงินที่ตนจะไดรับอยางชาที่สุดภายในวันสิ้นสุด 
ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปน
การย่ืนฟองเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๘) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีมีหนังสือใหหนวยงานดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายที่เกิดจาก
การออกกฎ หรือขอใหพิจารณาทบทวนกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เร่ือง อนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ 
ที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
และให ก.พ. ไปดําเนินการออกหลักเกณฑใหม หรืออนุมัติใหขาราชการพลเรือน ตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส ในสายงานเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  
และสายงานอื่น ๆ ทุกสายงาน ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการได โดยไมลดระดับ 
และไมลดเงินเดือน โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุข ๖  ตอมา เม่ือมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๑ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับชํานาญงาน  
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแกน ตําแหนงประเภททั่วไป เงินเดือน ๒๗,๐๗๐ บาท 
และโดยที่ผูฟองคดีไดรับวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขบัณฑิต ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ยายผูฟองคดีจากตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กลุมงาน 
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแกน เงินเดือน ๒๒,๒๒๐ บาท และขอเท็จจริงปรากฏในหมายเหตุ
ทายคําสั่งลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ วาเปนการขอยายตามคํารองขอของผูฟองคดีเอง  
ซ่ึงผูฟองคดีรับวาไดทําหนังสือยินยอมลดเงินเดือนสําหรับการเปลี่ยนสายงานดังกลาว กรณี 
จึงเห็นไดวา ผูฟองคดียอมไดรูหรือควรรูวาหลักเกณฑในการขอเปลี่ยนสายงานที่ ก.พ. กําหนด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลกระทบตอสิทธิประโยชน 
ของผูฟองคดีอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี ตั้งแตวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอยายหรือทําหนังสือ
ยินยอมลดเงินเดือนดังกลาวแลว คือ กอนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูวาราชการ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดขอนแกนไดมีคําสั่งดังกลาว  ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีประกาศ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กําหนดเง่ือนไขในการปรับระดับชั้นงานตองผานการประเมิน
จากคณะกรรมการ โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือการสอบขอเขียนหรือการสัมภาษณ
หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นสมควร ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการสรางเง่ือนไขเพิ่มเติม
จากที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังไดกําหนดไว ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน  
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกลาวมีสภาพเปนกฎ ซึ่งผูฟองคดีตองยื่นฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป และผูฟองคดีอางวาไดอุทธรณโตแยงความไมชอบ
ของประกาศดังกลาวตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงถือไดวาอยางชาที่สุดผูฟองคดีจะตองรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีน้ีแลวตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และตองยื่นฟองตอศาลภายในเกาสิบวัน
นับแตวันดังกลาว โดยไมจําตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ กอนฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๖) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะที่เปนผูปกครองของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามลําดับ ผูฟองคดีที่ ๓ ในฐานะที่เปนประชาชน
คนไทย และผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนประธานเครือขายพอแมเยาวชนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
นายกสมาคมเครือขายผูปกครองแหงชาติ และในฐานะสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ฟองวา 
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลายประการ ไดแก การออกประกาศใชหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไดกําหนดสาระการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา 
ปที่ ๖ ซํ้ากัน ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก ทําให
เด็กไมอาจไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความชอบหรือความถนัดได การประกาศยกเลิก 



 
 
๗๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การแยกสายวิทยและสายศิลปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเม่ือป ๒๕๔๘ และการกําหนด
หลักเกณฑใหใชผลการสอบ O-NET และ G-PAX ในการสอบเขามหาวิทยาลัย ขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกเลิกการใชเกณฑ O-NET ของทุกวิชาในการคัดเลือก 
เขามหาวิทยาลัย ยกเลิกประกาศการยุบรวมสายวิทยและสายศิลปเม่ือป ๒๕๔๘ ยกเลิกการใช
คะแนน O-NET ขั้นต่ํา รอยละ ๖๐ ในคณะแพทยศาสตร และยกเลิกการใชคะแนน O-NET  
ทุกวิชาในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาวิชาภาคบังคับในชวงชั้นตาง ๆ น้ัน การกระทําของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อธิการบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ผูฟองคดีกลาวอางน้ัน  
มีลักษณะเปนการใชอํานาจหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐกําหนดกฎเกณฑที่มีผลบังคับ
เปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ และผูฟองคดีทั้งสี่
ขอใหศาลยกเลิกกฎเกณฑดังกลาวเสีย กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ 
ออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย แมจะไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่รูวาผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ด 
ออกกฎดังกลาวตั้งแตเม่ือใด แตก็ปรากฏขอเท็จจริงในคําฟองวาหลังจากที่ผูฟองคดีที่ ๔  
ไดรับการรองเรียนจากผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒  
และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทักทวงการออกกฎดังกลาวแลว แตไมไดรับแจงการพิจารณา 
กรณีจึงถือไดวาอยางชาที่สุดผูฟองคดีทั้งสี่จะตองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลว 
ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ และสามารถยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันดังกลาว โดยไมจําตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ กอนฟองคดี การท่ีผูฟองคดีทั้งสี่นําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๖) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงรับราชการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง ฟองวา ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยบานพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เร่ือง หลักเกณฑการคัดเลือกผูพักอาศัยและการจาย 
คาสาธารณูปโภคของบานพักแบบอาคารทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในสวนที่เก่ียวกับ
หลักเกณฑการคัดเลือกผูพักอาศัย การส้ินสุดการเปนผูพักอาศัย และอัตราการจัดเก็บ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คานํ้าประปา ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนระเบียบและประกาศดังกลาว น้ัน โดยท่ี
ระเบียบและประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนกฎ ซ่ึงการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนกฎไมมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนฟองคดี  
ผูฟองคดีที่ ๒ จึงสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดทันที โดยจะตองยื่นฟองภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนกฎที่มิได 
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษานั้น ตองนับตั้งแตวันที่มีการประกาศตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือวันที่ผูอยูภายใตบังคับของกฎไดรูหรือควรรูถึงกฎนั้นตามความเปนจริง ซ่ึงแมจะไมปรากฏ
ชัดเจนวาไดมีการปดประกาศหรือแจงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยบานพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เร่ือง หลักเกณฑการคัดเลือกผูพักอาศัยและการจาย 
คาสาธารณูปโภคของบานพักแบบอาคารทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหผูเก่ียวของ
รวมทั้งผูฟองคดีที่ ๒ ทราบเมื่อใด แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
เพ่ือขอใหทบทวนการหักเงินเดือนเปนคานํ้าประปา โดยระบุถึงประกาศสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฯ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ และผูฟองคดีที่ ๒  
ไดรองเรียนตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบังในขอหาน้ีพรอมกัน จึงฟงไดวาผูฟองคดีที่ ๒ รูหรือควรรูถึงระเบียบ 
และประกาศอันเปนเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และจะตอง
ยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ การท่ี 
ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๒๔/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเคยเปนพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย 
และไดลาออกจากงานแลวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเม่ือป ๒๕๔๕ ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดนําระบบคาตอบแทนใหมมาใชและใหพนักงานที่อยูในระบบบําเหน็จบํานาญแสดงความประสงค
วาจะเขาระบบคาตอบแทนใหม หรือจะยังคงอยูในระบบคาตอบแทนเดิมตามหนังสือลงวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูฟองคดีเห็นวาวิธีการการคํานวณบําเหน็จบํานาญตามระบบคาตอบแทนใหม
ไมชอบ ทําใหผูฟองคดีไดรับบํานาญนอยกวาระบบเดิม ขอใหศาลเพิกถอนวิธีการคํานวณบํานาญ 
ที่มีผลใหเสื่อมสิทธิและประโยชนของพนักงาน น้ัน ผูฟองคดีเปนผูที่ถูกกระทบสิทธิตามหลักเกณฑ
การคํานวณบํานาญดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ และกรณีดังกลาวเปนการฟองขอใหเพิกถอนกฎ 
ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ 
กอนฟองคดีตอศาล ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลไดทันที เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงผูอํานวยการอาวุโสสายทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยแสดงความประสงคจะเลือกทางเลือกที่ ๑ เขาระบบคาตอบแทนใหม
โดยยังคงรับบําเหน็จบํานาญตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ผูฟองคดียอมรูถึง
วิธีการคํานวณของเงินคาตอบแทนใหม และรวมถึงวิธีการคํานวณบํานาญตามหนังสือลงวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซ่ึงตามหนังสือดังกลาวมีลักษณะบังคับเปนการทั่วไปจึงเปนกฎ ผูฟองคดี
จึงสามารถฟองคดีตอศาลไดทันที จึงรับฟงไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
อยางชาที่สุดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ อันเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูอํานวยการอาวุโส
สายทรัพยากรบุคคลของธนาคารแหงประเทศไทย การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองขอใหศาลเพิกถอนขอ ๑๘ ของระเบียบ 
การทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย
ออกประกาศระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ เม่ือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยกําหนดใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป และใชบังคับกับพนักงานของการทาเรือ 
แหงประเทศไทย เม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนพนักงานของการทาเรือแหงประเทศไทย ผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดจึงอยูในบังคับของระเบียบฉบับน้ีตั้งแตวันที่ระเบียบดังกลาวใชบังคับหรือวันที่เขาเปน
พนักงานของการทาเรือแหงประเทศไทย ในกรณีเขาเปนพนักงานภายหลังวันบังคับใชระเบียบ
ดังกลาว จึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ขอใหเพิกถอนขอ ๑๘ ของระเบียบดังกลาวที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวาไมชอบดวยกฎหมายแลว 
อีกทั้ง ผูฟองคดีทั้งเจ็ดดํารงตําแหนงตั้งแตหัวหนาแผนกหรือระดับ ๓ ขึ้นไป ยอมตองรูหรือ 
ควรรูถึงการมีอยูหรือดํารงอยูของระเบียบดังกลาวที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวาไมชอบดวยกฎหมาย
ตั้งแตกอนที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจะไดรับคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน หรืออยางชาที่สุดในวันที่ 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาการทาเรือ 
แหงประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แจงใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดรวมกันชดใช 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาสินไหมแทน ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงรูหรือควรรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของบทบัญญัติ 
ขอ ๑๘ ของระเบียบขางตน อันเปนเหตุแหงการฟองคดีในขอหาน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ไดรับ
หนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับหนังสือดังกลาว 
ในวันใด แตปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดยื่นอุทธรณโตแยงคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๔ ยอมถือไดวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองขอใหเพิกถอน 
ขอ ๑๘ ของระเบียบดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ อันเปนวันที่ผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดยื่นอุทธรณโตแยงคําสั่งของการทาเรือแหงประเทศไทย ผูฟองคดีทั้งเจ็ดตองยื่นฟองขอให
เพิกถอนขอ ๑๘ ของระเบียบพิพาท ภายในเกาสิบวันนับแตผูฟองคดีทั้งเจ็ดรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี กลาวคือ ตองยื่นฟองภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดยื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๓/๒๕๕๖) 
 

 (๙) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันที่กฎมีผลใชบังคับ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสามคนฟองขอใหศาลยกเลิกเขตรักษาพันธุ
สัตวปาตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบา ปาฝงซาย 
หวยทับทัน และปาหวยสําราญ ในทองที่ตําบลกาบเชิง ตําบลโคกตะเคียน ตําบลตะเคียน  
ตําบลดาน ตําบลแนงมุด ตําบลบักได ตําบลตาเมียง อําเภอกาบเชิง ตําบลตาตุม ตําบล 
เทพรักษา อําเภอสังขะ และตําบลอาโพน ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ใหเปน 
เขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ น้ัน โดยที่มาตรา ๒ ของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
กําหนดให มีผลใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
เม่ือพระราชกฤษฎีกาดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘  
จึงมีผลใชบังคับตั้ งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดสิบสามคนไดเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวตอเน่ืองจากบรรพบุรุษตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๐๐ ติดตอกันตลอดมา จึงตองถือวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสามคนไดรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีเม่ือพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ เม่ือผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดสิบสามคนนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟอง



 
 
๗๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๗-๙๙/๒๕๕๖) 

 

   ๔.๑.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
 

 ๑) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ตองอุทธรณกอนฟองคดี 
 

 (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองวา คําส่ังของนายอําเภอยางตลาดตามคําส่ังลงวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูชวยผูใหญบาน หมูที่ ๑ ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาภายหลังที่นายอําเภอยางตลาดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔  
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูชวยผู ใหญบานแลว ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอนายอําเภอยางตลาด นายอําเภอยางตลาดพิจารณาแลววินิจฉัยยกอุทธรณและมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ พรอมแจง
สิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับผลการอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุผานนายอําเภอยางตลาด  ตอมา ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาอุทธรณ  
โดยวินิจฉัยยกอุทธรณพรอมแจงดวยวา หากผูฟองคดีไมเห็นดวยสามารถยื่นฟองตอ 
ศาลปกครองไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือ โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี
ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือวันใด แตโดยที่มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหการแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจง
เม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ จึงตองถือวาผูฟองคดี 
ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนอยางชา  ดังนั้น ผูฟองคดี
ตองนําคดีมาฟองศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว หรือภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองศาลในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพน
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๔/๒๕๕๕) 

 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 

 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนิสิตแพทยชั้นปที่ ๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฟองวา ไดลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๔ ผานทาง
ระบบอินเตอรเน็ต (REGCHULA) แตรองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เห็นวาเปนการลงทะเบียนเรียนโดยมีหนวยกิตเกินกวาที่ระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยระบบการศึกษาสําหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๕.๒.๑ กําหนด 
และผูฟองคดีมิไดยื่นคํารองขอลงทะเบียนเกินกําหนด รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงมีคําส่ังถอนรายวิชาทฤษฎีสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ของผูฟองคดี
เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีเห็นวาการเพิกถอนรายวิชาดังกลาวไมเปนธรรม ขอให 
ผูฟองคดีไดรับสิทธิในการลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิเขาสอบในวิชาดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ คัดคานการถอนรายวิชาทฤษฎี 
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ตอคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิต  ตอมา 
คณะกรรมการไดมีมติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูฟองคดี
ไดทราบมติดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๕ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแลวตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปนการยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแต 
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการเขตดินแดง 
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ใหผูฟองคดีร้ือถอนพื้นคอนกรีตออกจากที่สาธารณะภายใน  
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕ น้ัน โดยท่ีผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังของผูอํานวยการเขตดินแดงลงวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๕ ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด และผูอํานวยการเขตดินแดงไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณแลว 
กรณีจึงถือไดวากอนฟองคดีน้ีผูฟองคดีไดดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่เกิดแกตนตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่กฎหมาย
กําหนดไวโดยเฉพาะและไดมีการส่ังการตามกฎหมายน้ันตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  นอกจากน้ัน แมพยานหลักฐานเบื้องตนในสํานวน 
จะไมปรากฏขอเท็จจริงที่แจงชัดวาผูฟองคดีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ 



 
 
๗๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตุลาคม ๒๕๕๕ เม่ือใดก็ตาม แตเม่ือนับระยะเวลานับแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่
ผูอํานวยการเขตดินแดงไดมีหนังสือดังกลาวแจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบน้ัน  
เห็นไดวา การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๖ ยอมอยูภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่มีหนังสือดังกลาว ขอเท็จจริง 
จึงรับฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวาผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลวตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการครูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการที่เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคําสั่งลงวันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๒ 
เปนตนไป ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอ 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตปรากฏวาคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกขมีมติให
ยกอุทธรณ และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยใหผูฟองคดีทราบ 
โดยผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวจากเจาหนาที่เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ และไดลงวันที่
รับหนังสือไวที่มุมบนดานขวาของหนังสือ ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไมไดกระทําผิดวินัยตามที่
ถูกกลาวหา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ือง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
และมติของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน  
การที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียน สงไปท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต ๒ ซ่ึงขณะนั้นผูฟองคดียังรับราชการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต ๒  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา 
เขต ๒ จึงเปนที่ทําการตามตําแหนงหนาที่และเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๖  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือหนังสือดังกลาวไดสงไปที่ภูมิลําเนาของผูฟองคดี
โดยมีเจาหนาที่ที่ทํางานอยูในสํานักงานไดลงลายมือชื่อรับไวแทนแลว การแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณจึงมีผลเปนการแจงใหผูฟองคดีทราบแลวนับแตวันที่เจาหนาที่ลงลายมือชื่อรับแทน 
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครองฯ โดยหนังสือที่สงทางไปรษณียดังกลาวไมจําตองระบุตําแหนงของผูฟองคดี  
หรือตองใหผูฟองคดีลงชื่อรับทราบแตอยางใด ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองตอศาลภายในระยะเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
แตเน่ืองจากวันดังกลาวเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีสามารถยื่นฟองคดีไดภายในวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่เร่ิมทําการใหม ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และเพิกถอนมติคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีรับทราบคําส่ังลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการเม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  ตอมา
อนุกรรมการ ก.ตร. เก่ียวกับการอุทธรณไดพิจารณาอุทธรณในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๔๘ มีมติยกอุทธรณและไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจงผล 
การพิจารณาอุทธรณ พรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงหรือทราบคําสั่ง โดยผูฟองคดีทราบผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
แตนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๙๒/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ฟองวา คําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒  
ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น และคําส่ังลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่เพ่ิมโทษ 
ผูฟองคดีเปนปลดออกจากราชการ รวมทั้งมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณและ 
การรองทุกข ที่ยกอุทธรณผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีคําส่ังลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๒ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น  ตอมา คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) โดยอ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวินัยและการออกจากราชการ ไดมีมติใหเพ่ิมโทษ 
ผูฟองคดีเปนปลดออกจากราชการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดมีคําสั่งลงวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพ่ิมโทษผูฟองคดีเปนปลดออกจากราชการตามมติดังกลาว ผูฟองคดี 
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มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อุทธรณคําสั่ง 
ตอประธาน ก.ค.ศ.  ตอมา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข ในการประชุม 
เม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณผูฟองคดี และเลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีทราบมติยกอุทธรณดังกลาว 
พรอมกับแจงสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครอง โดยไดจัดสงหนังสือดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่ทําการไปรษณียศึกษาธิการและไปรษณียจระเขบัว นําจายเม่ือวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีนาย ส . เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยของเอ็ม แอล แมนชั่น  
เปนผูรับหนังสือไว  ดังน้ัน เม่ือมติใหยกอุทธรณดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจงจึงตองถือปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยแจงเปนหนังสือไปยังที่อยูของผูฟองคดีตามที่ 
ผูฟองคดีไดแจงไวตอเจาหนาที่ เม่ือผูฟองคดีไดแจงที่อยูไวในหนังสืออุทธรณของผูฟองคดี 
ทั้ง ๒ ฉบับ วาที่อยูของผูฟองคดี คือ บานเลขที่ ๕๕๕ เอ็ม แอล แมนชั่น ถนนรามอินทรา  
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร การที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจงมติยกอุทธรณดังกลาว 
ไปยังที่อยูตามที่ผูฟองคดีใหไวแกเจาหนาที่ จึงถือวาชอบแลวตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเม่ือมีหลักฐานวานาย ส. เปนผูรับหนังสือ
ดังกลาวไวเม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรับแจงมติยกอุทธรณน้ันแลว
ตั้งแตวันที่หนังสือดังกลาวไปถึงตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ จึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดี
ตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ตองยื่นฟองคดีภายในวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปน 
คําฟองที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน และคําส่ังลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ แกไขคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทั้งสองฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคกลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนแลวเม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ รองทุกขตอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดยื่นรองทุกขตอคณะกรรมการ
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พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภูภายในระยะเวลาสามสิบวันตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓๘ 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ 
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ 
การรองทุกข ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
หนองบัวลําภูจะตองพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับหนังสือรองทุกข แตหากมีความจําเปนใหขยายเวลาไดอีกสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
ตามขอ ๑๑๓ วรรคสอง ของประกาศดังกลาว และเม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงไดรับ
แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  
ซ่ึงหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขแลว  ตอมา เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกไดแจงคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานโคก 
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แกไขคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และในสวนทายยังไดแจงวาหากผูฟองคดีประสงคจะอุทธรณคําสั่ง 
ใหอุทธรณตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกภายใน ๓๐ วัน ดวยก็ตาม แตเม่ือคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปนกรณีที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานโคกเห็นวาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ยังไมสมบูรณ จึงไดแกไขโดยจัดใหมีเหตุผลประกอบการออกคําสั่งตามที่
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิม คือ ใหผูฟองคดี
ออกจากราชการไวกอนตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงมิใชการแกไขในสาระสําคัญ 
ที่จะทําใหผลของการแกไขคําส่ังดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป และมิใชเปนกรณีมีคําส่ังใหมแตอยางใด 
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมจําตองรองทุกขเก่ียวกับคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานโคก ลงวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ อีก กรณีจึงถือไดวากอนนําคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคก  
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานโคก  
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มายื่นฟองตอศาลปกครอง ผูฟองคดีไดดําเนินการใหมีการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังดังกลาวตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  อยางไรก็ตาม  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
ไดมีมติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโคกมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ 
เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแต 
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วันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยสง 
คําฟองทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟอง 
เม่ือลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองว า  ผูฟ อ งค ดี ได ใช สิ ทธิ ในการขอให สํ า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาใหม เพ่ือใหมีการเพิกถอนคําสั่งกรมสามัญศึกษา 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และใหรับผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการครู แตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมพิจารณาเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวและไมรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง 
ไมรับคําขอใหพิจารณาใหมของผูฟองคดีไวพิจารณา น้ัน โดยที่คําส่ังไมรับคําขอใหพิจารณาใหม 
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงอยูภายใตบังคับของมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
เม่ือปรากฏวาคําสั่งดังกลาวไมไดมีการแจงสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงไว จึงมีผลทําให
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาวตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  อยางไรก็ตาม การที่ผูฟองคดี
อางในอุทธรณวาทราบคําสั่งเม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไมปรากฏหลักฐานเพ่ือยืนยันขออาง 
จึงมิอาจรับฟงได จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับดังกลาวอันเปนเหตุแหงการอุทธรณ
อยางเร็วไมเกินวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณเม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นอุทธรณภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ ได รับคําสั่ ง  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีระบุวายื่นตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ แตในซองเอกสารที่ยื่นผูฟองคดีไดระบุถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๑ และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ดวย ซ่ึงสอดคลอง
กับขอเท็จจริงวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีวา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ไมมีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ และการพิจารณาออกคําส่ังลงโทษทางวินัยผูฟองคดีไมไดนําขอมูลจาก 
คําพิพากษามาเปนหลักในการออกคํา ส่ัง  กรณีจึงตองถือวา ผูฟองคดีไดยื่น อุทธรณ 
ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ผูทําคําส่ังทางปกครองตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ และไดมีการพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีแลว เม่ือผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
ดังกลาว กรณีน้ีตองถือวาผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางเร็วที่สุดตั้งแตเม่ือวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนงพนักงาน
สอบสวน (สบ ๓) สถานีตํารวจภูธรสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการที่ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมีคําส่ังลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดทราบคําส่ังดังกลาวเมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  ตอมา 
คณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณาและมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี โดยผูฟองคดี 
ไดทราบมติดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการและมติใหยกอุทธรณดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
และมติดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา เม่ือผูฟองคดีไดทราบคําสั่งของผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณ 
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ โดยในหนังสือฉบับน้ีไดมีการระบุที่อยูวา “บานเลขที่ ๒๑ 
หมูที่ ๔ ตําบลวังมา อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๕๐”  หลังจากน้ัน เม่ือผูฟองคดี 
ไดแถลงการณดวยวาจาตออนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับอุทธรณ  
ทําการแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจเม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ไดมีการเขียน 
ดวยลายมือในสมุดรายงานตัวผูอุทธรณปรากฏขอความวา “พันตํารวจโท อ. ๕๑๐ หมู ๔ ตําบล 
ดานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐”  ตอมา คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
ได ดําเนินการแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ โดยได มีการสงหนังสือ 
แจงผลการพิจารณาอุทธรณ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังบานเลขที่ ๕๑๐ หมูที่ ๔ ตําบลดานสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏมีนางสาว ท. ซ่ึงเก่ียวพันกับผูฟองคดีโดยเปนผูดูแล เปนผูรับแทน
เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ การที่นางสาว ท. ซ่ึงเปนผูดูแลผูฟองคดีไดเปนผูรับหนังสือ 
แจงผลการพิจารณาไวแทนผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ และการสงหนังสือดังกลาว 
ก็ไดมีการสงไปยังที่อยูซ่ึงไดมีการใหไวกับคณะกรรมการขาราชการตํารวจครั้งหลังสุด กรณี 
จึงถือเปนการแจงโดยชอบตามขอ ๑๐ (๒) ประกอบกับขอ ๒๔ ของกฎ ก.ตร. วาดวย 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว เม่ือคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
ไดดําเนินการแจงมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี 
ใหผูฟองคดีทราบโดยชอบแลวเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว หากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับมติขางตนก็ชอบที่จะยื่นฟอง
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ตอศาลปกครองภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓  ดังน้ัน วันสุดทาย 
ที่ผูฟองคดีสามารถยื่นฟองตอศาลปกครองได คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ การท่ีผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  (คําสั่ ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๕๗) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ออกคําสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี
จํานวน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ อุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ แลว แต อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๙ ไดแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ดังกลาว
ใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือนดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
ไดแจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖  
โดยไดสงหนังสือดังกลาวใหแกผูฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังโรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช ซ่ึงถือเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ และนาง ส. 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูที่โรงเรียนดังกลาวเปนผูลงลายมือชื่อในใบตอบรับทางไปรษณีย
ของหนังสือแจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงถือวาผูฟองคดี
ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยชอบตามมาตรา ๖๙ 
วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ การท่ี 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๕๗) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา คําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหงสเจริญที่ให 
ผูฟองคดีโอน (ยาย) จากพนักงานสวนตําบลหงษเจริญ ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ ไปปฏิบัติหนาที่ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปนคําสั่งที่ ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน โดยที่คําสั่งดังกลาวเปนกรณีการโอน (ยาย) 
ผูฟองคดีจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงหน่ึงไปสังกัดยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อีกแหงหน่ึง ซ่ึงตางก็มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีงบประมาณรวมทั้งบุคลากรแยกตางหากจากกัน  
ดังนั้น คําสั่งใหโอน (ยาย) ดังกลาวยอมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอองคการบริหารสวนตําบล
หงษเจริญ และองคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญไดมีความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร แมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพรจะไดพิจารณา
และวินิจฉัยวาผูฟองคดีไมมีสิทธิอุทธรณก็ตาม กรณีก็ยอมถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการ 
ตามขั้นตอนเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว และเม่ือจังหวัดชุมพรโดยผูวาราชการ
จังหวัดชุมพรไดพิจารณามีความเห็นวาผูฟองคดีไมมีสิทธิอุทธรณ และแจงใหนายอําเภอทาแซะ
แจงองคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญเพ่ือดําเนินการตอไป ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๓ กรณีจึงเห็นไดวาผูพิจารณาอุทธรณมีความประสงคที่จะใหคําส่ังดังกลาวออกไปสู
ภายนอกองคกรเพ่ือใหมีผลบังคับผูกพันผูฟองคดี และตอมาองคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจงใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียน  
แตไมปรากฏผูรับ จึงไดแจงอีกคร้ังตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไปยังองคการ
บริหารสวนตําบลวังไผที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยู  แตอยางไรก็ตาม ผูฟองคดีไดชี้แจงตอศาล
และโตแยงมาในคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณจาก
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชุมพรกอนแลวเม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ และตอมาก็ไดรับแจงอีก
เม่ือตนไปปฏิบัติหนาที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังไผ กรณีจึงเห็นไดวาเม่ือไดมีการแจง 
คําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีตามที่ผูวิ นิจฉัยอุทธรณมีความประสงค และขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีก็รับวาไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแลว แมผูฟองคดีจะไดรับแจงจากเจาหนาที่ 
ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดชุมพร แตกรณียอมถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีแลวตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดชุมพร  



 
 
๗๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนกรณีที่ไดรับแจงไมกอนวันที่ระบุในหนังสือจังหวัดชุมพรลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓  
เม่ือผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียนตอศาลในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเห็นไดวา 
ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผู อํานวยการโรงเรียน 
บานหนองหวาเขากรรม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รองทุกขตอ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยใหที่อยูของผูฟองคดีไวกับ
เจาหนาที่ คือ โรงเรียนบานหนองหวาเขากรรม ตําบลหนองแกว อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขสองฉบับตอผูฟองคดี
และผูฟองคดีในฐานะผู อํานวยการโรงเรียน โดยสงหนังสือทั้งสองฉบับในซองเดียวกัน 
ทางไปรษณียตอบรับ ปรากฏวานาง ส. รับซองไปรษณียดังกลาวเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
แตผูฟองคดีรับทราบหนังสือรองทุกขทั้งสองฉบับเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต ๑ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาวเฉพาะในสวนของผูฟองคดี น้ัน ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง 
และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือมีการแจง
คําสั่งทางปกครองเปนหนังสือแลว และไดใหที่อยูไวกับเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่ไดแจงคําสั่ง
ดังกลาวตามที่อยูดังกลาว จึงถือวาผูรับไดรับแจงคําส่ังทางปกครองตั้งแตคําส่ังดังกลาวไปถึง  
สวนมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวน้ัน เปนเพียงบทสันนิษฐานของกฎหมายวา  
หากมีการแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ ยอมรับรองไดวาผูรับไดรับแจงภายใตระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด เวนแตจะมีการพิสูจนเปนอ่ืน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏชัดวาผูฟองคดี 
ไดใหที่อยูไวกับเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยสงไปตามที่อยูดังกลาวทางไปรษณียตอบรับแลว 
และคําสั่งดังกลาวไปถึงผู รับ จึงตองถือวามีการรับแจงคําวินิจฉัยดังกลาวซ่ึงเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตั้งแตคําวินิจฉัยดังกลาวไปถึงตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยมิพึงตองสันนิษฐานวาผูรับไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันสง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามคําชี้แจงของหัวหนาไปรษณียจังหวัดศรีสะเกษ  
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ซ่ึงไมมีสวนไดเสียในคดีน้ีวา ไดนําสงซองไปรษณียไปที่โรงเรียนบานหนองหวาเขากรรมแลว 
แตครูเวรไมอยู พนักงานไปรษณียจึงไดนําจายซองไปรษณียใหแกนาง ส. นองสาวของนาย พ. 
ซ่ึงทําหนาที่ฝายธุรการของโรงเรียนเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นวา เม่ือผูฟองคดี 
ซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในโรงเรียน จึงยอมเปนผูที่ 
มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑการรับไปรษณียภัณฑหรือพัสดุภัณฑที่พนักงาน
ไปรษณียนําสงโรงเรียนในชวงที่โรงเรียนปดภาคเรียน เม่ือปรากฏวาครูเวรไมอยูปฏิบัติหนาที่
จนพนักงานไปรษณียไมอาจสงซองไปรษณียฉบับที่เปนตนเหตุพิพาทในคดีน้ีได ผูฟองคดี 
จึงไมอาจปดความรับผิดชอบในผลแหงการดังกลาวได  อีกทั้ง ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรองทุกขตอ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๑ ก็ควรจะทราบวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อาจจะแจงผลคําวินิจฉัยรองทุกขไดในทุกชวงเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียน ควรจะตองติดตอเปลี่ยนแปลงที่อยู
หรือกระทําการในสิ่งอ่ืนที่เหมาะสม มิใชปลอยปละละเลยจนทําใหเกิดเหตุการณเชนนี้ได  ดังน้ัน  
เม่ือนาง ส. ไดเปนผูรับซองไปรษณียที่บรรจุคําวินิจฉัยรองทุกขตามพิพาท เม่ือวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๕๔ จึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดี
ยื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือลวงพน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา คําส่ังของเทศบาลตําบลเมืองเกาลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๙ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คร้ังที่ ๑ ใหผูฟองคดีเพียง ๐.๕ ขั้น 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และฟองวาคําส่ังของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คร้ังที่ ๒  
และไมจายเงินประโยชนคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให 
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว และมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คร้ังที่ ๒ 
และจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ใหแกผูฟองคดีตามสิทธิที่ควรไดรับ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรองทุกขตอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน กรณีตามขอหาท่ีหน่ึงและขอหาที่สอง 
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ และตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ตามลําดับ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขจึงมีหนาที่ตองวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีภายในเกาสิบวัน ซ่ึงเปนระยะเวลาอยางสูงที่ขยายเวลาไปแลวนับแตวันไดรับ
หนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๔๙ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน 
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การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๔๕ แตเม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานวาคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข 
ได รับเอกสารหลักฐานจากผูบังคับบัญชาอันเปนวันเริ่มตนนับระยะเวลาการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขเม่ือใด ทําใหไมปรากฏวันเริ่มตนที่แนนอน 
ที่จะนับวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีได  อยางไรก็ตาม ปรากฏตามคําฟองคดีน้ีวา  
กอนฟองคดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองขอนแกน โดยมีคําขอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกนเรงพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีในกรณีดังกลาว 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซ่ึงปรากฏตามคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติมของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกนวา คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกนไดพิจารณา
และมีมติยกคํารองทุกขของผูฟองคดีทั้งสองเร่ือง ซ่ึงศาลปกครองขอนแกนมีคําส่ังใหสงสําเนา
คําใหการและสําเนาคําใหการเพ่ิมเติมในคดีดังกลาวใหผูฟองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยสงไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดี 
และปรากฏหลักฐานใบตอบรับไปรษณียวา บิดาของผูฟองคดีไดรับสําเนาคําใหการเม่ือวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และมารดาของผูฟองคดีไดรับสําเนาคําใหการเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูวาคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดขอนแกนไดพิจารณาและมีมติเ ก่ียวกับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีตามหนังสือ 
ทั้งสองฉบับ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีอยางชาสุดเม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อันเปน
วันที่ผูฟองคดีไดทราบคําใหการเพ่ิมเติมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน
ในคดีดังกลาวของศาลปกครองขอนแกนแลว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีทั้งสองขอหาน้ีเม่ือวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๖) 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ 
 

  กรณีฟองวา เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ นาง จ. ไดมีหนังสือ
กลาวหาผูฟองคดีตอสภาทนายความวา ไดวาจางผูฟองคดีใหเปนทนายความแกตางในคดี 
เปนธุระจัดหาตามคดีอาญาของศาลอาญา และผูฟองคดีไดมาขอเงินจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนเงินคาติดตอเจาหนาที่ตํารวจรอยเวร คารถ และคายื่นประกันตัวผูตองหา แตผูฟองคดี
ไมไดกระทําตามที่ตกลงไวและไมยอมคืนเงินให ในระหวางสอบสวนและแสวงหาขอเท็จจริง 
นาง จ. ไดยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหา  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนแลว
เห็นวา ควรลงโทษผูฟองคดีหามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๑ ป ซ่ึงคณะกรรมการ
มรรยาททนายความไดมีมติใหลงโทษลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ ตามคําสั่ง 
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ชี้ขาดความเห็น คดีแดงเลขที่  ๑๘๔ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ตอมา 
คณะกรรมการสภาทนายความไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความ จึงมีมติยืนตามคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความดังกลาว  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําส่ังชี้ขาดความเห็นของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาแลวมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ยืนตามคําส่ังชี้ขาดของคณะกรรมการ 
สภาทนายความที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนมติหรือคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ
ที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ และเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
ยืนตามคําส่ังชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความที่ใหลงโทษผูฟองคดี โดยใหลบชื่อ 
ออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
นายทะเบียนสภาทนายความไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจงใหผูฟองคดีทราบ 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังบานเลขที่ ๑๐๓ หมูที่ ๕ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  
ซ่ึงเปนที่อยูที่ผูฟองคดีระบุในหนังสืออุทธรณอันถือวาเปนที่อยูที่ใหไวกับเจาหนาที่ โดยมีผูรับแทน
ชื่อ ต. เก่ียวพันกับผูรับโดยเปนแม รับไวเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา
นายทะเบียนสภาทนายความไดสงหนังสือแจงคําวิ นิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรมถึงผูฟองคดีตามภูมิลําเนาที่ผูฟองคดีระบุไวในคําอุทธรณแลว แมผูฟองคดี 
จะอางวาไดแยกบานไปอยูตางหากจากมารดา แตผูฟองคดีก็ไมไดแจงยายภูมิลําเนาตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ประกอบกับบานที่ผูฟองคดีอางวาแยกไปอยูตางหาก 
ก็อยูในหมูบานเดียวกันกับภูมิลําเนาเดิม สวนที่ผูฟองคดีกลาวอางวามารดาของผูฟองคดีไมเคย
รับหนังสือดังกลาวโดยไมปรากฏเหตุอันควรแกการรับฟงวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
และนายกสภาทนายความทําเอกสารหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณียเพ่ือเปนผลรายตอ 
ผูฟองคดี ขอเท็จจริงจึงรับฟงไมไดวามารดาของผูฟองคดีไมไดรับหนังสือของนายทะเบียน 
สภาทนายความดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีไดรับทราบผลคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรมที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี เม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๖๙ 
วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
โดยชอบ และถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดี
จะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดี



 
 
๗๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๑/๒๕๕๖) 
   

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองกลับไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกลับมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ใหผูฟองคดีรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความรับผิด 
ทางละเมิดกรณีเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกชมรมกีฬาตําบลหนองกลับในการแขงขันกีฬา 
สิรินธรคัพ คร้ังที่ ๒๑ ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท และกรณีจายเงินสะสม 
ในโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลหนองกลับ จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงไมสามารถเบิกจายได 
โดยผูฟองคดีจะตองรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนในอัตรารอยละ ๖๐ 
ของคาเสียหาย คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๐๐ บาท ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกลับเปนหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ตอมา 
ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคพิจารณาอุทธรณแลวยกอุทธรณ และไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๖ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําส่ังลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๖ นั้น แมไมปรากฏหลักฐานในสํานวนวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
ดังกลาวเมื่อใดก็ตาม แตเม่ือผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
อุทธรณไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหผูฟองคดีและนายอําเภอหนองบัว 
ทราบดวย ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยทายหนังสือดังกลาวเจาหนาที่ไดเรียน
นายอําเภอวาไดแจงสิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองใหผูฟองคดีทราบแลว ประกอบกับ 
ผูฟองคดีอางในคําฟองวา ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ จึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณในวันดังกลาวแลว แมตอมา 
ในชั้นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีไดอางหลักฐานวานายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองกลับได มีหนังสือลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  แจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และผูฟองคดีไดรับเม่ือวันที่๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ก็ตาม ก็หาอาจกลายเปนวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณของผูวาราชการ
จังหวัดนครสวรรคเม่ือไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณจากนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองกลับแตอยางใดไม เม่ือผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่ ๓ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายใน
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวนัที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเปน
การย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖/๒๕๕๗)  
 

 (๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่พนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กร ณีฟ อ ง ว า  ผู ฟ อ งค ดี เป นข า ร าชการตํ า ร วจ  ตํ า แหน ง 
พนักงานสอบสวน (สบ ๒) ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ ๑๑ (ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔) สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ อนุญาตให 
ผูฟองคดีลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป และไดรับพระราชทานยศ
สูงขึ้นเปนกรณีพิเศษ ๑ ชั้นยศ จากยศพันตํารวจโทเปนยศพันตํารวจเอก ตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเปนกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  
แตตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถอนชื่อผูฟองคดี 
ออกจากคําสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีมีกรณีถูกตั้งกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงทางวินัยกอนคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการจะมีผล เปนเหตุให 
ขาดคุณสมบัติในการเขารวมโครงการฯ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
และไมเปนธรรมกับผูฟองคดี จึงมีหนังสือขอความเปนธรรมตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
แตมิไดมีการแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ถอนชื่อผูฟองคดีออกจากคําส่ังอนุญาตให 
ผูฟองคดีลาออกจากราชการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๔ รองทุกขตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเ ม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
ซ่ึงตามขอ ๖ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดวา ระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหพิจารณาและดําเนินการตามขอ ๑๖ ใหแลวเสร็จโดยเร็วอยางชา
ไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๔ เวนแต 
มีเหตุจําเปนที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีก
ไมเกินสองคร้ังโดยแตละครั้งจะตองไมเกินสามสิบวัน  ดังน้ัน การพิจารณาเรื่องรองทุกข 



 
 
๗๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันที่ 
ครบกําหนดหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข แตเม่ือครบกําหนดแลว 
ผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข กรณีจึงถือไดวาวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่พนกําหนดการพิจารณาเรื่องรองทุกขเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุ 
แหงการฟองคดีและชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ 
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา กรมปาไมมีคําสั่งลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงใหม ตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงผูฟองคดี 
เห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของกรมปาไมในสวนที่ใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากที่ผูฟองคดีทราบคําสั่งของกรมปาไมแลว ผูฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ ขอความเปนธรรมตออธิบดีกรมปาไม ถือไดวาผูฟองคดี 
ไดยื่นคํารองทุกขผานผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๒๑ ของ กฎ ก.พ.ค.  
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปนการยื่นคํารองทุกข
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับดังกลาว 
โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 
ตามขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับเดียวกัน จะตองวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี 
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับคํารองทุกขตามขอ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับขางตน  
แมไมปรากฏขอเท็จจริงวาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับหนังสือรองทุกข
ดังกลาวเม่ือใด แตอยางนอยควรไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีไมเกิน ๗ วัน นับแตวันที่ 
ผูฟองคดีมีหนังสือรองทุกขตามนัยมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กลาวคือ ไมเกินวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๒ เม่ือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิไดวินิจฉัยรองทุกข 
ใหแลวเสร็จภายในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแต 
วันดังกลาว คือ สามารถฟองคดีไดตั้งแตวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดี
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เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีคําส่ังลงวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจากผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑ
หรือมาตรฐานที่กําหนด ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของกรมวิทยาศาสตรการแพทยลงวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๓ น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งพิพาทของกรมวิทยาศาสตรการแพทยแลว ผูฟองคดี
ไดยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ รองทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซ่ึงเปนผู มีอํานาจวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จะตองพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองทุกข 
แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาไดอีกไมเกิน
สามสิบวันตามขอ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข และการพิจารณาวินิจฉัย เร่ืองรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงอยางชาที่สุดจะตองแจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบภายในวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๕๓ เม่ือผูฟองคดีประสงคฟองคดีตอศาลปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกข แตขอเท็จจริงปรากฏวา  
เม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลวผูฟองคดีไมไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ กรณีจึงตองถือวา
มีเหตุแหงการฟองคดี และผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีดังกลาวแลวนับตั้งแตวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๕๓ คือ ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยไมจําตองรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงผลการพิจารณา 
ใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มิได มีผลทําให กําหนด 
ระยะเวลาเริ่มตนที่ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลตองเริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูฟองคดี 
ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๐๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักสังคมสงเคราะห
ชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิมีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดี
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร โรงพยาบาลชัยภูมิ  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือขออนุมัติปรับปรุง
ตําแหนงเปนนิติกร โดยขอใหเสนอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนง
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นิติกร  หลังจากน้ัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิมีคําส่ังลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔  
ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงานที่ฝายสวัสดิการสังคมกลุมอํานวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ผูฟองคดี 
จึงไดรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิขอใหทบทวนคําสั่งดังกลาว และขออนุมัติ 
การปรับปรุงตําแหนงของผูฟองคดีเปนตําแหนงนิติกร แตจนถึงวันฟองยังไมไดรับแจงผล 
การพิจารณา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ รองทุกขตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิโดยสงทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนตอบรับเม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคํารองทุกขตามขอ ๑๒ ของกฎ ก.พ.ค. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงในการพิจารณา 
เรื่องรองทุกขดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิตองดําเนินการใหแลวเสร็จอยางชาที่สุดภายใน
ระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองทุกขตามนัยขอ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ดังกลาว  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามใบตอบรับในประเทศของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด วา เจาหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดลงลายมือชื่อรับคํารองทุกขของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔ จึงครบกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกขในวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕   
เม่ือผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไมไดพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในวันดังกลาว  
หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีตอศาลจะตองยื่นคําฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แตเน่ืองจากวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เปนวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล ผูฟองคดีจึงตองยื่นคําฟองภายในวันที่ ๘  พฤษภาคม 
๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปน 
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๗/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลทาแลง 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีตําบลทาแลงมีคําส่ังลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลโดยไมชอบ  
และตอมามีคําสั่งลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลใหม 
อีกคร้ังโดยไมชอบ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เน่ืองจากตามคําส่ังเดิมไดรับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แตตามคําสั่งใหมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียง ๐.๕ ขั้น  อีกทั้ง 
ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนน้ัน ก็มิไดแตงตั้งผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางรวมเปนคณะกรรมการ แตกลับตั้งบุคคลภายนอก
เขาเปนคณะกรรมการแทน กับมิไดนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองทุกขคําสั่งลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒  
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ตอประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีทางไปรษณียลงทะเบียน ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ แตจนถึงวันฟองคดีน้ีผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาดังกลาว  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และคําส่ังลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ น้ัน กรณีดังกลาวมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากการที่นายกเทศมนตรีตําบลทาแลงมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีไวโดยเฉพาะ เม่ือผูฟองคดีเห็นวา 
การที่นายกเทศมนตรีตําบลทาแลงซึ่งเปนผูบงัคับบัญชามีคําส่ังดังกลาว เปนการใชอํานาจหนาที่
ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ผูฟองคดีก็ชอบที่จะ 
รองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข  
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ และขอเท็จจริงก็ปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ สงทางไปรษณียลงทะเบียนอุทธรณตอประธานกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงถือไดวาผูฟองคดีไดรองทุกขตามขอ ๑๔๕ วรรคหน่ึง ของประกาศ 
ฉบับดังกลาว แมไมปรากฏหลักฐานวาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี 
ไดรับหนังสือรองทุกขเม่ือใด แตก็ตองถือวาไดรับอยางชาไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ 
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกขจะตอง
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดี
ตามขอ ๑๔๙ ของประกาศดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดี 
ยังไมไดรับแจงผลการรองทุกขน้ัน กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในวันที่พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี คือ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ซ่ึงหากผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองก็จะตองฟองภายในเกาสิบวันนับแต 
วันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟองเม่ือวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเ ม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา  ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ใหแกผูฟองคดีรอยละ ๑ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการเลื่อนเงินเดือนดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ อุทธรณและรองทุกขการเลื่อนเงินเดือน 



 
 
๗๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ของผูฟองคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ม.)  
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามขอ ๖ (๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเปนกรณีที่
ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับหนังสือรองทุกขฉบับดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงตามขอ ๑๕ ของขอบังคับเดียวกัน ใหคณะกรรมการ ก.อ.ม. 
พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือรองทุกข 
คือ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เม่ือไมปรากฏวาคณะกรรมการ ก.อ.ม. ไดพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข คือ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  
แมผูฟองคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหอธิการบดีชี้แจงความคืบหนา 
การดําเนินการเรื่องรองทุกขดังกลาว ก็ไมมีผลใหการพนระยะเวลาการฟองคดีตองเลื่อนออกไป
หรือเกิดสิทธิใหมในการฟองคดีแตอยางใด การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ครูโรงเรียน
อนุบาลคูเมืองเม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
ไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 
คูเมืองซึ่งเปนผูใชอํานาจในฐานะผูบังคับบัญชาทําคําส่ังเสนอใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรี รัมย ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในเขตการศึกษาพิจารณาและมีคําสั่ง 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดี โดยไมเคยแจงคําสั่งและเหตุผลในการไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาผู อํานวยการโรงเรียนมีอคติในการจัดทําเอกสาร  
ไมยึดหลักคุณธรรม ไมโปรงใส ไมไดพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดี 
จึงไดทําหนังสือรองทุกขลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ขอความเปนธรรมตอสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย แตจนกระทั่งบัดน้ีผูฟองคดีก็ไมไดรับการชี้แจงแสดงเหตุผล
ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจการไมเลื่อนขั้นเงินเดือนจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๔๕ 
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ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน คร้ังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๓) น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ รองทุกขตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ เดิม)  
ซ่ึงเปนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ เดิม) โดยปรากฏหลักฐานการประทับตราลงรับไวเม่ือวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๓ แต อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ มิไดแจงผล 
การพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ กรณีจึงตองถือวานับแตผูฟองคดีไดรองทุกขตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓  
อันเปนวันที่ผูฟองคดีทราบเร่ืองอันเปนเหตุแหงการรองทุกข โดยเม่ือมีการรองทุกขแลว ขอ ๑๓ 
วรรคหน่ึง ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑  
กําหนดวา ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ 
แลวแตกรณี แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลา
พิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 
และวรรคสองกําหนดวา ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ  
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  
แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว 
เปนหลักฐานในรายงานการประชุม กรณีจึงถือไดวามีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากการที่ผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลคูเมืองมีคําสั่งที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีไวโดยเฉพาะแลว เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ รองทุกขตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต ๔ ซ่ึงเปนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔  
เพ่ืออุทธรณคําสั่งดังกลาว ถือไดวาผูฟองคดีไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว แตไมปรากฏวาไดมีการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว กรณีจึงตองถือวาสิทธิ
การฟองคดีของผูฟองคดีไดเร่ิมตนขึ้นในวันที่พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
และผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปน
ระยะเวลากวาหน่ึงปนับแตผูฟองคดีไดรองทุกขไว จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา



 
 
๗๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๕/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลทุงคลองที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอประธานคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเจาหนาที่ของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุไดรับหนังสืออุทธรณเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
แตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามขอ ๑๑๕ 
วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง หลักเกณฑ 
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ 
การรองทุกข ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ มิไดดําเนินการพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดี 
ใหแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับคําอุทธรณตามขอ ๑๑๓ วรรคสอง ของประกาศดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงเปนวันที่พนกําหนดหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณดังกลาว 
ตอประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนโดยวิธีสงทางไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) เม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๑๙/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบคําส่ังพิพาทเม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
และมีหนังสือยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอประธาน ก.ค.ศ. เม่ือวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  
อันเปนการยื่นอุทธรณคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได รับแจงคําสั่ ง ซ่ึง ก .ค .ศ .  
ตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบภายใน
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาวตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนอยางชา  
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แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ก.ค.ศ. ไมไดวินิจฉัยคําอุทธรณและแจงผลคําวินิจฉัยคําอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบภายในวันดังกลาว กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีและผูฟองคดี 
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีน้ี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
คือ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน
เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๒ ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน   
เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยื่นตอเจาหนาที่เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดี กลาวคือ  
อยางชาที่สุด คือ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ คือ อยางชาที่สุดตองยื่นฟองคดีภายในวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองตอศาล โดยมีคําขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๒ ภายหลังจากที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
เปนเวลาถึงหน่ึงปเศษ แมผูฟองคดีจะอุทธรณคําส่ังดังกลาวแลว แตเม่ือมีการย่ืนฟองคดี
ภายหลังจากมีสิทธิฟองคดีถึงเจ็ดเดือนเศษ กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๑/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารโรงจอดรถออกทั้งหมดใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง หากพนกําหนดแลวจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน โดยท่ีตามมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหผูไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
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การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีได รับจากคําสั่งของนายกเทศมนตรี 
เมืองจันทบุรีที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีไวโดยเฉพาะ  ดังน้ัน กอนยื่นฟองคดีน้ีผูฟองคดี 
ตองใชสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่ง โดยทําคําอุทธรณเปนหนังสือยื่นตอนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีซ่ึงเปน 
ผูออกคําสั่งทางปกครองดังกลาว และในการพิจารณาอุทธรณผูถูกฟองคดีจะจัดสงอุทธรณไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะตองมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจง
คําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
มีคําวินิจฉัยอุทธรณและแจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายในเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวและผูฟองคดีไมพอใจในผลของคําวินิจฉัยอุทธรณน้ัน  
หรือเปนกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมิไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณและแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ใหผูฟองคดีทราบภายในเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว แลวแตกรณี 
ผูฟองคดีก็ชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
หรือภายในเกาสิบวันนับแตวันพนกําหนดเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว แลวแตกรณี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําสั่งของนายกเทศมนตรี
เมืองจันทบุรี จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีได ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
เม่ือนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีไดรับคําอุทธรณเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายกเทศมนตรี
เมืองจันทบุรีจะตองจัดสงอุทธรณไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะตอง
มีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมิไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
กรณีจึงถือไดวาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ คือ 
ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๕) 
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 ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงบัญญัติวา ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ น้ัน ใชเฉพาะกับ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณ และไดแจงผลการวินิจฉัย 
ใหผูอุทธรณทราบแลวเทาน้ัน ซ่ึงหากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ก็ใหเสนอคดี 
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ สวนกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมิไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในเวลาอันสมควร คือ ภายในเจ็ดสิบวันนับแต 
วันที่เจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําอุทธรณ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผูอุทธรณยอมมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งหามไมใหใชหรือยินยอมใหบุคคลใด 
ใชอาคารพิพาททั้งหมดจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตของนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรคตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ โดยย่ืนตอนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 
เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตองมีคําวินิจฉัยอุทธรณ 
และแจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบภายในเจ็ดสิบวันนับแตวันที่นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรคไดรับคําอุทธรณดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แตเม่ือ 
พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยังมิไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณ 
และแจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบ จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดีน้ีนับแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ 
๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  กรณีจึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๔/๒๕๕๕ และ 
ที่ ๘๑๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

   กรณีฟองวา  ผูฟองคดีเปนราษฎรผู มีสิทธิ เลือกผู ใหญบาน  
และเปนผูมีสิทธิลงสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน หมูที่ ๑ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากกรณีเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นาย ส. 
ผูใหญบาน หมูที่ ๑ ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหนงผูใหญบาน ซ่ึงนายอําเภอคลองหลวง
ไดอนุมัติใหนาย ส. ลาออกจากการเปนผูใหญบาน และไดออกประกาศลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ กําหนดใหวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนวันรับสมัครรับเลือกเปน
ผูใหญบาน และใหวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนวันเลือกผูใหญบาน แตปรากฏวามีนาย ส. 



 
 
๗๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพียงคนเดียวที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายอําเภอคลองหลวงจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ แตงตั้งใหนาย ส. เปนผูใหญบาน ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของนายอําเภอคลองหลวง
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการลาออกของนาย ส. เปนไปโดยไมสุจริต และนายอําเภอ 
คลองหลวงดําเนินการโดยไมโปรงใส ไมประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบถึงการลาออก  
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ยื่นคัดคานคําส่ังแตงตั้งผูใหญบาน
ดังกลาว  ตอมา นายอําเภอคลองหลวงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจงผูฟองคดีวา
นายอําเภอคลองหลวงไดดําเนินการเลือกผูใหญบานถูกตองตามขั้นตอนตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไวแลว ผูฟองคดี 
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ อุทธรณคําวินิจฉัยของนายอําเภอคลองหลวงตอ 
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี แตผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีมิไดวินิจฉัยหรือสั่งการใหเปนไปตาม
กฎหมายแตอยางใด  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เร่ือง การเลือกผูใหญบานของนายอําเภอคลองหลวง เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งใหนาย ส. 
เปนผูใหญบาน ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และใหดําเนินการเลือกผูใหญบานใหม 
ตามกฎหมาย น้ัน การที่นายอําเภอคลองหลวงมีคําส่ังแตงตั้งผูใหญบาน ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ และผูฟองคดีไดทําคํารองคัดคานคําส่ังแตงตั้งดังกลาวตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานีจึงตองวินิจฉัยคํารองคัดคานใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอ 
คลองหลวงมีคําสั่งแตงตั้งตามขอ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีไมไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามคํารองคัดคาน 
ของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีในวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว คือ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
และผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เปนอยางชา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
ทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนด 
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๗) 
  กรณีฟองวา การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญไมเปนธรรม เน่ืองจากผูฟองคดี
ไมไดเปนผูขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย และควรที่จะใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงกอนมีคําส่ัง  
อีกทั้งไมมีการใหเหตุผลเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือถอดถอนผูฟองคดีไวในคําสั่งดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญที่ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดังกลาว 
และใหผูฟองคดีกลับเขาดํารงตําแหนงเดิม น้ัน  คําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
พรสําราญที่สั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ  
ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ (๒)  
และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว  
ถาผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําสั่งโดยยื่นตอเจาหนาที่
ผูทําคําส่ัง คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และนายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ  
ในฐานะเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีหนาที่ตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณ
คือ ผูฟองคดีทราบผลการวินิจฉัยโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
คําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตถาไมเห็นดวยกับ 
คําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาขางตน และใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน แตถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว  ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหกสิบวัน 
นับแตวันที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไดรับคําอุทธรณ หากมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวได ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตองมีหนังสือแจงให
ผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณจึงจะขยายออกไปอีก 
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดหกสิบวัน  ดังนั้น ในกรณีที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ไมมีหนังสือแจงเหตุจําเปนตองขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณทราบกอนครบ 
หกสิบวันนับแตวันที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไดรับคําอุทธรณ ตองถือวาวันที่ครบหกสิบวัน
ดังกลาวเปนวันที่ผูอุทธรณไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบตามขั้นตอน 
หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว และสามารถใชสิทธิฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือวาวันถัดจากวันครบกําหนดหกสิบวัน คือ วันที่



 
 
๗๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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หกสิบเอ็ดเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และเริ่มนับเปนวันแรกที่ใชสิทธิ
ฟองคดีไดตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวานายกองคการ
บริหารสวนตําบลพรสําราญผูออกคําสั่งทางปกครองที่พิพาทไดรับหนังสืออุทธรณคําสั่ง 
ทางปกครองดังกลาวจากผูฟองคดีในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไมปรากฏวาผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงเหตุจําเปนตองขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ
กอนครบหกสิบวันนับแตวันที่นายกองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญไดรับคําอุทธรณ 
กลาวคือ กอนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงถือวาวันที่ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ เปนวันที่ผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบตามขั้นตอน 
หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว ผูฟองคดีจึงสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได
ภายในเกาสิบวัน โดยเริ่มนับวันแรกตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

  กรณีฟองวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคําเตย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ชวยราชการที่องคการบริหาร 
สวนตําบลกุรุคุ และไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจงานจางโครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมูที่ ๓ หมูที่ ๔ และหมูที่ ๖ ตําบลกุรุคุ  ตอมา องคการบริหารสวนตําบลกุรุคุ
ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลกุรุคุโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว น้ัน โดยที่คําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินดังกลาว เปนคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไมปรากฏวา
มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ  
ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว 
ในหมวด ๒ สวนที่ ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี
ไดรับแจงคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลกุรุคุ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และไดยื่นหนังสือ
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุ  
แมไมปรากฏหลักฐานแนชัดวานายกองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุไดรับหนังสืออุทธรณคําสั่ง
ของผูฟองคดีเม่ือใด แตปรากฏหลักฐานวาปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุไดทําหนังสือ 
เสนอขออุทธรณของผูฟองคดีตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
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๒๕๕๕ และนายกองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุไดมีคําส่ังในวันเดียวกัน ซ่ึงกรณีน้ีเม่ือนายก
องคการบริหารสวนตําบลกุรุคุไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดี นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลกุรุคุตองรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ตามขอ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือพิจารณาอุทธรณภายใน
สามสิบวัน และผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ 
กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน นายกองคการบริหารสวนตําบลกุรุคุ 
และผูวาราชการจังหวัดนครพนมจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน คือ 
ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกอนครบกําหนดเวลาผูวาราชการจังหวัดนครพนม
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไดอีกสามสิบวัน แตจากขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
กอนครบกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดนครพนมมิไดมีหนังสือขอขยายเวลา
พิจารณาอุทธรณแจงไปยังผูฟองคดี  กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีและผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในประเด็นดังกลาวแลวนับตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ซ่ึงผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๕ หรืออยางชาที่สุดตองฟองคดีภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยไมจําตองรอ 
ผลการวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดนครพนม การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล 
เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๗) 

 

 (๓) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
อยางชาที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองพิพาท 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 (๔) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
อยางเร็วที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    ๒) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมตองอุทธรณกอนการฟองคดี 
 

 (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครอง 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๘๐๐ ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มาจากนาย ว. 
ตอมา ผูฟองคดีไปขอรังวัดสอบเขตที่ดิน จากการรังวัดที่ดินเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  
ทําใหผูฟองคดีพบวาที่ดินทางดานทิศเหนือมีรองรอยการขุดดินตลอดแนวเพื่อทําเปนรองนํ้า 
และปรากฏวานาง ค. เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งตั้งอยูทางดานทิศเหนือของที่ดินของผูฟองคดี 
ไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล โดยถือเอา 
รองน้ําดังกลาวเปนลําหวยสาธารณประโยชนแบงเขตแดนของที่ดิน  ตอมา ผูฟองคดีไดตรวจสอบ
หลักฐานที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๐๑๑ ของนาง ค. พบวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาสิชล ระบุไววาทางทิศใตของที่ดินแปลงดังกลาวจดกับลําหวยสาธารณประโยชน ทั้งที่
บริเวณดังกลาวเปนรองรอยการขุดดินตลอดแนวเพ่ือทําเปนรองนํ้าในที่ดินของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีเห็นวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล และกรมที่ดิน ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑ ใหแกนาง ค. โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล และกรมที่ดิน รวมกันหรือแทนกันโดยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
เพิกถอนลําหวยสาธารณประโยชนที่ระบุไวในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑ ตําบลขนอม อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ของผูฟองคดี น้ัน โดยที่การออกโฉนดที่ดินเปนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เจาพนักงานที่ดิน
อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินรับรองความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกผูมีชื่อ 
ในโฉนดที่ดิน จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคดีน้ีผูฟองคดีกลาวอางวาผูฟองคดีไดตรวจสอบโฉนดที่ดิน 
เลขท่ี ๘๐๑๑ ของนาง ค. จึงทําใหพบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินดังกลาวรุกล้ําที่ดิน 
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ของผูฟองคดี  ดังน้ัน วันที่ผูฟองคดีไดตรวจสอบโฉนดท่ีดินดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูวา 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑ ใหแกนาง ค. 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย แตเน่ืองจากไมปรากฏขอเท็จจริงแนชัดวาผูฟองคดีไดขอตรวจสอบ
โฉนดที่ดินพิพาทจากเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล เม่ือใด แตปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดยื่นฟองนาง ค. ตอศาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑ ของนาง ค.  ดังน้ัน ยอมถือไดวา
วันที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑ ใหแกนาง ค. โดยไมชอบดวยกฎหมาย
เปนอยางชา การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔ จึงเปน
การฟองคดีที่ลวงพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๐๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามเปนผูครอบครองที่ ดินซึ่งไดรับ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา โดยผูฟองคดีทั้งสามไดเขาทําประโยชนในที่ดิน หมูที่ ๖ ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย (เดิม คือ อําเภอชุมพวง) จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
นาวาตรี ช. ไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสามออกจากที่ดินดังกลาวโดยอางวาไดซ้ือที่ดิน น.ส. ๓  
เลขที่ ๔๙ ที่ผูฟองคดีทั้งสามครอบครองอยูจากการขายทอดตลาด ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา  
น.ส. ๓ ดังกลาว ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๗ นาง ฉ. ไดยื่นเรื่อง
ขอออก น.ส. ๓ ที่พิพาทกับสํานักงานที่ ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ทับที่ ดิน 
ของผูฟองคดีทั้งสาม ทั้งที่ในขณะนั้นที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ที่พิพาทอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
และอยูในความดูแลของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงตามความเปนจริง 
ไมเคยมีเอกสารเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไมสามารถนําไปขอออก น.ส. ๓ ได ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๙ เปนเอกสาร 
ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย และมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเพิกถอน น.ส. ๓  
เลขที่ ๔๙ และใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
ตามกฎหมายเดิม น้ัน โดยที่หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่พิพาทเปนคําสั่ง 
ทางปกครอง และเนื่องจากผูฟองคดีทั้งสามมิใชคูกรณีในการออก น.ส. ๓ ที่พิพาท ผูฟองคดี 
ทั้งสามจึงไมจําตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายภายในฝายปกครองกอนฟองคดีตอศาล เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามอางวาผูฟองคดี 
ทั้งสามทราบวามีการออก น .ส . ๓ เลขที่ ๔๙ ทับที่ ดินของผูฟองคดีทั้งสามจากการท่ี 
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นาวาตรี ช. นํา น.ส. ๓ ดังกลาวมาแสดงและแจงใหผูฟองคดีทั้งสามออกจากที่ดินดังกลาว  
เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีทั้งสามรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี ผูฟองคดีทั้งสามจึงตองนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแต 
วันดังกลาวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
จึงเปนการยื่นฟองเ ม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๓/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา  
ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙๙๒ ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ใหแกนาง ส.  
โดยการรังวัดทําใหรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแผนที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. 
โดยเฉพาะดานที่ติดลําเหมืองสาธารณประโยชน มีหลักเขตเพิ่มขึ้นทํามุมขามลําเหมืองดังกลาว
จนรุกล้ําที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๐๔ ของผูฟองคดี โดยไมไดแจงใหผูฟองคดีไปชี้ระวัง 
แนวเขตและลงชื่อรวมเปนพยาน และใหเจาหนาที่ฝายปกครองทองถิ่นรับรองการเปล่ียนรูปแผนที่
และแนวเขตของลําเหมืองดังกลาว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  นอกจากน้ี เม่ือผูฟองคดี
ไดนําหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๐๔ ไปยื่นคําขอรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา ไดทําการรังวัดสอบเขตเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ปรากฏวา 
นายอําเภอเกาะคาและนายกเทศมนตรีตําบลลําปางหลวงไดคัดคานวาผูฟองคดีนํารังวัด 
ทับลําเหมืองสาธารณประโยชน สวนนาง ส. และนาง ม. คัดคานวาผูฟองคดีนํารังวัดทับที่ดิน
ของบุคคลทั้งสอง เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา ทําการไกลเกลี่ยแลว คูกรณี 
ไมสามารถตกลงกันได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙๙๒ ตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา 
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินดังกลาวใหมใหถูกตอง น้ัน โดยที่การออกโฉนดที่ดินดังกลาว 
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเม่ือผูฟองคดีไมไดเปนคูกรณีในการออกโฉนดที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมตอง
อุทธรณกอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดนําหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ไปขอรังวัดตรวจสอบเนื้อที่และในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
เจาหนาที่ไดทําการรังวัดที่ดิน แตนายอําเภอเกาะคาและนายกเทศมนตรีตําบลลําปางหลวง 
ไดคัดคานวาผูฟองคดีนํารังวัดทับลําเหมืองสาธารณประโยชน สวนนาง ส. กับนาง ม. คัดคานวา 
ผูฟองคดีนํารังวัดทับที่ดินของบุคคลทั้งสอง  ตอมา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา ไดทําการสอบสวนไกลเกลี่ยตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคหา  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แตคูกรณีไมสามารถตกลงกันได จึงถือวาวันดังกลาวผูฟองคดี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๗ 
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รูชัดเจนวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙๙๒ ของนาง ส. รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีตองยื่นคําฟอง
ตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๙๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดเชียงรายดําเนินการ 
จดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดกตามที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๓๐๓๗ 
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยไมไดปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน  
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เน่ืองจากไดรับจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทใหแกนาง ส. ผูที่ถึงแกความตายแลว ทั้งที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายไดทราบขอเท็จจริงดังกลาว แตก็ไมไดดําเนินการตรวจสอบ
จํานวนทายาทผู มีสิทธิรับมรดกวามีจํานวนเทาใด จึงทําใหรายการสารบัญจดทะเบียน 
ของโฉนดที่ดินพิพาทไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของนาง ส.  
ไดรับความเสียหาย ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายที่จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการสารบัญจดทะเบียนดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือชี้แจงตามคําสั่งศาลวา 
ผูฟองคดีไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายการสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินพิพาทเกี่ยวกับ
รายการจดทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ จึงถือไดวาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  
เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว
ในวันอาทิตยที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันในวันจันทรที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลเม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ รูหรือควรรู เหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๐/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับมรดกที่ดินจากมารดาจํานวน ๔ ไร  
๒ งาน ๕๐ ตารางวา และไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว  ตอมา ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ออกหนังสืออนุญาตให
นาง ท. เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับมรดก 
จากมารดา จํานวน ๒ ไร และปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานีออกหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) จํานวนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ทําใหที่ดินที่ผูฟองคดี 
ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมีจํานวนไมครบ ๔ ไร ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวา



 
 
๗๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การกระทําของปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตให 
เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ที่ออกใหแกนาง ท. น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีทราบวาปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดินใหแกนาง ท. เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับ
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีออกใหแก
ผูฟองคดี วันดังกลาวจึงถือเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดี 
จะตองยื่นฟองขอหานี้ตอศาลภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๖/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองเปนทายาทของนาย ม. 
บิดาผูถึงแกกรรม ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
ออกโฉนดที่ ดินเลขที่  ๑๗๖๗๗๓  ใหแกนาย ส .  ทําใหที่ ดินของบิดาผูฟองคดีทั้ งสอง 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๔ มีจํานวนเนื้อที่ขาดหายไป ผูฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาท 
ของนาย ม. ไดรองขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปางใหแกไขแลว แตไมเปนผล จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๓ ของนาย ส . น้ัน   
เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบิดาของผูฟองคดีได รับเอกสารสิทธิประเภทหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินดังกลาวเม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ และไดนําไป 
ขอออกเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๔ โดยผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูไปรับโฉนดดังกลาวดวยตนเอง 
เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาที่ดินในโฉนดดังกลาวลดนอยลง
หรือขาดหายไปไมวาจะดวยเหตุประการใดก็ตาม ผูฟองคดีทั้งสองยอมจะตองรูหรือควรรูตั้งแต
วันที่ไดรับมอบโฉนดที่ดินนั้นแลว กรณีจึงถือไดวาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เปนวันที่ผูฟองคดี 
ทั้งสองไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลว ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งสองประสงคจะฟองขอให
เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกใหแกนาย ส. ผูฟองคดีทั้งสองจะตองยื่นฟองคดีตอศาลภายใน
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบ
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การท่ีผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๕๖) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนบุตรของนาง บ. ซ่ึงเปนผูครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๖๓  
หมูที่ ๓ ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เน้ือที่ ๓ ไร ๙๐ ตารางวา โดยมีการออก น.ส. ๓ 
เลขที่ ๔๖๓ เม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๐ และเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔ นาง บ. ถึงแกความตาย  
ผูฟองคดีจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ ดินพิพาทตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ และครอบครองและ 
ทําประโยชนในที่ ดินพิพาทตลอดมา  ตอมา เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดี 
นําหลักฐาน น.ส. ๓ ดังกลาวยื่นขอรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
สาขาแมทา ปรากฏวานาย ส. ไดคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอางวาที่ดินพิพาทท้ังแปลง
เปนของตนซึ่งรับมรดกมาจากนาย ก. เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ และไดครอบครอง 
ทําประโยชนในที่ดินดังกลาวตลอดมา ผูฟองคดีจึงทราบวาเม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สาขาแมทา ไดออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๕๕ เน้ือที่ ๒ ไร  
๒ งาน ๑๖ ตารางวา ทับที่ดินของมารดาผูฟองคดี โดยที่มารดาของผูฟองคดีไมทราบวา 
มีการออก น.ส. ๓ ก. ทับซอนกันแตอยางใด เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สาขาแมทา  
ทําการสอบสวนเปรียบเทียบผูฟองคดีและผูคัดคาน แตผูฟองคดีและผูคัดคานขอให 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สาขาแมทา ไมสอบสวนเปรียบเทียบและขอใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดลําพูน สาขาแมทา ดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของกฎหมายและสั่งการตอไป  
ผูฟองคดีเห็นวาการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๕๕ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง ขอใหศาลเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.)  
เลขที่ ๒๙๕๕ ตําบลทาสบเสาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เน้ือที่ ๒ ไร ๒ งาน ๑๖ ตารางวา น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีนําหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๖๓ ไปขอออกโฉนดที่ดิน 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สาขาแมทา แตในวันทําการรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
ตามคําขอของผูฟองคดี นาย ส. เจาของรวมที่ดินตามหลกัฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๕๕ คัดคาน
การรังวัดอางวาผูฟองคดีนํารังวัดทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๕๕ ทั้งแปลง  
และเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดลําพูน สาขาแมทา นัดผูฟองคดีและนาย ส . เพ่ือทําการ 
สอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงทั้งสองฝายตกลงกันไมไดและไมประสงคจะใหทําการสอบสวนเปรียบเทียบ แตตองการให 
เจาพนักงานที่ดินดําเนินการไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายตอไป กรณีจึงถือวาผูฟองคดี 
รูชัดเจนแลววามีการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๕๕ ทับที่ ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๔๖๓  
ของผูฟองคดีอยางชาที่สุดในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองศาลภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดี



 
 
๗๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสามฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม 
สาขาทาอุเทน ไดออกหนังสือ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๖๔ และเลขที่ ๒๒๖๕ ตําบลทาจําปา  
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ใหแกนาย ศ. เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๓ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ดินซึ่งผูฟองคดีทั้งสาม 
ไดครอบครองและทําประโยชนอยูมากอน เปนเหตุใหนาง น. ซ่ึงเปนผูซ้ือที่ดินตามหลักฐาน 
น.ส. ๓ ก. ทั้งสองแปลงมาจากนาย ศ. พรอมดวยนาย บ. และนาย ศ. รวมกันนํารถไถบุกรุก 
เขาไปในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ โดยอางวาเปนที่ดินที่มีหลักฐานเปน น.ส. ๓ ก.  
ผูฟองคดีที่ ๑ กับที่ ๓ โตแยงการกระทําของบุคคลท้ังสามและไดมีการนําขอพิพาทขึ้นตอสู 
เปนคดีในศาลยุติธรรม คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา  ตอมา นาย บ. กับพวก 
ไดนําเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีดังกลาวบุกรุกเขาไปในที่ดินที่ผูฟองคดีที่ ๒ 
ครอบครองและทําประโยชนอยู ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่ง
เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๖๔ และเลขที่ ๒๒๖๕ ที่ออกใหแกนาย ศ. น้ัน เม่ือผูฟองคดีที่ ๒ 
มิใชคูกรณีในกระบวนการพิจารณาคําขอออก น.ส. ๓ ก. ที่จะมีสิทธิอุทธรณ น.ส. ๓ ก. น้ัน  
ตามบทบัญญัติในหมวด ๒ สวนที่ ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีที่ ๒ จึงฟองคดีน้ีไดทันทีที่รูวามีการออก น.ส. ๓ ก. ทั้งสองแปลงทับที่ดิน
ของตน โดยจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูวามีการออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาว  
ฉะนั้น เม่ือสามีของผูฟองคดีที่ ๒ รองทุกขตอพนักงานสอบสวนวา เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๔ นาฬิกา นาย บ. กับพวกไดนําเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี 
บุกรุกเขาไปตัดทําลายลวดหนามและตนยางพาราที่ปลูกอยูในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๒ จึงถือไดวา
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนวันที่ผูฟองคดีที่ ๒ รูหรือควรรูถึงการออก น.ส. ๓ ก.  
เลขที่ ๒๒๖๔ และเลขที่ ๒๒๖๕ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาทาอุเทน วา 
เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีที่ ๒ 
ไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๕๖) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย ๘๑๓ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามสําเนา
ระเบียบวาระการประชุม (รายงานการประชุม) คณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย ๘๑๓ เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา ผูฟองคดี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๖๑ 
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ไดเขารวมประชุมในคณะทํางานดังกลาว โดยมีรายชื่อเปนผูเขารวมประชุมลําดับที่ ๑๘  
ซ่ึงตามระเบียบวาระที่ ๑ เปนเรื่องแจงการแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย ๘๑๓ เพ่ือกําหนดแนวทางการพิสูจนสิทธิ 
การครอบครองที่ดิน กรณีจึงตองรับฟงวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย ๘๑๓ ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี อยางชาที่สุดในวันที่มี 
การประชุมคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีฟองวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ แตงตั้งใหนาย น.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผู อํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และเห็นชอบใหทําสัญญาวาจางผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเวลาสี่ป 
เปนการขัดตอระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ฉบับที่ ๙ วาดวย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระดํารงตําแหนง การคัดเลือก  การพนจากตําแหนง  
การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงสองป น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามคําส่ังคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงตองรูหรือควรรูการดํารงตําแหนง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ การท่ี 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๖/๒๕๕๕) 
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 (๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ไดรับทราบคําสั่งทางปกครอง 

 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลศาลายา ฟองวา ไดมีหนังสือถึงนายอําเภอพุทธมณฑลขอใหตรวจสอบและวินิจฉัย
กรณีการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา เน่ืองจากนายก 
องคการบริหารสวนตําบลศาลายาไดจัดซ้ือกับผูประกอบการซึ่งเปนคนในครอบครัว นายอําเภอ 
พุทธมณฑลมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ แจงผลตรวจสอบใหผูฟองคดีทราบวา 
ไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีวา  
การที่ภรรยาท่ีมิชอบดวยกฎหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลศาลายาเขาทําสัญญา 
กับองคการบริหารสวนตําบล ไมถือวาผูน้ันเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา
ดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  ตอมา นายอําเภอพุทธมณฑล 
ไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบวา คําวินิจฉัยของนายอําเภอพุทธมณฑล 
ชอบดวยกฎหมายแลวและเปนที่สุดไมสามารถอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวได พรอมกับแจงสิทธิ
ในการฟองคดีตอศาลปกครองตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงผูฟองคดีไดรับแจง
เม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และคําวินิจฉัยอุทธรณลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ น้ัน โดยท่ี
มาตรา ๔๗ ตรี แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
บัญญัติใหคําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด คดีน้ีจึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องนี้กอนนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครอง  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยของนายอําเภอพุทธมณฑล 
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ จึงตองนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองภายในวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ แตเน่ืองจากวันดังกลาวเปนวันเสาร ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดี 
จึงตองนําคดีมายื่นฟองภายในวันจันทรที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี 
ตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๓/๒๕๕๕) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 
 

  กรณีฟองวา  ผูฟองคดีเปนทายาทของผู รับบริการ ท่ีได รับ 
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และความเสียหายดังกลาวเปนผลโดยตรงจาก 
การวินิจฉัยโรคลาชา ทําใหการดูแลรักษาลาชาและไมไดมาตรฐานสากลและเปนการปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ ผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด การท่ีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
บริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
และไมจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูฟองคดีจึงเปนการออกคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีกลาวอางวา  
ผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่แจงมติของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ใหยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๕๗) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนในที่ดินโดยไมมี
หลักฐานแสดงสิทธิใด ๆ ตั้งอยู หมูที่ ๑ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  
เน้ือที่ประมาณ ๘๐ ตารางวา โดยอางวาอยูอาศัยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๙  ตอมา เม่ือวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกลาว แตไดรับแจง 
จากเจาหนาที่วาที่ ดินของผูฟองคดีมีการออกหลักฐานเปนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
ที่ดินเลขที่ ๑๔๘๐ ตั้งอยูที่บานโละ หมูที่ ๔ ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  
ไปแลวเม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒ และผูฟองคดีไมมีหลักฐานใด ๆ ที่จะนํามายื่นประกอบ 
การขอออกโฉนดที่ ดิน จึงไมสามารถดําเนินการใหได ทั้งปรากฏขอเท็จจริงในคําฟอง 
ของผูฟองคดีวา ผูฟองคดีก็ทราบวาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ องคการบริหารสวนตําบลบานโละ 
ไดยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดคัดคาน
การรังวัด แตองคการบริหารสวนตําบลบานโละอางวาไดกันที่ดินในสวนของผูฟองคดีไวแลว  
ผูฟองคดีจึงไมไดติดตามเรื่องดังกลาวอีก  ดังน้ัน กรณีจึงถือไดวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรู 
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ถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด คือ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดี 
ไปยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินและไดทราบวามีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดิน
ของผูฟองคดีเม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๕๖) 
  กรณีฟองวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใหถอนคํารองขอ 
เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ๑๙๖ ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๔๙๒๕ III ๘๒๙๐  
เน้ือที่ ๘ ไร ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ของผูฟองคดี โดยอางวาเปนพ้ืนที่ซ่ึงอยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน 
และตองกันคืนกรมปาไม อันเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายและเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
กับผูฟองคดี เน่ืองจากที่ ดินแปลงของบุคคลอ่ืนซ่ึงอยูติดตอกันกลับไดรับการจัดสรรให 
เขาทําประโยชนได จึงฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหสั่งเพิกถอนมติดังกลาวเฉพาะในสวนที่เก่ียวของ
กับผูฟองคดี ซ่ึงมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกลาวเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี จึงมีลักษณะเปน
คําสั่งทางปกครอง เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดมีมติอนุมัติใหเกษตรกรเขาทําประโยชนในที่ดินจํานวน ๑,๑๖๐ ราย และใหเพิกถอนคําขอ 
เขาทําประโยชนในที่ดินแปลงเลขที่ ๑๙๖ ของผูฟองคดีในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชไดแจงมติดังกลาว
ใหทุกคนรวมทั้งผูฟองคดีทราบโดยการออกประกาศ เ ร่ือง ผลการคัดเลือกเกษตรกร 
เขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ เพ่ือใหเกษตรกรหรือผูมีสวนไดเสียทราบโดยทั่วกัน อันเปนการดําเนินการตามขอ ๑๑ 
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการคัดเลือกเกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิได รับที่ ดินจากการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่กําหนดวา 
ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรตามขอ ๙ โดยมีแผนผัง
การจัดแบงแปลงที่ดิน ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไดใหความเห็นชอบแลว
ประกอบดวย (ถามี) และมีบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูไดรับการคัดเลือกและไดรับที่ดินทํากินดวย  
ประกาศดังกลาวใหปดไวในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ที่ทําการกํานันแหงทองที่ และที่ชุมชนในทองที่ ซ่ึงได มี 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ... กรณีจึงเห็นไดวา การแจงมติ
ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชในกรณีน้ีมีเกษตรกรผูที่รับทราบคําสั่ง 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เกินกวาหาสิบคน ซ่ึงตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ .ศ .  ๒๕๓๙ บัญญัติให ในกรณีที่ มีผู รับคําสั่ งเ กินหาสิบคนเจาหนาที่จะแจงใหทราบ 
โดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของเจาหนาที่ และท่ีวาการอําเภอที่ผู รับมีภูมิลําเนาก็ได  
ในกรณีน้ีใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว   
แตอยางไรก็ตาม โดยที่กรณีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการปดประกาศวันใด คงปรากฏ 
แตเพียงวันที่ออกประกาศ คือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และวันที่สงประกาศไปเพ่ือขอ 
ความรวมมือใหปดประกาศ คือ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แตเม่ือพิจารณาเทียบเคียงกับ 
การออกประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ใหเกษตรกรยื่นคํารองขอ
เขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับทราบและไปยื่นคํารองฯ เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนระยะเวลารวม  
๑๐ วัน แลว จึงอาจถือไดวามีการปดประกาศ เร่ือง ผลการคัดเลือกเกษตรกรฯ ณ ที่วาการอําเภอ
และที่ทําการกํานันแหงทองที่ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนอยางชา และถือวา 
ผูฟองคดีไดรับแจงผลการคัดเลือกเกษตรกรฯ เม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ถือวา 
มีการปดประกาศฯ คือ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟอง
ตอศาลเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาในการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๗๗/๒๕๕๖) 

 กรณีผูฟองคดีฟองโตแยงประกาศของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทน
ทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน เร่ือง แจงรายชื่อ “ผูไมมีสิทธิ” ที่จะไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน 
ไมมีเอกสารสิทธิ) คาทดแทนรื้อยายสิ่งปลูกสราง และตนไมหรือไมผลที่ถูกเขตชลประทาน
บริเวณพ้ืนที่กอสรางหัวงาน อาคารประกอบและอางเก็บนํ้า (เดิม) ของโครงการอางเก็บนํ้าหวยน้ํารี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ น้ัน โดยที่ประกาศพิพาทเปนคําสั่ง
ทางปกครองที่กระทําโดยคณะกรรมการ ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ จึงไมอยูในเง่ือนไขที่ผูฟองคดี 
ตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กอนนําคดี
มาฟองตอศาล เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบประกาศพิพาทดังกลาวที่แจงตามหนังสือสํานักงาน
กอสราง ๑๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ผูฟองคดีจึงตอง 
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีอางวาไดฝากซองเอกสารคําฟองใหนาย น. ไปสงที่ที่ทําการไปรษณีย



 
 
๗๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทุงเสลี่ยมเม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๑.๒๙ นาฬิกา ตามสําเนาใบรับฝาก
บริการไปรษณียในประเทศ ป. ๒๑๑ เลขที่สิ่งของ RH ๑๔๓๙-๙๒๕๒๗ TH ซ่ึงหัวหนาไปรษณีย
ทุงเสลี่ยมไดทําคําชี้แจงตอศาล รับฟงไดวา การใหบริการรับฝากไปรษณียตามสําเนาใบรับฝาก
บริการไปรษณียในประเทศ ป. ๒๑๑ เลขที่สิ่งของ RH ๑๔๓๙-๙๒๕๒๗ TH ตามที่ผูฟองคดี 
อางสงตอศาลนั้น เปนการฝากสงไปรษณียลงทะเบียนมีใบตอบรับ (AR) และนําจายดวน
ปลายทาง (EXPRESS) ที่ไดนําฝากสงแกเจาพนักงานไปรษณีย ณ ที่ทําการไปรษณียทุงเสลี่ยม
เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  แตอยางไรก็ดี เม่ือไดพิจารณาซองเอกสารคําฟองที่สํานักงาน
ศาลปกครองพิษณุโลกไดลงรับไวเม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปรากฏหลักฐานตราประทับ
ที่ดวงตราไปรษณียากรที่ปดบนซองเอกสารระบุขอความ ไปรษณียกําแพงเพชร รหัสไปรษณีย 
๖๒๐๐๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงขัดแยงกับคําชี้แจงของหัวหนาไปรษณียทุงเสลี่ยม 
ที่ระบุวา สิ่งของตามใบรับฝากบริการไปรษณียในประเทศ ป. ๒๑๑ ดังกลาว ไดนําจายใหกับ
ผูรับปลายทางพิษณุโลกแลวเม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับไมปรากฏหลักฐานใด 
บนซองเอกสารคําฟองของผูฟองคดีที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงใหศาลเชื่อไดวา  
ซองเอกสารคําฟองดังกลาวเปนซองเอกสารที่นําฝากสงตามใบรับฝากบริการไปรษณีย 
ในประเทศ ป. ๒๑๑ เลขที่สิ่งของ RH ๑๔๓๙-๙๒๕๒๗ TH กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ไดยื่นคําฟองสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผูฟองคดีจึงมิได 
รับประโยชนในการนับอายุความตามนัยมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
และกรณีจึงตองถือเอาวันที่เจาหนาที่ของสํานักงานศาลปกครองพิษณุโลกไดรับคําฟอง 
ของผูฟองคดีไวเม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนวันยื่นคําฟองตอศาล จึงเปนการยื่นคําฟอง
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๖๘/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะออกใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และใบรับรอง
การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใหแก
บริษัท อ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอน
ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ น้ัน  
โดยท่ีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๔ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ และใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร  
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคลอันเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเน่ืองจากผูฟองคดีทั้งเจ็ดมิใชคูกรณีในการออกใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และใบรับรอง 
การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงไมอยู
ในบังคับตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
กอนการฟองคดีไวโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับสําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ
เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
ตั้งแตวันดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีทั้งเจ็ดจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองภายในวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๔ แตผูฟองคดีทั้งเจ็ดนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๔๔/๒๕๕๖)  
 

 (๓) กรณีที่ไมตองมีการอุทธรณคําสั่งกอน แตหากผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาว ถือวาวันที่ย่ืนหนังสือโตแยงคัดคานเปนวันที่รู
เหตุแหงการฟองคดี 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินตามหลักฐานหนังสือ น.ส. ๓ 
เลขท่ี ๒๒๐ จากนาย ท.  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟองคดีไดนําเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน
ตามหลักฐาน น.ส. ๓ แปลงดังกลาวเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๘๓๕ ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร 
จังหวัดรอยเอ็ด เน้ือที่ ๑๙ ไร ๓ งาน ๑๘ ตารางวา มีสวนที่เหลือประมาณ ๔ เมตร ถึง ๕ เมตร 
มีทางสาธารณะกั้นกลางยังมิไดมีการออกโฉนด  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลดินดํา
ไดเขาปกแนวเขตที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงทราบวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕ ตําบลดินดํา ก่ิงอําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด ใหแกนาย ว. 
ทับที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอน



 
 
๗๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โฉนดที่ดินเลขที่ดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลดินดํา
เขาไปปกแนวเขตที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดี ผูฟองคดีไดคัดคานและทราบวาที่ดินสวนที่เหลือ
ถูกนาย ว. ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รองเรียนตออธิบดีกรมที่ดินขอใหตรวจสอบยอนหลังการออก น.ส. ๓  
หรือโฉนดที่ดินทับที่ดินแปลงอ่ืน เห็นวา ผูฟองคดีชอบที่จะฟองคดีตอศาลปกครองไดภายใน
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ นับแตวันที่ 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รองเรียนตออธิบดีกรมที่ดินขอใหตรวจสอบ
ยอนหลังการออก น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินทับที่ดินแปลงอ่ืน เม่ือนับแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
อันเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีจนถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดี น้ี 
มาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แลว เปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา กรมที่ดินโดยผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ จบ ๐๖๓๖ ในที่ดินเลขที่ ๔๑๑ 
ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง น้ัน แมวาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทดังกลาว 
จะเปนคําสั่งทางปกครอง แตเม่ือผูฟองคดีมิใชคูกรณีในคําส่ังทางปกครองดังกลาว การฟองคดี
ในขอหาน้ีจึงเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะที่ผูฟองคดีจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงตามคําฟองของผูฟองคดีไมปรากฏวา ในการดําเนินการ 
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ จบ ๐๖๓๖ เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ อันเปนเหตุ
แหงการฟองคดีในขอหาน้ี ไดมีการแจงใหผูฟองคดีทราบถึงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ดังกลาว และแมจะปรากฏขอเท็จจริงวากรมธนารักษโดยธนารักษพ้ืนที่จันทบุรีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงผูฟองคดี แจงวาที่ดินพิพาทมีหลักฐานเปนหนังสือสําคัญ 
สําหรับที่หลวงดังกลาวก็ตาม แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือใด   
แตอยางไรก็ดี เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
อุทธรณการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาวไปยังหนวยงานตาง ๆ กรณีจึงถือไดวา 
วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทอยางชาที่สุด คือ 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองนําคดีในขอหานี้มายื่นฟองตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองฯ กลาวคือ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองตอศาลภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ 
ผูฟองคดียื่นคําฟองเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือลวงพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๘/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีฟองวา สํานักงานธนารักษพ้ืนที่สกลนครไดใหสิทธิ
การเชาที่ดินราชพัสดุบริเวณอางเก็บนํ้าชลประทานน้ําอูน เน้ือที่ ๗ ไร ๓ งาน ๘๐ ตารางวา 
บานกุดตะกาบ หมูที่ ๑๗ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แกนาย พ. ซ่ึงผูฟองคดี
เห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชน 
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ เน่ืองจากสํานักงานธนารักษพ้ืนที่สกลนครมิไดปดประกาศ 
ในบริเวณที่ดินที่ใหเชา และนาย พ. ผูเชาไมมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบดังกลาวกําหนด  
ขอใหสํานักงานธนารักษพ้ืนที่สกลนครยกเลิกสิทธิการเชาที่ราชพัสดุบริเวณดังกลาวของนาย พ.  
และใหสิทธิการเชาแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอความเปนธรรมตอ 
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ผู ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดใหเชาที่ราชพัสดุ 
ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร ตามกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบหนังสือ 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ ตามคําส่ังกรมธนารักษ  
ที่ ๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงตอมาผูวาราชการจังหวัดสกลนครไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจงใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีไมมีสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
พิพาท จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีนับแตวันที่ไดรับทราบหนังสือ
ดังกลาว และชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  
จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๒/๒๕๕๖) 
 กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 
ไดออกหนังสืออนุญาตใหนาย พ. เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ข)  
แปลงเลขที่ ๗ ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๓๗๙๘ เลขที่ ๑๐๕๑๘ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เน้ือที่  
๑๖ ไร ๒๑ ตารางวา ทับที่ดินซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองไดถือครองทําประโยชน ผูฟองคดีทั้งสอง 
ไดมีคํารองลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬขอให
ดําเนินการแกไขรูปแผนที่แปลงที่ดินในระวาง ส.ป.ก. ๔-๐๑ข คัดคานการออกเอกสารสิทธิ 
และขอใหตรวจสอบแนวเขตแลว แตไมไดรับการแกไขแตอยางใด ขอใหศาลเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ข) ตําแหนงที่ดินแปลงที่ ๗  
ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๓๗๙๘ เลขที่ ๑๐๕๑๘ ดังกลาว น้ัน เม่ือเหตุแหงการฟองคดีน้ีเน่ืองมาจาก
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สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ข) ตําแหนงที่ดินแปลงที่ ๗ ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๓๗๙๘ เลขที่ ๑๐๕๑๘ แกนาย พ. 
โดยออกหนังสือดังกลาวทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสองไดครอบครองทําประโยชน และผูฟองคดี 
ทั้งสองไดมีคํารองลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 
ขอคัดคานการออกหนังสือใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาว กรณีจึงฟงไดวา 
ผูฟองคดีทั้งสองไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การท่ี 
ผูฟองคดีทั้งสองนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา คําส่ังของเทศบาลนครยะลาที่อนุญาตใหบริษัท พ. 
กอสรางอาคาร คสล. ๑ ชั้น ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
โดยอนุญาตใหใชผนังและโครงสรางรวมกับอาคารของผูฟองคดี เปนคํา ส่ังที่ ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เนื่องจากใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวอาศัยสัญญาที่ทําขึ้นระหวางบริษัท พ.  
กับนาย ว. เจาของอาคารเดิมที่มีขอตกลงกันวานาย ว. ยินยอมใหมีการใชผนังรวมกับอาคาร
ของผูฟองคดีได ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาสัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับเฉพาะบุคคลท่ีเปนคูสัญญา
เทาน้ัน และบริษัท พ. ไดขออนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวภายหลังจากที่อาคารดังกลาว 
โอนมาเปนของผูฟองคดีแลว จึงไมอาจกลาวอางสัญญาดังกลาวกับผูฟองคดีได ขอใหศาล
พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตของเทศบาลนครยะลา น้ัน ผูฟองคดีมีสิทธิที่จะยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครองไดโดยทันทีเน่ืองจากผูฟองคดีไมใชคูกรณีในการขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดังกลาวที่จะตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แมวาคดีน้ีจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับทราบถึง
การออกใบอนุญาตดังกลาวเม่ือใด แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมอบหมายให
สํานักงานทนายความ ก. มีหนังสือขอใหบริษัท พ. ระงับการกอสรางและเจรจาเรียกคาเสียหาย 
และตอมานาย ช. สามีของผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงนายกเทศมนตรี
นครยะลาขอคัดคานการกอสรางอาคารตามใบอนุญาตของเทศบาลนครยะลา จึงถือไดวา 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  
ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ จะตองยื่นฟองภายในวันที่  
๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ การที่ฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปน 
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การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ําอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  
ออกใบอนุญาตใหผูรองสอด (บริษัท ย.) กอสรางอาคารเพื่อใชเปนโรงงานผลิตไฟฟาชีวมวล 
ซ่ึงตั้งอยูที่หมูที่ ๔ ตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (อ. ๑) เลขที่ ๑/๒๕๕๕ ถึงเลขที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่  
๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน แมวาการออกใบอนุญาตใหผูรองสอดกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาชีวมวล 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ําเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ซ่ึงถือเปนคําส่ัง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
แตโดยที่ผูฟองคดีทั้งสิบมิใชคูกรณีในการออกคําส่ังทางปกครองดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสิบ 
จึงไมอยูในบังคับที่จะตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
กอนการฟองคดีตามมาตรา  ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ เ ดียวกันแตอยางใด  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ําอนุญาตใหผูรองสอด 
กอสรางโรงงานผลิตไฟฟาชีวมวล แตไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีทั้งสิบไดรูถึงการอนุญาตให
ผูรองสอดกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาชีวมวลเม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีทั้งสิบไดลงลายมือชื่อรวมกับ
นาย ว. เพ่ือยื่นหนังสือคัดคานการอนุญาตใหผูรองสอดกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาชีวมวล
ดังกลาวตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงถือวา
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีทั้งสิบรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุด และเม่ือ 
ผูฟองคดีทั้งสิบไดยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
ภายในกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๖/๒๕๕๖) 
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 (๔) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขซึ่งออกเม่ือลวงพนระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

  กรณีผูฟองคดีฟองวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
แมไมปรากฏขอเท็จจริงวาองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครไดรับคําอุทธรณเม่ือใด แตการที่ 
ผูฟองคดีรับราชการในหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จึงสันนิษฐานไดวา  
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครได รับหนังสืออุทธรณดังกลาวภายในวันเดียวกัน  
ซ่ึงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไดรับคําอุทธรณ หากมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตองมีหนังสือแจงให 
ผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณจึงจะขยายออกไปอีก
สามสิบวันนับแตวันที่ครบหกสิบวัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงผูฟองคดีแจงเหตุจําเปนตอง
ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปอีกสามสิบวัน ซ่ึงเปนการแจงเหตุจําเปนเม่ือพนกําหนด
หกสิบวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับคําอุทธรณ ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณจึงไมอาจ 
ขยายออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และตองถือวาวันที่ครบ 
หกสิบวัน  คือ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เปนวันที่ผูฟองคดีได ดําเ นินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวแลวและสามารถ
ใชสิทธิฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือวา
วันถัดจากวันครบกําหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนวันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และนับเปนวันแรกที่เร่ิมใชสิทธิฟองคดีขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่เรียกใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยไมตองรอคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอีกตอไป การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองขอใหศาล 
เพิกถอนคําส่ังดังกลาวในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลา 
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การฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด แตโดยที่ปรากฏขอเท็จจริงตอมาวาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนครมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ แจงผูฟองคดีวา ผูวาราชการจังหวัด
สกลนครซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดวินิจฉัยวา คําอุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น  
พรอมแจงวาหากประสงคจะโตแยงคําวินิจฉัยอุทธรณใหทําเปนหนังสือยื่นตอศาลปกครอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครที่สั่งให 
ผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนและการใชดุลพินิจวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด
สกลนครไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองคดีน้ี น้ัน คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเปนคําสั่ง 
ทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและมีผลเปนการยืนยันคําส่ังองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน แมในคําขอ 
ทายคําฟองจะระบุแตเพียงขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยไมไดระบุขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณก็ตาม แตในคําบรรยายฟอง
ของผูฟองคดีไดโตแยงวาไมเห็นดวยกับดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดสกลนครที่วินิจฉัยวา
อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น ประกอบกับผูฟองคดีนําคดีมาฟองภายหลังได รับแจง 
คําวินิจฉัยอุทธรณแลว ยอมเปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดียื่นฟองคดีโดยมีความประสงคที่ตองการ
จะใหศาลพิจารณาคดีตามผลคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิฟองขอใหศาล 
เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณอันเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีขอใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงรับคําฟอง 
ที่ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณไวพิจารณาได  อน่ึง แมคําฟองในคดีน้ีผูฟองคดีจะมิไดฟอง
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ เปนผูถูกฟองคดีดวยก็ตาม 
แตศาลปกครองชั้นตนก็อาจมีคําสั่งเรียกผูวาราชการจังหวัดสกลนครเขามาเปนคูกรณีในคดี 
ดวยการรองสอดตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๔.๑.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

 ๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 
ไดมีประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ เร่ือง รับสมัครคัดเลือก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  
เขต ๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต ๔ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ไมดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. 
กําหนดไว ขอใหเพิกถอนประกาศรับสมัครฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือประกาศรับสมัครดังกลาว  
เปนประกาศที่ กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการคัดเลือก 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ซ่ึงมีผลบังคับเปนการทั่วไปที่มิไดกําหนดตัวผูรับคําสั่งทางปกครอง
ไวเปนการเฉพาะแตใชบังคับกับการรับสมัครในคร้ังนี้เพียงคร้ังเดียว ประกาศรับสมัครดังกลาว
จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป และเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากประกาศดังกลาวไวโดยเฉพาะ และพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากคําส่ังทางปกครองทั่วไปไว ผูฟองคดีจึงไมจําตอง
ดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กอนยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองแตอยางใด แตเม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบถึงประกาศ 
รับสมัครของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ฉบับลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๕ เม่ือใด แตยอมไมกอนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันออกประกาศ  
เ ม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๕๕  จึงเปนการยื่นคําฟอง 
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๔/๒๕๕๕) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 
 

  กรณีผูฟองคดีทั้งสิบสามคนซึ่งเปนผูปวยโรคบวมน้ําเหลืองและไดเขารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการรักษา 
โรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการที่คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลือง 
ดวยวิธีดังกลาว ทําใหผูฟองคดีทั้งสิบสามคนและผูปวยโรคบวมน้ําเหลืองประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
ไมสามารถเขารับการรักษาดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ยุบเลิกโครงการรักษา
โรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ัน โดยท่ี
ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอนฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับทั่วไปกับการรักษาโรคบวมน้ําเหลือง
ดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ มิไดกําหนดใหใชบังคับกับผูฟองคดีทั้งสิบสามคนและ 
ผูรองสอดทั้งสิบหาคนโดยตรงเปนการเฉพาะ ประกาศดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําสั่ง 
ทางปกครองประเภทคําสั่งทางปกครองทั่วไป ผูฟองคดีทั้งสิบสามคนและผูรองสอดทั้งสิบหาคน
จึงไมจําตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสิบสามคน 
และผูรองสอดทั้งสิบหาคนไดรับทราบประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เม่ือใด แตอยางเร็วที่ผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ  
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบสามคนยื่นฟองคดีในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
จึงเปนการยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน สวนกรณีผูรองสอดทั้งสิบหาคนยื่นคํารองขอเขามาเปนคูกรณี
รวมกับฝายผูฟองคดีทั้งสิบสามคนนั้น ซ่ึงคํารองของผูรองสอดทั้งสิบหาคนถือเปนคําฟอง  
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูรองสอดทั้งสิบหาคนยื่นคํารองขอ
เขามาเปนคูกรณีรวมกับฝายผูฟองคดีทั้งสิบสามคนตอศาลปกครองในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ กรณีจึงเปนการยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดวยเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๙๙/๒๕๕๕) 
 
 



 
 
๗๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
ไดรับคําชี้แจงจากเจาหนาที่เก่ียวกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

      

    ๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
ที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

           กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

     

     กรณีที่ผูฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
เพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ 
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ๗ สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ น้ัน การออกประกาศฉบับดังกลาวเปนการอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเลื่อนขาราชการ 
พลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ โดยการประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามประกาศดังกลาวน้ันมีลักษณะ 
เปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป หากผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําให
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ก็ยอมที่จะนําคดีไปฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศดังกลาว 
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงหัวหนา
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและวิธีการ
คัดเลือกตามประกาศดังกลาว และตอมาผูฟองคดีก็ไดเขารับการสอบสัมภาษณเม่ือวันที่  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับประกาศ
ดังกลาว การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีในขอหาน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปน
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๕) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

    กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนประกาศประกวดราคาจางพัฒนา 
และปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ น้ัน เม่ือพิจารณาประกาศประกวดราคาดังกลาว
แลวเห็นวาไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองอุทธรณกอนนําคดีมาฟองตอศาล ประกอบกับ
ประกาศประกวดราคาดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไปที่มิไดกําหนดตัวผูรับคําสั่ง
ไวโดยเฉพาะ จึงมิใชคําสั่งทางปกครองที่อยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมอาจเปนคูกรณีที่จะไดรับการแจงสิทธิอุทธรณได 
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี 
เปนผูประกอบกิจการคาเครื่องวิทยุคมนาคมและระบบสื่อสารดาวเทียมโดยไดเคยมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบการประกวดราคา
ตามประกาศประกวดราคาจางพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม 
ของกระทรวงมหาดไทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เน่ืองจาก
เห็นวามีการล็อกสเปกของอุปกรณหลายรายการและมีลักษณะเปนการกีดกันผูฟองคดีไมให 
เขารวมประกวดราคา ซ่ึงแมไมปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบประกาศประกวดราคาดังกลาวเม่ือใด  
แตอยางชาตองไมเกินวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือดังกลาว กรณีจึงตองถือวาวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๔ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๔/๒๕๕๖) 
 

  ๔.๑.๔ กรณีฟองขอใหศาลสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน  

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

    กรณีฟองวา การรถไฟแหงประเทศไทยไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
ในการท่ีจะนําที่ดินไปจัดทําเปนตลาดนัดเพ่ือหารายได การที่การรถไฟแหงประเทศไทย 
รับมอบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรคืนจากกรุงเทพมหานคร และดําเนินกิจการตลาดนัดจตุจักร 
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหการรถไฟแหงประเทศไทย
และผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย ระงับการบริหารกิจการตลาดนัดจตุจักร และใหการรถไฟ 



 
 
๗๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประเทศไทยสงมอบพ้ืนที่ตลาดนัดจตุจักรใหกรุงเทพมหานครดําเนินกิจการตลาดนัดจตุจักร
ตามอํานาจหนาที่ตอไป น้ัน เม่ือขอเท็จจริงในคําฟองและเอกสารประกอบคําฟองของผูฟองคดีที่ ๑ 
ถึงที่ ๓๑ รับฟงไดวา กรุงเทพมหานครเชาที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยมาจัดทําตลาดนัด
จตุจักร  ตอมา สัญญาเชาที่ดินเพ่ือดําเนินกิจการตลาดนัดจตุจักรระหวางกรุงเทพมหานคร 
กับการรถไฟแหงประเทศไทยสิ้นสุดลงเม่ือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และไมมีการตอสัญญาอีก 
การรถไฟแหงประเทศไทยจึงไดเขาดําเนินกิจการตลาดนัดจตุจักรตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๕ เปนตนมา และไดออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงใหผูไดรับสิทธิ
ในแผงคาในตลาดนัดจตุจักรอยูเดิมซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ ดวย ไปทําสัญญาเชา 
กับการรถไฟแหงประเทศไทย  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ เปนผูไดรับสิทธิในแผงคา 
และทําการคาขายอยูในตลาดนัดจตุจักรอยูแลวในขณะที่มีการปดประกาศของการรถไฟ 
แหงประเทศไทยฉบับดังกลาว โดยในประกาศมีขอความระบุวาใหผูเชาแผงคาเดิมไปทําสัญญา
และชําระคาเชาแผงตามประกาศดังกลาวอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณี 
จึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ จะตองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลวนับแต 
วันที่มีการปดประกาศดังกลาวในตลาดนัดจตุจักร หรืออยางชาที่สุดตองรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีแลวภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันสุดทายที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ 
จะตองไปทําสัญญาและชําระคาเชากับการรถไฟแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในประกาศ
ดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ จึงตองยื่นคําฟองตอศาลทั้งสองขอหาภายในกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กลาวคือ จะตองยื่นคําฟอง
ตอศาลภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  
การที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปน 
การยื่นคําฟองตอศาลเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๗) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 กรณีผูฟองคดี ซ่ึงถือสัญชาติ อังกฤษ  ฟองวา  การที่สํ า นักงาน 
ตรวจคนเขาเมืองมีคําส่ังหามมิใหผูฟองคดีเขามาในราชอาณาจักร โดยอางวาผูฟองคดีเปนบุคคล 
ที่มีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีชื่อผูฟองคดีอยูในบัญชีรายชื่อคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหาม
มิใหเขามาในราชอาณาจักร เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนชื่อของ 
ผูฟองคดีออกจากบัญชีรายชื่อดังกลาว รวมถึงการบันทึกขอมูลในระบบขอมูลการตรวจคนเขาเมือง
ที่ระบุลักษณะวาผูฟองคดีเปนคนตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร และหามมิใหสํานักงาน 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตรวจคนเขาเมืองหรือพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองกระทําการใด ๆ  
อันเปนอุปสรรคตอสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการเขาเมืองของผูฟองคดี น้ัน แมขอเท็จจริง 
ในคดีน้ีจะปรากฏวา ขณะที่ผูฟองคดีถูกสงตัวกลับออกนอกราชอาณาจักรเม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๓ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดบันทึกลงในหนังสือเดินทางของผูฟองคดีวา ผูน้ีถูกดําเนินคดี
ขอหาประกอบอาชีพฯ (งานตองหาม) ศาลพิพากษาจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๕๐๐ บาท  
โทษจํารอ ๑ ป คดีถึงที่สุดแลว เปนบุคคลตองหามฯ ตามมาตรา ๑๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหเดินทางออกไปในวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ แตเน่ืองจากผูฟองคดีอางในคําฟองวา เม่ือกลางป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูฟองคดี 
ไดเดินทางมาประเทศไทยอีกคร้ังทางดานตรวจคนเขาเมืองสนามบินสุวรรณภูมิโดยไดรับแจง
จากเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวา ผูฟองคดีเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิให
เขาประเทศตามบัญชีรายชื่อคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร  
จึงไมอนุญาตใหผูฟองคดีเขามาในราชอาณาจักร  ดังนั้น จึงรับฟงไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหานี้ตั้งแตกลางป พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองขอหาน้ี
ตอศาลเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๖) 
 

  ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟองคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

 กรณีฟองวา เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ วัดเขาไกรลาศไดยื่นคําขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน โดยอาศัยหลักฐาน 
ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๗๕ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เน้ือที่ประมาณ ๕๐ ไร ซ่ึงศาลฎีกา 
มีคําพิพากษาแลววา ที่พิพาทเปนที่ของวัดเขาไกรลาศ โดยในการรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาว เจาหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน มิไดทําการรังวัด
ตามแผนที่พิพาทในคดีดังกลาว ทําใหทับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขท่ี ๕๖๕ ที่ผูฟองคดี
ครอบครองทําประโยชนตอเน่ืองมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยปลูกสรางบานพักอาศัยเลขที่ ๑๐๘ 
และ ๑๐๘/๑ ทั้งแปลง ผูฟองคดีไดคัดคานการรังวัดดังกลาว  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ทําการสอบสวนเปรียบเทียบ แตคูกรณีไมสามารถตกลงกันได เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน จึงมีคําส่ังลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหออกโฉนดที่ดินใหแก
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วัดเขาไกรลาศ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากทําใหผูฟองคดี 
เสียสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง 
ดังกลาว น้ัน แมวาคําส่ังสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหออกโฉนดท่ีดินใหแกวัดเขาไกรลาศ เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๖๐ 
วรรคหนึ่ ง  แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน  ซ่ึ งถือเปนคํา ส่ังทางปกครองตามมาตรา  ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตโดยที่มาตรา ๖๐ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายดังกลาว ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ บัญญัติวา เม่ือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังประการใดแลว ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณี 
เพ่ือทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
รับทราบคําสั่ง จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องดังกลาวไว
โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
ไมต่ํากวาที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมจําตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ไดระบุระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองตอศาลปกครองไวในคําสั่ง
ดังกลาว พรอมทั้งไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และปรากฏ
หลักฐานวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลว ผูฟองคดี 
จึงตองยื่นฟองตอศาลปกครองภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายใน 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ การที่นําคดีน้ีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  
จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยามีคําส่ังเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยาที่ ๔๐/๒๕๕๔ ไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี และสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพะเยานําที่ดินของผูฟองคดีไปออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหแกบุคคลอ่ืนไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และเพิกถอนเอกสารสิทธิ 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาออกใหแกผูอ่ืน และใหสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยาออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน ในประเด็นที่ผูฟองคดีอางวาสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยาปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยามีหนังสือ 
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ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และสําเนาคําสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๔ ใหแกผูฟองคดีพรอมแจงสิทธิให 
ผูฟองคดีฟองคดีตอศาลปกครองภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ การแจงคําสั่งดังกลาว
ไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงผูฟองคดี ที่บานเลขที่ ๒๙ หมูที่ ๔ ตําบลแมใส  
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซ่ึงเปนภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน และปรากฏตามใบตอบรับ 
ในประเทศระบุวาผูรับ คือ นาง บ. มารดาของผูฟองคดีรับไวเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
กรณีจึงถือวาการแจงคําสั่งของสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยาที่ปฏิเสธการออกโฉนดท่ีดินใหแก 
ผูฟองคดี เปนการแจงคําส่ังตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว และถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่งอันเปนวันที่รูหรือควร
รูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนในประเด็นที่ผูฟองคดีอางวา การท่ีสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยานําที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๕๕๖ ของผูฟองคดี 
ไปออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหแกผู อ่ืน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน   
เห็นวา เปนกรณีที่ผูฟองคดีใชสิทธิในฐานะที่ผูฟองคดีเปนเจาของที่ ดินติดตามเอาคืน 
ซ่ึงทรัพยสินของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงผูฟองคดี
สามารถฟองตอศาลขอใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาคืนทรัพยสินของตนได
ตลอดเวลาที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยายังไมไดคืนทรัพยสินใหแกผูฟองคดี   
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลาการฟองคดี  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม มีคําส่ังลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  
เรื่อง คําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโตแยงสิทธิในที่ดิน โดยมีคําส่ังใหออกโฉนดที่ดินใหแก 
นาย ล. รุกล้ําเขามาในที่ดินแปลงดังกลาวของผูฟองคดี ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังสอบสวน
เปรียบเทียบดังกลาว น้ัน โดยที่คําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม 
ดังกลาว ออกโดยอาศัยอํานาจตามตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหฝายที่ไมพอใจ
คําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตองไปดําเนินการฟองคดีตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 
วันที่ทราบคําสั่ง จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไวโดยเฉพาะ 
กอนฟองคดีผูฟองคดีจึงไมตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
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ความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  
ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  การที่ผูฟองคดียื่นฟองในวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๕๖) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ ตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สํานักงานที่ดินยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ กรมท่ี ดินมีคํ า ส่ังที่  ๒๘๑ /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  
และคําสั่งที่ ๒๘๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งทั้งสองคําส่ังตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แลว  
แต ก.พ.ค. พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
ทั้งสองคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบ โดยสงทางไปรษณีย EMS ตอบรับไปยังที่อยูที่ผูฟองคดีใหไวและหนังสือ
ดังกลาวไปถึงนิติบุคคลอาคารชุด ป. เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามหลักฐานสมุดรับจดหมาย 
ป. ๒ ของนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาว จึงถือวาวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนวันที่ผูฟองคดี 
ไดทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
นับตั้งแตวันดังกลาวแลว  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น หากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาว ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว 
กลาวคือ ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาลภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๑๖ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  เ ม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงนิติกรชํานาญการ 
กองนิติการ ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยาเสพติด ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ กรณีผูฟองคดี
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาฐานพยายามฆาผูอ่ืนโดยเจตนา และคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคําวินิจฉัย 
ยกอุทธรณดังกลาว น้ัน เม่ือคําสั่งลงโทษทางวินัยปลดผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และกฎหมายกําหนดใหผูถูกลงโทษทางวินัยตองยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรมภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
กอนฟองคดีแลวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเม่ือ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีคําวินิจฉัยอุทธรณลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แลว  
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ แจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ พรอมทั้ง 
แจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบ 
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจง 
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแลว โดยมีผูรับหนังสือฉบับดังกลาว
ไวแทนเม่ือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔  ดังน้ัน ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 
เจาพนักงานศุลกากร ชํานาญงาน สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร  ตอมา อธิบดี
กรมศุลกากรไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติ
ของ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซ่ึงคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไดมีคําวินิจฉัยลงวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ยกอุทธรณของผูฟองคดี และไดแจงคําวินิจฉัยดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ 
ตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีเห็นวาการที่อธิบดีกรมศุลกากรออกคําสั่ง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีมติยกอุทธรณ



 
 
๗๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษและเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม ซ่ึงคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมพิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดีและแจงผลคําวินิจฉัยดังกลาวใหผูฟองคดีทราบแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
กอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไดแจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยัง 
ที่อยูตามที่ผูฟองคดีใหไวในหนังสืออุทธรณ และปรากฏหลักฐานวาผูมีชื่อรับหนังสือดังกลาว
แทนผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีถือวาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
แจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบโดยชอบดวยมาตรา ๖๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูฟองคดีทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมแลวในวันดังกลาว ซ่ึงครบกําหนดเกาสิบวันในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนอยางชา การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงพนระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๙/๒๕๕๖) 

 

๔.๒ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

 

๔.๒.๑ กรณีที่ตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา กรมควบคุมมลพิษไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 
ยกเลิกคําสั่งกองนิติการและเร่ืองราวรองทุกขลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ที่ลงโทษตัดเงินเดือน 
ผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๑ เดือน  หลังจากน้ัน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดมีหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. 
เพ่ือขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกับผูฟองคดีหลายครั้ง ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดมีหนังสือขอทราบผล
การดําเนินการมาโดยตลอด  ตอมา ผูฟองคดีไดรับหนังสือจากฝายการเจาหนาที่ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๓ ชี้แจงวา เร่ืองดังกลาวอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอสํานักงาน ก.พ. 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แลว แตผูฟองคดีเห็นวาเปนคําชี้แจง 
ที่ไมมีเหตุผล ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธบิดีกรมควบคมุมลพิษ หัวหนาฝายการเจาหนาที่ 
กรมควบคุมมลพิษ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และคณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการใหผูฟองคดีไดรับเงินเดือนที่ถูกตัดไปคืน
พรอมทั้งประโยชนอันพึงมีพึงไดโดยเร็ว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพ่ือขอทราบผลการดําเนินการเกี่ยวกับ 
กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดี ซ่ึงฝายการเจาหนาที่ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ ชี้แจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบ  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๓ ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สรุปผลการดําเนินการในกรณีของผูฟองคดีใหอธิบดี 
กรมควบคุมมลพิษทราบ ซ่ึงฝายการเจาหนาที่ก็ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓  
ถึงผูฟองคดีชี้แจงเพ่ิมเติมวา เรื่องของผูฟองคดีขณะน้ียังอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือชี้แจง
ขอเท็จจริงตอสํานักงาน ก.พ. จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือผูฟองคดีเห็นวาคําชี้แจงตามหนังสือดังกลาวไมมีเหตุผล  
ผูฟองคดีก็ชอบที่จะฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได รับหนังสือฉบับน้ัน  
แมขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเมื่อใด แตนาจะเปนระยะเวลา
หลังจากที่มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ไมนานนัก ซ่ึงผูฟองคดีไมไดอุทธรณโตแยง
โดยอางวันที่ไดรับหนังสือดังกลาวซึ่งจะทําใหการฟองคดีน้ีไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
แตอยางใด  อีกทั้ง ผูฟองคดียอมรับในคํารองอุทธรณคําส่ังวาศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
ถูกตองแลวตามเอกสารหลักฐานและขอกฎหมายในวันที่รับฟองแลว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๘/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดสงผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย ระดับ ๙ แตจนถึงปจจุบัน คณะกรรมการ
อุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังมิไดดําเนินการแตงตั้งใหผูฟองคดี
ดํารงตําแหนงดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
อธิการบดีแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยใหมีผลยอนหลังนับแตวันที่
สงผลงานทางวิชาการ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดสงผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย ระดับ ๙ เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๗ 
โดยท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกลาวไว คณะกรรมการ
อุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงตองพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวัน หากครบระยะเวลาดังกลาวแลวผูฟองคดียังไมไดรับหนังสือชี้แจงจากคณะกรรมการ



 
 
๗๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูฟองคดีก็สามารถนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ครบระยะเวลาดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๕/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
คลองหรัง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ไดมีหนังสือรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสงขลาในกรณีถูกผูบังคับบัญชาขัดขวาง หนวงเหนี่ยว ประวิงเวลา ไมใหผูฟองคดีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และในกรณีถูกผูบังคับบัญชา
กลั่นแกลงใหถูกดําเนินการทางวินัย ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ โดยผูฟองคดีไดติดตามผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลามาโดยตลอด แตมิไดรับแจงผล
การพิจารณาแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลาดําเนินการพิจารณา
เรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ น้ัน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลา 
มีระยะเวลาสูงสุดในการพิจารณาเรื่องรองทุกขคือเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
จากผูฟองคดีตามขอ ๑๔๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลา เร่ือง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ 
และการรองทุกข ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ แตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สงขลามิไดดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ประกาศดังกลาว 
ไดกําหนดไว ผูฟองคดีจึงสามารถใชสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหศาลมีคําบังคับใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลาดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวไดภายในระยะเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันในการพิจารณาเรื่องรองทุกขของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประกอบกับขอ ๑๔๙ ของประกาศฉบับดังกลาว  การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา เม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสัสดีอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ไดถูกคําสั่งใหสํารองราชการและพักราชการในระหวางสอบสวนดําเนินคดีอาญา  
ในความผิดฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
โดยมิชอบ  ตอมา ศาลทหารสูงสุดมีคําพิพากษายกฟอง แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ไมดําเนินการ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูฟองคดีไดกลับเขารับราชการ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหกระทรวงกลาโหม
มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ น้ัน กรณีน้ีเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร จึงไมมีขั้นตอนใหตองดําเนินการ
กอนฟองคดี  อยางไรก็ดี โดยที่ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ไปยังผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ขอกลับเขารับราชการ ซ่ึงเจาหนาที่ไดรับคํารอง
ของผูฟองคดีในวันเดียวกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ 
และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จึงมีกําหนดเวลาพิจารณาเร่ืองดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงจะครบกําหนดเวลาพิจารณาในวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๕ แตจนถึงวันดังกลาวผูฟองคดีก็ยังไมไดรับหนังสือชี้แจง ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดวันสุดทายของระยะเวลาการฟองคดีคือวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๔๖/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
เขา รับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตามประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดพังงาไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
ตามประกาศจังหวัดพังงา เร่ือง การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูฟองคดีเปนผูผาน 
การคัดเลือกในลําดับที่ ๑ และในประกาศดังกลาวระบุวา บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใชไดเปนเวลา ๑ ป 
นับแตวันประกาศ แตผูฟองคดีไมไดรับหนังสือเรียกใหไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงดังกลาวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือสอบถามความคืบหนาไปยังผูวาราชการ
จังหวัดพังงา  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดพังงาไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
แจงผูฟองคดีวาไมสามารถดําเนินการเรียกตัวผูสอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพที่วางได ผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา 
ของผูวาราชการจังหวัดพังงาดังกลาวเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการ



 
 
๗๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการบรรจุและแตงตั้งบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูวาราชการจังหวัดพังงาดําเนินการเรียกผูฟองคดีไปรายงานตัว 
เพ่ือเขารับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ น้ัน ปรากฏขอเท็จจริงวา 
เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีไดมีหนังสือสอบถามความคืบหนาไปยังผูวาราชการ
จังหวัดพังงาเพื่อสอบถามความคืบหนาการเรียกบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีตามประกาศลงวันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดพังงามีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
แจงผูฟองคดีวาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหระงับการบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงดังกลาวไวกอนจนกวาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการเปลี่ยนแปลง 
แมวาหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะเปนเพียงการสอบถามความคืบหนาในการเรียกบรรจุ
และแตงตั้งผูฟองคดี มิไดมีสภาพเปนหนังสือรองขอใหผูวาราชการจังหวัดพังงาดําเนินการเรียก
ผูฟองคดีบรรจุและแตงตั้งแตอยางใด แตเม่ือปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดพังงาไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีถึงกรณีที่ยังไมสามารถเรียกผูฟองคดีมาเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งได เห็นไดวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายอันเนื่องจากการงดเวนการเรียกบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีของผูวาราชการจังหวัดพังงา 
ยอมตองถือวาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ อันเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับดังกลาว 
เปนวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลวตั้งแตวันนั้น ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
สวนหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรมตอผูวาราชการจังหวัดพังงาของผูฟองคดีลงวันที่  
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผูฟองคดีอางวา ผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลวตั้งแตวันที่ 
พนกําหนดเกาสิบวันนับแตผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ 
เจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมได รับหนังสือชี้แจง 
จากหนวยงานทางปกครอง น้ัน หนังสือดังกลาวเปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่ผูฟองคดีไดทราบ
ถึงเหตุผลในการที่ผูวาราชการจังหวัดพังงาไมสามารถเรียกบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีได 
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลว 
ตั้งแตวันที่ไดรับทราบถึงเหตุผลตามหนังสือดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล 
โดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๔/๒๕๕๖) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจากคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดผูฟองคดีวา
เปนผูกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว 
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ซ่ึง ก.ตร. ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีในการประชุม
เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ แลวมีมติวา การกระทําของผูฟองคดีไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหสั่งยกโทษแกผูฟองคดี และใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามมติดังกลาวตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และ
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขอใหดําเนินการ 
ใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. โดยมีคําสั่งใหยกโทษแกผูฟองคดีและมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขา
รับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกัน แตสํานักงานตํารวจแหงชาติและ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ยังมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. แตอยางใด ขอให 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดําเนินการ
ใหเปนไปตามมติของ ก.ตร. โดยการยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดําเนินการ
เพ่ือใหมีการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ รวมถึงเงินหรือ 
สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามกฎหมาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ รองขอใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติปฏิบัติตามมติของ ก.ตร. 
โดยมีคําสั่งใหยกโทษแกผูฟองคดีและมีคําส่ังใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 
หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกัน แตสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ไมไดดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองขอหรือมีหนังสือชี้แจงใหผูฟองคดีทราบภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ คือ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงตองถือวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในวันดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดียอมมีสิทธินําคดี 
มาฟองศาลไดภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีในขอหานี้ตอศาลเม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ จึงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๖) 

 



 
 
๗๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีผูกํากับการ
สถานีตํารวจภูธรบางใหญไมเสนอชื่อผูฟองคดีเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  
กรณีปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ยานอันตราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูฟองคดียังไมได
รับสิทธิการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูฟองคดีไดรับเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบกรณีปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ยานอันตราย ประจําปงบประมาณ  
พ .ศ .  ๒๕๕๑ และเรงดําเนินการเ ร่ืองการนับเวลาราชการทวีคูณใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรองขอความเปนธรรมไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
และผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แจงผูฟองคดีวา 
ผูฟองคดีไมอยูในหลักเกณฑที่จะเสนอขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบกรณีปฏิบัติหนาที่ 
ในพ้ืนที่ยานอันตราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ไมครบ ๖ เดือน 
ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีกรณีที่ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบางใหญ 
ไมเสนอชื่อผูฟองคดีเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาวในวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือขางตน  
ซ่ึงแมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ระบุและอางถึง 
กรณีการแจงผูฟองคดีวาผูฟองคดีไมอยูในหลักเกณฑที่จะเสนอขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ 
ยอมเห็นไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีกรณีดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่  
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ซ่ึงผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแต 
วันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีในกรณีดังกลาว
เ ม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเ ม่ือพนระยะเวลาตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนกรณีที่ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดียังไมไดรับสิทธิ 
การนับเวลาราชการเปนทวีคูณนั้น ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณา 
ในหนั งสื อฉบับ เ ดียวกัน กับกรณีข า งตนว ากรณีของผู ฟ องค ดีอยู ร ะหว างรอคํ าสั่ ง 
จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ใหผูฟองคดีพนจากการปฏิบัติหนาที่ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เสียกอน ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาจึงจะดําเนินการใหได  
แตผูฟองคดีเห็นวายังไมมีการดําเนินการใด ๆ ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่  
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สอบถามถึงการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 
แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ซ่ึงกรณีน้ีผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงชาติ คือ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีในกรณีดังกลาว 
เ ม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเ ม่ือพนระยะเวลาตามที่ กําหนดไว 
ในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพคนพิการ 
และผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แตนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีจายเงินสงเคราะห
ใหผูฟองคดีเฉพาะเบี้ยยังชีพผูพิการ แตไมจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูฟองคดี ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูฟองคดี น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ เม่ือวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๐ และไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการจากเทศบาลนครอุดรธานีแลวตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๐ 
หากผูฟองคดีเห็นวานายกเทศมนตรีนครอุดรธานีตองจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
สําหรับผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ดวย และประสงคจะฟองคดีตอศาล ผูฟองคดีจะตองนําคดี 
มาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยตองถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๐ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๑/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษออกหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) แปลงเลขท่ี ๒๓ อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ เน้ือที่ ๖ ไร ๓ งาน ๓๑ ตารางวา ใหแกนาย ผ. เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ 
ทับที่ดินเนื้อที่ ๒ ไร ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ซ่ึงผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนมาเปนเวลากวา 
๔๐ ป โดยไมมีผูใดโตแยงคัดคานหรือรบกวนการครอบครองที่ดินดังกลาว จนกระทั่งประมาณป 
พ.ศ. ๒๕๕๒ นาง บ. และนาย ป. ทายาทของนาย ผ. ไดรวมกันบุกรุกรบกวนการครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  
รองขอความเปนธรรมในเรื่องดังกลาวตอปฏิรูปที่ ดินจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใหเพิกถอน  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ที่ออกใหแกนาย ผ. ในสวนที่ผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชน  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีแจงเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายของการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.  



 
 
๗๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงานของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษที่มีอํานาจหนาที่ตามความในขอ ๑๐ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม วาดวยการออก แกไขเพ่ิมเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตใหเขา
ทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แปลงเลขที่ ๒๓ 
ที่ออกโดยผิดพลาด แตผูฟองคดีไมไดรับแจงผลการดําเนินการใด ๆ จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ จนเม่ือประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับเรื่องรองเรียนวาสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมอาจดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาหรือ 
มีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แปลงเลขที่ ๒๓ ดังกลาว และใหผูถูกฟองคดี
ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ในที่ดินพิพาทเนื้อที่ ๒ ไร ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ รองขอความเปนธรรม
ตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ โดยผูฟองคดีอางวาไมไดรับแจงผลการดําเนินการใด ๆ 
ประกอบกับขอพิพาทในคดีน้ีไมมีบทกฎหมายเฉพาะใดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือรองขอตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ขอ ๑๐ (๒) 
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยการออก การแกไขเพิ่มเติม เพิกถอน
และออกใบแทนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดและ
ไมไดรับหนังสือชี้แจงจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คือ ตั้งแตวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีฟองคดีตอศาลในวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือลวงพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟองขอใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ โดยปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ถือเปนการฟอง
ขอใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
ซ่ึงอํานาจหนาที่ในการจัดที่ดินนี้เปนของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กรณีจึงมิใชการฟองคดีเพ่ือติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๐/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๑๗  
ตําบลลาดสวาย (บึงลาดสวาย) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เน้ือที่ ๑๘ ตารางวา และ 
อาคารตึกแถวสี่ชั้น ๑ คูหา ที่ดินและอาคารดังกลาวถูกเวนคืนบางสวน เปนเนื้อที่ ๗ ๘/๑๐๐ ตารางวา 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขอใหผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดปทุมธานี จัด ซ้ือที่ ดินและอาคารสวนที่ เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา  ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แตผูอํานวยการสํานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานียังไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดีและดําเนินการจัดซ้ือที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืน ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาล ขอใหผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรวมกัน
จัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๕๕,๐๐๐ บาท น้ัน โดยที่มาตรา ๒๐ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มิไดกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนวาจะตองพิจารณาและดําเนินการ
ใหแลวเสร็จเม่ือใด แตผู อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานีซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบทซึ่งเปนเจาหนาที่ เวนคืน ก็ตองพิจารณาและ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ในกรณีน้ี คือ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือยื่นตอผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี กลาวคือ 
ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เม่ือผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี 
มิไดพิจารณาและดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีในขอหาน้ี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีในขอหาน้ีเม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือลวงพนระยะเวลา 
ที่กําหนดตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๓/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ 
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีซ่ึงมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาล มิไดดําเนินการสอบสวน
นาย ฉ. นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย ใหเปนไปตามที่ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รองเรียนกลาวหาวานาย ฉ. ไดนํานาย น. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกและ
ไมมีตําแหนงหนาที่ใด ๆ ในเทศบาลเมืองลาดสวายเขามาทํางานในเทศบาลเมืองลาดสวาย  
อันเปนการกระทําฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่อาจทําใหนาย ฉ. ตองพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย 
ตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน น้ัน เม่ือผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานีไดรับหนังสือรองเรียนฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ของผูฟองคดี 
ทั้งสองแลว ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีก็ชอบที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการ



 
 
๗๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามอํานาจหนาที่โดยวินิจฉัยวามีเหตุใหตองทําการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย 
ตามขอ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสอบสวนผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น 
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น 
และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวดัปทมุธานีโดยตรง และตองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวนั
นับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีไดรับเรื่องรองเรียนจากผูฟองคดีทั้งสอง  ดังนั้น หากถือวา
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีไดรับเรื่องรองเรียนจากผูฟองคดีทั้งสองอยางเร็วที่สุดในวันเดียวกัน
กับวันที่ไดมีหนังสือรองเรียน คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กําหนดระยะเวลาเกาสิบวัน 
ที่ผูถูกฟองคดีจะตองพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ คือ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
การท่ีผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือยังไมพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงนายอําเภอบานนาเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ รองเรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานพริก เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานพริก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพริก และรองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลบานพริก กรณีละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การประชุมสภาทองถิ่น หรือ
ปฏิบัติหนาที่ไมชอบ รวม ๑๓ ประเด็น ซ่ึงนายอําเภอบานนามีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริการสวนตําบลตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑  
และมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
รวมทั้งอํานาจหนาที่ในการสอบสวนขอรองเรียนดังกลาวตามขอ ๗ และขอ ๒๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการสอบสวนผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษา
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แตนายอําเภอบานนามิไดมีหนังสือตอบใหผูฟองคดีทราบ ขอใหศาล
มีคําสั่งใหนายอําเภอบานนาตอบขอรองเรียนของผูฟองคดี น้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดี
มีหนังสือถึงนายอําเภอบานนาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ รองเรียนกรณีพิพาทขางตน และ
นายอําเภอบานนาไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายอําเภอบานนา
จะตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่มีการรองเรียนเพื่อใหไดความเปนที่ยุติวามีเหตุให
ตองทําการสอบสวนหรือไม และแจงผูฟองคดีทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองเรียน 
กลาวคือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เม่ือนายอําเภอบานนามิไดตอบขอรองเรียน 
ของผูฟองคดีภายในระยะเวลาดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีความประสงคใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณา
ชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนเน่ืองจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงยื่นคําขอตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยย่ืนคําขอตอสํานักงานจเรตํารวจ  
ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
สํานักงานจเรตํารวจไมดําเนินการออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐาน จึงฟองคดีตอศาลปกครอง
ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานจเรตํารวจออกใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีอางในคําฟองวา  
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือตอสํานักงานจเรตํารวจ ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ แตสํานักงานจเรตํารวจไมไดออกใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
จึงถือวาผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหาน้ีตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดี
ยื่นคําฟองขอหานี้ตอศาลโดยสงทางไปรษณียไมลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  
จึงเปนการยื่นคําฟองขอหาน้ีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด  
ฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด  
ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ชุดที่ ๕๐ โดยในวาระการประชุมเร่ืองจัดซ้ือที่ดินและกอสรางสํานักงาน 
แหงใหม ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติเงินเพ่ือจัดซ้ือที่ดินและกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมจํานวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ ๕๑ แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดหาท่ีดิน จํานวน ๑๔ คน แลวนําเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณา  
และใหผูแทนสมาชิกสํารวจความเห็นของสมาชิกในเรื่องการสรางสํานักงานแหงใหม แลวนําผล
การสํารวจเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาตอไป  ตอมา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดที่ ๕๑ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพ่ือปลูกสรางอาคารสํานักงานในราคา ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวไมเปนไปตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 



 
 
๗๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพราะไมไดนําเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณากอน และเปนการจัดซ้ือในราคาที่แพง
เกินความเปนจริง จึงไดทําหนังสือรองเรียนการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
ชุดที่ ๕๑ ดังกลาว ตอสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี สหกรณจังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจงวาควรใหที่ประชุมใหญวิสามัญที่จะประชุมในวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เปนผูพิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 
หรือไม สวนการจัดซ้ือที่ดินนั้น หากผูฟองคดีมีขอสงสัยในการจัดซ้ือดังกลาวควรซักถามและ
ขอใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชี้แจงขอเท็จจริงในการประชุมวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ น้ี 
ผูฟองคดีเห็นวาการที่สหกรณจังหวัดอุบลราชธานีแจงใหผูฟองคดีไปสอบถามเองในที่ประชุมใหญ
วิสามัญของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี เปนการที่สหกรณจังหวัดอุบลราชธานีละเลย 
การปฏิบัติหนาที่ของตนเองในการตรวจสอบสหกรณครูอุบลราชธานี ทําใหสหกรณและสมาชิก
สหกรณไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
ระงับการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือใหสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี
สั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว และใหสหกรณจังหวัด
อุบลราชธานีดําเนินคดีกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ รองเรียนการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานีตอสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตอบขอรองเรียนของผูฟองคดี วันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวจึงเปนวันที่รูเหตุแหงการฟองคดี แมไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับหนังสือ 
ฉบับดังกลาวในวันใด แตเม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือชี้แจงจากเจาหนาที่ของรัฐ แตเปนคําชี้แจง 
ที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผลตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ศาลปกครองจึงสามารถรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๔๘/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดเขารองทุกข 
ตอสถานีตํารวจภูธรเขาวงวา ผูรับจางของกรมทางหลวงชนบทกับพวกไดกอสรางถนนรุกล้ําเขามา
ในที่ดินของผูฟองคดีโดยมิชอบ ขอใหสถานีตํารวจภูธรเขาวงดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตสถานีตํารวจภูธรเขาวงเพิกเฉยไมดําเนินการใด ๆ 
กับผูกระทําผิดตามที่มีการรองทุกข น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดรองทุกขเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
และสถานีตํารวจภูธรเขาวงไดรับเรื่องรองทุกขดังกลาวไวแลวในวันเดียวกัน ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เม่ือนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือรองทุกขจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นฟองคดี จึงอยูในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมได รับหนังสือชี้แจง 
จากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวา 
ไมมีเหตุผล แลวแตกรณี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๗/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
รองเรียนตอประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.) วา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูมีพฤติกรรมทุจริตเบียดบังเอาเงินรายได 
จากการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๓ ไปเปนของตนเอง 
หรือเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน โดยไมนําเงินที่จัดเก็บไดซ่ึงถือเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
แมนํ้าคู ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนการฝาฝนกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนการแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดแกตนเองหรือผูอ่ืน มีพฤติการณสอในทางทุจริต ขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวน
ตามอํานาจหนาที่ ซ่ึงนับแตผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนจนถึงวันยื่นฟองคดีเปนเวลา ๑๗๘ วัน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ไมดําเนินการใด ๆ ขอให
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด น้ัน เม่ือนับระยะเวลาตั้งแตผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
รองเรียนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหไตสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคู ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไดชี้แจงตอศาลวาไดรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวเม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๔ และผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงอยูในระยะเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่พนเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจง 
จากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตผูฟองคดีเห็นวาเปนคําชี้แจง 
ที่ไมมีเหตุผล แลวแตกรณี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสูดที่ ๙๓๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจนครบาล และ 
ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลหลักสอง ปลอยปละละเลยใหมีกลุมรถยนตสี่ลอเล็กรับจาง 
โดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน รับสงผูโดยสารทับซอนเสนทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต 



 
 
๗๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหประกอบการขนสงประจําทาง กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ภายหลังจากที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีไดรองเรียนเร่ืองดังกลาวอยางตอเน่ือง
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยย่ืนหนังสือรองเรียนฉบับสุดทายในวันที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ครบเกาสิบวันนับแตวันที่มีหนังสือรองเรียน คือ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดีไมไดรับหนังสือชี้แจงจากผูบัญชาการตํารวจนครบาล และผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลหลักสอง ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในระยะเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่พนวันดังกลาว กลาวคือ ผูฟองคดีตองนําคดีมาฟองตอศาลอยางชาที่สุดในวันที่  
๘ กันยายน ๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงลวงพน
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมโดยเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจงผล 
การตรวจสอบขอเท็จจริงตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ที่รองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทของนาง พ. ผูอํานวยการสํานักระงับขอพิพาท 
สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และการที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไมดําเนินการปรับคาจาง
รอยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในทํานองใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีโดยไมดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดจนกวาผูฟองคดีจะไดรับสิทธิตามที่รองเรียน
ครบถวน น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐมีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตามหนังสือ
รองเรียนของผูฟองคดีใหผูฟองคดีทราบแลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแจงวาไมเห็นดวยกับหนังสือแจงผลการรองเรียน 
ขอความเปนธรรมของสํานักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหานี้แลวตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนอยางชา 
การที่ผูฟองคดีนําคดีขอหาน้ีมาฟองตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียนโดยสงคําฟองแก 
เจาพนักงานไปรษณียเม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนระยะเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับนาย ข . เปนบุตรบุญธรรมตอ 
ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ พรอมเอกสารตาง ๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของเจาหนาที่ตามขอ ๑๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงศูนยอํานวยการ
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไดรับคําขอของผูฟองคดีไวตามทะเบียนรับหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ แตผูอํานวยการศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและอธิบดีกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ไมมีการสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
สภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูฟองคดี การใหความยินยอมของภรรยาผูฟองคดี 
ตลอดจนมารดาและตัวนาย ข. และไมมีคําส่ังใหผูฟองคดีนํานาย ข. ไปทดลองเลี้ยงดูหรือไม  
จึงเปนการละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  
ทําใหผูฟองคดีไมอาจดําเนินกระบวนการตามกฎหมายในการรับนาย ข. เปนบุตรบุญธรรม 
ใหแลวเสร็จได น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับนาย ข. เปนบุตรบุญธรรม
ตอศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แตผูอํานวยการ 
ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไมพิจารณา
คําขอของผูฟองคดีจนครบเกาสิบวันในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิที่จะฟองคดี 
ไดภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับจากวันดังกลาว คือ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เ ม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๗) 

 

๔.๒.๒  กรณีที่ไมตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกรมปาไม 
ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดใหปาเขาภูหลวง ในทองที่ตําบลตะขบ และตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวง เปนปาสงวนแหงชาติ  ตอมา 
ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองที่อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปกธงชัย 
และอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ปรากฏวาชื่อทองที่
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงดังกลาวไมถูกตอง และไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวเขต
การปกครองใหมภายในแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ฉะน้ัน เพ่ือตัดพ้ืนที่สวนที่จะดําเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ และกําหนดชื่อทองที่และ
แนวเขตปาสงวนแหงชาตใิหถูกตองตามความเปนจริง จึงไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๔๔ 



 
 
๘๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ยกเลิกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
และกําหนดใหปาเขาภูหลวง ในทองที่ตําบลตะขบ ตําบลระเริง ตําบลสะแกราช ตําบลวังหมี 
ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอปกธงชัย และตําบลวังกะทะ ตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงเปนปาสงวนแหงชาติ แตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกรมปาไมไมดําเนินการจัดใหมีหลักเขตและปาย 
หรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือใหประชาชนเห็นไดชัดเจนวาเปน 
เขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ 
ไมดําเนินการรวมกับ ส.ป.ก. ในการตรวจสอบ จําแนก และแยกแยะพื้นที่ใหชัดเจนวาพ้ืนที่ใด 
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือพ้ืนที่ใดอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไม ปกหลักเขตและปาย 
หรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ หรือกันพ้ืนที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาภูหลวงใหชัดเจนถูกตองตามแผนที่ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและกรมปาไม ดําเนินการรวมกับ ส.ป.ก. ในการตรวจสอบพื้นที่ จําแนก 
แยกแยะพื้นที่ใหชัดเจนวาพ้ืนที่ใดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่ใดอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏจนถึงปจจุบันวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไม 
ยังมิไดดําเนินการจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ 
ใหประชาชนเห็นไดชัดเจน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไมดําเนินการดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงถือไดวาเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีผูฟองคดีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณีไมออกคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีซ่ึงถูกพักการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ผูใหญบาน เน่ืองจากนายอําเภอโนนสะอาดไดออกคําสั่งที่ ๒๔๘/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพิกถอนคําสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๔ ที่ใหพักการปฏิบัติหนาที่ผูฟองคดีไปแลว 
และเบิกจายเงินเดือนหรือคาตอบแทนใหแกผูฟองคดีตามอัตราที่ไดรับกอนถูกพักการปฏิบัติหนาที่ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและนายอําเภอโนนสะอาด



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่และเบิกจายเงินเดือนหรือคาตอบแทนดังกลาว 
ใหผูฟองคดี น้ัน การดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่ภายหลังจากนายอําเภอโนนสะอาด
เพิกถอนคําสั่งพักการปฏิบัติหนาที่ผูฟองคดีในกรณีน้ี มีผลทางกฎหมายเสมือนวาผูฟองคดี 
ไมเคยถูกสั่งพักการปฏิบัติหนาที่ จึงเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและนายอําเภอ
โนนสะอาดที่จะตองดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขาปฏิบัติหนาที่และเบิกจายคาตอบแทน
ดังกลาวใหแกผูฟองคดีไดเอง โดยหาจําตองรอใหผูฟองคดียื่นคําขอกลับเขาปฏิบัติหนาที่
เสียกอนไม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีการเพิกถอนคําส่ังพักการปฏิบัติหนาที่ผูฟองคดีแลว 
ตามคําสั่งที่ ๒๔๘/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงไดยื่นฟองคดีขอหาน้ีตอศาล
เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงถือไดวาผูฟองคดียื่นคําฟองขอหานี้ตอศาลภายในระยะเวลา 
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสหกรณ 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งแปดฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีสหกรณ และสหกรณจังหวัด
เพชรบุรี (ผูถูกฟองคดีทั้งสี่) ละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการตรวจสอบบัญชีและกํากับดูแลสหกรณ 
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด ประสบปญหา
การบริหารจัดการ ปญหาทางการเงิน และปญหาหน้ีสินจนทําใหผูฟองคดีทั้งแปดและสมาชิก
ของสหกรณฯ ไมสามารถถอนเงินตามจํานวนที่มีเงินฝากในสหกรณฯ ได และทําใหหุนในสหกรณ
ดังกลาวไมมีมูลคา ผูฟองคดีทั้งแปดจึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๔ ถึงที่ ๘ ทราบวา
สหกรณการประมงบานแหลม จํากัด ประสบปญหาทางการเงินมีภาวะขาดทุนจนไมสามารถ
ชําระหนี้ไดจากการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๔ ถึงที่ ๘ รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี ผูฟองคดีทั้งแปดจึงตองนําขอหาน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครองภายในกําหนด
ระยะเวลาฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยจะตองยื่นฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลาวคือ ตองยื่นฟองคดีภายในวันที่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ สวนกรณีของผูฟองคดีที่ ๒ และท่ี ๓ ปรากฏขอเท็จจริงวา ไดถอนเงิน 
จากสหกรณฯ เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แตสหกรณฯ ไมมีเงินที่จะใหถอน จึงถือไดวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ได รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว



 
 
๘๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เชนเดียวกัน ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ จะตองยื่นฟองขอหาดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กลาวคือ ตองยื่นฟองคดีภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ แตผูฟองคดี
ทั้ งแปดยื่นฟองขอหาน้ีตอศาลเ ม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

กรณีฟองวา กรุงเทพมหานครโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในการจัดใหมีและควบคุมตลาด 
แตกลับละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการบริหารตลาดนัดจตุจักร โดยสงมอบพ้ืนที่ตลาดนัดจตุจักร
ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรุงเทพมหานครโดยผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาที่บริหารตลาดนัดจตุจักร น้ัน เม่ือขอเท็จจริงในคําฟองและเอกสาร
ประกอบคําฟองของผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ รับฟงไดวา กรุงเทพมหานครเชาที่ดินของการรถไฟ
แหงประเทศไทยมาจัดทําตลาดนัดจตุจักร  ตอมา สัญญาเชาที่ดินเพ่ือดําเนินกิจการตลาดนัดจตุจักร
ระหวางกรุงเทพมหานครกับการรถไฟแหงประเทศไทยสิ้นสุดลงเม่ือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
และไมมีการตอสัญญาอีก การรถไฟแหงประเทศไทยจึงไดเขาดําเนินกิจการตลาดนัดจตุจักร
ตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนมา และไดออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
แจงใหผูไดรับสิทธิในแผงคาในตลาดนัดจตุจักรอยูเดิมซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ ดวย  
ไปทําสัญญาเชากับการรถไฟแหงประเทศไทย  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ เปนผูไดรับสิทธิ
ในแผงคาและทําการคาขายอยูในตลาดนัดจตุจักรอยูแลวในขณะที่มีการปดประกาศของการรถไฟ
แหงประเทศไทยฉบับดังกลาว โดยในประกาศมีขอความระบุวาใหผูเชาแผงคาเดิมไปทําสัญญา
และชําระคาเชาแผงตามประกาศดังกลาวอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ จะตองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลว 
นับแตวันที่มีการปดประกาศดังกลาวในตลาดนัดจตุจักร หรืออยางชาที่สุดตองรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีน้ีทั้งสองขอหาแลวภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันสุดทายที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
ถึงที่ ๓๑ จะตองไปทําสัญญาและชําระคาเชากับการรถไฟแหงประเทศไทยตามที่กําหนด 
ในประกาศดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ จึงตองยื่นคําฟองตอศาลภายในกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กลาวคือ จะตองยื่นคําฟอง
ตอศาลภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  
การท่ีผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ นําคดีขอหาน้ีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ไปแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๗) 

 

๔.๓ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด
อยางอ่ืน 
 

  ๔.๓.๑ การฟองคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

๑) กรณีการกระทําละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ 
กรมที่ดินไมดําเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากกรณีที่เจาหนาที่ของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดินไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ทั้งสองโดยดําเนินการปกหลักเขตหมายเลข ๖ข ๓๙๖๗ ผิดตําแหนง รุกล้ําเขามาในที่ดินของ 
ผูฟองคดีทั้งสอง และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินชําระเงินคาสินไหมทดแทน
แกผูฟองคดี ใหแกไขเยียวยาใหแกผูฟองคดีทั้งสองโดยกอสรางร้ัวคอนกรีตสูง ๑.๘ เมตร 
ระหวางที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองกับนาย ก. เปนระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร โดยใชแนวหลักเขต
ที่ดินหมายเลข น ๑๕๓๘๒ หมายเลข ฒ๕ ๑๑๓๒ และหมายเลข ๔ฆ ๘๖๒๙ ตรงตามตําแหนง
ที่พบทุกหลัก และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไมสามารถใชประโยชน 
ในที่ดินไดเต็มพ้ืนที่ จํานวนเนื้อที่ดินรวม ๑๐๘ ตารางเมตร คิดเปนวันละ ๓๒๔ บาท นับแตวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น น้ัน เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๑ ศาลจังหวัดเชียงใหมมีคําพิพากษายกฟองในคดีระหวางนางสาว ก. โจทก กับผูฟองคดี
ทั้งสอง จําเลย โดยวินิจฉัยวาหลักเขตที่ดินหมายเลข น ๑๕๓๘๒ หมายเลข ฒ๕ ๑๑๓๒  
และหมายเลข ๔ฆ ๘๖๒๙ ตางปกอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ซ่ึงไมมีคูความฝายใดอุทธรณ และ 
คดีถึงที่สุดเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ แลว กรณีถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองรูถึงการกระทําละเมิด 
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของกรมที่ดินที่ดําเนินการปกหลักเขตที่ดินหมายเลข ๖ข ๓๙๖๗ 
แทนหลักเขตที่ดินหมายเลข น ๑๕๓๘๒ โดยไมถูกตองตามแนวเขตการครอบครองที่แทจริง 
และรูวากรมที่ดินตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนอยางชา 
ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองฟองคดีตอศาลปกครอง ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมที่ดิน 
ชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน หรือยื่นคําขอใหกรมที่ดินพิจารณา 
ชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายแกตนภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว คือ  



 
 
๘๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  
และลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงกรมที่ดินเพ่ือขอใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน 
ความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีใหแกผูฟองคดีทั้งสอง  
และตอมากรมที่ดินไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือลวงพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๕๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา กรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกลําหวยพะเนียงรุกล้ํา
และนําดินที่ขุดลอกมาถมในที่ดินของผูฟองคดี ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมชลประทานชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  
แมจะปรากฏขอเท็จจริงวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดดําเนินการขุดลอกลําพะเนียงรุกล้ําเขาไป 
ในที่นาของผูฟองคดีระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ แตที่ดินพิพาทของผูฟองคดี 
ยังคงถูกรุกล้ําและยังไมไดคืน จึงถือวากรมชลประทานกระทําละเมิดผูฟองคดีตอเน่ืองตลอดมา 
จนถึงปจจุบัน ผูฟองคดีในฐานะเจาของที่ดินยอมมีสิทธิฟองเรียกเอาท่ีดินพิพาทคืน หรือให 
กรมชลประทานชดใชคาสินไหมทดแทนการคืนที่ดินพิพาท เม่ือผูถูกฟองคดียังไมไดคืนทรัพย
ซ่ึงเปนที่ดินพิพาทแกผูฟองคดี ผูฟองคดียอมมีสิทธิติดตามเรียกรองเอาทรัพยของตนเองคืน 
จากผูละเมิดไดตลอดเวลา การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ จึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๖)  

กรณีฟองวา สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยไมทําการรังวัดที่ดินตามที่ 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๘๗ ตามที่นัด 
ทําการรังวัดที่ดินกันในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยใชเงิน 
คาที่ดินตามราคาซื้อขายในทองตลาด น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีที่เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเสียที่ดินพิพาทไป 
คือ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีอางวาเจาหนาที่ของแขวงการทางจังหวัด
บุรีรัมย และเจาหนาที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยคัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี 
สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยไดอายัดหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๘๗ ของผูฟองคดี และยกเลิก 
คําขอของผูฟองคดี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปน
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๕๖) 
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กรณีฟ องว า  กรมสรรพากรได อาศั ย อํ านาจตามมาตรา  ๑๒  
แหงประมวลรัษฎากร ออกประกาศลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ใหยึดที่ดินพิพาทพรอม 
สิ่งปลูกสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีการพิสูจนใหแนชัดวาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
ไมใชของนาย ด. ซ่ึงเปนลูกหน้ีผูคางภาษีอากรของกรมสรรพากร เน่ืองจากผูฟองคดีไดซ้ือที่ดิน
ดังกลาวมาจากนาย ด. กอนที่กรมสรรพากรและสรรพากรพื้นที่สตูลจะดําเนินการยึดและ 
ขายทอดตลาดแลว เพียงแตยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เทาน้ัน ขอใหศาล 
เพิกถอนการยึดและขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกลาว พรอมทั้งเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย
รวมเปนจํานวนเงิน  ๑๕๐ ,๐๐๐  บาท  ซ่ึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองกรมสรรพากรและ 
สรรพากรพื้นที่สตูลเก่ียวกับการใชอํานาจยึดทรัพยสินและขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ภาษีอากร
ตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร อันเปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
กอนฟองคดีน้ีผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ คัดคานการยึดที่ดินดังกลาว  
และไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ขอสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 
คําคัดคานการยึดที่ดินตอสรรพากรพื้นที่สตูล ซ่ึงสรรพากรพื้นที่สตูลไดแจงผลการพิจารณา 
ใหผูฟองคดีทราบแลวตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจาก 
การกระทําดังกลาวไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือสรรพากรพ้ืนที่สตูลไดแจงผลการพิจารณา 
การโตแยงคัดคานการยึดที่ดินของผูฟองคดีใหแกผูฟองคดีทราบแลวตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ แมไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาววันใด แตการที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลโดยยื่นทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  
อันเปนระยะเวลากวา ๑ ป ๓ เดือน ถือไดวาเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๔๒/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีที่ ๑ ฟองวา องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดบุกรุกเขาไป
ในที่ดินตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๓๗๙ หมูที่ ๓ ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ของผูฟองคดีที่ ๑ และใชรถขุดตักหนาดินทําใหที่ดินมีสภาพเปนบอนํ้า  
ซ่ึงตอมาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีไดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๒๓๖ ใหแกผูฟองคดีที่ ๑ 
เม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยปรากฏแนวเขตบอนํ้าในโฉนดที่ดินดังกลาว ซ่ึงในการประชุม
สภาตําบลไมเค็ด เม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ มีมติวาถารังวัดออกโฉนดที่ดินแลว แนวเขต 
โฉนดที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ อยูในเขตสระนํ้าสาธารณประโยชน องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
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ยินยอมถมดินใหตามเนื้อที่ของโฉนดที่ดินนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ มอบอํานาจใหผูฟองคดีที่ ๒  
ติดตามสอบถามไปยังองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดเพ่ือใหปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกลาว 
แตองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดปฏิเสธความรับผิดชอบ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงฟองขอให 
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดไดบุกรุกเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ 
และใชรถขุดตักหนาดินเปนบอลึกตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๓๗ ผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูรับมอบ
อํานาจจากผูฟองคดีที่ ๑ เขาขัดขวาง องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดไดนําขอพิพาทดังกลาว
เขาที่ประชุมสภาตําบลไมเค็ด เม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ และมีมติวาองคการบริหาร 
สวนตําบลไมเค็ดยินยอมถมดินใหตามเน้ือที่ของโฉนดที่ดิน แตหลังจากน้ันองคการบริหาร 
สวนตําบลไมเค็ดยังคงบุกรุกเขาไปขุดดินในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ อีก แมวาองคการบริหาร
สวนตําบลไมเค็ดไดบุกรุกเขาไปขุดดินในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ อันเปนการกระทําละเมิดตั้งแต
เดือนมีนาคม ๒๕๓๗ แตการที่องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดมีมติรับวาจะถมดินคืนใหแก 
ผูฟองคดีที่ ๑ แตกลับยังคงมิไดนําดินมาถมคืนใหมีสภาพเชนเดิม ความเดือดรอนเสียหาย 
ของผูฟองคดีที่ ๑ ยังคงมีอยูมิไดหมดสิ้นไป จึงเปนละเมิดตอเน่ือง ผูฟองคดีที่ ๑ จึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และสามารถนําคดีมาฟองไดตลอด 
ตราบเทาที่ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ ยังคงถูกบุกรุกทําเปนบอลึกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และสภาพบอลึกยังคงปรากฏอยู การฟองคดีน้ีจึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๔๑/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา  สํานักชลประทานที่  ๑๖  โดยความเห็นชอบของ 
กรมชลประทาน กอสรางคลองคอนกรีตสงนํ้าสายใหญฝงซาย สายท่ี ๒ ตามโครงการกอสราง
ระบบสงน้ําชลประทาน โดยมีปลายคลองสงนํ้าสิ้นสุดลงในบริเวณเขตพื้นที่ที่ผูฟองคดี 
และชาวบานจํานวน ๒๐๐ กวาราย ใชทํานา เปนเหตุใหนํ้าทวมพ้ืนที่ทํานาของผูฟองคดี 
และชาวบาน รวมเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ทุกป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมชลประทานและสํานักชลประทานที่ ๑๖ รวมกันชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดรับโอนที่ดินแปลงพิพาทตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(โดยไมปรากฏวันรับโอน) กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
รับโอนตอเน่ืองมาโดยตลอด การที่ผูฟองคดียื่นฟองเม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียกรองให
กรมชลประทานและสํานักชลประทานที่ ๑๖ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย
เฉพาะในสวนที่กอสรางคลองคอนกรีตสงนํ้าดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือลวงพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
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แหงการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลว สวนที่ผูฟองคดีฟองเรียกรองใหกรมชลประทาน 
และสํานักชลประทานที่ ๑๖ ชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายสวนที่กอสราง 
คลองคอนกรีตสงนํ้าในระหวางวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ถือไดวาเปนการยื่นฟองภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามที่กฎหมายกําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๙/๒๕๕๖) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ ดินตามหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ข.) เลขที่ ๗๐๘ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ไดยื่นเรื่อง
ขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานทีดิ่น แตเจาพนักงานที่ดินแจงวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหได 
เน่ืองจากที่ดินแปลงดังกลาวไดมีการขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก. ๒๐๙๓ 
ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ทั้งไดมีการอนุญาตใหสํานักงานอัยการสูงสุด 
ใชที่ดินแปลงดังกลาวในการกอสรางสํานักงานอัยการจังหวัดชุมแพและบานพักขาราชการ  
ขอใหศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก. ๒๐๙๓ ซ่ึงออกทับที่ดิน 
ของผูฟองคดีและทางสาธารณประโยชน และขอใหเพิกถอนหนังสือของกรมธนารักษที่อนุญาต 
ใหมีการใชที่ ดินแปลงดังกลาว น้ัน การท่ีกรมธนารักษอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก. ๒๐๙๓ ทับที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ข.) เลขที่ ๗๐๘ ซ่ึงผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครอง 
สงผลทําใหผูฟองคดีไมสามารถขอออกโฉนดในที่ดินแปลงดังกลาวได กรณีจึงเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของกรมธนารักษไปกระทบสิทธิครอบครองในที่ดินของผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่กรมธนารักษ 
ไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก. ๒๐๙๓ ทับที่ดินของผูฟองคดีเปนเหตุให 
ไมสามารถออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงดังกลาวใหแกผูฟองคดีได  ดังนั้น เม่ือการขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน กรณีจึงถือไดวากรมธนารักษกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดีตอเน่ืองตลอดมาจนปจจุบัน เม่ือเหตุแหงการฟองคดีน้ียังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน  
การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดี
ภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินซึ่งอยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติ (ปาสนบุสูง) บริเวณตรงขามสวนราชการอําเภอวังหินตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๖  
ตอเน่ืองมาจากพอตาของผูฟองคดี  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ เจาหนาที่ของอําเภอวังหิน 
ไดติดปายประกาศและแจงใหผูฟองคดีออกจากที่ดินบริเวณดังกลาวเน่ืองจากอําเภอวังหินตองการ
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นําที่ดินไปกอสรางสนามกีฬาประจําอําเภอวังหิน พรอมกับแจงดวยวาจาวาจะจัดหาที่ดินทํากินใหม
ใหแกผูฟองคดี  หลังจากน้ัน ไดมีการยกเลิกเขตปาสงวนแหงชาติและจัดสรรที่ดินทํากิน 
ใหแกราษฎรในพื้นที่ แตไมมีการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการที่
นายอําเภอวังหินนําที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนไปใชกอสรางสนามกีฬาประจํา
อําเภอวังหินโดยไมมีการจัดสรรที่ดินทํากินใหมใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมมีที่ดินทํากิน 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอวังหินคืนที่ดินที่เคยเปนของผูฟองคดีแตเดิมตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๑๖ บริเวณที่มีการติดปายกอสรางสนามกีฬาและใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในพื้นที่
ดังกลาว รวมทั้งใหขับไลญาติมิตรของนักการเมืองออกจากพ้ืนที่และจัดที่ดินทํากินใหแกผูยากไร
และเจาของเดิม สวนที่ดินดานหนาใหเทศบาลตําบลสรางตลาดนอมเกลายังคงไวเปนบางสวน
ตามที่เห็นสมควร น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอ 
สํานักราชเลขาธิการขอพระราชทานความเปนธรรม กรณีความเดือดรอนเรื่องที่ดินทํากินดังกลาว  
ซ่ึงตอมาจังหวัดศรีสะเกษไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณา 
โดยปฏิเสธวาผูฟองคดีไมเคยครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท จึงไมไดรับการจัดสรรที่ดินให 
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แมไมปรากฏวันที่
ผูฟองคดีไดรับทราบแนชัด แตก็พอถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
นับแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดแบงแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๗๓๐ 
ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เน้ือที่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา ตอสํานักงานที่ดิน
จังหวัดราชบุรี ตามคําขอลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจึงไดดําเนินการ
จดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยแบงแยกที่ดิน
ออกเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๘๙๖ เน้ือที่ ๙๑ ตารางวา จํานวน ๑ แปลง และเลขที่ ๑๗๗๓๐ 
เน้ือที่ ๑๔ ตารางวา ผลการรังวัดมีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น ๑ งาน ๕ ตารางวา ลดลงจากเดิม  
๑๔ ตารางวา  ผูฟองคดีเห็นวาการที่โฉนดที่ดินของผูฟองคดีมีเน้ือที่ขาดหายไป เปนผลสืบเน่ือง
จากการแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีในการรังวัดสอบเขต 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๒๑๙ ของนาย ส. ซ่ึงเปนเจาของที่ดินขางเคียง จนทําใหโฉนดที่ดินของ
นาย ส. มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๙ ตารางวา จึงนําคดีมาฟองขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
ตรวจสอบการรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๒๑๙ ของนาย ส. ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
เพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๒๑๙ ในสวนที่ออกทับที่ดินของผูฟองคดีจํานวน  
๙ ตารางวา ใหกลับมาเปนของผูฟองคดีตามเดิม และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีนําที่ดิน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๕ ตารางวา ของผูฟองคดีที่ขาดหายไปออกรวมในโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามเดิม น้ัน 
เม่ือผูฟองคดีทราบผลรังวัดในการจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมตามคําขอลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๔๘ ดวยการลงลายมือชื่อรับทราบและยินยอมใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน 
เลขท่ี ๑๗๗๓๐ ของผูฟองคดี ตามบันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘  
ซ่ึงในเวลานั้นไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่แสดงวาผูฟองคดีมีความบกพรองในเรื่องความสามารถ
ของบุคคลตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย จึงตองถือวาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนวันที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงการรังวัดแบงแยกที่ดินของผูฟองคดีที่มีเน้ือที่ลดลงจากหลักฐานเดิมแลว ผูฟองคดี
ตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับทราบผลการรังวัดน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟอง
ตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีที่ลวงพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๖/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีทั้งหกฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของที่ ดินตาม 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๔๖๔ และผูฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๖ เปนเจาของรวมในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๔๓๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๙๒ ตําบลในเมือง และตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในทองที่ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือกอสรางถนนเลี่ยงเมือง ทําใหที่ดินดังกลาวถูกเวนคืนบางสวน 
หลังจากกรมทางหลวงชนบทไดกอสรางถนนในบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืนแลวเสร็จ ผูฟองคดีที่ ๑  
ไดขอรังวัดสอบเขตท่ีดิน ปรากฏผลการรังวัดสอบเขตท่ีดินวาถนนไดกอสรางรุกล้ําเขาไป 
ในที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกลาว รวมเปนจํานวนเน้ือที่ ๖๘๘/๑๐ ตารางวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมี 
หนังสือแจงขอใหกรมทางหลวงชนบทดําเนินการแกไขเยียวยาความเสียหายดังกลาว  
แตกรมทางหลวงชนบทเพิกเฉย  ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรมทางหลวงชนบทรื้อถอนและ 
ขนยายสิ่งปลูกสรางอยางใด ๆ ที่รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีพรอมทั้งปรับสภาพพื้นที่ดิน
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม ซ่ึงจากคําฟองของผูฟองคดีเปนการกลาวอางวากรมทางหลวงชนบท
กอสรางถนนเบนออกจากแนวเขตที่ดินที่ถูกเวนคืนรุกล้ําเขามาในที่ดินสวนที่มิไดอยูในแนวเขต
เวนคืนของผูฟองคดี ซ่ึงเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ
ดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาภายหลังจากที่กรมทางหลวงชนบทไดกอสรางถนนแลวเสร็จในป 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๔๖๔  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๙๒ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ
ไดทราบผลการรังวัดสอบเขตที่ดินทั้งสามแปลงดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แลว 
กรณีจึงถือวาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนวันที่ผูฟองคดีทั้งหกรูหรือควรรูถึงเหตุ 



 
 
๘๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีทั้งหกนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงเปน 
การฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีถือครองท่ีดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ 
หมูที่ ๖ ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เน้ือที่รวม ๑,๑๐๕ ไร โดยซ้ือมาเม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๓๒  ตอมา ปลัดเทศบาลตําบลทับไทรกับหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ แจงผูฟองคดีวาที่ดินดังกลาวบางสวนถูกผนวกเปนพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ คงเหลือที่ดินจํานวน ๙๔ ไร ที่ไมอยูในพ้ืนที่เขตรักษา 
พันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ทําใหผูฟองคดีหลงเชื่อ จึงไดยื่นคํารอง
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตามแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรืออัตราภาษีสําหรับ
ที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท. ๘ ก.) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ จากเน้ือที่ ๑,๑๐๕ ไร คงเหลือ
เน้ือที่ ๙๔ ไร และปลัดเทศบาลตําบลทับไทรไดเปลี่ยน ภ .บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓  
เปนเลขสํารวจที่ ๒๔๕ เน้ือที่ ๙๔ ไร แตตอมาผูฟองคดีทราบวาที่ดินของผูฟองคดีไมได 
ถูกผนวกใหอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ การเปลี่ยน ภ.บ.ท. ๕ 
เลขสํารวจที่ ๑๒๓ จากเดิมที่มีเน้ือที่ ๑,๑๐๕ ไร เปนเลขสํารวจที่ ๒๔๕ และเหลือเน้ือที่ ๙๔ ไร 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลทับไทร
และปลัดเทศบาลตําบลทับไทร คืน ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ เน้ือที่จํานวน ๑,๑๐๕ ไร  
ใหแกผูฟองคดี และใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีอางวาปลัดเทศบาล
ตําบลทับไทรกับหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ แจงผูฟองคดีวา
ที่ดินของผูฟองคดีตามหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ บางสวนถูกผนวกเปนพ้ืนที่ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ทําใหผูฟองคดีหลงเชื่อ จึงไดยื่นคํารอง
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตามแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินฯ (ภ.บ.ท. ๘ ก.)  
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ จากเน้ือที่ ๑,๑๐๕ ไร เปนเน้ือที่ ๙๔ ไร และปลัดเทศบาล 
ตําบลทับไทรไดเปลี่ยน ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๒๓ เน้ือที่ ๑,๑๐๕ ไร เปนเลขสํารวจที่ ๒๔๕ 
เน้ือที่ ๙๔ ไร  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีไดไปติดตอราชการที่สํานักงานปาไมจันทบุรีและทราบวา
ที่ดินจํานวน ๑,๑๐๕ ไร ยังคงอยูในความดูแลของกรมปาไม ไมไดถูกผนวกเขาในเขตรักษา 
พันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเปนการทราบขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่ 
ผูฟองคดีอางวาปลัดเทศบาลตําบลทับไทรกับหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย 
เฉลิมพระเกียรติ กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี 
จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว  อยางไรก็ตาม เม่ือไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดไปติดตอราชการที่สํานักงานปาไมจันทบุรีเม่ือใด การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๙ กันยายน ๒๕๕๑ รองขอความเปนธรรมตอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี จึงถือวาผูฟองคดีไดรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ เปนอยางชา เม่ือผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีน้ีในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๙๐/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองว า  ผูฟ องค ดี เปนภรรยาของดาบตํ ารวจ  ป .  ได รับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ดาบตํารวจ ป. ไดถึงแกความตายเนื่องจากหัวใจวายฉับพลัน
ขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ ซ่ึงสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริง
พฤติกรรมของดาบตํารวจ ป. แลวไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ สงเรื่องเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแกดาบตํารวจ ป. โดยเห็นควร
ใหเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ จํานวน ๒ ขั้น ตามขอ ๙ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑  ตอมา คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีเจ็บปวยถึงแกความตายเพราะเหตุจาก 
การปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ ๙ (๕) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ .ศ . ๒๕๔๔ จึงมีสิทธิได รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ขั้น  
หลังจากน้ัน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดมีคําส่ังลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหเลื่อนขั้น 
และอัตราเงินเดือนเปนกรณีพิเศษจํานวน ๑ ขั้น ตามขอ ๙ (๕) ของระเบียบดังกลาว ใหแก 
ดาบตํารวจ ป. ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบดังกลาว และผูฟองคดี 
ไดรับเช็คส่ังจายเงินบําเหน็จตกทอด (กรณีเพ่ิมเติม) ดังกลาวแลวในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘  
แตผูฟองคดีเห็นวาสามีของผูฟองคดีควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ ๙ (๔) 
มิใชขอ ๙ (๕) ของระเบียบดังกลาว จึงเปนกรณีโตแยงวาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กรณีพิเศษใหแกสามีของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับเงิน 
บําเหน็จตกทอดกรณีพิเศษ (เพ่ิมเติม) ไมครบถวนถูกตอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ไดดําเนินการจายเงินบําเหน็จตกทอดกรณีพิเศษ (เพ่ิมเติม) ใหแกผูฟองคดีจนเสร็จสิ้น 
และผูฟองคดีไดรับเงินดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ วันดังกลาวจึงเปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในหนึ่งป



 
 
๘๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตวันดังกลาว กลาวคือ ตองยื่นฟองภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๐/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค 
และผูอํานวยการสํานักการคลัง ชดใชคาเสียหายจากการไมปรับอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ใหผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นายกเทศมนตรีนครนครสวรรคมีคําส่ังปรับอัตรา
เงินเดือนของผูฟองคดีใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ จากอัตราเดิม 
๔๖,๒๘๐ บาท เปน ๔๘,๖๐๐ บาท โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แตมีหมายเหตุ 
ไววา ผูฟองคดีอยูระหวางการสอบสวนวินัย “ขอกันเงิน” ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ทายหนังสือจังหวัดนครสวรรคลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดลงชื่อรับทราบเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถือไดวาผูฟองคดีไดรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดี
ตอศาลเม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา การท่ีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบังหักเงินเดือนของผูฟองคดีที่ ๒ เปนคาสาธารณูปโภคโดยไมไดรับ 
ความยินยอม เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหอธิการบดีหยุดหักเงินเดือน 
ผูฟองคดีที่ ๒ โดยพลการ และใหคืนเงินที่ไดหักไปแลวทั้งหมดใหแกผูฟองคดีที่ ๒ น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีที่ ๒ อางวาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ไดหักเงินเดือนของผูฟองคดีที่ ๒ ไป ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ และผูฟองคดีที่ ๒  
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบังเพ่ือทักทวงและขอคําชี้แจงกรณีดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๒ จึงรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหาน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และจะตองยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดีที่ ๒  
ยื่นฟองคดีนี้เม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๔/๒๕๕๖) 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 

 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ฟองวา 
เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของ
นาย จ. ตําแหนงเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ดานเภสัชสาธารณสุข) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดเขาไปในรานขายยาของผูฟองคดีโดยไมไดแสดงบัตรประจําตัว
เจาหนาที่และออกคําสั่งดวยวาจาใหลูกจางของผูฟองคดีปดรานขายยา ผูฟองคดีเห็นวา 
การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
กระทรวงสาธารณสุข ชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายจากการกระทําดังกลาว น้ัน   
การที่นาย จ. เปนเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนงเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ดานเภสัช
สาธารณสุข) จึงมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบควบคุมรานขายยาของผูฟองคดีวามีเภสัชกร
ประจําอยูที่รานขายยาหรือไม อันเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย การกระทําดังกลาว 
จึงเปนการใชอํานาจทางปกครอง เม่ือผูฟองคดีทราบเหตุแหงการกระทําละเมิดอันเปนมูลเหตุ
แหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ และยื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๔/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีกรมที่ดินฟองวา ไดชําระคาสินไหมทดแทนตามคําพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุดใหแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแทนนาย ณ. และ
นาย ร. เจาหนาที่สํานักงานที่ดินอําเภอบึงสามพันแลว แตเน่ืองจากนาย ณ. และนาย ร.  
ไดถึงแกความตายไปแลวเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐ ตามลําดับ 
จึงไมสามารถออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนได กรมที่ดินจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในฐานะทายาทของนาย ณ. และเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และท่ี ๓ ในฐานะทายาทของนาย ร. 
นําเงินมาชําระเปนคาสินไหมทดแทนจากการทําละเมิดดังกลาวใหแกกรมที่ ดินตามสวน 
ความรับผิด แตผูถูกฟองคดีทั้งสามมิไดนําเงินมาชําระใหแกกรมที่ดิน กรมที่ดินจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชเ งินใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือกรมที่ดินไดชําระเงินตามคําพิพากษาดังกลาวใหแกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรแลว จึงเปนกรณีที่กรมที่ดินในฐานะหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกผูเสียหายในผลแหงการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตอบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน กรมที่ดิน 



 
 
๘๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีสิทธิเรียกใหนาย ณ. และนาย ร. ในฐานะเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ดังกลาวใหแกกรมที่ดินตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยกรมที่ดินจะตอง
ใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  อยางไรก็ตาม เม่ือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาว 
มีลักษณะเปนการใชสิทธิเรียกรองไลเบี้ยกับเจาหนาที่ ซ่ึงปรากฏวานาย ณ. ไดถึงแกความตาย
เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ และนาย ร. ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐  
จึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ผูจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกกรมที่ดินไดถึงแกความตาย  
ซ่ึงเปนเหตุใหความรับผิดของเจาหนาที่ในอันที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงาน
ของรัฐเปนมรดกตกทอดแกทายาทของเจาหนาที่ทันทีที่ เจาหนาที่ผู น้ันถึงแกความตาย 
หนวยงานของรัฐจึงไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ 
โดยอาศัยอายุความตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ได 
แตจะตองใชสิทธิเรียกรองจากทายาทของเจาหนาที่ภายในกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐไดรูถึงความตายของเจาหนาที่หรือภายในสิบปนับแตวันที่เจาหนาที่ไดถึงแก
ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม และวรรคส่ี แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ณ. ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ และนาย ร. 
ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐ แตผูฟองคดีไดใชสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนทายาทของนาย ณ. และฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ซ่ึงเปนทายาทของนาย ร.  
ตอศาลเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดอายุความสิบปนับแต
วันที่นาย ณ. และนาย ร. ไดถึงแกความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ผูฟองคดีไดรับซ้ือฝาก
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๔๖๔ ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง 
(วังสะพุง) จังหวัดเลย เน้ือที่ ๖๐ ไร ๒ งาน กับที่ดินแปลงอ่ืนรวมสิบหาแปลงมีกําหนดหนึ่งป 
จากรอยตรี ป. ในราคา ๗,๓๗๕,๑๐๔ บาท เม่ือครบกําหนดเวลาไถถอน ผูขายมิไดไถถอน 
ที่ดินที่ขายฝากทั้งสิบหาแปลงคืน สิทธิในที่ดินดังกลาวจึงตกเปนของผูฟองคดี แตตอมา 
อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่งลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ใหเพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภท 
ขายฝากรวมสิบหาแปลงมีกําหนดหนึ่งป ระหวางรอยตรี ป. กับ ผูฟองคดี และใหแกไขรูปแผนที่
และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ โดยใหกลับไปใชรูปแผนที่และเนื้อที่เดิม ผูฟองคดีจึงไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดินขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดีตามราคาที่ผูฟองคดีรับซ้ือฝากที่ดิน โดยที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๑๔๖๔ ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี เปนเงิน ๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท   
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หลังจากน้ัน ผูอํานวยการกองนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ไดมีหนังสือกรมที่ดิน 
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจงผูฟองคดีวาไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
ของผูฟองคดีไวพิจารณาแลวเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ แตเน่ืองจากระยะเวลาไดลวงเลย
มา ๑๘๐ วัน แลว ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ทวงถามผลการพิจารณาขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน แตผูฟองคดี
มิไดรับแจงผลการพิจารณาแตอยางใด จึงฟองคดีขอใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกผูฟองคดีเปนเงิน ๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
ดังกลาว นับแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟองเปนเงิน ๖๒๘,๔๙๐.๖๘ บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๔,๓๖๐.๑๘ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน 
๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน กรณีผู เสียหาย 
จากการกระทาํละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๑  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตมิไดรับแจง
การวินิจฉัยน้ัน โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน บัญญัติให
หนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเร่ืองใด 
ไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด 
หรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไป 
โดยรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
เม่ือกฎหมายกําหนดระยะเวลาใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอไวชัดเจน หากพนกําหนด
ระยะเวลาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอแลวผูขอไมไดรับแจง
ผลการวินิจฉัย และไมไดรับแจงการขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอดังกลาวออกไป ถือวา
หนวยงานของรัฐมีคําวินิจฉัยปฏิเสธคําขอโดยปริยาย ผูเสียหายยอมรูเหตุแหงการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอ หากผูเสียหาย
ประสงคจะฟองคดีตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนจะตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พนกําหนด 
หน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอ  อน่ึง หากศาลวินิจฉัย 
ใหผู เสียหายมีสิทธิฟองคดีไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดสามรอยหกสิบวัน 
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอทั้งที่รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแล
มิไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอ ก็จะทําใหการใชสิทธิฟองคดีของผูเสียหาย 
ลาชาออกไป และจะทําใหบทกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการขอขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอ
ไมมีสภาพบังคับ  อีกทั้ง เทากับวาศาลปกครองใชอํานาจในการขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอ
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แทนรัฐมนตรี อันเปนการกาวลวงอํานาจของฝายบริหาร เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกผูฟองคดีตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
และผูอํานวยการกองนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินไดมีหนังสือกรมที่ดินลงวันที่ 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจงผูฟองคดีวาไดรับคําขอของผูฟองคดีไวพิจารณาแลวในวันที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว คือ ภายในวันที่  
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ กรมที่ดินมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ทั้งไมปรากฏวา 
มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปอีกแตอยางใด ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กรมที่ดิน
ออกใบรับคําขอของผูฟองคดี กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เม่ือผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีแลว ซ่ึงเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลาการฟองคดีน้ีเปนปญหาเก่ียวกับ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน แมไม มีคูกรณีฝายใดยกขึ้นวากลาวในชั้นอุทธรณ  
ศาลปกครองสูงสุดก็มีอํานาจยกปญหาดังกลาวขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษาหรือคําสั่งได 
ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๘/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ)) 

กรณีเทศบาลนครลําปางฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปนทายาท
ของนาย ร. รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากกรณีที่นาย ร. ซ่ึงดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีนครลําปางในขณะน้ัน เปนผูอนุมัติทําการจัดซ้ือที่ดินบริเวณบานกลวยแพะ  
หมูที่ ๒ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
คร้ังที่หน่ึงในป พ.ศ. ๒๕๔๐ คร้ังที่สองในป พ.ศ. ๒๕๔๑ และครั้งที่สามในป พ.ศ. ๒๕๔๒  
ในราคาที่ไมเหมาะสม เปนเหตุใหเทศบาลนครลําปางไดรับความเสียหาย น้ัน ในกรณีที่
เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐที่เสียหาย
จะตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่โดยการอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสั่งใหเจาหนาที่
ชําระคาสินไหมทดแทนภายในสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายรูถึงการละเมิดและ
รูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐ 
มีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ไมตอง
รับผิดแตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันทําละเมิด 
แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกําหนด
อายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมานั้น ก็ตองเอาอายุความที่ยาวกวาน้ันมาบังคับ แตในกรณี
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่เจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนถึงแกความตาย ซ่ึงเปนเหตุใหความรับผิดของ
เจาหนาที่ผูน้ันในอันที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนมรดก
ตกทอดแกทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันทันทีที่เจาหนาที่ผูน้ันถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐ 
ที่เสียหายไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผู น้ัน 
โดยการอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนได หนวยงานของรัฐ
จึงตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันโดยการฟองขอให 
ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนภายใน
หน่ึงปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ผูนั้น  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติวา 
ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรองของเจาหน้ี 
อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหน่ึงป มิใหเจาหน้ีฟองรองเม่ือพนกําหนดหนึ่งป 
นับแตเม่ือเจาหน้ีไดรูหรือควรรูถึงความตายของเจามรดก หมายถึงกรณีที่เจาหน้ีทราบแลววาตน 
มีสิทธิเรียกรองตอเจามรดก แมอายุความตามสิทธิเรียกรองน้ันยาวกวาหน่ึงป เจาหน้ีก็จะตอง
ฟองรองภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก แตถาเจาหน้ี
ยังไมทราบวาตนมีสิทธิเรียกรองตอเจามรดกในขณะที่เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย 
ของเจามรดก อายุความหนึ่งปก็ยังไมเร่ิมนับ แตเห็นไดจากความในบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวน้ันเองวา บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดังกลาวมีเจตนารมณที่จะใหยนอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดก 
ที่มีกําหนดยาวกวาหน่ึงปใหเหลือเพียงหน่ึงปนับแตวันที่เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย
ของเจามรดก มิไดมีเจตนารมณที่จะขยายอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดก
ใหยาวออกไปเกินกวาที่กฎหมายกําหนด หนวยงานของรัฐที่เสียหายจึงไมอาจใชสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตนเม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันที่
เจาหนาที่ผูน้ันกระทําละเมิด หรือเม่ือพนกําหนดอายุความทางอาญาท่ียาวกวาน้ัน ซ่ึงเปน 
อายุความที่ยาวท่ีสุดที่กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก 
ผูที่กระทําละเมิดตนได เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา นาย ร. ไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ในการปฏิบัติหนาที่ จึงมีเหตุแหงการฟองคดีมาตั้งแตป พ .ศ . ๒๕๔๐ ป พ .ศ . ๒๕๔๑  
และป พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามลําดับ การที่ผูฟองคดีไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ
อําเภอเมืองลําปางเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๑ เพ่ือใหดําเนินคดีอาญากับนาย ร. ซ่ึงดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีนครลําปางในขณะนั้น ในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเปนความผิดที่มีอายุความ
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ทางอาญาไวยี่สิบปและสิบหาป แตนาย ร. เสียชีวิตเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงเปนการ
ดําเนินคดีอาญาภายหลังจากนาย ร. ถึงแกความตายแลว กรณีจึงไมอาจจะถือไดวาเทศบาล 
นครลําปางฟองผูถูกฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปนทายาทของนาย ร. ใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการท่ีนาย ร. กระทําละเมิดผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงเปนการเรียกรอง
คาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาแตอยางใด เม่ือนาย ร.  
ไดกระทําละเมิดเทศบาลนครลําปางในการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ป พ.ศ.๒๕๔๑ 
และป พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามลําดับ และเทศบาลนครลําปางไดรูถึงการที่นาย ร. ไดกระทําละเมิดและ
จะตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ันใหแกตนเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ การท่ีเทศบาล
นครลําปางไดนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอใหศาล
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปนทายาทของนาย ร. ชดใชคาสินไหมทดแทน  
แมจะเปนการยื่นฟองภายในหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของนาย ร. 
และรูวาตนมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอนาย ร. แตก็เปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
สิบปนับแตวันที่นาย ร. ไดกระทําละเมิดตอเทศบาลนครลําปางแลว กรณีดังกลาวจึงเปน 
การยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๕๗) 

กรณีเทศบาลนครลําปางฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีทั้งหกซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของนาย บ. ตําแหนงหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและ
ทรัพยสิน และในฐานะคณะกรรมการจัดซ้ือที่ดินโดยวิธีพิเศษ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากการจัดซ้ือที่ดินบริเวณบานกลวยแพะ หมูที่ ๒ ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย น้ัน เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา ผูฟองคดีไดจัดซื้อที่ดินดังกลาวครั้งที่หน่ึงในป พ.ศ. ๒๕๔๐ คร้ังที่สองในป  
พ.ศ. ๒๕๔๑  ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง ตรวจพบวา 
การจัดซ้ือที่ ดินทั้งสองครั้ง ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๕๐(๖) เปนเหตุใหผูฟองคดี 
ไดรับความเสียหาย กรณีจึงถือวานาย บ. กระทําละเมิดตอผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ และป พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามลําดับ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันที่นาย บ. ไดกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดีอันเปนวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๕๗) 

กรณีเทศบาลตําบลหวยชินสีหฟองวา เม่ือคร้ังนาย อ. ดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาลตําบลหวยชินสีห  ไดปฏิบัติหนาที่ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ในการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางระบบประปาในราคา 
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ที่สูงกวาความเปนจริง โดยไมไดทําการตรวจสอบวาคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษไดทําการ
เปรียบเทียบกับราคาประเมินหรือราคาซื้อขายครั้งหลังสุดของที่ดินหรือไม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน ๖,๔๘๔,๔๘๐ บาท โดยนาย อ. ตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาเสียหาย 
คิดเปนเงินจํานวน ๑,๒๙๖,๘๙๖ บาท  อยางไรก็ตาม นาย อ. ไดถึงแกความตายแลวเม่ือวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในฐานะทายาทโดยธรรม
ของนาย อ. แจงใหชําระคาสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ย น้ัน ในกรณีที่เจาหนาที่ 
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนถึงแกความตาย ซ่ึงเปนเหตุใหความรับผิดของเจาหนาที่ผูน้ัน 
ในอันที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนมรดกตกทอด 
แกทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันทันทีที่เจาหนาที่ผูน้ันถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐที่เสียหาย
ไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันโดยการอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสั่ง
ใหทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนได หนวยงานของรัฐที่เสียหายจะตอง 
ใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันโดยการฟองขอใหศาลปกครอง
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ผูน้ัน  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเม่ือตีความ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวที่บัญญัติมิใหเจาหน้ีฟองรอง 
เม่ือพนหน่ึงปนับแตเม่ือเจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดกนั้น ยอมหมายถึง 
กรณีที่เจาหน้ีทราบแลววาตนมีสิทธิเรียกรองตอเจามรดก แมอายุความตามสิทธิเรียกรองน้ัน 
ยาวกวาหน่ึงป เจาหน้ีก็จะตองฟองรองภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรู 
ถึงความตายของเจามรดก แตถาเจาหน้ียังไมทราบวาตนมีสิทธิเรียกรองตอเจามรดกในขณะที่
เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก อายุความหนึ่งปก็ยังไมเริ่มนับ คดีน้ี 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา นาย อ. เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดไดเสียชีวิตไปแลวตั้งแตวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ และตอมาเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีไดรับหนังสืออําเภอเมือง
ราชบุรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงวา ตามที่จังหวัดราชบุรีไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเทศบาลตําบลหวยชินสีหไดอนุมัติดําเนินการ 
จัดซ้ือที่ดินเพ่ือใชในการกอสรางระบบประปาหมูบาน อําเภอเมืองราชบุรี น้ัน จังหวัดราชบุรี 
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ไดพิจารณาแลวมีคําสั่งลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของชดใชคาสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด และใหเทศบาลแจงผูเก่ียวของทราบและชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามคําสั่ง ผลประการใด รายงานใหอําเภอเมืองราชบุรีทราบภายในวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๔  ทั้งน้ี ไดแนบหนังสือจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ พรอมทั้งหนังสือ
กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ และสําเนาคําส่ังลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ วา 
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกําหนดใหนาย อ. ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูฟองคดีเปนจํานวนเงินตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด กรณีจึงตองถือวาวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๔ เปนวันที่ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีไดทราบวาตนมีสิทธิเรียกรองตอนาย อ. เจามรดก  
ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ซ่ึงเปนทายาทของนาย อ. ชดใชคาสินไหมทดแทน
เพ่ือการละเมิดที่นาย อ. ผูตายไดกระทําตอตน จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดอายุความ
ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๓๕/๒๕๕๗) 

กรณีสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฟองวา  นาย  ย . 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดกระทําละเมิด 
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง กรณีการจางกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไมชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรยกเลิกการประกวดราคาจาง
กอสรางอาคารอเนกประสงคโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมชอบดวยระเบียบดังกลาว  
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย โดยผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ปรากฏวามีเจาหนาที่ของรัฐรวมถึงนาย ย. ตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว ผูฟองคดี 
ในฐานะหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จึงมีคําส่ัง ลงวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรียกใหนาย ย. และเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน ชดใชเงินอันเน่ืองมาจาก 
การกระทําละเมิด โดยในสวนของนาย ย. ในฐานะกรรมการตรวจการจางปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรางแรง กรณีอนุมัติใหขยายระยะเวลากอสรางอาคารเรียน
คอมพิวเตอร โดยไมชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให
นาย ย. รับผิดเปนเงิน ๗,๓๘๐ บาท และเรียกใหคืนเงินคาตอบแทนที่เบิกเกินไปอีกจํานวน 
๑๕,๕๐๐ บาท และตอมาไดมีคําสั่งลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ แกไขคําสั่งลงวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และเรียกใหนาย ย. ชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๑,๑๑๐,๑๓๙.๙๑ บาท 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แตปรากฏวานาย ย. ไดถึงแกความตายเมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีทั้งหา ในฐานะทายาทของนาย ย.  
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ใหรวมกันหรือแทนกันชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งหาเพิกเฉย  
จึงนําคดีมาฟองตอศาล น้ัน เม่ือพิจารณาคําฟองแลวเห็นวา ความเสียหายที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทรไดรับอันเกิดจากการกระทําละเมิดของนาย ย. มีมูลเหตุละเมิดเกิดขึ้น ๒ กรณี  
จึงแยกพิจารณาไดสองขอหา ดังน้ี ขอหาท่ีหน่ึง กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหนาย ย. รับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนเพราะเหตุขยายระยะเวลากอสรางอาคารเรียนคอมพิวเตอร ตามสัญญา 
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ใหแกผู รับจางโดยไมชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือปรากฏวาเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดลงนาม
เห็นชอบตามรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหนาย ย. รับผิดในมูลละเมิด
กรณีน้ีเม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อายุความใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนภายในสองปจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ขอเท็จจริง
ปรากฏตอมาวา ภายหลังจากที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเห็นชอบตามรายงาน
การสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
สงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเม่ือ
ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง ผูฟองคดีจึงตองออกคําส่ังเรียกให
เจาหนาที่ชดใชเงินกอนอายุความสองปจะสิ้นสุด คือ ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
แตผูฟองคดีเพ่ิงมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
เรียกใหนาย ย. ชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองตอเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด 
เม่ือพนกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใช 
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แมในขณะนั้นผูฟองคดีจะยังไมรูถึงการตายของเจาหนาที่ผูน้ัน แตเม่ือ 
ผูฟองคดีไมไดใชสิทธิเรียกรองตอเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดภายในอายุความดังกลาว ผูฟองคดี
จึงยอมไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีทั้งหาในฐานะทายาทของเจาหนาที่ใหชดใชเงินคาสินไหม
ทดแทนในมูลละเมิดที่ขาดอายุความแลวได ศาลจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีในขอหาน้ี 
ไวพิจารณาได  ขอหาท่ีสอง กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหนาย ย. รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพราะเหตุเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรใหยกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีประมูล
โดยระบบอิเล็กทรอนิกสอาคารเรียนอเนกประสงค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไมชอบดวย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอเท็จจริงปรากฏตามรายงาน 
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวาความเสียหายในสวนนี้ คณะกรรมการฯ ไมไดเสนอ
ความเห็นใหนาย ย. รับผิด ซ่ึงผูฟองคดีเห็นชอบดวยกับความเห็นดังกลาวเม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒  ตอมา เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สงสํานวนการสอบสวน
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ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ และกระทรวงการคลังไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แจงผลการพิจารณาใหทราบวา นาย ย. ตองรับผิดในกรณีน้ีดวยเปนเงิน ๑,๑๐๘,๔๕๙.๙๑ บาท  
จึงเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูน้ันไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบ
แลวเห็นวาตองรับผิด  ดังน้ัน สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูลเหตุละเมิดกรณีน้ี จึงมี
กําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
แตโดยที่เจาหนาที่ผูตองรับผิดไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดี 
จึงตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ภายในหนึ่งปนับแตเม่ือไดรู
หรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ อันเปนอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอ 
เจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดเคยมีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ใหนาย ย. ชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพราะเหตุที่ขยายระยะเวลากอสรางอาคารใหแกผูรับจางโดยไมชอบดวยระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ .ศ . ๒๕๓๕ โดยใหเจาหนาที่ เ ดินทางไปแจง 
คําสั่งดังกลาว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ซ่ึงเปนสถานที่ที่นาย ย. ทํางานอยู เม่ือวันที่  
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงควรไดรูถึงการตายของนาย ย. ในวันดังกลาว แตขณะนั้น
หนวยงานของรัฐยังไมทราบวานาย ย. จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม อายุความ
หน่ึงปจึงยังไมเริ่มนับ แตเม่ือผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังที่เห็นควร
ใหนาย ย . รับผิด เ ม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และตอมาไดออกคําสั่งเรียกให 
นาย ย. ชดใชเงินตามความเห็นของกระทรวงการคลัง การใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอ 
เจามรดกภายในกําหนดอายุความหน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรไดรูถึงการตายของเจามรดก  
จึงเริ่มนับแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งหา 
ในฐานะทายาทของเจาหนาที่ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และอยูในอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอ
เจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งยังไมพน
กําหนดสิบปนับแตวันกระทําละเมิด ศาลจึงมีอํานาจรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๔/๒๕๕๗) 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแดงฟองวา เน่ืองจากราษฎร
จังหวัดชลบุรีไดรองเรียนตอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาในการดําเนินโครงการกอสราง 
วางทอประปาขยายเขตเชื่อมกับเทศบาลตําบลบานบึง หมูที่ ๒ และโครงการกอสรางวางทอ
ประปาขยายเขต หมู ๓ ของผูฟองคดี มีพฤติการณที่อาจมีการทุจริต ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีคําสั่งใหนายอําเภอบานบึงสอบสวนขอเท็จจริง พบวานาย ก. (ผูถูกฟองคดี) กับพวกรวม ๕ คน  
ซ่ึงผูฟองคดีแตงตั้งเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลางทั้งสองโครงการดังกลาว ไดกําหนด 
ราคากลางผิดพลาด เปนเหตุใหราชการไดรับความเสียหายจริง ผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแกผูถูกฟองคดี 
กับพวก คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ สรุปผลการสอบสวนวา คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
มีความบกพรองตอหนาที่ กอใหเกิดความเสียหายเปนเงิน ๒๘๐,๓๐๙.๘๖ บาท โดยผูถูกฟองคดี
เปนหัวหนาฝายโยธา สังกัดผูฟองคดี ซ่ึงเปนประธานกรรมการกําหนดราคากลางเปนผูคํานวณ
และกําหนดราคากลางเองทั้งสองโครงการ ขอรับผิดและขอชดใชเงิน จํานวน ๒๘๐,๓๐๙.๘๖ บาท 
แตเพียงผูเดียว ผูฟองคดีโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแดงเห็นพองดวย 
กับคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ รายงานผล 
การดําเนินการและขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ในกรณีดังกลาวตอไป แตผูถูกฟองคดีไมมีการชําระหนี้ตามที่ไดตกลงไว ผูฟองคดีจึงมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๒๘๐,๓๐๙.๘๖ บาท 
แกผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือขอความรวมมือจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย เพ่ือสงสําเนาคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 
และแจงใหผูถูกฟองคดีมาดําเนินการทําหนังสือรับสภาพหน้ีกับผูฟองคดีภายในเวลาที่กําหนด  
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง นั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแดงเห็นพองดวยกับคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ รายงานผลการดําเนินการและขอความ
เห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในกรณีดังกลาวตอไป 
กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูถึงการละเมิดและรูวาผูถูกฟองคดีจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดีแลวนับแตวันที่มีความเห็นตามคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ และมีหนังสือ
รายงานตอผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๒๘๐,๓๐๙.๘๖ บาท 
แกผูฟองคดีภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว ซ่ึงยังไมพนกําหนดสองปนับแต 
วันที่ รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หากพนกําหนดที่ระบุไว
ในคําสั่งแลว ไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวนผูฟองคดีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนได
ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไมตอง
ฟองคดีตอศาล การท่ีผูฟองคดีออกคําส่ังใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 



 
 
๘๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนการกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดีตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีผลทําใหอายุความสะดุดหยุดลงในวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ เม่ืออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนน้ันไมนับเขาในอายุความ  
และเม่ือเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น 
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น ระยะเวลาสําหรับการยื่น
คําฟองคดีน้ีจึงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่พนกําหนดเวลาที่ผูฟองคดีไดกําหนดใหผูถูกฟองคดี 
ชําระคาสินไหมทดแทนดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗ กรณีจึงถือวาเปนการยื่นคําฟองภายในสองปนับแตวันที่ รูถึงการละเมิดและรูตัว
เจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๒/๒๕๕๗) 

กรณีเทศบาลตําบลทองแสนขันฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีมีการตรวจสอบ
พบวาการเบิกจายเงินของผูฟองคดีไมเปนไปตามระเบียบเปนเหตุใหผูฟองคดีได รับ 
ความเสียหาย  ตอมา คณะกรรมการดังกลาวรายงานผลการสอบวา นาย ร. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี จาเอก ข. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาล นาง ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง และเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของ จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหราชการเสียหายเปนเงินจํานวน 
๓,๐๗๔,๖๑๐ บาท ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถจึงมีคําวินิจฉัยเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน รวมเปนเงิน ๒๑๖,๙๒๒ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน รวมเปนเงิน ๒๑๖,๙๒๒ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน รวมเปนเงิน ๑๖๒,๖๙๑.๕๐ บาท และเจาหนาที่ที่เก่ียวของรายอ่ืนรับผิด 
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวน และกรณีการจัดซ้ือครุภัณฑรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง 
แบบอเนกประสงค ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงิน ๓๐๕,๒๐๐ บาท 
จากน้ันผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สงสํานวน 
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ จึงถือไดวาผูฟองคดี 
ไดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูพึงจะตองใชคาสินไหมทดแทนในวันดังกลาว อันมีผลให
ระยะเวลาในการฟองคดีเริ่มนับแตวันนั้นแลว  ตอมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง 
มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดไปยัง 
ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด 
เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรียกให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยกรณี 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การจายขาดเงินสะสมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงิน ๑๐๘,๔๖๑ บาท 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงิน ๑๐๘,๔๖๑ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงิน ๓๒๕,๓๘๓ บาท และกรณีการจัดซ้ือครุภัณฑ 
รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  
เปนเงิน ๓๖๓,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาว แตผูวาราชการ
จังหวัดอุตรดิตถพิจารณาแลวมีคําส่ังยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหยกอุทธรณบางประเด็น โดยเห็นดวยในบางประเด็น จึงใหผูฟองคดี
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ กรณีการจายขาดเงินสะสม
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๑๗๒,๓๓๒.๕๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนเงิน ๑๗๒,๓๓๒.๕๐ บาท และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนเงิน ๑๙๗,๖๔๐ บาท สวนการซื้อครุภัณฑ
รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบอเนกประสงคใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เปนเงิน ๓๖๓,๐๐๐ บาท ตามคําส่ังดังกลาวภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่รับทราบคําส่ังนี้  
โดยผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงผูถูกฟองคดีทั้งสามแจงผลการพิจารณา
อุทธรณและใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ น้ัน 
เม่ือคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง หากถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน 
ผูฟองคดีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีทั้งสาม
และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนไดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไมตองฟองคดีตอศาล  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีออกคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว จึงเปนการกระทําการอ่ืนใด 
อันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดีตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และมีผลทําใหอายุความสะดุดหยุดลงในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เม่ืออายุความ
สะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ และเม่ือเหตุที่ทําใหอายุความ
สะดุดหยุดลงส้ินสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕  
แหงประมวลกฎหมายดังกลาว เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน ผูถูกฟองคดีทั้งสามอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
และตอมาผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถไดพิจารณาอุทธรณแลวเห็นดวยกับคําอุทธรณของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในบางประเด็นจึงใหผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๕๕ เรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งดังกลาวภายใน 
๔๕ วัน นับถัดจากวันที่รับทราบคําสั่ง ระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองคดีจึงเริ่มนับใหมตั้งแต
วันที่พนกําหนดเวลาที่ผูฟองคดีไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชําระคาสินไหมทดแทนดังกลาว 



 
 
๘๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ กรณีจึงถือวาเปนการยื่นคําฟอง
ภายในสองปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  
ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาพิพากษาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๘/๒๕๕๘) 

กรณีเทศบาลตําบลบางสีทองซ่ึงเดิมมีฐานะเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบางสีทอง ฟองวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม  
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ แจงวา ไดตรวจสอบฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏวาไมมีหลักฐานการจายประกอบฎีกา 
ใหตรวจสอบ จํานวน ๑๑๕ ฎีกา เปนเงินจํานวน ๓,๖๓๘,๗๘๗.๐๘ บาท และการเบิกจายเงิน 
ไมถูกตองตามระเบียบของทางราชการ นายอําเภอบางกรวยซึ่งเปนผูมีอํานาจกํากับดูแลผูฟองคดี
ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ โดยคณะกรรมการดังกลาวไดสรุปผลการสอบสวนเสนอนายอําเภอ 
บางกรวย ตามหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ วา เจาหนาที่ของผูฟองคดีกระทําความผิดจริง
ในบางประเด็น ซ่ึงเปนการละเวนไมปฏิบัติตามระเบียบและประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ทําใหราชการไดรับความเสียหายและมีผูตองรับผิดชดใชเงินคืน ไดแก (๑) หัวหนาสวนการคลัง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) (๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และ (๓)  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงนายอําเภอบางกรวยไดวินิจฉัยสั่งการ
เห็นชอบผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ และสงสํานวน 
การสอบสวนใหกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒  
ตอมา นายอําเภอบางกรวยไดมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลังใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
รับผิดทางละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับทางราชการ ตามคําสั่งอําเภอบางกรวยลงวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉยไมชําระเงินตามจํานวนที่ตนตองรับผิด
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
นายอําเภอบางกรวยเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในกรณีน้ี เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็น 
ตามหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ตอนายอําเภอบางกรวยวา ผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
กระทําละเมิด และเห็นควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน ๔๒๐,๓๒๑.๘๑ บาท  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน ๑๕๙,๔๖๙.๒๗ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
รับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน ๑๕๙,๔๖๙.๒๗ บาท และสงเงินเหลือจายของศูนยกีฬาตําบล 
บางสีทองคืนใหกับผูฟองคดี จํานวน ๓๖๕,๖๒๑.๖๐ บาท ซ่ึงนายอําเภอบางกรวยในฐานะ 
ผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดวินิจฉัยสั่งการเห็นชอบ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามความเห็นของคณะกรรมการ เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึงตองถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน  
ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีใหผูถูกฟองคดีทั้งสามในฐานะเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐ ชําระคาสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปนับแตวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒  
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเปน
การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีทั้งสามเม่ือพนระยะเวลาสองปนับแต
วันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๘) 
 

   ๒) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกกฎ 
  

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

   

  กรณีฟองวา คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดออกกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกําหนดอัตราเงินเดือนครูผูชวย 
คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป อัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้น ๗,๙๔๐ บาท เม่ือไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงครู คศ. ๑ จะไดรับเงินเดือนในอัตรา ๑๐,๗๗๐ บาท โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากเปนการตัดสิทธิผูฟองคดีและครูผูชวยที่บรรจุในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ กอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไมให
ไดรับการปรับเงินเดือนขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรือขั้นต่ําของครู อันดับ คศ. ๑ ยอนหลังไปตั้งแต
วันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
ขอใหคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเงินเดือนใหผูฟองคดี 
ขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรือขั้นต่ําของอันดับ คศ. ๑ ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ และใหกระทรวงศึกษาธิการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงครู อันดับ คศ. ๑ เม่ือวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๐  ตอมา คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดออกกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา 
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๓ กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
 
๘๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงอยูภายใตขอบังคับของกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นับแตวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว มีผลใชบังคับ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีนับแตวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
ตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๓/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 
 

  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลสุรนารีออกขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๕ ที่กําหนดให 
การประกอบกิจการหอพักเปนกิจการควบคุมตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายตองเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพป พ.ศ. ๒๕๕๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๕ ปละ 
๑,๕๐๐ บาท รวมจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ขอใหเทศบาลตําบลสุรนารีคืนคาธรรมเนียมดังกลาว 
แกผูฟองคดี น้ัน เห็นวา เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการกระทําที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ตามลําดับ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คําฟองในสวนที่
ขอใหคืนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว แตคําฟองในสวนที่ขอให 
คืนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  
ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

  กรณีฟองวา การที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยออกขอบังคับคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวย
คาตอบแทนตามตนทุนการบริการในอดีต พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหขอบังคับดังกลาวไมมีผลยอนหลัง
ไปถึงผูฟองคดี เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ชําระเงินคาตอบแทนตามตนทุนการบริการในอดีตตามขอบังคับ
ดังกลาวจํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี น้ัน แมสําเนาขอบังคับคณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยคาตอบแทนตามตนทุนการบริการในอดีต 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงผูฟองคดีนําสงเปนพยานเอกสารทายคําฟองจะปรากฏแตเพียงขอความวา  
“ใหไว ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓” โดยมิไดระบุวันที่ชัดเจนวาขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับ
เม่ือใด อันจะถือวาเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีก็ตาม แตขอเท็จจริง
รับฟงไดวา ภายหลังจากที่ขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับแลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพ่ือขอความอนุเคราะหเก่ียวกับการบังคับใชขอบังคับดังกลาวใหมีผลครอบคลุมถึง 
ผูฟองคดีและบุคคลที่เกษียณอายุไปกอนที่ขอบังคับดังกลาวจะมีผลใชบังคับ เชนน้ีแลวจึงถือไดวา
ผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดเม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซ่ึงผูฟองคดี
ชอบที่จะนําคดีมาฟองภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาล
เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๖) 
 

    ๓) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกคําสั่ง 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองว า  พนักงานเจ าหนาที่ ของกรมที่ ดินออกโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๒๒๙๓๙ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมีการลากเสนทางสาธารณประโยชนรุกล้ํา
เขามาในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ โดยมิไดแจงใหสามีของผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินขางเคียง 
ไประวังแนวเขตที่ดิน ทําใหที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ มีเน้ือที่ขาดหายไป ๑ ไร ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทน น้ัน ขณะยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีเปนผู มีสิทธิครอบครองที่ ดินตาม น .ส . ๓ เลขที่ ๒๗๒  
โดยเปนผูรับโอนมรดกที่ดินดังกลาวมาจากนาย ด. สามีของผูฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดี 



 
 
๘๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการออกโฉนดที่ ดิน 
เลขท่ี ๒๒๙๓๙  อยางไรก็ตาม การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนจากการไมไดใชประโยชนในที่ดินดังกลาว กรณีตองถือวาผูฟองคดี 
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการไมไดใชประโยชนในที่ดินอยางชาสุดในวันที่ผูฟองคดีไดรับโอน
มรดกที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๒ เม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑  ดังนั้น การที่ผูฟองคดี 
ฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๕๔/๒๕๕๕) 
 กรณีผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาทของนาย ม. บิดาผูถึงแกกรรม  
ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปางออก 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๗๓ ใหแกนาย ส. ทําใหที่ดินของบิดาผูฟองคดีทั้งสองตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๗๖๗๗๔ มีจํานวนเนื้อที่ขาดหายไป ผูฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทของนาย ม.  
ไดรองขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปางใหแกไขแลว แตไมเปนผล ขอใหศาลมีคําพิพากษา
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปางใสชื่อนาย ม. เปนผูถือกรรมสิทธิ์แทน น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา บิดาของผูฟองคดีไดรับเอกสารสิทธิประเภทหนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินดังกลาวเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ และไดนําไปขอออกเปนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๗๖๗๗๔ โดยผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูไปรับโฉนดดังกลาวดวยตนเองเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๓ ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาที่ดินในโฉนดดังกลาวลดนอยลงหรือขาดหายไป 
ไมวาจะดวยเหตุประการใดก็ตาม ผูฟองคดีทั้งสองยอมจะตองรูหรือควรรูตั้งแตวันที่ไดรับมอบ
โฉนดที่ดินนั้นแลว กรณีจึงถือไดวาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เปนวันที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี การที่ผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๕๖) 
  

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าพุ นายอําเภอเมืองราชบุรีมีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพุ ตั้งแตวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ โดยเห็นวาผูฟองคดีเปน 
ผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาจางโครงการซอมแซมถนนลูกรังขององคการ
บริหารสวนตําบลนํ้าพุ  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  
และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืน คดีถึงที่สุดแลว จากน้ันผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตอนายอําเภอเมืองราชบุรีขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี
จํานวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท แตอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจงวา 
ผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากคดีขาดอายุความ ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครอง ขอใหอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย  
ชําระเงินแกผูฟองคดีจํานวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแต
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงตามคําฟองของผูฟองคดีรับฟงไดวา 
อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แจงวา ผูฟองคดีไมมีสิทธิ
ไดรับคาสินไหมทดแทนเนื่องจากคดีขาดอายุความ และผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 
เม่ือประมาณวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการไมมีสิทธิ
ไดรับคาสินไหมทดแทนเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ภายในหน่ึงปนับแตวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปน
การยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา การท่ีสภาเทศบาลตําบลทรายขาวไดมีมติในการประชุม
สมัยสามัญ เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทรายขาว ซ่ึงเดิมผูฟองคดีไดนําเร่ืองดังกลาวมาฟองตอศาลปกครองขอใหเพิกถอน 
มติดังกลาว และศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวามติที่ใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทรายขาวดังกลาวเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ตอมา ผูฟองคดีเห็นวา 
การออกมติดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีดวย ผูฟองคดีจึงฟองเปนคดีน้ี น้ัน  
แมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีทราบมติดังกลาวเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดีไดนําคดีพิพาท
เก่ียวกับความไมชอบดวยกฎหมายของมติดังกลาวไปฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติดังกลาว กรณีจึงฟงไดวา  
ผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันดังกลาว คือ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๐ เม่ือผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําส่ัง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๘/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๒๘๓๖ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๓๗ และผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๖๘๕ ที่ดินทั้งสามแปลงมีอาณาเขตติดตอกันเปนผืนเดียว  ตอมา ที่ดิน



 
 
๘๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โฉนดเลขที่ ๒๔๖๘๕ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๓๖ ถูกเวนคืนบางสวนเพ่ือสรางทางพิเศษ  
ผูฟองคดีทั้งสองไดเขาทําประโยชนในที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนโดยทําโครงการคอนโดมิเนียม
และรานคา โดยไดยื่นคํารองขอปลูกสรางอาคารตอกรุงเทพมหานคร แตกรุงเทพมหานคร 
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
เน่ืองจากตามแบบอาคารที่ยื่นขออนุญาตไมอยูติดถนนสาธารณะ ตองจัดใหมีที่วางดานหนา
อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร ออกสูถนนสาธารณะได ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงการทางพิเศษแหงประเทศไทยเพ่ือทําหรืออนุญาตใหทําทางเชื่อม
ระหวางที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองออกสูถนนศรีนครินทร เพ่ือให 
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตั้งอยูติดกับถนนสาธารณะ และอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสอง 
กอสรางอาคารเพ่ือเปนสวนประกอบของสิ่งปลูกสราง แตการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจงวา การทางพิเศษแหงประเทศไทยอนุญาตให 
ผูฟองคดีทั้งสองจัดทําทางเขา-ออก กวาง ๑๒ เมตร พรอมระบบระบายน้ําในพื้นที่เขตทางพิเศษ
เพ่ือใชเปนทางเขา-ออก สูถนนในเขตทางพิเศษ และหามมิใหผูใดใชทางเขา-ออก ที่ไดรับ
อนุญาตเปนที่จอดรถหรือประโยชนอ่ืนใดนอกจากการเขา-ออก เทาน้ัน แตไมอนุญาตในสวน
รูปแบบของทางเขา-ออก ตามที่ผูฟองคดีทั้งสองเสนอ และไมอนุญาตในสวนการขออนุญาต 
ปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนสวนประกอบของสิ่งปลูกสรางในที่ดินของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หามมิใหผูใดสราง
โรงเรือนหรือสิ่ ง อ่ืนใดในทางพิ เศษ  ผูฟองคดีทั้ งสองเห็นวาการที่ ไมสามารถดําเนิน 
โครงการดังกลาว มีสาเหตุมาจากการที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยเวนคืนที่ดินไปบางสวน
ทําใหที่ดินสวนที่เหลือไมติดถนนศรีนครินทร ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย  
ขอใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยชดใชคาขาดโอกาสและหรือคาเสียหายเปนเงินจํานวน 
๒๖๑,๔๗๖,๖๗๐ บาท น้ัน หนังสือของการทางพิเศษแหงประเทศไทยฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ดังกลาว มีลักษณะเปนคําส่ังอนุญาตแบบมีเง่ือนไข และเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบ
ตอสิทธิในการกอสรางคอนโดมิเนียมของผูฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และหนังสือฉบับ 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยทบทวนรูปแบบทางเขา-ออก 
เพ่ือออกสูถนนศรีนครินทรอีกคร้ัง โดยตอมาการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ยืนยันรูปแบบทางเขา-ออก ที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยกําหนดให 
ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วามีความเหมาะสมแลว ไมปรากฏหลักฐานวา 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีทั้งสองได รับหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตยอมไมกอนวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  
เม่ือผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีภายในหน่ึงป
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๗/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

กรณีฟองขอใหผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุดชดใช
คาเสียหายในผลแหงละเมิดอันเกิดจากการกระทําทางปกครอง ซ่ึงไดแก คําสั่งใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนและคําวินิจฉัยอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ียอมหมายความถึงวันที่ผูฟองคดีไดทราบเหตุแหงการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การกระทําของผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุด เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา 
ผูบัญชาการทหารบกมีคําสั่งลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
แกทางราชการ ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว ซ่ึงตอมาผูบัญชาการ 
ทหารสูงสุดไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี และไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณที่ไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณของผูฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ โดยผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา
อุทธรณดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ กรณีจึงตองถือวาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  
ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ีแลว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
       

 กรณีผูฟองคดียื่นคําฟองเ พ่ิมเติมวา  การท่ี เจ าพนักงานที่ ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป มีคําส่ังไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคล 
อาคารชุดตามคําขอของผูฟองคดี เปนการออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
สูญเสียรายไดจากการดํารงตําแหนงผู จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาว ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาใหกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยรวมกันหรือแทนกันชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากเจาพนักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนและผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว เจาพนักงาน
ที่ ดินกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจงคําสั่งยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดี แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับแจงเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดียื่นฟองคดี 



 
 
๘๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป เม่ือวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีกรณีไดรับความเดือดรอน
จากการไมไดรับเงินเดือนและคาพาหนะตามคําฟองเพ่ิมเติมอยางชาที่สุดในวันดังกลาว การที่ 
ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองเพ่ิมเติม
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๕) 
  

  ๔) กรณีการกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

   

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีฟองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายจาก
กรณีที่ ก.ตร. ละเลยตอหนาที่ในการเพิกถอนแกไขกฎ ก.ตร. และยังคงใชกฎ ก.ตร. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติ
และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงขาราชการ
ตํารวจ เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกตัดสิทธิในอันที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระบบ
คุณธรรมตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนทําใหตองลาออกจากราชการน้ัน 
แมตามคําฟองผูฟองคดีจะกลาวอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การละเลยตอหนาที่ของ ก.ตร. และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ตองรับผิดในผลแหงความเสียหายตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการละเมิดก็ตองกระทําภายใน
ระยะเวลาที่บัญญัติในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี โดยในสวนที่ฟองวา ก.ตร. หลายชุดละเลย 
ตอหนาที่มาอยางตอเน่ืองนั้น ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดเม่ือวันที่  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ อันเปนวันที่ผูฟองคดีอางวา ก.ตร. เขาปฏิบัติหนาที่ สวนกรณีที่ฟองวา 
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดใชกฎ ก.ตร. ดังกลาว แตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจเปนเหตุให
มีการแตงตั้งรองสารวัตรที่มีอาวุโสนอยกวาผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงสารวัตรเปนจํานวนมากนั้น 
ตามหนังสือที่ผูฟองคดีรองทุกขตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอางวาเหตุดังกลาวเกิดเม่ือวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงตองถือวาผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีแลว มิใชวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีออกจากราชการตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง การที่ผูฟองคดี
ยื่นคําฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือลวงพนกําหนด 
หน่ึงปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
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จัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ัน  
การกระทําดังกลาวมิใชขั้นตอนการฟองคดี แตเปนทางเลือกของผูได รับความเสียหาย 
จากการละเมิด  ดังนั้น ไมวาจะมีการดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
หรือไม การฟองคดีละเมิดก็ตองอยูในระยะเวลาการฟองคดีตามที่บัญญัติในมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีผู ฟ อ งค ดีทั้ ง สามสิบสามคนซึ่ ง เป นข า ราชการบํ านาญ
กรุงเทพมหานคร และเปนอดีตขาราชการกรุงเทพมหานครที่โอนมาจากองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสุขาภิบาล ฟองวา ได รับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการที่ก รุงเทพมหานครมีคําสั่ งจายเ งินเ พ่ิมในอัตรารอยละยี่สิบหา 
ของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนเม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยไมมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ผูฟองคดี 
แตละคนเกษียณอายุราชการ เม่ือผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนมีหนังสือสอบถามถึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานครก็ไดรับคํายืนยันจากสํานักการคลังวาจะตองจายเงินเพ่ิมนับแตวันที่ระเบียบ 
มีผลใชบังคับ คือ ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนเห็นวา 
การที่กรุงเทพมหานครและสํานักการคลังไมจายเงินเพ่ิมยอนหลังเปนการไมปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอใหกรุงเทพมหานครเบิกจายเงินเพ่ิม
จากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ณ วันเกษียณอายุราชการถึงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๔ พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคน น้ัน  เม่ือกรุงเทพมหานครไดจายเงินเพ่ิม
จากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบสามคนโดยไมถูกตอง
ครบถวนตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงถือวาเปนวันที่รูเหตุแหงการฟองคดีน้ี และผูฟองคดี
ทั้งสามสิบสามคนไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดี
ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๕๖) 

 



 
 
๘๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลควนเนียงละเลยไมกอสรางคูระบายนํ้า  
ทําใหนํ้ากัดเซาะที่ดินของผูฟองคดีบางสวนหายไป ขอใหเทศบาลตําบลควนเนียงถมที่ดิน 
ที่ถูกนํ้ากัดใหมีสภาพเหมือนเดิม น้ัน แมขอเท็จจริงปรากฏวา ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ขณะท่ี 
ผูฟองคดีมอบท่ีดินใหเทศบาลตําบลควนเนียงนั้น ที่ดินแปลงพิพาทมีหลักฐานแสดงสิทธิที่ดิน
เปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๗๗๕ เน้ือที่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา  
ตอมา เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๓ เอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกลาวไดเปลี่ยนเปน 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๕๕ มีเน้ือที่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ซ่ึงเน้ือที่นอยกวาเดิม อันแสดงวา 
อยางชาที่สุดเหตุละเมิดที่ผูฟองคดีกลาวอางยอมเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ออกโฉนดที่ดินดังกลาวก็ตาม  
แตอยางไรก็ดี เม่ือเทศบาลตําบลควนเนียงไดดําเนินการกอสรางคูระบายน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ แตดําเนินการไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาเน่ืองจากผูรับเหมาทิ้งงาน ทําให 
นํ้ากัดเซาะที่ดินพังจนทําใหเน้ือที่ดินของผูฟองคดีขาดหายไป  ดังน้ัน ความเดือดรอนเสียหาย
ของผูฟองคดีอันเกิดจากการละเมิดน้ันยังคงมีอยูมิไดหมดส้ินไป จึงเปนละเมิดตอเน่ืองอันเกิด
จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดติดตามใหเทศบาลตําบลควนเนียงดําเนินการกอสรางคูระบายน้ํา
มาโดยตลอด ผูฟองคดีจึงเปนผูเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได และสามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดตลอดตราบเทาที่เทศบาลตําบลควนเนียง 
ยังไมไดดําเนินการกอสรางคูระบายน้ําใหแลวเสร็จ การฟองคดีน้ีจึงเปนการฟองคดีภายใน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและไดรับ
การจัดสรรใหเขาทํากินในที่ดินพ้ืนที่เกษตรชุมชนจากหนวยเฉพาะกิจหมูบานปองกันตนเอง
ชายแดนที่ ๒๔ ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร  
และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรใหไปรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ข แปลงที่ ๗๙ อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร  แตตอมา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรและปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร 
ไดออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ข แปลงที่ ๗๙ มีชื่อนาย ส. เปนผูไดรับอนุญาต ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชี้แจงขอเท็จจริงตอปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรวา ผูฟองคดีเปน 
ผูครอบครองที่ดินแปลงดังกลาวมาโดยตลอด ขณะที่นาย ส. ไมไดครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึงขอใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรเปลี่ยนชื่อผูไดรับใบอนุญาต 
ใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ข แปลงที่ ๗๙ จากนาย ส. เปนผูฟองคดี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรมีหนังสือ 
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ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขอเชิญผูฟองคดีไปพบเจาหนาที่เพ่ือชี้แจงตามคํารองขอ  
ซ่ึงผูฟองคดีไดมีการทําหนังสือชี้แจงและติดตามเร่ืองกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร  
และปฏิรูปที่ ดินจังหวัดสุรินทรอีกหลายครั้ง แตก็ไมได รับการดําเนินการให ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร 
แกไขหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ข) แปลงเลขที่ ๗๙ 
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร จากชื่อนาย ส. เปนชื่อของผูฟองคดี และใหสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสุรินทรและปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ข แปลงเลขที่ ๗๙ ที่แกไข
แกผูฟองคดีโดยมิชักชา น้ัน เม่ือกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมิไดบัญญัติ
เรื่องระยะเวลาในการพิจารณาคํารองขอแกไขเปลี่ยนชื่อผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขต
ปฏิรูปที่ดินในเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ข ไวแตอยางใด ระยะเวลาอันพอสมควรในการพิจารณา 
คํารองขอแกไขเปลี่ยนชื่อดังกลาว จึงมีระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูฟองคดี 
แมขอเท็จจริงตามคําฟองไมปรากฏวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรไดรับคํารองขอ
แกไขเปลี่ยนชื่อใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ข เม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองขอตอเจาหนาที่ 
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร เม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทรไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขอเชิญผูฟองคดีไปพบเจาหนาที่ 
เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตามคํารองขอแกไขเปลี่ยนชื่อใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ข จึงถือวาปฏิรูปที่ดิน 
จังหวัดสุรินทรไดรับคํารองขอของผูฟองคดีอยางชาที่สุดในวันดังกลาว แตไมปรากฏวาปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสุรินทรซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการแกไขเพ่ิมเติมหนังสืออนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินไดมีการพิจารณาดําเนินการตามคํารองขอของผูฟองคดี 
ใหแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คํารองขอของผูฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู
เหตุแหงการฟองคดีน้ี ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่พนกําหนดระยะเวลา 
ที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรจะตองพิจารณาตามคํารองขอของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ ผูฟองคดี 
จึงตองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ คือ ภายใน
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๙/๒๕๕๖) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 

 

  กรณีกรมที่ดินฟองวา เม่ือป ๒๕๔๒ นาย ส. ดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานที่ดินอําเภอแวง ในสังกัดของกรมที่ดิน ไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โดยไมไดตรวจสอบวาผูขอไดชําระคาธรรมเนียม ภาษีเงินได และคาอากรแสตมป แลวหรือไม 
ทําใหไมมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ภาษีเงินได และคาอากรแสตมป จํานวน ๒ ราย  
รวมเปนเงินที่ไมไดเรียกเก็บทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๙ บาท เปนเหตุใหกรมท่ีดินเสียหาย ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาสไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวาพฤติการณของนาย ส. สอวา
เปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงซึ่งตองรับผิดทางละเมิด และเห็นควรใหนาย ส. รับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๔๐ ของความเสียหายดังกลาว ผูวาราชการจังหวัด
นราธิวาสพิจารณาผลการสอบแลวมีคําวินิจฉัยเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เห็นดวย 
ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว แตเน่ืองจากนาย ส. ไดถึงแกความตายไปแลว 
ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ กอนมีการสอบความรับผิดทางละเมิด ผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย ส. จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ใหแกกรมที่ดินแทน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสจึงรายงานผลการพิจารณาใหกรมที่ดินทราบ 
กรมท่ีดินจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดไปยังกรมบัญชีกลาง และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน 
แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉย จึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใช 
คาสินไหมทดแทน น้ัน คดีน้ีกรมที่ดินอางวานาย ส. ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง เปนเหตุใหกรมที่ดินไดรับความเสียหาย เม่ือนาย ส. ถึงแกความตาย กรมที่ดิน
ยอมฟองผูถูกฟองคดีทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมใหรับผิดในความเสียหายดังกลาวได 
ตามมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตโดยที่คดีน้ี 
เปนคดีที่กรมที่ดินในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ส.  
เจามรดก จึงอยูในบังคับที่ตองหามมิใหฟองรองเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตเม่ือกรมที่ดินไดรูหรือ
ควรไดรูถึงความตายของเจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายดังกลาว 
เม่ือปรากฏวา นาย ส. ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนไดถึงแกความตายแลวเม่ือวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๔๗ และผูถูกฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย ส.  
ไดยื่นแบบขอรับบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดกรณีถึงแกความตาย ลงวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหสั่งจายเงินบําเหน็จตกทอดของนาย ส. ตอผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
ผานสํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส กรณีจึงถือไดวากรมที่ดินรูถึงความตายของนาย ส.  
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อยางชาในวันดังกลาว ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๔๗ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นคําฟอง 
เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนาย ส. สิทธิเรียกรองของผูฟองคดี
อันมีตอนาย ส. เจามรดกจึงขาดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๕๕) 
  กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดี (นาย ป. ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ก.) ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย ก. ผูตาย ซ่ึงเปนเจาหนาที่
ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหหางหุนสวนจํากัด น. 
กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด น. ไดยื่นขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคา
สงออก  ตอมา ผูฟองคดีไดออกบัตรภาษี  หลังจากน้ัน ธนาคาร ก. และบริษัท ฟ. ผูรับโอน 
บัตรภาษีไดนําบัตรภาษีดังกลาวไปใชประโยชนชําระคาภาษีอากรแทนจํานวนเงินที่บริษัท 
ตองชําระแลว โดยไดมีการวางฎีกาเบิกตามมูลคาบัตรภาษีที่นําไปใชเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๔๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายตามจํานวนเงินของบัตรภาษีที่ไดนําไปใชประโยชนแลว วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ จึงเปนวันกระทําละเมิด การท่ี 
ผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหนาย ก. ผูตายชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกผูฟองคดี อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการออกคําสั่งใหใชเงินหรือ 
ใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดระยะเวลาสิบปนับแตวันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว หากนาย ก. ไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําส่ังของ
ผูฟองคดี ผูฟองคดีชอบที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ ประกอบ
มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอนาย ก. ได  
ซ่ึงคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหนาย ก. ชําระเงินนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดียวกัน กําหนดใหเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด 
ทรัพยสินและขายทอดตลาดได แตถาผูฟองคดีเห็นวายังมีขอขัดของในการบังคับใชกฎหมาย 
ในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครองก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล กลาวคือ  
ผูฟองคดีชอบที่จะเสนอขอพิพาทใหศาลซึ่งเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือให
การบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรองและ 
คุมครองสิทธิโดยศาล เม่ือผูฟองคดีแจงใหนาย ก. ชําระคาสินไหมทดแทน แตนาย ก. ไมชําระ
และไดถึงแกความตายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงให 
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ผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ก. ผูตายชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทน 
แตผูถูกฟองคดีไมชดใชเงินคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตอง 
ใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ก. เจามรดก โดยขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนาย ก. ผูตาย 
ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดีอันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยที่คดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีในฐานะ
เจาหน้ีมูลละเมิดขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ก. ผูตาย จึงอยูในบังคับตองหาม 
มิใหฟองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตเม่ือผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงความตายของเจามรดก 
ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ี 
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
จายเงินบําเหน็จตกทอดแกทายาทของนาย ก. ผูตาย ถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดี 
รูถึงการที่นาย ก. ถึงแกความตาย การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒  
จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๖  
ที่ ๔๓๔/๒๕๕๖ และที่ ๘๓๐/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  กรณีเทศบาลตําบลเนินพระ (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดี  
(นาย ว. ในฐานะผูจัดการมรดกของนาย น.) ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย น. ผูตาย 
ในขณะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินพระ ในฐานะประธานกรรมการ 
ตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจการจางในโครงการจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง จากการที่ไดลงนามอนุมัติจายเงินใหกับผูรับจางทั้งที่งานยังไมแลวเสร็จ เปนเหตุให 
ผูฟองคดีไดรับความเสียหายเปนเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดรับหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เร่ือง แจงผลการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงหนังสือดังกลาวระบุวา 
กรมบัญชีกลางไดตรวจสอบกรณีดังกลาวแลวเห็นวานาย น. กับพวก ไดกระทําการกรณีดังกลาว
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหเทศบาลตําบลเนินพระไดรับความเสียหาย
เปนเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท จึงใหใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากเจาหนาที่เหลาน้ัน และแจงดวยวา
นาย น. ไดเสียชีวิตไปแลว จึงใหใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทายาทภายในอายุความตอไป 
อันเปนการแจงใหผูฟองคดีทราบถึงความตายของนาย น. โดยตรง และใหใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากทายาทดวย ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนาย น.  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในเวลาอ่ืนกอนหนาน้ี จึงถือไดวาผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาหน้ีกองมรดกไดรูถึงความตายของ 
นาย น. เจามรดก ในวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมบัญชีกลางดังกลาว และตองนําคดีมาฟอง
เรียกคาสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปนับแตวันไดรับหนังสือดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๔  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซ่ึงระยะเวลาของการฟองคดีเก่ียวกับทรัพยสินในกองมรดกถือเอาวันรูถึงความตายของ 
เจามรดกเปนสําคัญ ผูฟองคดีไมอาจอางการตั้งคณะทํางานพิจารณาและกําหนดคาเสียหายและ
ติดตามหาทายาทของนาย น. เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงวานาย น. ถึงแกความตายจริงหรือไม 
จนกระทั่งทราบวานาย น. ถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาเปนเหตุ 
เพ่ือขยายระยะเวลาการฟองคดีได  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเ ม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๖) 
  กรณีองคการบริหารสวนตําบลบางสมัคร (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูฟองคดี
โดยนาย ป. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางสมัครในขณะนั้น ไดมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือที่ดินกอสรางที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบางสมัครโดยวิธีพิเศษ ประกอบดวยนาย ป. เปนประธานกรรมการ นาย ร. นาย ค. 
นาย ม. และนาย ฉ. เปนกรรมการ  ตอมา ผูฟองคดีโดยนาย ป. ไดซ้ือที่ดินจากนาง น.  
ราคา ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษดังกลาวเสนอ ซ่ึงเปนการจัดซ้ือ
ที่ดินที่มีราคาแพงกวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติที่ควรมีราคาซ้ือขายไมเกิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายคิดเปนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงเห็นสมควรใหนาย ป. รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
รอยละ ๕๐ ของจํานวนคาเสียหาย คิดเปนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท กระทรวงการคลังพิจารณาแลว
เห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ สั่งใหนาย ป. กับพวก ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นาย ป. กับพวก
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูฟองคดี และผูฟองคดีเห็นพองดวย แตนายอําเภอบางปะกงและ 
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไมเห็นพองดวย ผูฟองคดีจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ สั่งใหนาย ป. กับพวก ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามจํานวนที่แตละคนตองรับผิด  
ตอมา นาย ป. ถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยยังมิไดชดใชเงินคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี ขอใหศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนทายาท 
และผูจัดการมรดกของนาย ป. รวมกันชดใชเงินคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแทนนาย ป. เปนเงิน 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป น้ัน การที่ผูฟองคดีออกคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียกใหนาย ป. ชําระเงินคาสินไหมทดแทน เปนการใชอํานาจ
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ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
โดยผูฟองคดีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่และ
ขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
อันเปนการกําหนดมาตรการหนึ่งเพื่อใหไดรับชําระเงินโดยครบถวน แตถาผูฟองคดีเห็นวา 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานอ่ืนที่มีหนาที่เก่ียวของยังมีขอขัดของ 
ในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครองก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดี 
ที่จะใชสิทธิทางศาล เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ป. ถึงแกความตายโดยไมไดชดใช 
คาสินไหมทดแทน และผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนาย ป.  
ไมชําระเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาวใหแกผูฟองคดีเชนกัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมีขอขัดของ 
ในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ัง 
ทางปกครองของผูฟองคดี ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงมีความจําเปนตอง 
ใชสิทธิทางศาล เพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอเจาหนาที่ตามคําสั่งทางปกครอง 
ของผูฟองคดี โดยขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่ใชเงิน 
หรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี และศาลมีอํานาจออกคําบังคับไดตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  อยางไรก็ตาม 
เม่ือพยานหลักฐานในสํานวนคดีน้ีรับฟงไดวา เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ 
ศาลปกครองชั้นตนจัดใหมีการน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก คดีหมายเลขดําที่ ๒๕ /๒๕๔๙  
หมายเลขแดงที่ ๑๖๕/๒๕๕๑ ที่นาย ป. กับพวกทั้งหาคนฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่สั่งใหผูฟองคดีทั้งหาชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 
อันเกิดจากการที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษและกรรมการจัดซ้ือ
โดยวิธีพิเศษดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบล 
บางสมัครซ้ือที่ดินจากนาง น. แพงกวาที่ซ้ือขายกันตามปกติของที่ดิน นาย ค. ไดยื่นคําแถลง
เปนหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือวา 
นาย ป. ถึงแกความตายแลวเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ และจะดําเนินการติดตอใหทายาท 
ของนาย ป. ยื่นคําขอเขามาแทนที่ตอไป แมนาย ค. จะแถลงเปนหนังสือและดวยวาจา โดยมิได
มีสําเนาใบมรณบัตรของนาย ป. มาแสดงตอศาลดวย แตก็ไมปรากฏวามีพฤติการณใด ๆ  
ที่เปนเหตุใหวิญูชนเกิดความสงสัยวานาย ค. แถลงขอความอันเปนเท็จตอศาล กรณีจึงถือไดวา 
ผูฟองคดีในคดีน้ีไดรูหรือควรรูถึงความตายของนาย ป. แลว ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  
ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงความตายของนาย ป. เจามรดก 
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ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ)) 
 

กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดสั่งซื้อสินคาจากราน TOP TAMES เปนชุด 
Kit เฮลิคอปเตอรบังคับดวยวิทยุ แตรานคาดังกลาวสงอุปกรณไมครบ และเหล็กลูกคลัทซเกา 
ใชงานไมได ผูฟองคดีตองการใหราน TOP TAMES สงแผนเหล็กลูกคลัทซและหัวเทียน ๗ หัว 
แทนอุปกรณที่สงไมครบ จึงไดรองเรียนเร่ืองดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค ตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๕๓ แตก็ยังไมไดรับความเปนธรรม เพียงแตอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดปทุมธานี ไดมีหนังสือแจงยุติเร่ืองดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดปทุมธานีชดใชคาเสียหาย น้ัน เม่ืออนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจงยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียน
ใหผูฟองคดีทราบ แมไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีตอศาลโดยสงทางไปรษณียไมลงทะเบียน ซ่ึงกลุมรับฟองศาลปกครองชั้นตน 
ไดประทับตรารับเอกสารดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถือไดวาผูฟองคดียื่นคําฟอง 
ตอศาลวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีและไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูเอาประกันภัยรถยนตกับบริษัท ส. ไดยื่น
ขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ตามพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมดําเนินการตามคําขอ
ของผูฟองคดี ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และหนวยงานที่กํากับดูแล
เงินกองทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๓ นําเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มาชําระหนี้ของผูฟองคดี และให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดี น้ัน ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดียื่นคําขอรับชําระหนี้ เน่ืองจากศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดบริษัท สัมพันธ ประกันภัย จํากัด เห็นวา หนังสือดังกลาวเปนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่แจงสิทธิแกเจาหน้ีตามกฎหมายลมละลาย ไมใชหนังสือปฏิเสธการขอรับชําระหนี้ของ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันดังกลาว และขอเท็จจริงรับฟงไดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ผูฟองคดีสงตอศาลปกครองชั้นตนวา 
กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีหนังสือดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ แจงสิทธิการขอรับชําระหนี้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  
แกผูยื่นคําขอรับชําระหนี้จากผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา กฎหมายกําหนดใหเจาหน้ีตามสัญญา
ประกันภัยที่มีสิทธิไดรับเงินจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีจากกองทรัพยสิน 
ของบริษัท ส. กอน หากไดรับชําระจากกองทรัพยสินของบริษัทไมครบถวน เจาหน้ีดังกลาว 
จึงจะมีสิทธิขอรับเงินสวนที่ขาดจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตไมเกินหนึ่งลานบาทตอราย และเมื่อ 
ผูยื่นคําขอรับชําระหน้ีไดรับชําระหน้ีจากกองทรัพยสินของบริษัทแลว ยังขาดเงินตามสิทธิ 
ที่ควรจะไดรับอีกจํานวนเทาใด ก็ขอใหแจงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบเพ่ือจะไดชําระหนี้สวนที่ขาด
เพ่ิมเติมใหครบถวน หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาว จึงมีผลเปนการปฏิเสธการขอรับ
ชําระหน้ีตามคําขอของผูฟองคดีแลว ซ่ึงแมผูฟองคดีจะไมไดระบุวาไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด 
แตผูฟองคดีก็ไมไดอางในคําอุทธรณวาเพ่ิงไดรับหนังสือจนทําใหการฟองคดีน้ีไมพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  อีกทั้ง ผูฟองคดีอางในคําฟองวา  
ไดติดตามทวงถามเรื่องการขอรับชําระหนี้มาโดยตลอด จึงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวในระยะเวลาใกลเคียงกับวันที่ลงในหนังสือ ซ่ึงอยางชาที่สุดไมควรเกิน ๑ เดือน นับจาก
วันที่ลงในหนังสือดังกลาว คือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน
ตอสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเมืองสุราษฎรธานี แตผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะ
นายทะเบียนมิไดดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน  
ตามขอ ๓ ของกฎกระทรวง วาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมในขอหาประกอบกิจการรานวีดิทัศน 
โดยไมไดรับอนุญาต ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีไมออกใบอนุญาต
ใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนด เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกจับกุมและถูกดําเนินคดี ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงวัฒนธรรมชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน คดีน้ี 
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมในขอหาประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยไมไดรับอนุญาต เม่ือวันที่  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองเม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือลวงพนระยะเวลาตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๓/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีฟองวา เ ม่ือประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๔  
ผูฟองคดีไดไปขอความชวยเหลือทางกฎหมายจากสํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี โดยขอให
จัดหาทนายความฟองนางสาว ส. เพ่ือถอนคืนการให กรณีนางสาว ส. ไมปฏิบัติตามสัญญา 
และนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปขายฝากไวกับบุคคลภายนอก แตอัยการจังหวัดมีนบุรีแจงวา
ไมมีงบประมาณที่จะดําเนินการ ใหไปขอความชวยเหลือจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ผูฟองคดีจึงไปขอความชวยเหลือตามคําแนะนํา แตกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพแจงใหสํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุรีดําเนินการชวยเหลือไปกอน เน่ืองจากกองทุน
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมเห็นวาการอนุมัติใหความชวยเหลือจัดหาทนายความตองใชเวลา
และตองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เกรงวาจะไมทันเวลา ผูฟองคดีจึงกลับไปยัง
สํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุรีอีกคร้ัง แตอัยการจังหวัดมีนบุรีปฏิเสธการชวยเหลือ ผูฟองคดี 
จึงไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพอีกคร้ัง ซ่ึงกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพตกลง 
ใหความชวยเหลือคาใชจายในการดําเนินคดี และมีการยื่นฟองนางสาว ส. ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของอัยการจังหวัดมีนบุรีเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอให
สํานักงานอัยการสูงสุดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดไปขอความชวยเหลือทางกฎหมายจากสํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุ รี โดยขอให 
จัดหาทนายความฟองนางสาว ส . เ พ่ือถอนคืนการใหแต อัยการจังหวัดมีนบุ รีแจงวา 
ไมมีงบประมาณที่จะดําเนินการและปฏิเสธการใหความชวยเหลือแกผูฟองคดี  ดังน้ัน  
วันที่อัยการจังหวัดมีนบุรีปฏิเสธการใหความชวยเหลือแกผูฟองคดี จึงเปนวันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แมไมปรากฏขอเท็จจริงวา อัยการจังหวัดมีนบุรีไดปฏิเสธ 
การใหความชวยเหลือผูฟองคดีเม่ือวันใด แตขอเท็จจริงปรากฏวา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ไดตกลงใหความชวยเหลือคาใชจายในการดําเนินคดี และมีการย่ืนฟองคดีใหผูฟองคดีในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงถือไดวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด 
คือ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองสํานักงานอัยการสูงสุดภายในหนึ่งป 
นับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล 
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๘) 
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  ๔.๓.๒ การฟองคดีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสี่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๓๘๐๗ อําเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ ๒๘ ตารางวา ซ่ึงที่ดิน
ดังกลาวมีสิ่ งปลูกสรางเปนตึกแถว  ๔ ชั้นครึ่ ง ๑  คูหา  และพ้ืนลานคอนกรีต   ตอมา  
ไดมีประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เพ่ือกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - บางซื่อ  
เปนเหตุใหที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๓๘๐๗ ถูกเวนคืน ๑๘๕/๑๐ ตารางวา และสิ่งปลูกสราง 
ถูกเวนคืนทั้งหมด  ตอมา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ แจงใหผูฟองคดีทั้งสี่ไปรับเงินคาทดแทนจํานวน ๕,๑๘๒,๗๗๒.๒๐ บาท  
หลังจากนั้นผูฟองคดีทั้งสี่ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขอใหการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทยเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลืออีก ๙๕/๑๐ ตารางวา ซ่ึงผูวาการ 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสี่ทราบวา การรถไฟฟา 
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยซื้อที่ดินดังกลาวตามคําขอ และแจงใหผูฟองคดีทั้งสี่ไปรับเงิน 
คาทดแทนที่ดินดังกลาวในราคาตารางวาละ ๑๗๔,๐๗๐ บาท คิดเปนเงิน ๑,๖๕๓,๖๖๕ บาท  
ผูฟองคดีทั้งสี่ยังไมพอใจเงินคาทดแทนที่การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกําหนดให 
จึงไดอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมไดรับอุทธรณเงินคาทดแทนของผูฟองคดีทั้งสี่ไวพิจารณาเมื่อวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงรัฐมนตรีจะตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณเงินคาทดแทนของผูฟองคดีดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แตปรากฏวา 
รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา และผูฟองคดีทั้งสี่ก็ไมไดยื่นฟองคดี 
ภายในหนึ่งปนับแตวันครบกําหนดดังกลาว  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนเฉพาะ 
คาทดแทนที่ดินโดยมีมติยืนราคาเนื่องจากคาทดแทนเบื้องตนเปนธรรมแลว และผูฟองคดีทั้งสี่
ไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเม่ือวันที ่๔ มกราคม ๒๕๕๔ จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่
ผูฟองคดีทั้งสี่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งสี่ไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของรัฐมนตรีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่ รูหรือควรรูดังกลาวคือ  
ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสี่นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๐  
มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีในสวนของเงินคาทดแทนที่ดินเม่ือพนกําหนดหน่ึงป 
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นับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๖) 
 กรณีฟองวา กรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ไดกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหวาง 
ถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทรสมโภช พ.ศ. ๒๕๔๕ ไมเปนธรรม ขอใหกรุงเทพมหานคร
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จายเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดี น้ัน ผูฟองคดี
ตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
หรือนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ไดรับคําอุทธรณของผูฟองคดี แตมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาวินิจฉัย
อุทธรณตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐  อยางไรก็ตาม การท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗  
อุทธรณเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดไว  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดวินิจฉัย
อุทธรณและแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ วา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมกําหนดเงินคาทดแทนเพ่ิมใหแกผูฟองคดี  
โดยนําสงหนังสือดังกลาวใหผูฟองคดีทราบปรากฏตามใบตอบรับทางไปรษณียที่ระบุวา  
ผูฟองคดีไดรับไวเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรณีถือไดวาการวินิจฉัยอุทธรณของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดังกลาว เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ 
อันมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี การที่ผูฟองคดีไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและไดนําคดีมาฟอง โดยมีคําขอให 
ศาลพิพากษาใหกรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจายเงินคาทดแทน
เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่ 
มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบ 
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ทางไปรษณียเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยอมถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
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ถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๕๖  
และที่ ๒๘๒/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 คดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงในชั้นพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ อุทธรณขอเพ่ิมคาทดแทนอสังหาริมทรัพย 
ที่ถูกเวนคืนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  ดังน้ัน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณตองวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่ได รับคําอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
เม่ือผูฟองคดีไดชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตนวาผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเปนกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณมิไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คําอุทธรณ ซ่ึงผูฟองคดีจะตองฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันพนกําหนดหกสิบวัน 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คือ ตองยื่นฟองคดีภายในวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ 
ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา จึงเปนไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ดังกลาวแลว  อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏในชั้นอุทธรณวา ผูฟองคดีไดรับแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว ตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเปนกรณีที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มิไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด แตการท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณได มีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบ น้ัน ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐาน
วา คําวินิจฉัยอุทธรณในกรณีน้ีเปนคําสั่งทางปกครองและเปนการกระทําทางปกครองที่ 
กระทบตอสิทธิของผูฟองคดี อันทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตาม 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
ความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีจะตอง 
ยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานปรากฏในชั้นอุทธรณวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลวกอนยื่นฟองคดีน้ี 
แตผูฟองคดีชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตนโดยผิดหลงไปวายังมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี
ได รับหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตเ ม่ือหนังสือฉบับดังกลาวลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
จึงสันนิษฐานไดวาผูฟองคดีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณไมกอนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
และถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดี 
นําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔/๒๕๕๗) 
  

    กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนกรณีอ่ืน ๆ 
 

 กรณีมหาวิทยาลัยมหิดลฟองวา ผูถูกฟองคดีไดลาออกจากราชการ 
ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการที่ ๑ มาตรการ
สนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป และไดรับเงินชวยเหลือ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนเงินจํานวน ๔๑๐,๔๙๕ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดกลับ 
เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตําแหนงรองศาสตราจารย  
คณะสาธารณสุขศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
มีผลตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทํา 
ที่ขัดตอวัตถุประสงคตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีกาขางตน และขัดตอมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่ไมใหผู ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการดังกลาว 
กลับเขารับราชการประจําในสังกัดฝายบริหารอีก ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๕ แจงใหผูถูกฟองคดีสงคืนเงินชวยเหลือที่ไดรับจากการเขารวมมาตรการพัฒนาและ
บริหารกําลังคนแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๒.๗๘ ตอป แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปฏิเสธการคืนเงินจํานวนดังกลาว กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
ความรับผิดอยางอ่ืนของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
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เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองขอนแกน 
เพ่ือขอเรียกเงินชวยเหลือฯ คืนจากผูถูกฟองคดี  ตอมา เม่ือศาลปกครองขอนแกนมีคําสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมิใชสวนราชการที่อนุญาตให 
ผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการจึงไมใชผูเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ถึงกรมบัญชีกลางเน่ืองจากเห็นวากระทรวงการคลังเปนผู เสียหาย 
จากการกระทําดังกลาว กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจงให 
ผูฟองคดีดําเนินการฟองรองเรียกเงินชวยเหลือที่จายใหแกผูถูกฟองคดีคืน กรณีจึงเห็นวา  
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี ตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เปนอยางชา 
ซ่ึงผูฟองคดีจะตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว โดยไมจําเปนตองรอหนังสือ 
แจงจากกรมบัญชีกลาง การที่ผูฟองคดีน้ียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลวตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๖/๒๕๕๖) 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลสะกอมฟองวา องคการบริหารสวนตําบล
สะกอมมีคําส่ังลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ลงโทษไลผูถูกฟองคดี (ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลสะกอม (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗) ออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  โดยให มีผลตั้ งแตวันที่  ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  และมีหนังสือ 
เรียกเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นจากการที่ผูถูกฟองคดีรับไปโดยไมมีสิทธิระหวางวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ รวมเปนเงิน ๑๔๖,๖๔๗.๐๙ บาท แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉยไมชําระเงินคืน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีคืนเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ย น้ัน เม่ือองคการบริหารสวนตําบลสะกอม 
มีคําสั่งลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป จึงถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลสะกอมรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีในวันที่องคการบริหารสวนตําบลสะกอมมีคําสั่งไลผูถูกฟองคดี 
ออกจากราชการเม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีภายในหนึ่งป 
นับแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงพนกําหนดเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๓๕/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา  ผูฟองคดีเปนผู ได รับบาดเ จ็บสาหัสจากเหตุการณ 
ความรุนแรงทางการเมืองเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒ คร้ัง กลาวคือ คร้ังแรก เม่ือวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีถูกทหารซึ่งตั้งดานที่หนาโรงพยาบาลหัวเฉียวทํารายรางกาย  
ไดรับบาดเจ็บสาหัสบริเวณดวงตาดานซายและหัวไหลดานขวา คร้ังที่สอง เม่ือวันที่ ๑๔ 
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พฤษภาคม ๒๕๕๓ บริเวณถนนราชปรารภ ผูฟองคดีถูกยิงที่แขนซาย ซ่ึงตองไดรับเงินเยียวยา
ตามหลักเกณฑสําหรับผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสเปนเงินจํานวน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ใหจายเงินเยียวยาแกผูที่ไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณความรุนแรงทางการเมือง (ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) ผูฟองคดีจึงยื่นคํารอง 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แตเม่ือผูฟองคดี
ไปรับเงินเยียวยาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดี ปรากฏวาเจาหนาที่ของอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดแจงให
ผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีไดรับเงินเยียวยา กรณีไดรับบาดเจ็บจากการถูกยิงที่แขนซาย 
เ ม่ือวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เปนเ งินชดเชย  จํานวน  ๖๗๕ ,๐๐๐  บาท  รวมกับ 
คารักษาพยาบาลตามที่จายจริง จํานวน ๒,๑๑๖ บาท รวมเปนเงิน ๖๗๗,๑๑๖ บาท หักดวย 
เงินชดเชยที่ผูฟองคดีเคยไดรับไปแลวทั้งหมด จํานวน ๙๑,๙๐๖ บาท คงเหลือเงินที่ผูฟองคดี
ไดรับจริง เปนเงินจํานวน ๕๘๕,๒๑๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีซ่ึงไดรับบาดเจ็บสาหัส 
ทั้งสองเหตุการณ จึงเปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
เยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
สําหรับผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสเปนเงินจํานวน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดียังไดรับเงิน
เยียวยาไมครบตามสิทธิ  อีกทั้ง ยังไดหักเงินที่ผูฟองคดีเคยไดรับไปแลว กลาวคือ นําเงินชดเชย 
ที่ผูฟองคดีเคยไดรับในอีกเหตุการณหน่ึงมาหักในเหตุการณน้ีดวย ซ่ึงไมถูกตองและไมเปนธรรม  
นอกจากนี้ ผูฟองคดียังไมไดรับเงินเยียวยาสําหรับเหตุการณเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัสที่ดวงตาขางซายและหัวไหลขวาอีกเปนเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและระเบียบ 
ที่ เ ก่ียวของดวยความรวดเร็วและถูกตอง น้ัน เม่ือไดคํานึงถึงความประสงคอันแทจริง 
ของผูฟองคดีแลว ยอมเห็นไดวา เปนคําขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจายเงินเยียวยาความเสียหาย 
จากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง (ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) กรณีผูฟองคดี 
ถูกยิงที่แขนซายไดรับบาดเจ็บสาหัสใหครบตามสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามหลักเกณฑ 
การใหความชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีของผูฟองคดีซ่ึงไดรับบาดเจ็บสาหัสจึงตองไดรับเงินเยียวยาสําหรับ
ผูไดรับบาดเจ็บสาหัสเปนเงินจํานวน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังไมไดรับ 
เงินเยียวยาสําหรับเหตุการณเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัส 
ที่ดวงตาขางซายและหัวไหลขวาอีกเปนเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ



 
 
๘๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความรับผิดอยางอ่ืนของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี 
ไปรับเงินเยียวยาความเสียหายจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง (ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามที่ผูฟองคดีไดลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลัก
มนุษยธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยรัฐบาลกําหนดจัดพิธ ี
รับมอบเงินเยียวยาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สถานสงเคราะหบานราชวิถี ผูฟองคดี 
ไดไปรับเงินเยียวยาในวันดังกลาว และไดทราบมติของคณะทํางานชวยเหลือเยียวยา 
ดานการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผูเสียหายกลุมที่ ๑ ที่วินิจฉัยใหจายเงินชดเชยกรณี
บาดเจ็บไมสาหัสแกผูฟองคดีกรณีถูกยิงที่แขนซาย สวนเหตุการณที่ผูฟองคดีถูกทําราย 
บริเวณหนาโรงพยาบาลหัวเฉียว คณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาว ผูฟองคดี 
ไมถือเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑที่กําหนด ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดไปรับเงินเยียวยา  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองที่พนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๖/๒๕๕๗) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีสํานักงานผูตรวจการแผนดินฟองเรียกเงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษ 
คาครองชีพคืนจากนาย ภ. ซ่ึงเดิมเปนลูกจางประจําในสังกัดของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
สืบเนื่องมาจากนาย ภ. กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
มีคําสั่งลงโทษไลนาย ภ. ออกจากงานยอนหลังตั้งแตวันละทิ้งหนาที่ราชการเปนตนไป ซ่ึงกอใหเกิด
ความรับผิดแกนาย ภ. ที่จะตองคืนเงินดังกลาวที่ไดรับไปในระหวางน้ัน ตามมาตรา ๕๑ 
ประกอบมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ัน   
เม่ือปรากฏวารองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลนาย ภ. ออกจากงาน จึงถือวาสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ไดรูหรือควรรูถึงการที่ไดจายเงินดังกลาวใหนาย ภ. โดยไมชอบซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
ในวันดังกลาวแลว การที่นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดี
ภายในหน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๓/๒๕๕๕) 
 

๔.๔ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาจาง 
 

๑) กรณีหนวยงานทางปกครองผูวาจางฟองผูรับจาง 
 

การฟองขอใหชําระคาปรับอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาจาง 
 

เดิมองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทไดนําคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา
จางกอสรางถนนลาดยางสายกลางหมูบาน (จาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑+๒๗๕) หมูที่ ๕-๑๓ 
ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตามสัญญาลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  
ในคดีน้ียื่นฟอง บริษัท พ. ตอศาลปกครองกลาง โดยศาลมีคําพิพากษาวา การที่นาย ธ.  
ไดทําหนังสือมอบอํานาจใหนาย พ. ดําเนินการยื่นแบบขอเสนอการประมูลจาง และมอบอํานาจ
ใหนางสาว ม. เปนผูลงนามในสัญญาจางดังกลาวน้ัน มิใชเปนการกระทําในนามของกรรมการ
ซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัท พ. แตเปนการกระทําในฐานะสวนตัวของนาย ธ . ซ่ึงหากมี 
การผิดสัญญากันหรือกอใหเกิดความเสียหายขึ้น องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทก็ชอบ 
ที่จะฟองนาย ธ. ใหรับผิดชอบเปนการสวนตัวได และพิพากษายกฟอง ซ่ึงเปนกรณีการฟอง 
ผิดตัว  ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทจึงชอบที่จะฟองนาย ธ. เปนคดีใหมภายใต
บทบัญญัติวาดวยระยะเวลาการฟองคดี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากการทําสัญญา
พิพาทดังกลาว จนกระทั่งถึงกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท
มิไดรับมอบงานกอสรางตามสัญญา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ สงถึงกรรมการผูจัดการ บริษัท พ. แจงการบอกเลิกสัญญาและขอให 
ชําระคาปรับภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ จึงเห็นไดวา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท
ยอมรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ การฟองคดีดังกลาว 
จึงตองฟองภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับตั้งแตวันดังกลาว แมองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท
ไดนําขอพิพาทในคดีน้ียื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนดังที่กลาวไวแลวขางตน ก็มิไดเปนเหตุ 
ใหอายุความสะดุดหยุดลง หรือมีผลใหระยะเวลาในการรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตองเปลี่ยนแปลงไป เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทนําคดีน้ีมายื่นฟองเม่ือวันที่  
๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๕) 



 
 
๘๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีที่ กรมส ง เส ริมสหกรณทํ า สัญญาวาจ างบริษัท  ด .  ให เปน
ผูพัฒนาโปรแกรมและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา เม่ือครบกําหนดตามสัญญาจางเมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๔๓ บริษัท ด. ไมปฏิบัติตามสัญญา โดยสงมอบงานไมถูกตองครบถวนตามที่ระบุไว 
ในสัญญาทําใหกรมสงเสริมสหกรณไดรับความเสียหาย กรมสงเสริมสหกรณจึงมีหนังสือ ลงวันที่ 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แจงใหบริษัท ด. ดําเนินการสงมอบงาน
ตามสัญญาและไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงบริษัท ด. เพ่ือบอกเลิกสัญญา
พรอมแจงใหชําระคาปรับภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหชดใชเงินตามสัญญาค้ําประกัน 
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ได รับหนังสือแจง น้ัน  สัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามบทนิยามของมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง อันอยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม 
มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งคดีน้ีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัยแลววาเปนคดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ศาลแพงจึงมีคําสั่งใหโอนคดีน้ีไปยังศาลปกครองตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติว าดวยการวิ นิจฉัยชี้ ขาดอํานาจหนาที่ ระหวางศาล พ .ศ. ๒๕๔๒  
เม่ือความปรากฏวากรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงบริษัท ด. 
บอกเลิกสัญญาพรอมแจงใหชําระคาปรับ วันที่กรมสงเสริมสหกรณรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีอันเปนวันเริ่มตนของการยื่นฟองคดีจึงเปนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓  
ซ่ึงเปนวันที่กรมสงเสริมสหกรณลงนามในหนังสือฉบับดังกลาวเพ่ือบอกเลิกสัญญากับบริษัท ด. 
สิทธิเรียกรองของกรมสงเสริมสหกรณในคดีน้ี จึงยอมใชบังคับไดนับแตวันดังกลาว กรมสงเสริม
สหกรณชอบที่จะบังคับใหเปนไปตามสิทธิเรียกรองของตนโดยการฟองคดีตอศาล อันเปนการ
เริ่มตนนับระยะเวลาในการฟองคดีตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เม่ือกรมสงเสริมสหกรณ 
ยื่นคําฟองตอศาลแพงเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง หากนับแตวันที่เปดทําการศาลปกครองกลางเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๔ ก็ตาม คดียอมพนกําหนดระยะเวลาแหงการฟองคดีเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๖/๒๕๕๗) 
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การฟองขอใหชําระคาปรับอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาจาง 
และคาเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรอง 

 

กรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองฟองวา ไดทําสัญญาวาจางบริษัท ห. 
กอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
ตามสัญญาลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ในวงเงิน ๓๗๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทดังกลาว 
ไดนําหนังสือค้ําประกันสัญญาของบริษัท ธ. ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐ เปนจํานวนเงิน 
๑๘,๙๗๕,๐๐๐ บาท มามอบใหแกกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา บริษัท ห. ไดดําเนินการกอสรางและสงมอบงานงวดสุดทายเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานงวดสุดทายไวแลวเม่ือวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖  ตอมา ผูฟองคดีไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองหลายรายการ  
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ แจงใหบริษัท ห. เรงดําเนินการตรวจสอบและ
ซอมแซมความชํารุดบกพรองดังกลาว และไดมีหนังสือแจงใหดําเนินการอีกหลายครั้ง  
แตบริษัทฯ ไมไดดําเนินการใด ๆ  ตอมา ผูฟองคดีไดดําเนินการหาผูรับจางเพ่ือดําเนินการ
ซอมแซมงานที่ชํารุดบกพรอง ปรากฏวาบริษัท อ. เปนผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเงิน ๕๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
จากน้ันผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงใหบริษัท ห. นําเงินจํานวน 
๓๒,๑๒๔,๐๐๐ บาท และมีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงใหบริษัท ธ. นําเงินจํานวน 
๑๘,๙๗๕,๐๐๐ บาท ไปชําระใหแกกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๒ บริษัท ธ. มีหนังสือลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ แจงปฏิเสธการชําระเงินตาม 
หนังสือค้ําประกัน ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนผูค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รับผิดชดใชเงินจํานวน ๒๖,๗๑๕,๒๔๘.๙๔ บาท พรอมดอกเบี้ย น้ัน  
การท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองทําสัญญาวาจางบริษัท ห. 
กอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันเปนสัญญาทางปกครอง  
กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือสัญญาหลัก 
เปนสัญญาทางปกครองซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแลว กรณีพิพาท
เก่ียวกับสัญญาค้ําประกันดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองดวย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัท ห. ไดสงมอบงานงวดสุดทายเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานงวดสุดทายไวแลวเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๖  ตอมา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตรวจสอบแลวพบวา งานกอสรางเครื่องจักร 
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และองคประกอบตาง ๆ ของโครงการมีขอชํารุดบกพรองหลายรายการ กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ แจงใหบริษัทฯ เรงดําเนินการตรวจสอบ 
และซอมแซมความชํารุดบกพรองใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามสัญญา 
ขอ ๗ กรณีจึงถือวากรมโยธาธิการและผังเมืองไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือให
บริษัท ห. รับผิดตามสัญญาแลวตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ โดยชอบที่จะฟองคดีตอศาล
ภายในหาปนับแตวันดังกลาว กลาวคือ ตองยื่นฟองภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑  
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไมไดยื่นฟองบริษัท ห. ใหรับผิดตามสัญญาภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ จึงทําใหคดีพิพาท
ตามสัญญาจางกอสรางดังกลาวพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลว  ดังน้ัน การที่กรมโยธาธิการและผังเมืองยื่นฟองบริษัท ธ. ซ่ึงเปนผูค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาจางกอสรางดังกลาว อันเปนสัญญาอุปกรณตอศาลเม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ก็เปนอันพนระยะเวลาการฟองคดีแลวดวยเชนกัน  ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๖  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๗/๒๕๕๗) 

 

๒) กรณีผูรับจางฟองหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
 

การฟองขอใหชําระเงินเพิ่มคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) 

 

สัญญาจางกอสรางหอประชุมอําเภอชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค พรอมครุภัณฑประกอบอาคาร จํานวน ๑ หลัง ระหวางบริษัท อ. กับจังหวัดนครสวรรค 
เปนสัญญาทางปกครอง เม่ือคดีน้ีบริษัท อ. ฟองวา ไดสงมอบงานจางงวดสุดทายตามสัญญาจาง 
และจังหวัดนครสวรรคไดจายเงินคาจางตามสัญญาครบถวนแลว  ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบมาตรการการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสราง โดยใหชวยเหลือจายเปน 
เงินชดเชยเพ่ิมเติมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สําหรับงานที่ได
ดําเนินการกอสรางระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และไดมี 
การสงมอบงานงวดสุดทายแลว บริษัท อ. เห็นวาตนเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ 
ความชวยเหลือดังกลาว จึงไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพ่ือขอรับเงินชดเชย 
กับจังหวัดนครสวรรค เปนเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท  ตอมา สํานักงบประมาณไดพิจารณาอนุมัติให
กรมการปกครองเบิกจายเงินชดเชยใหแกบริษัท อ. เปนเงิน ๑๐๖,๖๖๐ บาท แตบริษัท อ. เห็นวา
จังหวัดนครสวรรคยังคงคางจายเงินชดเชยอีกเปนเงิน ๔๖๔,๒๖๔.๐๕ บาท จึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหจังหวัดนครสวรรคจายเงินชดเชยเพ่ิม 
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พรอมดอกเบี้ยใหแกบริษัท อ. น้ัน กรณีถือวามีขอโตแยงเกิดขึ้นเก่ียวกับการจายเงินชดเชย
เพ่ิมเติมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และดอกเบี้ย ตามสัญญาจางกอสราง
ดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพ่ือขอรับเงินชดเชยกับจังหวัดนครสวรรค เปนเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท  
ตอมา จังหวัดนครสวรรคไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง เงินคาชดเชย 
คางานกอสราง (คา K) แจงใหบริษัท อ. ทราบถึงกรณีที่กรมการปกครองไดรับแจงจาก 
สํานักงบประมาณอนุมัติใหเบิกจายเงินชดเชยใหแกบริษัท อ. เปนเงิน ๑๐๖,๖๖๐ บาท  
และจังหวัดนครสวรรคจะดําเนินการเบิกจายเงินใหบริษัท อ. ตอไป ซ่ึงบริษัท อ.ไดรับเงิน 
จํานวนดังกลาวแลว กรณีถือวาบริษัท อ. ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่ 
บริษัท อ. ไดรับทราบหนังสือของจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงแม
ขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาบริษัท อ. ไดรับทราบหนังสือของจังหวัดนครสวรรคดังกลาวเม่ือใด  
แตเม่ือนับจากวันที่จังหวัดนครสวรรคไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และบริษัท อ. 
ไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แลว กรณีจึงเปน 
การย่ืนฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่ มีเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๑/๒๕๕๗) 

 

การฟองขอใหชําระเงินคาจางและคืนหลักประกันตามสัญญา 
จางกอสราง 

 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญากอสรางระบบประปาหมูบาน 
กับองคการบริหารสวนตําบลจะแหน จํานวน ๕ สัญญา ตามสัญญาจางเลขที่ ๓/๒๕๕๐  
เลขที่ ๔/๒๕๕๐ เลขที่ ๕/๒๕๕๐ เลขที่ ๖/๒๕๕๐ และเลขที่ ๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๙ วงเงินคาจาง ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
เชนเดียวกันทุกฉบับ ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ 
ขอขยายเวลาการกอสรางและยกเวนคาปรับ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณ 
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต องคการบริหารสวนตําบลจะแหนจึงไดขยายเวลา 
ใหแกผูฟองคดีตามสัญญาจางเลขที่ ๔/๒๕๕๐ และเลขที่ ๗/๒๕๕๐ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน  
นับแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึงผูฟองคดี 
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ก็ไมสามารถทํางานจนแลวเสร็จ องคการบริหารสวนตําบลจะแหนจึงไดมีหนังสือลงวันที่  
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แจงใหผูฟองคดีรีบเขามาดําเนินการภายใน ๓ วัน หากไมดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลจะแหนจะดําเนินการตามระเบียบตอไป  ตอมา องคการบริหารสวนตําบล
จะแหนไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แจงผูฟองคดีขอยกเลิกสัญญาจาง 
ทั้ง ๕ สัญญา และริบหลักประกันสัญญา  หลังจากน้ัน เม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
องคการบริหารสวนตําบลจะแหนไดดําเนินการวาจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานจนแลวเสร็จ  
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพ่ือขอใหคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
และคืนคาปรับพรอมเบิกจายเงินในสวนที่ไดดําเนินการไปแลว แตองคการบริหารสวนตําบลจะแหน 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหองคการบริหารสวนตําบลจะแหนชําระเงินคาจาง 
สวนที่เหลือตามที่ไดทํางานจริง จํานวน ๒,๗๓๘,๘๓๐ บาท และคืนหนังสือค้ําประกัน จํานวน  
๕ ฉบับ วงเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท พรอมคาธรรมเนียม จํานวน ๔๒,๒๔๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๓,๓๐๘,๐๗๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันที่  
๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวาชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี น้ัน กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แจงผูฟองคดีขอยกเลิกสัญญาจางทั้ง ๕ สัญญา และริบหลักประกันสัญญา 
โดยไดแจงหนังสือใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังบานเลขที่ ๓๗/๑๒๖ 
หมูที่ ๑ ซอยรามคําแหง ๙๘ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อันเปนที่ตั้ง
สํานักงานของผูฟองคดีตามที่อยูในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงเปนภูมิลําเนา
ของผูฟองคดี และเปนที่อยูตามที่ผูฟองคดีระบุไวในสัญญา จึงถือวาการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา
และริบหลักประกันตามหนังสือแจงขององคการบริหารสวนตําบลจะแหนดังกลาวน้ัน มีผลเปน
การบอกเลิกสัญญาโดยชอบแลวตั้งแตวันที่หนังสือดังกลาวไปถึงที่อยูของผูฟองคดี คือ  
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
กรณีจึงตองถือวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองทางไปรษณีย เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๒/๒๕๕๗) 
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๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาสัมปทาน 
 

กรณีบริษัท ศ. ไดรับสัมปทานทําไมหวงหามธรรมดานอกจากไมสัก 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน ๕ สัมปทาน มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ป นับตั้งแตวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖  ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่  
๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ วา รัฐบาลมีนโยบายที่จะระงับการทําไมในเขตปาสัมปทานท้ังสิ้น 
ที่มีอยูขณะนั้น และมีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  
พ.ศ. ๒๕๓๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๓๒ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหสัมปทานทําไมหวงหามทุกชนิด (เวนสัมปทาน
ทําไมปาชายเลน) ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทุกสัมปทานสิ้นสุดลงท้ังแปลง 
และมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๒ แจงใหบริษัท ศ. ทราบวา สัมปทานปาไมหวงหาม
ธรรมดานอกจากไมสักที่บริษัท ศ. เปนผูรับสัมปทานทุกสัมปทานสิ้นสุดตามคําส่ังดังกลาว 
และใหบริษัท ศ . หยุดการทําไมโดยส้ินเชิง และทันทีที่ ได รับหนังสือฉบับน้ี พรอมทั้ง 
ใหเคลื่อนยายอุปกรณการทําไมและคนงานออกจากปา  ตอมา บริษัท ศ. ไดมีคําขอใหอธิบดี 
กรมปาไมถอนเงินคาประกันความผิดตามเง่ือนไขสัมปทานและเงินคาธรรมเนียมรายตนคืน  
และบริษัท ศ. ไดเปนโจทกยื่นฟองเรียกเงินดังกลาวตอศาลแพง โดยศาลอุทธรณมีคําพิพากษายืน
ตามคําพิพากษาของศาลแพงที่พิพากษายกฟองบริษัท ศ.  ตอมา บริษัท ศ. มีหนังสือ ลงวันที่  
๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมปาไมขอถอนเงินคาประกันความผิดตามเง่ือนไขสัมปทาน
และเงินคาตอบแทนไมรายตนดังกลาวอีกคร้ัง อธิบดีกรมปาไมมีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๔ แจงกับบริษัท ศ. วาไมอาจชําระเงินตามที่เรียกรองได บริษัท ศ. จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงอธิบดีกรมปาไมใหคืนเงินประกันความผิดตามเง่ือนไขสัมปทานทําไม 
และเงินคาตอบแทนไมรายตนดังกลาวอีก และบริษัท ศ. ไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดีกรมปาไม 
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ แตอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ปฏิเสธการจายเงินดังกลาว บริษัท ศ. จึงนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือขอคาชดเชยดังกลาว น้ัน  
การย่ืนขอเงินคาชดเชยในสวนของเงินประกันความผิดปาสัมปทาน เงินคาธรรมเนียมไมรายตน 
และเงินคาตอบแทนไมรายตนไมพ้ืนที่ชีวมวล เปนคาชดเชยที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากการระงับ
การทําสัมปทานปาไมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๒ ระงับ 
การทําสัมปทานปาไมของบริษัท ศ. จึงถือวามีเหตุแหงการฟองคดีน้ีเกิดขึ้นนับแตวันที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีคําส่ังใหระงับการทําสัมปทานปาไมของบริษัท ศ. 
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๒ การท่ีบริษัท ศ. ไดยื่นขอเงินชดเชยดังกลาวตอกรมปาไม 
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และอธิบดีกรมปาไม เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเม่ือวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตไดรับการปฏิเสธ บริษัท ศ. จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
เพ่ือขอเงินคาชดเชยดังกลาวเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ กรณีจึงถือวาบริษัท ศ. นําคดี 
มาฟองเมื่อเกินระยะเวลาสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี พนระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๔๖/๒๕๕๗) 

 

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทุนการศึกษา 
 

สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลาระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูรับทุน มีวัตถุประสงคแหงสัญญา  
คือ เม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว ผูรับทุนจะเขารับราชการตามคําส่ังของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา กรณีจึงเห็นไดวา  
สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตกลงใหการสนับสนุน
การศึกษาแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีขอผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองทําการสอนในสถานศึกษา
อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตาม 
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนสัญญาคํ้าประกันระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครองและเปนสัญญาประธาน สัญญาค้ําประกัน
ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาอุปกรณ เม่ือขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาประธานอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ี 
รับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาทําสัญญากับผูฟองคดีตามสัญญารับทุนการศึกษา 
ในประเทศภาคนอกเวลา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงสัญญาดังกลาวกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ศึกษาใหสําเร็จระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔  
แตปรากฏวาเม่ือครบกําหนดเวลารับทุนการศึกษาตามสัญญาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถศึกษาใหสําเร็จได และโดยที่ขอ ๖ ของสัญญาดังกลาวกําหนดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครภายใน ๗ วัน  
กอนวันสิ้นสุดของสัญญานี้ ถาพนกําหนดอายุสัญญาใหถือวาผิดสัญญานับตั้งแตวันถัด 
จากวันสิ้นสุดของสัญญาเปนตนไป กรณีจึงเห็นไดวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถ 
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและไมรายงานตัวตอ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผูฟองคดีภายใน ๗ วัน กอนวันสิ้นสุดของสัญญา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนผูผิดสัญญา นับแตวันถัดจากวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันสิ้นสุด
ของสัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ชดใชเงินทุนและเบี้ยปรับไดตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ เพราะถือวามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว ซ่ึงมิใชวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาไมสามารถศึกษาใหสําเร็จตามสัญญาได  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาลภายในหาป  
คือ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนําคดีน้ี 
มาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดหาป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และเม่ือการฟองคดีเก่ียวกับสัญญารับทุนการศึกษาในประเทศภาคนอกเวลา
ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนสัญญาประธาน 
ไดนํามาฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว การฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหรับผิด
ตามสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณ ก็ตองฟองตอศาลปกครองภายในระยะเวลาเดียวกัน
กับสัญญาประธาน ตามมาตรา ๑๙๓/๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คําฟอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีดวยเชนกัน  
สําหรับกรณีที่ในระหวางการพิจารณาคดีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๒ รับสภาพหนี้และขอผอนผันชําระหนี้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ัน 
เน่ืองจากเปนการกระทําภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาแหงการฟองคดี หนังสือดังกลาวจึงเปนการ 
รับสภาพความผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมีผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถใชสิทธิ
เรียกรองตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตก็หาทําใหการฟองคดี
ที่ยื่นเม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนการฟองคดี
ภายในระยะเวลาในภายหลังไม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๓/๒๕๕๕) 

สัญญาของผูเขารับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศของโรงเรียนจาอากาศ 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ที่นาย ธ. ทําไวกับกองทัพอากาศเปนสัญญาที่คูสัญญา 
อยางนอยฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง และมีลักษณะเปนสัญญาท่ีให จัดทํ า 
บริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง สวนสัญญาคํ้าประกัน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  
ที่พันจาอากาศ อ. ทําไวกับกองทัพอากาศ โดยยอมผูกพันตนตอกองทัพอากาศเขาเปน 
ผูค้ําประกันหน้ีที่นาย ธ. จะพึงตองชําระแกกองทัพอากาศตามสัญญาผูเขารับการศึกษา 
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เปนนักเรียนจาอากาศดังกลาว เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง เม่ือคดีน้ีกองทัพอากาศ
ฟองวา ผูถูกฟองคดีประพฤติผิดสัญญาค้ําประกัน โดยไมชําระเงินคาผิดสัญญาการศึกษา 
ใหครบถวนตามจํานวนที่พึงตองชดใชตามสัญญา จากการท่ีนาย ธ. ประพฤติผิดสัญญาของ 
ผูไดรับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ขอใหศาลพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๑๒๐,๘๐๐ บาท ใหแกกองทัพอากาศ พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางที่นาย ธ.  
เปนนักเรียนจาอากาศ ศึกษาในสาขาวิชาสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นาย ธ.  
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ขอลาออกจากการเปนนักเรียนจาอากาศเพ่ือไป 
ศึกษาตอในสถาบันการศึกษาอ่ืน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุญาตใหนาย ธ. ลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตน
ไปกับใหกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ ดําเนินการ 
เรียกเก็บเงินคาปรับชดใชกรณีผิดสัญญาการศึกษาใหแกทางราชการ กรณีเชนนี้ถือไดวา  
นาย ธ. ประพฤติผิดสัญญาเขารับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศตั้งแตวันที่นาย ธ. ลาออก 
จากการเปนนักเรียนจาอากาศ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ กองทัพอากาศจึงอาจเรียกรองให 
ผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชเงินคาปรับจากการผิดสัญญาของนาย ธ. นับแตวันดังกลาว อันเปนวันที่
กองทัพอากาศอาจบังคับสิทธิเรียกรองได และวันดังกลาวถือไดวาเปนวันที่มีเหตุแหงการ 
ฟองคดีน้ี แตเม่ือคดีน้ีกองทัพอากาศไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุญาตใหนาย ธ. 
ลาออกจากราชการ และใหกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
ดําเนินการเรียกเก็บเงินคาปรับชดใชกรณีผิดสัญญาการศึกษาใหแกทางราชการ กรณีจึงตอง 
ถือวากองทัพอากาศไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  
การที่กองทัพอากาศนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นคําฟอง 
เม่ือลวงพนระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามนัยมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๑/๒๕๕๗) 

 

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน 
และส่ิงปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 

 

กรณีที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยฟองวา การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กับนาย ธ. ไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๓๙๐ และเลขที่ ๒๔๒๘ 
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสรางทางพิเศษโครงการระบบทางดวน 
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด ตามสัญญาลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซ่ึงการทางพิเศษ 
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แหงประเทศไทยในฐานะคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง และสัญญาดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพ่ือนําที่ดินที่ตกลงซื้อขายไปจัดสรางทางพิเศษ อันเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง การทางพิเศษแหงประเทศไทยฟองวาภายหลังจาก 
ที่มีการรังวัดที่ดินแลวปรากฏวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๓๙๐ ถูกเวนคืนเนื้อที่เพ่ิมขึ้นอีก 
๕๙๘/๑๐ ตารางวา การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะตองจายเงินคาทดแทนเพ่ิมใหแกนาย ธ. 
จํานวน ๕๙๘,๐๐๐ บาท สวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๘ ถูกเวนคืนเนื้อที่ลดลง ๑ งาน 
๒๒๖/๑๐ ตารางวา นาย ธ. จึงไดรับเงินคาทดแทนเกินไป จํานวน ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท ซ่ึงการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยไดนําเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงตามที่รังวัดไดมาหักกลบลบหน้ีกัน ทําให
นาย ธ. มีหนาที่ตองจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ไดรับเกินไปใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เปนเงินจํานวน ๖๒๘,๐๐๐ บาท  ตอมา นาย ธ. ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๗ โดยมีนาง ร. เปนผูจัดการมรดกของนาย ธ. เจาหนาที่ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงนาง ร.  
ใหคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่ไดรับเกินไปแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย แตนาง ร. เพิกเฉย 
การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงไดยื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่
ในฐานะผูจัดการมรดกและทายาทโดยธรรมของนาย ธ. คืนเงินคาทดแทนที่ดินซึ่งไดรับเกินไป
จากเน้ือที่ที่ไดถูกเวนคืนจริงตามที่ตกลงกันไวในสัญญาซ้ือขาย คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
โดยในขอ ๑.๑ วรรคทายของขอสัญญาดังกลาวไดกําหนดไววา การจายเงินคาทดแทน 
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้น ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทําการรังวัดแบงแยกแลวเสร็จ 
เม่ือพิจารณาจากคําชี้แจงของสํานักงานที่ ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ฟงไดวา  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒  
แจงไปยังผูฟองคดีใหรับทราบผลการรังวัดที่ไดจํานวนเน้ือที่ดินที่ลดลงของที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๒๔๒๘ แลว ซ่ึงแมไมปรากฏชัดเจนวาการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดรับหนังสือดังกลาว
ในวันใด เม่ือผูอํานวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๑ ไดมีหนังสือของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ แจงไปยังเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด วา  
เน้ือที่ดินของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๘ ถูกแบงแยกเปนทางพิเศษเปนจํานวนเน้ือที่ ๓ ไร  
๒ งาน ๙๐๔/๑๐ ตารางวา ซ่ึงเปนจํานวนเนื้อที่นอยกวาที่ทําสัญญาซ้ือขายเม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๓๙ กรณีจึงถือวาการทางพิเศษแหงประเทศไทยรูผลการรังวัดอยางชาในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๒ และตองแจงใหนาย ธ. คืนเงินที่ไดรับไวเกินภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว  
ซ่ึงหากนาย ธ. ไมคืนเงินจํานวนดังกลาวภายในกําหนดเวลา คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๒  
ผูฟองคดียอมมีสิทธิฟองเรียกคืนเงินนับถัดจากวันดังกลาว คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
ซ่ึงถือไดวาเปนวันที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลว  



 
 
๘๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนด 
หาปนับแตวันดังกลาว ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมจะปรากฏ
ขอเท็จจริงวา นาย ธ. ถึงแกความตายกอนที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะใชสิทธิเรียกรอง
ใหคืนเงินคาทดแทนที่ไดรับเกินไป ซ่ึงเปนเหตุใหสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ ของนาย ธ. 
รวมทั้งหนาที่ความรับผิดในการคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่นาย ธ. ไดรับเกินไปตกทอดเปนมรดก 
แกทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนผลใหตองบังคับใช 
อายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็ตาม เม่ือการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยไดยื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๓๒๐ 
ตําบลทาขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ไดทําบันทึกขอตกลงยินยอม
ระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกับกรมทางหลวง รวม ๒ ฉบับ เปนเงินคาทดแทนที่ดิน  
คาทดแทนส่ิงปลูกสรางและตนไมยืนตน โดยไดรับเงินดังกลาวไปแลว แตผูฟองคดีเห็นวา  
การขยายเขตทางหลวงทําใหหองนอนและระเบียงบานของผูฟองคดีอยูติดแนวเวนคืน 
และเปนทางโคง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินได จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหแขวงการทางกําแพงเพชรจายเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง (บาน) เปนเงินจํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงบานใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หากไมสามารถจายได 
ขอใหแขวงการทางกําแพงเพชรจายคาเสียประโยชนในการใชที่ดินสําหรับจอดรถและทํารั้ว 
พรอมทั้งคาเสื่อมราคาของที่ดินที่ มีสิ่งปลูกสราง (บาน) เน่ืองจากอยูชิดแนวเขตเวนคืน  
เปนเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน แขวงการทางกําแพงเพชรเปนหนวยงานทางปกครอง 
และบันทึกที่ผูฟองคดีกับแขวงการทางกําแพงเพชรทําเปนบันทึกขอตกลงยินยอมและ 
กําหนดจํานวนเงินคาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสรางและตนไมยืนตนของผูฟองคดี โดยแขวงการทาง
กําแพงเพชรมีวัตถุประสงคเพ่ือนําที่ดินดังกลาวเพ่ือมาขยายเขตทางหลวง ซ่ึงเปนสาธารณูปโภค 
ที่ประชาชนผูใชไดรับประโยชนโดยตรง สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
อันเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงเปน
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
เม่ือผูฟองคดีไดทําบันทึกขอตกลงยินยอมระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินและ 
สิ่งปลูกสรางเม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามลําดับ  
วันดังกลาวจึงเปนวันที่รูเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองภายในหาปนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๘/๒๕๕๗) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญากูยืมเงิน 
 

กรณีกรมการคาตางประเทศฟองวา บริษัท อ. ไดยื่นแบบแจงความจํานง 
ขอเขารวมโครงการแทรกแซงตลาดหัวมันสําปะหลัง ฤดูการผลิตป ๒๕๓๙/๔๐ และตอมา 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ บริษัท อ. ไดทําสัญญากูยืมเงินตามโครงการดังกลาวกับ 
กรมการคาตางประเทศ โดยกรมการคาตางประเทศตกลงยินยอมใหบริษัท อ. กูยืมเงิน 
เพ่ือนําไปรับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรตามโครงการแทรกแซงตลาดหัวมันสําปะหลัง 
ฤดูการผลิตป ๒๕๓๙/๔๐ และสัญญาดังกลาวกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ พรอมทั้ง
กําหนดใหบริษัท อ. ตองคืนเงินกูยืมภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๐  ตอมา คณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีมติใหขยายระยะเวลาดังกลาวออกไป 
เปนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรมการคาตางประเทศมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ แจงบอกเลิกสัญญากับบริษัท อ. และบริษัท อ. ไดรับหนังสือ 
แจงบอกเลิกสัญญาเม่ือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ กรมการคาตางประเทศจึงตองนําคดีมาฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงตอมาบทบัญญัติดังกลาวไดแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ บัญญัติใหขยายระยะเวลาฟองคดี 
จากหน่ึงปเปนหาป และบทบัญญัติแหงกฎหมายที่แกไขใหมดังกลาว เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
ที่ มีผลใชบังคับกับการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองทุกคดีที่อยู ระหวาง 
การพิจารณาของศาลดวย บริษัท อ. ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเม่ือวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๔๑ ถือวากรมการคาตางประเทศรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว  
แตขณะผิดสัญญายังไมมีการจัดตั้งศาลปกครอง  ตอมา ไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่มีผลใชบังคับตังแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และ 
ศาลปกครองเปดทําการตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ บรรดาขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ภายในหาปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป กรมการคาตางประเทศไดนําคดีน้ีมาฟอง
ตอศาลแพงเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ศาลแพงมีคําส่ังโอนคดีมายังศาลปกครองกลาง
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ัน บรรดากระบวนพิจารณาท่ีไดดําเนินการไปแลวในศาลแพง
เปนกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลางดวย  ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ ง  แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือกรมการคาตางประเทศไดนําคดีไปฟองตอศาลแพงเม่ือวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีน้ีภายในหาปนับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการ  



 
 
๘๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการยื่นฟองคดีน้ีภายในกําหนดหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๙๐/๒๕๕๕) 

 

๔ .๔ .๖  การนับระยะเวลาการฟองคดี พิพาทเก่ียวกับสัญญารับฝาก 
เก็บขาวเปลือก แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร และจัดจําหนายขาวสาร 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับขอตกลงการจาง 
ลูกจางของสวนราชการ 

 

กรณีเทศบาลตําบลเมืองนะซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองไดทําสัญญาจาง 
ผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ทําหนาที่
อบรมเลี้ยงดูเด็กกอนประถมศึกษา โดยมีกําหนดระยะเวลาการจาง ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการมอบหมายใหผูฟองคดีเขามา
ชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือรวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองนะ
ใหบรรลุผล อันเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
และในการทํางานของผูฟองคดีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูฟองคดี คร้ังที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปรากฏวา  
มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกันทั้ง ๒ คร้ัง ต่ํากวาระดับดี หลังจากนั้น นายกเทศมนตรี
ตําบลเมืองนะไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงผลการเลิกจางผูฟองคดี และหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี เทศบาลตําบลเมืองนะจึงไดเสนอ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมเพ่ือพิจารณาเลิกจาง 
ตอมา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบใหเลิกจางผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และการพิจารณาเลิกจางผูฟองคดีไมเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเทศบาลตาํบลเมืองนะและนายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะ
รวมกันออกใบรับรองแสดงผลการผานงานใหแกผูฟองคดี และใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหมรวมกันชดใชคาเสียหาย จํานวน ๑,๑๘๒,๘๘๕ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแก 
ผูฟองคดี และใหชําระคาเสียหายในอนาคตเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท นับแตวันฟองเปนตนไป  
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เปนเวลา ๑๐ ป หรือจนกวาผูฟองคดีจะประกอบวิชาชีพครูตอไป กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือผูฟองคดีทราบถึงการไมตอสัญญาเน่ืองจากไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนังสือ
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๖) 

กรณีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา เดิมผูฟองคดีทั้งสองเปนพนักงานจาง 
ตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา ตามสัญญาจาง 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีกําหนดระยะเวลา ๔ ป ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  ตอมา นายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาสัญญาจางไดสิ้นสุดลง
ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํามิไดตอสัญญาจาง 
ใหกับผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รองทุกข 
ตอประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยโสธร แตปรากฏวาผูมีอํานาจพิจารณา 
คํารองทุกขมิไดดําเนินการพิจารณาคํารองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงประธานคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดยโสธร เพ่ือติดตามทวงถามผลการพิจารณาคํารองทุกข และหลังจากยื่น
หนังสือทวงถามผลการพิจารณาคํารองทุกขจนถึงปจจุบัน ผูฟองคดีทั้งสองก็ยังมิไดรับแจงผล
การพิจารณาคํารองทุกข ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา
จายเงินคาจางประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน  
สัญญาจางผูฟองคดีทั้งสองตามสัญญาจางลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนพนักงานจาง 
ตามภารกิจตําแหนงผูดูแลเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา เปนสัญญาที่ให 
ผูฟองคดีทั้งสองเขารวมดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง แมสัญญาจาง
ผูฟองคดีทั้งสองสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แตนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เขื่องคํายังคงใหผูฟองคดีทั้งสองปฏิบัติงานในหนาที่ตอเน่ืองตลอดมา จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําไมไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสองหยุดการปฏิบัติ
หนาที่แตอยางใด  ตอมา ภายหลังองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําจึงไดมีหนังสือลงวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาสัญญาจางไดสิ้นสุดตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ และองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํามิไดตอสัญญาจางใหผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดี 
ทั้งสองจึงฟองขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคําจายเงินคาจางของเดือนตุลาคม 
๒๕๕๕ ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
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วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองกับ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํามีขอโตแยงกันแลว ในประเด็นเก่ียวกับเงินคาจาง
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามคําฟองน้ีได เม่ือผูฟองคดี
ทั้งสองไมไดรับคาจางของเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่ผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  การท่ีผูฟองคดีทั้งสองยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๔/๒๕๕๗) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับการคัดเลือกใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดลองปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย ตามสัญญาจางทํางานพนักงานทดลองงาน มีกําหนด
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  ตอมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
เพ่ือพิจารณาใหมีการตอสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป ซ่ึงจะตองทําการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจํานวน ๒ คร้ัง คร้ังแรกเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ผลการประเมินปรากฏวา ผูฟองคดีไดคะแนนรอยละ ๗๙ ผานเกณฑการประเมิน กอนที่จะมีการ
ประเมินคร้ังที่สองไดมีการเปลี่ยนผูทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ 
งานใหม ทําใหการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผูฟองคดีไดคะแนนเพียงรอยละ ๓๙  
ไมผานเกณฑการประเมิน จากน้ันคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพิจารณาขอมูล 
จากคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเพียงฝายเดียว ผูฟองคดีเคยทําหนังสือ
สอบถามผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานหลายครั้ง แตก็ไมไดรับคําตอบ ผูฟองคดีไดรองทุกข
ตออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมพิจารณา
ขอรองทุกขดังกลาว จนกระทั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ก.บ.ม.) ไดมีมติในวาระพิเศษ (ประชุมลับ) คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ใหผูฟองคดีไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เปนเหตุใหอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมีคําสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เลิกจางผูฟองคดี ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
เลิกจางดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติยืนตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง ขอให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชดใชเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๑๕,๒๘๕ บาท นับแตวันที่มีคําสั่ง
เลิกจางไปจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พรอมดอกเบี้ย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๗๐๓.๕๗ บาท และใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชดใชเงินเดือน 
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ในอัตราเดือนละ ๑๕,๒๘๕ บาท นับแตวันยื่นคําฟองเพ่ิมเติมไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
และใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชดใชคาเสียหายจํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป น้ัน เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองไดจางผูฟองคดีเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย 
ซ่ึงสัญญาจางดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหผูฟองคดีเขารวมจัดทําบริการสาธารณะโดยตรง 
กรณีจึงเปนสัญญาทางปกครอง คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทราบ
การไมตอสัญญาเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไมผานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองเม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี  
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสูดที่  ๘๕๐/๒๕๕๗) 
 

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาหลักประกันซอง 
 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดได มีประกาศประมูลจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เพ่ือกอสรางประปาหมูบาน  
(แบบประปาผิวดินขนาดใหญ) จํานวน ๑ แหง โดยประกาศดังกลาวกําหนดใหผูเสนอราคา  
ตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นประมูล และหากผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหาร 
สวนตําบลเกาะทวดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง องคการบริหาร
สวนตําบลเกาะทวดจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที 
เม่ือหางหุนสวนจํากัด ด. ยินยอมผูกพันตนตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด
ดวยการเขาเสนอราคาและยื่นหลักประกันซองตอองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด จึงถือวา
หางหุนสวนจํากัด ด. ไดแสดงเจตนาสนองรับคําเสนอขององคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 
และกอใหเกิดสัญญาประเภทหนึ่งเรียกวา “สัญญาหลักประกันซอง” โดยท่ีสัญญาหลักประกันซอง 
มีคูสัญญาฝายองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดเปนหนวยงานทางปกครอง และเปนสัญญา 
ที่คูสัญญาฝายองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคูสัญญา ควบคุม 
การปฏิบัติตามสัญญา แกไขสัญญา และเลิกสัญญาไดฝายเดียว ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอํานาจ 
ของคูสัญญาฝายหนวยงานทางปกครอง อันเปนลักษณะพิเศษของสัญญาทางปกครอง  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงคูสัญญาท่ีจะเขารวมดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค  
ซ่ึงเปนความมุงหมายใหการดําเนินการกิจการทางปกครองหรือการบริการสาธารณะบรรลุผล 
สัญญาหลักประกันซองดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือคดีน้ีมีขอพิพาท 
อันสืบเน่ืองจากการใชสิทธิตามสัญญาหลักประกันซอง จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา 



 
 
๘๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดไดมีหนังสือแจงใหหางหุนสวนจํากัด ด. ไปทําสัญญา
จางกับองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดภายในเจ็ดวัน นับถัดจากวันที่ได รับหนังสือ  
หางหุนสวนจํากัด ด. ได รับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๙  ดังน้ัน  
หางหุนสวนจํากัด ด. จะตองเขาทําสัญญากับผูฟองคดีภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๙  
แตเน่ืองจากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการ จึงสามารถเขาทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล
เกาะทวดได ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันเปดทําการวันแรก เม่ือหางหุนสวนจํากัด ด. 
ไมเขาทําสัญญาภายในระยะเวลาดังกลาว จึงตองถูกยึดหลักประกันซอง  ทั้งนี้ ตามที่กําหนด 
ในเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙  
ดังนั้น สิทธิในการเรียกรองใหหางหุนสวนจํากัด ด. รับผิดตามสัญญาหลักประกันซอง จึงเกิด 
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดจึงมีสิทธินําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองภายในหาปนับแตวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด
นําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๘/๒๕๕๕) 

กรณีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ฟองแยงวา กรุงเทพมหานครไดประกาศ
ประมูลจางโครงการถนนหทัยราษฎร (สุวินทวงศ-สายไหม) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีงานของการประปานครหลวงและบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
รวมประมูลดวย และเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ตามประกาศ 
ของกรุงเทพมหานครกําหนดใหผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับยื่นซองเอกสาร
ทางดานเทคนิคในสวนงานของกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง และบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และกรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา 
เม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนหรือผูแทนมาลงทะเบียนไมทันตาม วัน เวลา  
และสถานที่ที่กําหนด  ตอมา บริษัท ย. ไดยื่นเอกสารประกวดราคาพรอมวางหลักประกันซอง
เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓ ฉบับ เพ่ือเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามเง่ือนไขของการประกวดราคาในสวนงานของกรุงเทพมหานคร  
การประปานครหลวง และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ และบริษัท ย. ไดรวมทํา
หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสรวมกับกรุงเทพมหานคร
และการประปานครหลวง กับบริษัท ส. ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒ ฉบับ 
ซ่ึงกําหนดวา ผูรับบริการจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาไดในกรณีที่ผูมีสิทธิ 
เสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่กําหนด คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดมีมติใหบริษัท ย.  
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการเสนอราคา พรอมทั้งนัดหมายใหไปลงทะเบียนเพ่ือเขาสู
กระบวนการเสนอราคาดังกลาวในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๑๑ นาฬิกา เม่ือถึง
กําหนดเวลาปรากฏวาผูแทนของบริษัท ย. ไมไปตามเวลา และสถานที่ที่กําหนด คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จึงไดประกาศใหบริษัท ย. เปนผูหมดสิทธิเสนอราคา
และยึดหลักประกันซอง จากกรณีดังกลาวเห็นไดวาบริษัท ย. และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
กับบริษัท ส. ผูใหบริการตลาดกลางไดตกลงรวมกันสามฝายที่จะยอมรับเง่ือนไขและวิธีการ
ปฏิบัติในการเขารวมประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามประกาศของกรุงเทพมหานครดังกลาว 
เม่ือบริษัท ย. ไมสงตัวแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่กําหนด บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แจงบริษัท ย. ริบหลักประกันซอง และแจงธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหชําระเงิน 
ตามหนังสือค้ําประกัน จึงเปนกรณีที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิตามสัญญาที่บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ย. กับบริษัท ส. ไดตกลงกันเพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขการประมูล
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เม่ือสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงคูสัญญา 
ที่จะเขารวมดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง หรือ 
การบริการสาธารณะบรรลุผล จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือบริษัท ย. และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไมยอมชําระเงิน 
ตามหนังสือค้ําประกัน เปนเงินจํานวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ฟองแยงมาในคําใหการ กรณีคดีตามฟองแยง จึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดนัดหมาย
บริษัท ย. ใหไปลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๑๑ นาฬิกา และบริษัท ย. ไดรับทราบแลว แตบริษัท ย. 
ไมสงผูแทนไปลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาในวันและเวลาดังกลาว บริษัท ย.  
จึงตองถูกยึดหลักประกันซอง  ดังน้ัน สิทธิของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการยึด
หลักประกันซองของบริษัท ย. และใหบริษัท ย. ชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันจึงเกิดขึ้น 
เม่ือมีการผิดสัญญาดังกลาว เม่ือบริษัท ย. ผิดสัญญาดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
เน่ืองจากไมสงผูแทนมาลงทะเบียนหรือผูแทนมาลงทะเบียนไมทันตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่กําหนด วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงเปนวันที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชอบท่ีจะฟองแยงภายในหาปนับแต 
วันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ การที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
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ฟองแยงมาในคําใหการยื่นตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองแยง
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๘-๙๐๐/๒๕๕๗) 

 

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาซื้อขาย 
 

สัญญาซ้ือขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(เอ.ที.ซี) ระยะที่ ๑ ตามสัญญาลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ และสัญญาซื้อขายระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรเปนพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (เอ.ที.ซี) ระยะที่ ๒ ตามสัญญาลงวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ระหวางกรุงเทพมหานคร กับบริษัท พ. มีวัตถุประสงคใหบริษัท พ.  
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร อันมีลักษณะเปนการจัดทํา 
บริการสาธารณะประเภทหนึ่งตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง สวนสัญญาคํ้าประกันระหวางกรุงเทพมหานคร 
กับธนาคาร ฮ. ถือเปนสัญญาอุปกรณ ทําขึ้นเพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว เม่ือสัญญาประธานอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สัญญาค้ําประกัน
ซ่ึงเปนสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองดวย เม่ือปรากฏวา 
มีเหตุที่ทําใหกรุงเทพมหานครบอกเลิกสัญญาซ้ือขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรฯ ทั้งสอง
ฉบับตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕  
และตอมา กรุงเทพมหานครไดใชสิทธิเรียกรองใหบริษัท พ. และธนาคาร ฮ. ชดใชคาเสียหาย 
แตบริษัท พ. และธนาคาร ฮ. เพิกเฉยไมชําระหนี้ กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่กรุงเทพมหานคร 
มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญา
และใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท พ. และธนาคาร ฮ. ยอมถือวาเหตุแหงการฟองคดี
เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ การที่กรุงเทพมหานคร
นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหาป 
นับแตวันที่กรุงเทพมหานครรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๗) 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลหายโศกฟองวา ไดทําสัญญาซื้อขาย 
รถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค ชนิด ๖ ลอ ขนาด ๖ ตัน จํานวน ๑ คัน กับหางหุนสวนจํากัด อ. 
ตามสัญญาลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหายโศกไดชําระราคา
ใหแกหางหุนสวนจํากัด อ. และไดรับมอบรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงคดังกลาวไวแลว 
เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ แตหางหุนสวนจํากัด อ. กลับไมดําเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คันดังกลาวใหแกองคการบริหารสวนตําบลหายโศก เม่ือองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 
มีหนังสือทวงถาม หางหุนสวนจํากัด อ. กลับบายเบี่ยงไมดําเนินการแตอยางใด ขอให 
หางหุนสวนจํากัด อ. นางสาว ก. นาย ว. และนาย ก. (ผูถูกฟองคดีทั้งสี่) รวมกันหรือแทนกัน 
จดทะเบียนโอนรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงคใหองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  
หากผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมดําเนินการดังกลาว ขอใหถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่เปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมด  
หากไมสามารถถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ได  
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือแทนกันชดใชตนเงินราคารถ พรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงิน 
๒,๙๖๑,๕๗๒ บาท ใหกับองคการบริหารสวนตําบลหายโศก อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
สัญญาทางปกครอง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ หางหุนสวนจํากัด อ. 
ไดสงมอบรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงคตามสัญญาใหแกองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลหายโศกไดตรวจรับมอบรถยนต
คันดังกลาวไว และไดมีการชําระราคาใหแกหางหุนสวนจํากัด อ. เรียบรอยแลวในวันเดียวกัน 
ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายกําหนดใหหางหุนสวนจํากัด อ. ตองสงมอบรถยนตและโอนทะเบียน 
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหายโศก ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ อันเปนวันครบกําหนด
ตามสัญญา หางหุนสวนจํากัด อ. จึงมีหนาที่ตามสัญญาในการจดทะเบียนโอนรถยนตคันดังกลาว
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหายโศก ตามวันที่กําหนดไวในสัญญา โดยองคการบริหาร 
สวนตําบลหายโศกไมจําตองทวงถาม กรณีจึงถือวามีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาเกิดขึ้นแลว 
องคการบริหารสวนตําบลหายโศกจึงอาจใชสิทธิเรียกรองใหหางหุนสวนจํากัด อ. จดทะเบียน
โอนรถยนตไดทันที เม่ือพนวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ อายุความจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๑ อันเปนวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองไดตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และถือวาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เปนวันที่องคการบริหารสวนตําบล
หายโศกรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แมตอมาองคการบริหารสวนตําบลหายโศก จะไดมี
หนังสือไปยังหางหุนสวนจํากัด อ. อีกหลายฉบับเพ่ือขอใหจดทะเบียนโอนรถยนตบรรทุกนํ้า
อเนกประสงคใหแกองคการบริหารสวนตําบลหายโศกก็ตาม หนังสือดังกลาวก็เปนเพียงแคหนังสือ
แจงเตือนใหปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวตอกันเทาน้ัน และไมเปนเหตุทําใหวันที่ รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีขององคการบริหารสวนตําบลหายโศกเปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้ง ขอเท็จจริง 
ไมปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลหายโศกและหางหุนสวนจัด อ. ไดตกลงกันเพ่ือขยาย
ระยะเวลาการสงมอบตามสัญญาออกไป เม่ือองคการบริหารสวนตําบลหายโศกนําคดีมาฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหาป 



 
 
๘๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๙/๒๕๕๗) 

 

๔.๕ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทํา
อยางหนึ่งอยางใด 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๖ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหย่ืนฟองการใชอํานาจรัฐ 
ในบางกรณีตอศาลปกครอง 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๗ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีเกิดข้ึนกอนศาลปกครอง
เปดทําการ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวาเม่ือประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอเน่ืองจนถึงขณะฟอง กระทรวง
เกษตรและสหกรณและกรมชลประทานไดรวมกันกอสรางเขื่อนลําปลายมาศและอางเก็บนํ้าหวยเตย 
ทับที่ดินและสิ่งปลูกสรางซ่ึงผูฟองคดีทั้งหกมีสิทธิครอบครองและไดทําประโยชนในที่ดินดังกลาว 
เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งหกไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณและกรมชลประทานรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินคาสูญเสียที่ดินทํากิน คาขาดรายได
จากการทํากินหรือใชประโยชนในที่ดิน คาเสียหายจากอาคารบานพักอาศัย และคาขาดประโยชน
จากตนไมยืนตนและไมผลใหแกผูฟองคดีทั้งหก น้ัน แมจะไมปรากฏขอเทจ็จริงวา กระทรวงเกษตร
และสหกรณและกรมชลประทานไดกระทําละเมิดผูฟองคดีทั้งหกเม่ือใด แตพอจะอนุมานไดวา 
ผูฟองคดีทั้งหกรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑  
ซ่ึงเปนวันสิ้นปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกรมชลประทานไดเร่ิมดําเนินการกอสราง
โครงการดังกลาว แตเน่ืองจากการละเมิดอันเกิดจากการกระทําของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกรมชลประทาน อันเปนเหตุแหงการฟองคดีในสวนนี้ไดเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองจะเปดทําการ 
และกอนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีทั้งหกจึงจะตองใช 
สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือ 
ควรรูถึงเหตุแหงการรองทุกขตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรมในมูลละเมิดภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่รู 
ถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน หรือภายในสิบปนับแตวันกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูฟองคดีทั้งหกไมไดยื่นคํารองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรือนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาในขณะนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แตนําคดีมาฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คดีน้ีจึงขาดอายุความตั้งแตกอนศาลปกครองเปดทําการแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ และที่ ๖๗๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีอธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๙ ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปลง จนเปนเหตุใหผูฟองคดี
ไมสามารถเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทแปลงดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทราบวามีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงดังกลาวทับที่ดิน ส.ค. ๑  ภ.บ.ท. ๕ และ ภ.บ.ท. ๑๑ ของผูฟองคดีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แตไมปรากฏขอเท็จจริงในคําฟองวาที่ดิน ส.ค. ๑ ของผูฟองคดีตั้งอยูในบริเวณใดของที่ดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว เม่ือเหตุแหงการ
ฟองคดีน้ีเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองเปดทําการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภายในเกาสิบวันตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือใชสิทธิทางศาลโดยยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมไดภายในระยะเวลาสิบป  
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการดังกลาวจนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ออกมาใชบังคับ และกรณีพิพาท
ตามขอหานี้ยังไมขาดอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรม เม่ือศาลปกครองเปดทําการเม่ือวันที่  
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จึงใหเร่ิมนับระยะเวลาการฟองคดีน้ีตั้งแต
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองภายในวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๔๔ เปนอยางชา การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  
จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหอธิบดีกรมที่ดินชดใชคาขาดรายไดจากการ 
ทําประโยชนในที่ดินพิพาทตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน เฉลี่ยปละประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยผูฟองคดีขอใหชดใชคาขาดรายไดรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีทราบวามีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่พิพาททับที่ดินของผูฟองคดี เม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงถือไดวาวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือป พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงในขณะนั้น
ศาลปกครองยังไมเปดทําการ หากผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาว  
เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูฟองคดีก็สามารถที่จะใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ



 
 
๘๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัว 
ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยตองยื่นฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ แตไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีพิพาทนี้มาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
จึงเปนการนําคดีที่พนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีกอนศาลปกครองเปดทําการ มาฟอง 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๑/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา เม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสัสดีอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ไดถูกคําสั่งใหสํารองราชการและพักราชการในระหวางสอบสวนดําเนินคดีอาญา ในความผิด 
ฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  
ซ่ึงตอมาศาลทหารสูงสุดมีคําพิพากษายกฟอง แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก แมทัพภาคที่ ๓ และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ไมดําเนินการใหผูฟองคดี 
ไดกลับเขารับราชการ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลยกเลิกหรือแกไข
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ น้ัน   
โดยที่ขอบังคับดังกลาวเปนกฎตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ซ่ึงขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดรับการบรรจุเขารับราชการทหารวันใด คงปรากฏแตเพียงวาผูฟองคดีไดรับเลื่อนยศ 
เปนวาที่รอยตรีเม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ และเปนรอยตรีเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑  
การที่ผูฟองคดีไดรับการเลื่อนยศแสดงวาผูฟองคดีตองไดรับการบรรจุเขารับราชการทหาร 
กอนวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ ผูฟองคดีจึงอยูภายใตบังคับของกฎดังกลาวอยางชาที่สุด วันที่ 
๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
แตเน่ืองจากขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ ศาลปกครองเปดทําการเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๔ ผูฟองคดีจึงควรนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว  
ตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
เม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๖) 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา คําส่ังจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๓ ที่ลงโทษ 
ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงกํานันและผูใหญบาน หมูที่ ๒ ตําบลบานยาง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยชดใชคาเสียหาย น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดนครปฐมไดมีคําส่ังจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๓ ลงโทษใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงกํานันและผูใหญบานตั้งแตวันที่  
๑ มีนาคม ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๖๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ เน่ืองจากผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แมไมปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบ 
คําสั่งดังกลาวเม่ือใด แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๓ 
และหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๓ รองทุกขตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกลาวไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
หรืออุทธรณ และในขณะนั้นยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองที่กําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณ จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการ 
ฟองคดีน้ีอยางชาที่สุด เม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๓ อันเปนวันรองทุกขคร้ังแรก และเหตุแหงการ
ฟองคดีน้ีไดเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองจะเปดทําการ หากผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายจากคําสั่งดังกลาว อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูฟองคดีจะตองใช 
สิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมภายในกําหนดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย คือ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัว 
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือภายในสิบปนับแตวันทําละเมิด เม่ือผูฟองคดีรูถึง 
การละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนเม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๓ ผูฟองคดี 
ตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๔ เม่ือผูฟองคดีมิไดใชสิทธิฟองคดี 
ตอศาลยุติธรรมภายในกําหนดอายุความดังกลาว กรณีจึงถือวาคดีขาดอายุความฟองคดี 
ตอศาลยุติธรรมกอนศาลปกครองเปดทําการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๓๗/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ตําแหนงสารวัตร สังกัด 
สถานีตํารวจภูธรตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ตํารวจภูธรภาค ๖ ละเลยตอหนาที่ในการสอบสวนทางวินัยขาราชการตํารวจ



 
 
๘๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในสังกัดของตํารวจภูธรภาค ๖ ซ่ึงปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตหินาที่โดยไมชอบโดยปลอมแปลง
เอกสารและสรางพยานหลักฐานเท็จ ทําใหผูฟองคดีถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรงและถูกลงโทษไลออกจากราชการ ขอใหตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและ
ตํารวจภูธรภาค ๖ รวมกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ขอใหตํารวจภูธรภาค ๖ ตั้งกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยและดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตํารวจในสังกัด แตไมปรากฏวาตํารวจภูธรภาค ๖ 
ไดดําเนินการตามคํารองขอและไมไดแจงเหตุขัดของใหผูฟองคดีทราบ และตอมาตํารวจ 
ภูธรภาค ๖ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
โดยผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ จึงถือไดวา 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่ตํารวจภูธรภาค ๖ ละเลยตอหนาที่ในการดําเนินการตามคํารองขอ
ของผูฟองคดีหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา อยางชาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ จึงเปนกรณี
เหตุแหงการฟองคดีน้ีเกิดขึ้นกอนศาลปกครองเปดทําการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดี
ชอบท่ีจะใชสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ ซ่ึงถือเปนวันที่ผูฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัว 
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือภายในอายุความสิบปนับแตวันกระทําละเมิดตาม 
มาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผูฟองคดีมิไดนําคดีไปฟองตอ 
ศาลยุติธรรม  ตอมา หลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แลว  
ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ 
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ 
ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ เปนอยางชา การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครอง 
เม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมไดครบกําหนดแลว คดีน้ี 
จึงขาดอายุความตั้งแตกอนศาลปกครองเปดทําการ จึงเปนกรณีที่ฟองคดีตอศาลปกครอง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๕๘) 

 

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไป 
 

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

ผูฟองคดีทั้งสองฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ที่แกไขเปลี่ยนแปลงรายการสารบัญ
จดทะเบียน น.ส. ๓ ก. พิพาท ซ่ึงเปนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ไดแจง
คําสั่งทางปกครองดังกลาวใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ แตผูฟองคดีทั้งสองไดตรวจสอบสารบบที่ดิน
พบการเปลี่ยนแปลงรายการในสารบัญจดทะเบียน น.ส. ๓ ก. จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๕๓ โตแยงคําสั่งดังกลาว และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
ไดรับหนังสือของผูฟองคดีทั้งสองในวันเดียวกัน ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองแลวไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีทั้งสองทราบ โดยไมรายงานความเห็น
พรอมเหตุผลไปยังเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ 
การท่ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พิจารณาคําอุทธรณและ 
มีหนังสือแจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ ถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดแลว ผูฟองคดีทั้งสอง
ชอบท่ีจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณไมระบุ
วิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําส่ังดังกลาวและไมมีการแจงใหม  
ทําใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองที่มีกําหนดนอยกวาหน่ึงป ขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟอง 
เปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงผล 
การวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ อยางเร็วที่สุดที่ผูฟองคดีทั้งสองจะตองยื่นฟองคดี
ภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ รับคําสั่งคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูฟองคดีทั้งสอง 
ยื่นคําฟองทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเจาพนักงานไปรษณียไดรับคําฟองเม่ือวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ จึงอยูภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ศาลจึงรับคําฟองที่ขอใหเพิกถอนคําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปลี่ยนแปลงรายการในสารบัญจดทะเบียน 
น.ส. ๓ ก. พิพาทไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหเพิกถอนหรือแกไขมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดิน 
จังหวัดนครนายก ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยขอเท็จจริงปรากฏวา 
ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ไดมีเจาหนาที่ในสังกัดของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครนายกมาขับไลผูฟองคดีและครอบครัวใหออกไปจากท่ีดินพิพาท ผูฟองคดี 
จึงไปติดตอกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกและปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก  
ซ่ึ งได รับแจงว าที่ ดินแปลงดังกลาวได มีการจัดสรรใหแกบุคคลอ่ืนไปแลวตามมติของ 



 
 
๘๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดนครนายก จึงถือไดวาผูฟองคดีทราบมติดังกลาวแลว 
เม่ือประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
รองเรียนขอความเปนธรรมกรณีดังกลาว ไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครนายก และตอมา 
ผูฟองคดีไดรับหนังสือชี้แจงจากสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และจากผูวาราชการจังหวัดนครนายกตามหนังสือลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ วา
ผูฟองคดีเปนผูไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเกษตรกรที่ มีสิทธิในการเขาทําประโยชน 
ในที่ดินพิพาท กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดใชสิทธิในการคัดคานภายใน ๓๐ วัน ตามประกาศ 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และได รับแจงผลการพิจารณาคําคัดคานแลว แตโดยท่ี 
หนังสือแจงดังกลาวมีลักษณะเปนคําส่ังที่อาจฟองตอศาลปกครองได ผูออกคําส่ังจึงตองระบุ
วิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในหนังสือดังกลาวดวย ตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตไมปรากฏวาหนังสือแจงผลการพิจารณา
ดังกลาวไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไว และไมปรากฏวา 
มีการแจงใหม จึงทําใหระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ที่ตองฟองคดีภายในเกาสิบวันขยายเปนหน่ึงป นับแตวันที่ได รับแจงเรื่องดังกลาวตาม 
มาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูฟองคดีอางวาไดรับหนังสือของ 
ผูวาราชการจังหวัดนครนายกดังกลาวเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือ 
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลวอยางชาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดี 
เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๐/๒๕๕๗) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชานาตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖ ตําบลหัวโพธิ์  
(บานกระบอก) อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตอมา เจาของที่ดินที่ผูฟองคดีเชาทํานา 
ไดขายที่ ดิน ดังกล าว  ผูฟองคดีได มีหนังสือถึ งประธานคณะกรรมการการเช าที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใหวินิจฉัยวา  
การขายที่ดินแปลงดังกลาว โดยไมไดบอกเลิกการเชานาและไมรอการซื้อจากผูฟองคดี 
ที่ประสงคจะซ้ือที่ดินดังกลาว ไมชอบดวยมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แตคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลหัวโพธิ์ 
ไดวินิจฉัยวาการซ้ือขายที่ดินแปลงดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
อุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด
สุพรรณบุรีมีมติยกคําอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนมติ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใหยกคําอุทธรณ 
ของผูฟองคดี น้ัน โดยที่คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี 
ในฐานะผูออกคําสั่งมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ซ่ึงเปนคําสั่งที่อาจฟองตอศาลปกครองได 
จึงตองปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวา
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรีไดสงคําส่ังใหผูฟองคดีทราบ
ตามหนังสือที่วาการอําเภอสองพี่นอง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และแจงสิทธิการฟองคดี 
ตอศาลวา หากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยมีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในสามสิบวันนับตั้งแต 
วันที่ทราบคําวินิจฉัย แตจะตองไมเกินหกสิบวันนับตั้งแตวันที่มีคําวินิจฉัย ซ่ึงตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่บัญญัติวาใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟอง 
หมายความวา ใหระบุถึงวิธีการยื่นคําฟองวาอาจทําเปนหนังสือไปยื่นตอศาลโดยตรงหรือ 
ยื่นคําฟองทางไปรษณียลงทะเบียน ตามนัยมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
และระบุศาลที่จะฟอง ไดแก ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นตน การแจงสิทธิในการ 
ฟองคดีของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรีดังกลาว  
จึงเปนเพียงแจงใหผูฟองคดีทราบถึงระยะเวลาการยื่นคําฟองเพียงอยางเดียว แตไมไดระบุถึง
วิธีการยื่นคําฟองและศาลที่จะยื่นฟอง จึงถือไมไดวาเปนการแจงสิทธิในการฟองคดีปกครอง 
ใหถูกตอง ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น 
ระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีน้ี ซ่ึงมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขยายเปนหนึ่งป 
นับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดี 
ยื่นคําฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๐/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

ผูฟองคดีฟองวา มติในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพที่แตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตรไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งใหเพิกถอนกระบวนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรของคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และใหเพิกถอนมติของ 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  



 
 
๘๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่แตงตั้งนาง ศ. เปนคณบดีคณะศิลปศาสตร น้ัน มติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ถือเปนคําสั่งทางปกครองที่อยูในรูปของคณะกรรมการตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มิไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังทางปกครองไว  
อีกทั้ง เปนคําสั่งของเจาหนาที่ที่ เปนคณะกรรมการ ผูฟองคดีจึงไมอาจอุทธรณโตแยง 
คําสั่งดังกลาวตามขั้นตอนที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เน่ืองจากมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ถูกยกเลิกโดยผลบังคับ
ของมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีจึงอาจใชสิทธิฟองคดีไดโดยไมจํา 
ตองอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ งทางปกครองกอนยื่นฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพไดมีมติแตงตั้งนาง ศ. เปนคณบดีคณะศิลปศาสตร ในการประชุมเม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๓ โดยที่ไมไดแจงสิทธิใหผูฟองคดีทราบตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ระยะเวลาการฟองคดีจึงตองขยายออกไปเปนหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรู 
ถึงมติดังกลาว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีจึงอาจ 
ใชสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ คือ  
ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลปกครองเม่ือวันที่  
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๔/๒๕๕๕) 

ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนิติกรชํานาญการ สังกัด
สวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ๒๖ ฟองวา คําสั่ง
ของกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งป (๑ เมษายน ๒๕๕๒  
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) โดยผูฟองคดีมีชื่ออยูในบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ในลําดับที่ ๒๓ และไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ไมชอบดวยกฎหมาย โดยมีคําขอให
เพิกถอนคําสั่งดังกลาวในลําดับที่ ๑๙ ถึงลําดับที่ ๓๕ ใหมีการประเมินใหม เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา อธิบดีกรมสรรพากรไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แจงผลการวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขไปยังผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว แตหนังสือ 
ของอธิบดีกรมสรรพากรดังกลาวเปนการแจงคําส่ังที่อาจฟองตอศาลปกครองได ซ่ึงผูออกคําสั่ง
ตองระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดวย เม่ือหนังสือดังกลาว 
ไมแจงสิทธิและระยะเวลาการฟองคดีตอศาลไว และไมมีการแจงตอผูฟองคดีในภายหลัง  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดียอมมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่ทราบผลการวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ตองฟองคดีตอศาลภายใน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียน 
เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงพนกําหนดระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ รูหรือควรรูเหตุ 
แหงการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๘/๒๕๕๕) 

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเพื่อเขารับการสรรหาเสนอชื่อ 
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และไดรับการเสนอชื่อ 
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพิจารณาเลือก และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว แตสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ขอใหยกเลิก
การดําเนินการสรรหาดังกลาวและใหดําเนินการสรรหาใหม โดยท่ีมติดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครอง 
ที่กระทําโดยคณะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอุทธรณไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลได โดยไมจําตอง
ดําเนินการอุทธรณกอนตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบมติเม่ือใด แตการท่ี 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพชี้แจงถึงสาเหตุที่มีการยกเลิกการดําเนินการสรรหา จึงถือไดวาผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือไมปรากฏวาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพไดดําเนินการแจงขอความที่ระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟอง 
ใหผูฟองคดีผูรับคําสั่งไดทราบ จึงมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดีขยายจากเกาสิบวันเปนหน่ึงป
นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงมติดังกลาวตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

ผูฟองคดีฟองวา มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ใหยุติ 
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ใหยุติ 



 
 
๘๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีเปนการกระทําทางปกครองที่ใชอํานาจตามกฎหมายในรูปคณะบุคคล
หรือคณะกรรมการ ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอยูในบังคับใหตองอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง 
ที่ออกโดยคณะกรรมการ ตามนัยมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหาย
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ดี เม่ือปรากฏวาเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณาใหยุติ 
เรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ ภายหลังจากที่ไดทราบมติดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาทบทวนเร่ืองรองเรียน
ของผูฟองคดี ซ่ึงตอมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๕ แจงผูฟองคดีวา ไมปรากฏหลักฐานใหมที่จะนํามาพิจารณาเรื่องรองเรียนของ 
ผูฟองคดีใหมได การดําเนินการในสวนนี้จึงเปนการใชสิทธิขอใหพิจารณาใหมตามมาตรา ๕๔ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไมใชหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ที่จะเปนเหตุใหผูฟองคดีถือเอาวันที่ไดรับแจงหนังสือดังกลาว เปนวันรูหรือควรรูเหตุแหงการ
ฟองคดี และโดยที่คดีน้ีผูฟองคดีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
แจงตามหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  ดังนั้น วันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีจึงตอง
ถือเอาวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงหนังสือดังกลาว แมกรณีจะไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดแจงวา  
ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงมติในวันใด แตก็พอจะพิจารณาไดวาผูฟองคดีไดทราบมติที่ 
เปนเหตุแหงการฟองคดีอยางชาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือ
ขอใหพิจารณาทบทวนเรื่องรองเรียน กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี 
อยางชาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจงมติใหยุติเรื่องใหผูฟองคดีทราบ โดยมิไดระบุวิธีการยื่นคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในหนังสือแจงมติดังกลาว ประกอบกับไมปรากฏวาไดมี
หนังสือแจงวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลายื่นคําฟองเชนวาน้ันใหผูฟองคดีทราบใหม 
แตอยางใด ระยะเวลาการยื่นคําฟองกรณีน้ีจึงขยายเวลาเปนหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 
ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดี
เม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๖) 

 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรนซึ่งเปนผูฟองคดี ฟองวา 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีการกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูฟองคดี และพบวาผูบริหารสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิรน ในฐานะตัวแทนกองทุนเงินให กูยืมเพ่ือการศึกษา 
ไดดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน 
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยการดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงิน กองทุนเงิน 
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจึงมีมติให
เพิกถอนการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการ 
และเทคโนโลยีอีสเทิรน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป และไดกําหนดมาตรการ 
ในการดําเนินงานเก่ียวกับการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรนวา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาจะไมจัดสรรเงินกูยืมใหแกมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 
ในการดําเนินการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมอีก เวนแตนักศึกษาที่เคยกูยืมเงิน
อยูเดิม และยังมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองคงใหกูยืมเงินไดตอไป จนกวาจะศึกษาครบหลักสูตร 
และผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดมีประกาศสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เร่ือง เพิกถอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน และไดมีหนังสือกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๕ แจงมติของคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหผูฟองคดีทราบ 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรนเห็นวาคําส่ังและประกาศดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังตามหนังสือกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาและ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกูยืมใหแกมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิรน ในการดําเนินการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษารายใหม 
และให รับคําขอกูยืมเงินและอนุมัติการกูยืมเงินจากนักศึกษารายใหมผูที่ เขามาศึกษา 
ในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรนที่ มีคุณสมบัติ 
ครบถวน น้ัน มติของคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตโดยท่ีมติดังกลาวออกโดยคณะกรรมการ 



 
 
๘๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว
โดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนมติดังกลาว
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว แตเน่ืองจากมติที่พิพาทมิไดระบุวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไว
เม่ือระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีน้ีมีกําหนดนอยกวาหน่ึงป จึงตองขยายเปนหนึ่งปนับแต 
วันไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูจัดการกองทุน 
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดแจงมติดังกลาว โดยมีประกาศสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา เรื่อง เพิกถอนการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และไดมีหนังสือกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ลงวันที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจงใหมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรนทราบ การท่ี 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรนนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
กรณีจึงถือวาเปนการยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีหน่ึงปตามมาตรา ๕๐ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๖) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีผูฟองคดีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ มีคําสั่งลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป และการที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีมติยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว ซ่ึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจงผูฟองคดีวา
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ ไดมีมติยกอุทธรณของผูฟองคดี แตมิไดแจงสิทธิการฟองคดี โดยผูฟองคดี
รับทราบคําสั่งดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ขอคัดสําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมด ซ่ึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดมี
หนังสือ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูฟองคดีพรอมทั้ง 
แจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับหนังสือ น้ัน การแจงสิทธิการฟองคดี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หมายถึง การแจงที่ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด การแจงที่ผิดแบบยอมไมมีผลเปนการแจง
ตามนัยมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ แตมิได 
แจงสิทธิการฟองคดีตอศาลปกครอง แมตอมาจะไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
แจงมติยกอุทธรณและสงรายงานการประชุมใหแกผูฟองคดี พรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีก็ตาม  
การแจงระยะเวลาการฟองคดีดังกลาวก็ไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด จึงไมอาจ 
ถือไดวามีการแจงวิธีการยื่นคําฟองอันเปนเหตุใหตองเร่ิมนับระยะเวลาการฟองคดีใหม 
ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เ ม่ือมิไดมีการแจงระยะเวลา 
การฟองคดีใหมใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด และระยะเวลาสําหรับยื่นฟองในกรณีน้ี 
มีกําหนดนอยกวาหน่ึงป จึงเปนเหตุใหตองขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไปเปนหน่ึงป 
นับแตวันที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูฟองคดี
ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ และนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองภายในระยะเวลาหนึ่งป ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕/๒๕๕๗) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและเปนผูเชาอาคาร 
ของเทศบาลนครตรังเพ่ือประกอบกิจการโรงแรมชื่อวาโรงแรมตรังฟองวา การท่ีเทศบาลนครตรัง 
ไดมีประกาศประมูลราคาใหเชาอาคารที่ผูฟองคดีเชาอยู เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒  
โดยประกาศดังกลาวไมระบุองคประกอบสําคัญของทรัพยสินที่ใหเชาใหชัดเจนครบถวน  
เปนเหตุใหผูฟองคดีเสนอราคาต่ํากวาบริษัท ก. ซ่ึงเปนผูชนะการประมูล และเปนการขัดตอ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอใหศาลปกครองพิพากษา 
หรือมีคําสั่งวาการประมูลใหเชาโรงแรมตรังตามประกาศประมูลราคา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๒ ไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหยกเลิกการประมูลราคาที่ไดดําเนินการไปแลวน้ัน  
เม่ือเทศบาลนครตรังไดประกาศใหบริษัท ก. เปนผูชนะการประมูล ถือไดวาเปนการปฏิเสธ 
ไมรับคําเสนอเชาของผูฟองคดี จึงถือวาเปนคําส่ังทางปกครองตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๑)  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ยื่นอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอเทศบาลนครตรัง ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครตรังไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๒ แจงผลการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูฟองคดีวาการประมูลใหเชาอาคาร 
โรงแรมตรังไดดําเนินการถูกตองแลว จึงไมรับอุทธรณ เม่ือเทศบาลนครตรังในฐานะผูแจงคําสั่ง



 
 
๘๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในหนังสือฉบับดังกลาว และ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองคดีน้ีมีกําหนดตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงเปนกําหนด
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองที่มีกําหนดนอยกวาหน่ึงป จึงตองขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟอง 
เปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน แมขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เม่ือใดก็ตาม แตจากคําอุทธรณของผูฟองคดีรับวาภายหลังจากที่
ไดรับแจงตามหนังสือดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีก็ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ถึงสํานักงานอัยการสูงสุด เร่ือง หารือการตีความประกาศประกวดราคา กรณีจึงเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีไดรูหรือควรไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดกอนวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดี
นําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๔/๒๕๕๕) 

คดีน้ีผูฟองคดีมีหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจาก 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือขอเยียวยาความเสียหาย แตคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนยุติธรรมไดมีมติเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไมอนุมัติ โดยเห็นวากรณีของผูฟองคดี 
ไมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงฟองคดีขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติดังกลาวนั้น โดยที่มติดังกลาวออกโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนยุติธรรม ประกอบกับขอ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดใหเปนที่สุด ผูฟองคดีจึงไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายดวยการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ . ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาในวันใด 
แตผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 
ขอใหมีการประชุมพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีใหม กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว และตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเน่ืองจากมติดังกลาว
เปนคําสั่งทางปกครองที่อาจฟองคดีตอศาลปกครองได การท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ไมไดระบุระยะเวลาการฟองคดีไวในหนังสือแจงมติดังกลาว จึงทําใหระยะเวลาการยื่นคําฟองคดีน้ี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขยายออกไปเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ดังนั้น การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงยังไมพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๕๖) 

คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศที่ มี 
ความเห็นยืนตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่ใหผูฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๖๑,๕๖๕.๘๑  
ริงกิต และ ๗๐.๓๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา ใหแกกระทรวงการตางประเทศเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน  
เม่ือผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน  
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ และเม่ือคําวินิจฉัยอุทธรณเปนคําส่ังทางปกครองและเปนคําส่ังที่อาจฟอง 
ตอศาลปกครองได ผูออกคําสั่งจึงตองระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไว 
ในคําสั่งดวยตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตไมปรากฏวาหนังสือ 
แจงผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาว ไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไว 
และไมปรากฏวามีการแจงใหม จึงทําใหระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองขยายเปนหน่ึงป 
นับแตวันที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูฟองคดี
ไดรับหนังสือแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดี
มาฟองตอศาลภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงอยูภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๒๒/๒๕๕๖) 

เทศบาลตําบลภูผามานฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ที่วินิจฉัยยืนตามความเห็นที่เห็นพองดวยกับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคที่ ๗ ที่ใหเทศบาลตําบลภูผามานเรียกเงินคืนจากผูที่เก่ียวของ และขอใหผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนใชดุลพินิจใหม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นายอําเภอภูผามานไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ แจงคําวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดขอนแกนใหเทศบาล
ตําบลภูผามานทราบ และเทศบาลตําบลภูผามานไดรับแจงผลการพิจารณาในวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ วันดังกลาวจึงเปนวันที่เทศบาลตําบลภูผามานรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
เทศบาลตําบลภูผามานจึงตองฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๙ 



 
 
๘๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิถุนายน ๒๕๕๖ แตโดยท่ีวันดังกลาวเปนวันอาทิตยซ่ึงเปนวันหยุดราชการ ระยะเวลา 
การฟองคดีจึงขยายไปเปนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย การที่เทศบาลตําบลภูผามานนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากคําวินิจฉัยอุทธรณของ 
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปนคํา ส่ังทางปกครองที่อาจยื่นฟองตอศาลปกครองได  
แตไมปรากฏขอเท็จจริงวา คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวหรือหนังสือของนายอําเภอภูผามาน 
ที่ไดแจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับ 
ยื่นคําฟองไว ทั้งไมปรากฏวามีการดําเนินการแจงวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลาสําหรับ 
ยื่นคําฟองใหเทศบาลตําบลภูผามานทราบในภายหลัง ระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองจึงตอง
ขยายออกไปเปนหน่ึงปนับแตวันที่เทศบาลตําบลภูผามานไดรูหรือควรรูถึงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  ดังน้ัน การที่เทศบาลตําบลภูผามานนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนดหน่ึงป
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองจึงชอบที่จะรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๕๗) 
 

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการฟองคดีปกครองตอศาลอ่ืน
ซึ่งมิใชศาลปกครอง 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหน้ี 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๙ ระยะเวลาการฟองคดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือสถานะของบุคคล  
 

  ๔.๙.๑ การฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 

 

   ๑) การฟองคดีที่ถือวาเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีตรวจสอบ 
การรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๒๑๙ ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
ของนาย ส. ใหเพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินดังกลาวในสวนที่ออกทับที่ดินของผูฟองคดี 
จํานวน ๙ ตารางวา ใหกลับมาเปนของผูฟองคดีตามเดิม และใหนําที่ดินจํานวน ๕ ตารางวา 
ของผูฟองคดีที่ขาดหายไปออกรวมในโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามเดิม เปนเพียงการฟอง 
เพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในการครอบครองที่ดินของผูฟองคดีเทาน้ัน จึงมิใชเปนการฟองคดี
เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคุมครองสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๖/๒๕๕๗) 
 

  ๔.๙.๒ การฟองคดีเก่ียวกับสถานะของบุคคล 

 

   ๑) การฟองคดีที่ถือวาเก่ียวกับสถานะของบุคคล 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 

 

   กรณีฟองวา นายอําเภอฝางเพิกถอนสัญชาติไทยผูฟองคดี และจําหนาย
ชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนราษฎรไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน
คําสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดี และมีคําพิพากษาวาผูฟองคดีเปนผูมีสัญชาติไทย  
เปนการฟองคดีปกครองที่เก่ียวกับการคุมครองสถานะของบุคคล ผูฟองคดีสามารถยื่นฟองคดี



 
 
๘๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือใดก็ไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๕๖) 
   กรณีผูฟองคดีถูกจําหนาย ยกเลิก เพิกถอน รายการทางทะเบียนราษฎร 
และรายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน สืบเนื่องจากกรมการปกครองไดรับการประสาน
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษใหตรวจสอบขอมูลสถานภาพบุคคลของผูฟองคดีวาเปนบุคคล
เดียวกันกับนาย ฉ. ผูตองหาตามหมายจับของเจาหนาที่ตํารวจสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซ่ึงนาเชื่อวาหลบหนีเขามายังประเทศไทย มีบัตรประจําตัวประชาชน และถือสัญชาติไทย 
หรือไม ผูฟองคดีจึงฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังจําหนายรายการทะเบียนราษฎรและรายการ
บัตรประจําตัวประชาชน และขอใหคืนรายการบุคคลของผูฟองคดีเขาในทะเบียนบาน น้ัน  
ถือเปนการฟองคดีปกครองเก่ียวกับสถานะของบุคคล ผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีน้ีเม่ือใดก็ได 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๔๔/๒๕๕๗) 
 

   ๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเก่ียวกับสถานะของบุคคล 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

   กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการสภาทนายความที่ยืนตามคําส่ัง 
ชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความใหลงโทษลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียน
ทนายความ และคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ตามคําส่ัง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ ที่ยืนตามคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนทนายความ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําส่ังหรือมติดังกลาว เปนขอพิพาท
เก่ียวกับการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมและนายกสภาทนายความ ที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ
เพียงผูเดียว จึงไมกระทบถึงกระบวนการยุติธรรมและความเปนธรรมในสังคม จึงมิใชคดีที่จะ
เปนประโยชนแกสวนรวม  อีกทั้ง การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาวซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ 
ที่ลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความเพราะเหตุประพฤตผิิดมรรยาททนายความเทาน้ัน 
โดยไมมีผลเปนการหามผูฟองคดีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ดวย จึงไมมีผลกระทบตอสถานะของบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด กรณีจึงมิใชการฟองคดีที่เก่ียวกับสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟองคดี
เม่ือใดก็ไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๑/๒๕๕๖) 
 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

    กรณีฟองวา การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีคําสั่ง  
ที่ ๒๓๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยไมให 
มีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่มีผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต วาดวยหลักเกณฑในการกําหนดระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประกาศเม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คําส่ังดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  มิใชคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล
ที่จะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได ทั้งไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ขัดขวางทําให 
ผูฟองคดีไมอาจนําคดีมาฟองตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๗/๒๕๕๗) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

    ผูฟองคดีฟองวา สํานักงานเขตพญาไทออกประกาศ เร่ือง การรับจดทะเบียน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
โดยมีคําขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว เม่ือประกาศของสํานักงานเขตพญาไทดังกลาว กําหนดให
ผูสูงอายุที่ประสงคใชสิทธิรับเบี้ยยังชีพในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตองมาแสดงตนเพื่อจดทะเบียน
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเปนการใชอํานาจของ
หนวยงานทางปกครองที่มีผลเปนการทั่วไปโดยมิไดเจาะจงตัวบุคคล แตมุงหมายใหใชบังคับ
เฉพาะแกกรณีหน่ึงกรณีใดเปนการเฉพาะเจาะจง โดยบังคับใชกับผูสูงอายุที่ประสงคจะใชสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทาน้ัน จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป  
ซ่ึงมีระยะเวลาการฟองขอเพิกถอนคําส่ังดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีไดไปแจงขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอสํานักงานเขตพญาไท 
แตเจาหนาที่แจงวาไดพนระยะเวลารับแจงตามประกาศดังกลาวแลว ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึง
ความมีอยูของประกาศดังกลาวในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาวในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการฟองคดีน้ีเปน 
การฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีในฐานะผูสูงอายุเพ่ือใหมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทาน้ัน กรณีจึงไมใชการฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
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หรือสถานะของบุคคล หรือเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ตามมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๘) 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

    กรณีผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูปกครองของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ผูฟองคดีที่ ๓ ในฐานะประชาชนคนไทย  
และผูฟองคดีที่ ๔ ในฐานะประธานเครือขายพอแมเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายกสมาคม
เครือขายผูปกครองแหงชาติ ฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของผูถูกฟองคดี
ทั้งเจ็ดซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ในการออกประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยไดกําหนดสาระการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ ซํ้ากัน ซ่ึงเปน 
การจัดการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก ทําใหเด็กไมอาจไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพตามความชอบหรือความถนัดได การประกาศยกเลิกการแยกสายวิทย 
และสายศิลปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเม่ือป ๒๕๔๘ และการกําหนดหลักเกณฑใหใช
ผลการสอบ O-NET และ G-PAX ในการสอบเขามหาวิทยาลัย โดยมีคําขอใหยกเลิกการใช
กฎเกณฑดังกลาวน้ัน แมจะไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่รูวาผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดออกกฎดังกลาว 
ตั้งแตเม่ือใด แตปรากฏขอเท็จจริงวาหลังจากที่ผูฟองคดีที่ ๔ ไดรับการรองเรียนจากผูฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๓ ในเร่ืองดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทักทวง
การออกกฎดังกลาวแลว แตไมไดรับแจงการพิจารณา กรณีจึงถือไดวาอยางชาที่สุดผูฟองคดีทั้งสี่
จะตองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลวตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีทั้งสี่
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสี่
ยื่นฟองคดีน้ีเพราะไมเห็นดวยกับกฎเกณฑที่ผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดกําหนดขึ้น จึงประสงคจะให
ยกเลิกเสีย โดยไมปรากฏขอเท็จจริงในคําฟองและคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่วาเปนการฟองคดี
เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะอยางไร เปนการสนองตอบตอความตองการหรือประโยชน 
อันชอบธรรมของประชาชนในสังคมอยางไร หรือจะยังผลใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม
โดยรวมไดอยางไร จึงไมอาจถือไดวาคําฟองและคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่ในคดีน้ีเปนการฟองคดี
เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๖) 
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 ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับกรณีที่เปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืน  
 

  ๔.๑๐.๑ การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม 

 

    ๑) การฟองคดีที่ถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

     กรณีผูฟองคดีทั้ งสองฟองวา เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดภูเก็ต
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกบริษัท อ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการออกโฉนด
ทับที่สาธารณประโยชนหาดไตรตรัง ขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาว ซ่ึงพ้ืนที่ชายหาด 
เปนพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนมีสิทธิใชรวมกัน หากกรณีเปนตามที่ผูฟองคดีทั้งสองกลาวอางวา 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตดําเนินการออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณประโยชนบริเวณ 
หาดไตรตรังโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยอมทําใหประชาชนทั่วไปเสียสิทธิการใชประโยชนในพ้ืนที่
ดังกลาวอันเปนประโยชนตอสาธารณะ การฟองคดีน้ีของผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนประโยชน 
แกสวนรวม สมควรท่ีศาลจะรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๖) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด 

 

    กรณีผูฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนผูซ้ือบานทาวนเฮาสสองชั้นพรอมที่ดิน 
ในโครงการหมูบาน ส. ของบริษัท ค. ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม และเจาพนักงานที่ดิน 
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม รวมกันพิจารณาสอบสวนเรื่องรองเรียนกรณีผูจัดสรรที่ดิน
โครงการหมูบานดังกลาวจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไมถูกตอง และขอใหดําเนินการ
ตรวจสอบการจัดทําสาธารณูปโภคของผูจัดสรรที่ดินใหมอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงการกําหนดคําบังคับ
ตามคําขอดังกลาว หากศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไปดําเนินการสอบสวน
เร่ืองรองเรียนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด อันจะมีผลทําใหบริษัท ค. บํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของหมูบาน ส. ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน ซ่ึงเปนการสงเสริม
หรือสนับสนุนประโยชนแกผูฟองคดีทั้งสามและผูอยูอาศัยในโครงการหมูบาน ส. เปนสวนรวม 
กรณีจึงเปนการฟองคดีที่เก่ียวของกับประโยชนสวนรวมตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
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จัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลสามารถรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๕/๒๕๕๗) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

    กรณีผูฟองคดีทั้งสิบแปดคนซึ่งเปนราษฎรที่อยูอาศัยอยูในชุมชน 
วังกระแจะ ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ฟองวา การที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
วังกระแจะออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ และใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร  
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใหแกบริษัท อ. เพ่ือกอสรางและดัดแปลง-ตอเติมอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสงมีชื่อทางการคาวา หาง ท. ในทองที่ตําบลวังกระแจะ โดยมีพ้ืนที่ใชสอย
ทั้งหมดจํานวน ๑๒,๑๐๘ ตารางเมตร ซ่ึงมีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน 
อาคารสาธารณะ และอาคารหางสรรพสินคาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
อันเปนการออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่ขัดตอขอ ๒ 
(๒) (ก) ของกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ และ
ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดหามมิใหมีการกอสราง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ 
ในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเปนการออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร 
โดยไมไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงเปนการกอสรางอาคารตามใบอนุญาต
ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนการฟองคดีเพ่ือคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนการผังเมือง และการคมนาคมและขนสง  ทั้งน้ี เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ือง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของคน
ในทองที่ตําบลวังกระแจะ อันเปนชุมชนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ กรณีจึง
ถือไดวาเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองยอมมีอํานาจที่จะรับคําฟองขอหาน้ี
ไวพิจารณาได ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๔/๒๕๕๖) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
มีหนาที่ตรวจสอบและรับผิดชอบงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และรวมลงชื่อในเช็คที่จะมีการส่ังจายใหกับเจาหน้ีขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรก  
แตนาย ส. นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกไดมีคําส่ังแตงตั้งกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงลายมือชื่อรวมกันในการถอนเงินจากธนาคาร โดยมิไดกําหนดใหผูฟองคดีรวมเปนกรรมการ
ในคําสั่งดังกลาว อันเปนการไมชอบดวยขอ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคการบริหาร
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ดําเนินการสอบสวนและลงโทษนาย ส. แตผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธมิไดดําเนินการ
สอบสวนและแจงผลใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด ผูฟองคดีจึงฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหนายอําเภอบางสะพานนอยสอบสวนการกระทําความผิดดังกลาว และสงผลการสอบสวน
ใหผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือพิจารณาออกคําส่ังลงโทษใหนาย ส. พนจากตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ซ่ึงเปนการฟองเพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่
ของตนตามที่กฎหมายกําหนดไว อันจะกอใหเกิดบรรทัดฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ดี 
และถูกตองตอไป การรับคดีน้ีไวพิจารณาจึงถือวาเปนประโยชนแกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๖/๒๕๕๖) 

 

    กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 

    กรณีฟองวา การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงงานและ 
ประกอบกิจการโรงงานผลิตวงกบประตูหนาตางใหแกบริษัท อ. ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุให
ผูฟองคดีทั้งสามและประชาชนผูอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน ไดรับความเดือดรอนเน่ืองจาก 
เกิดมลภาวะทางเสียง ฝุนละออง และกลิ่นสารเคมี ขอใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารโรงงาน
และระงับการใชอาคารโรงงาน และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และระงับ 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมไมตามที่ไดรับอนุญาต เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๓ เคยรองเรียน
เรื่องดังกลาวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบางฉางไดประสานขอให
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบวัดปริมาณฝุนละออง
บริเวณบานของผูฟองคดีที่ ๓ ตามหนังสือฉบับลงวนัที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยผลการตรวจสอบ
มีคาเฉลี่ยของฝุนละอองไมเกินกวาคามาตรฐาน เม่ือผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว แตเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา เหตุเดือดรอนรําคาญดังกลาวยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน ประกอบกับคําชี้แจง
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางฉาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในรายงาน
สํารวจดวยแบบติดตามตรวจสอบคุณภาพฝุนและเสียง ระหวางวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชุมชนในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่ดังกลาวระบุวา ภาวะเสียงที่ไดยินสวนใหญ



 
 
๘๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยูในระดับมาก และบางสวนไดรับผลกระทบจากฝุนในระดับมาก โดยชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
รัศมี ๕๐๐ เมตร มีประชาชนอยูอาศัยประมาณ ๑๔๑ คน จึงเห็นวามีประชาชนอยูอาศัย 
เปนจํานวนมาก ซ่ึงความเดือดรอนจากฝุนละอองและเสียงจากโรงงานอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและอนามัย มิใชแตเพียงผูฟองคดีทั้งสามเทาน้ัน จึงเห็นวาหากรับคําฟองนี้ไวพิจารณา
จะเปนประโยชนแกสวนรวม จึงเห็นควรรับคําฟองน้ีไวพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๕๒  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๓/๒๕๕๗) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

    กรณีฟองขอใหเพิกถอนใบอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย 
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง ในทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง  
เปนการฟองคดีเพ่ือการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือใหการดํารงชีวิตอยูได 
อยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในตําบลดงมะไฟ ตําบลบานโคก และตําบลสุวรรณคูหา กรณีถือไดวาเปนการฟองคดี 
เพ่ือประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองมีอํานาจที่จะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๘/๒๕๕๗) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ  
 

    กรณีผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนฟองวา การตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
เง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขัดตอ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
ทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเปนผูมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการที่รัฐวสิาหกิจ
จะเปลี่ยนทุนเปนหุน ในการโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดและสินทรัพยขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยไมมีการแบงแยกสินทรัพยที่มีอยูเดิม และทรัพยสินอ่ืนที่เก่ียวของกับความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย
วาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
กลับคืนสูฐานะเดิม และใหสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะรัฐมนตรี 
(ผูถูกฟองคดีทั้งหา) ไปดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงหากศาล 
รับคดีน้ีไวพิจารณาพิพากษาจะเปนประโยชนตอประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเปนผูใชบริการบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประกอบกับกิจการโทรศัพทเปนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชน 
มีความจําเปนตองใชบริการในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน  อีกทั้ง ทรัพยสินตาง ๆ  
มีทั้งที่ดินที่เปนสาธารณประโยชน และทรัพยสินที่ใชในการบริการโทรคมนาคมสาธารณะ
โดยเฉพาะสถานีโทรคมนาคม โครงขายโทรคมนาคม อันเปนทรัพยสินของประเทศชาติ 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งหาจึงมีผลกระทบโดยตรง 
ตอประชาชนโดยทั่วไป  ดังน้ัน จึงถือไดวาหากมีการพิจารณาคดีน้ีจะเปนประโยชนแกสวนรวม 
ศาลปกครองสูงสุดจึงรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘/๒๕๕๘) 

 

   ๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๑๙๗  
และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๑๓ ตั้งอยูที่อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไดจดทะเบียน 
ขายที่ดินทั้งสองแปลงใหแกบริษัท อ. ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี  
ไดนําราคาประเมินที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประกาศจังหวัดปทุมธานี  
เร่ือง บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ มาใชในการคํานวณ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีนิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กับที่ดิน 
ทั้งสองแปลงดังกลาว โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๑๓ มีราคาประเมินฯ ตารางวาละ 
๖,๐๐๐ บาท ต่ํากวาราคาซื้อขายจริง สวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๑๙๗ มีราคาประเมินฯ 
ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท สูงกวาราคาที่ผูฟองคดีขายเปนอยางมาก ซ่ึงผูฟองคดีไดชําระ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีนิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของที่ดิน 
ตามโฉนดท่ีดินเลขที่ ๔๖๑๙๗ แลว  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงเจาพนักงานที่ ดิน 
จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ใหตรวจสอบราคาประเมินฯ ที่ถูกตองของที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่  ๔๖๑๙๗  ณ วันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ อันเปนวันที่ มีการจดทะเบียนซื้อขาย  
ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ไดมีหนังสือ แจงผูฟองคดีวา ราคาประเมินฯ 
ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๑๙๗ ตามที่ไดกําหนดไวในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
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ราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยราคาประเมินฯ ที่ถูกตอง 
คือ ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท แตคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย สํานักประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดี) ไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ไมเห็นชอบใหมีการแกไขบญัชีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ดินแปลงพิพาท ผูฟองคดีเห็นวา 
การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกลาวเปนผลใหผูฟองคดี 
ตองแบกรับภาระมากกวาที่ควรจะเปนในการเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ผูฟองคดีไมสามารถขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ชําระเกินได เน่ืองจากไมมีหลักฐานการแกไข 
ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ใหถูกตองจากผูถูกฟองคดี น้ัน เม่ือวัตถุประสงคในการฟองคดี 
สืบเน่ืองมาจากการที่ผูฟองคดีไมสามารถขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไดชําระคาธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีนิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะเกินในวันที่มีการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๑๙๗ ใหแกบริษัท อ. เน่ืองจาก 
ไมมีหลักฐานการแกไขราคาประเมินทุนทรัพยฯ ใหถูกตองจากผูถูกฟองคดี  ดังน้ัน การท่ี 
ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองจึงเปนการนําคดีมาฟองเพ่ือประโยชนของผูฟองคดี
โดยเฉพาะ หาใชเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนแกสวนรวม  อีกทั้ง ไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอ่ืนใด
ที่เปนอุปสรรคขัดขวางจนทําใหผูฟองคดีไมอาจย่ืนฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ที่กฎหมายกําหนดไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๕๕) 

    กรณีฟองวา กรมท่ีดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว และใหผูฟองคดีเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว เม่ือขอเท็จจริง 
ไมปรากฏวา ในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่เปนเหตุแหงการฟองคดี 
ในขอหาน้ี ไดมีการแจงใหผูฟองคดีทราบ และแมจะปรากฏขอเท็จจริงวา กรมธนารักษไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงผูฟองคดี แจงวาที่ดินพิพาทมีหลักฐานเปนหนังสือสําคัญ 
สําหรับที่หลวงดังกลาวก็ตาม แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเม่ือใด  
อยางไรก็ดี เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ อุทธรณการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาวไปยังหนวยงานตาง ๆ กรณีจึงถือไดวา วันที่ผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทอยางชาที่สุด คือ วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๓  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองนําคดีในขอหาน้ีมายื่นฟองตอศาลภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองในขอหาน้ีเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับคดีในขอหาน้ี 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๐๑ 
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แมศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตามคําขอของผูฟองคดีก็เพียงกอใหเกิดประโยชน 
แกผูฟองคดีแตเพียงผู เ ดียว มิใชคดีที่จะเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวมโดยตรง  
ศาลปกครองจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๘/๒๕๕๕) 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชาที่ราชพัสดุพิพาทฟองวา กรมธนารักษ 
ธนารักษพ้ืนที่นนทบรีุ อธิบดีกรมธนารักษ และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี รวมกันดําเนินโครงการ
พัฒนาที่ดินราชพัสดุ เพ่ือปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง และออกประกาศ
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเปดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.๓๙๒ 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลยกเลิกหรือเพิกถอน
โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและประกาศเปดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุที่พิพาทดังกลาว  
และคําส่ังกรมธนารักษ ที่ ๒๙๘/๒๕๕๓ เร่ือง หลักเกณฑการประกาศรับฟงความคิดเห็น 
เม่ือมีการปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา ขอ ๒.๓ เม่ือคําพิพากษาคดีน้ี
หากจะกอประโยชนก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดีและประชาชนที่พักอาศัยและคาขายในตลาด
ชลประทานในที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาทเทาน้ัน ไมไดเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือเปนประโยชน
แกประชาชนสวนรวมโดยตรงและอยางแทจริงเปนสําคัญแตอยางใด และไมปรากฏเหตุจําเปนอ่ืน
ที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมาย
กําหนดไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ 
ขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่  ๖๓๘ /๒๕๕๗  ที่  ๖๓๙ /๒๕๕๗  ที่  ๖๔๐ /๒๕๕๗  ที่  ๖๔๑ /๒๕๕๗  ที่  ๖๗๑ /๒๕๕๗  
ที่  ๖๗๒ /๒๕๕๗  ที่  ๖๗๗ /๒๕๕๗  ที่  ๖๙๒ /๒๕๕๗  ที่  ๖๙๓ /๒๕๕๗  ที่  ๖๙๔ /๒๕๕๗  
ที่ ๗๐๔/๒๕๕๗ และที่ ๙๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

    กรณีฟองคดีขอใหศาลปกครองเพิกถอนแนวทางในการพิจารณา 
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
กําหนดขึ้น โดยขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เปนการฟองคดีที่มิไดเปนประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืน 
ที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๕๕) 
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    กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 

 

    กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ชนิดเสาโครงสรางเหล็กใหกับบริษัท อ. เพ่ือใชเปนเสารับ-สงสัญญาณโทรศัพทในบริเวณพื้นที่
ใกลเคียงกับบานของผูฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงจากการกอสรางดังกลาวไดมีการตอกเสาเข็มทําใหบาน
ของผูฟองคดีทั้งสองแตกราวเสียหาย ขอใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแก
บริษัท อ. เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และเม่ือตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ นายกเทศมนตรีเมือง
ปากพูนไดเรียกผูฟองคดีทั้งสองกับบริษัท อ. ไปเจรจาเรื่องคาเสียหาย กรณีบานของผูฟองคดี
ทั้งสองแตกราวเสียหาย แตตกลงกันไมได จึงเชื่อไดวาผูฟองคดีทั้งสองยอมจะตองรูหรือควรรู
แลววาไดมีการออกใบอนุญาตใหกอสรางเสารับ-สงสัญญาณโทรศัพท ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หรืออยางชาที่สุดตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ การท่ีผูฟองคดี 
ทั้งสองนําคดีมายื่นฟองเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการฟองคดีน้ี
ไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๗) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 

 

    กรณีผูฟองคดีสิบสองคนฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก 
การที่กระทรวงคมนาคม และสํานักงานขนสงจังหวัด ไดดําเนินการจัดใหมีสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดระยอง แหงที่ ๒ และไดกําหนดใหรถโดยสารประจําทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ซ่ึงเปน 
รถโดยสารประจําทางขนาดใหญ ใหเขาใชบริการที่สถานีขนสงผูโดยสารดังกลาว ซ่ึงรวมถึง 
ผูฟองคดีทั้งสิบสองคนดวย ผูฟองคดีทั้งสิบสองคนเห็นวา มติของคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกประจําจังหวัดระยองเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ที่มีมติใหรถโดยสารประจําทางหมวด ๑ 
และหมวด ๔ ยังคงใชบริการที่สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงที่ ๑ สวนรถโดยสาร
ประจําทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ใหใชบริการที่สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงที่ ๒ ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว ขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดระยอง 
ในการประชุมเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ตามประกาศนายทะเบียนประจําจังหวัดระยอง ลงวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือนายทะเบียนประจําจังหวัดระยองไดออกประกาศ เร่ือง กําหนดให
รถโดยสารประจําทางในเสนทางหมวด ๒ และหมวด ๓ เขาใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
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จังหวัดระยองแหงที่ ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ โดยประกาศทางหนังสือพิมพพลังระยอง
ฉบับวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีทั้งสิบสองคนรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาเม่ือลวงพนระยะเวลาตามที่ไดมีการประกาศทางหนังสือพิมพ 
และถือวาวันดังกลาวเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบสองคนนําคดีมาฟอง
เม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
สําหรับขอหาที่ฟองขอใหเพิกถอนประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การจัดใหมีสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดระยอง แหงที่ ๒ น้ัน โดยท่ีประกาศดังกลาวไดตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๑๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีลักษณะเปน
คําสั่งทั่วไป เม่ือประกาศดังกลาวไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๑ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีทั้งสิบสองคนยอมรูหรือควรรูถึงประกาศดังกลาว นับตั้งแต
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบสองคนยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟองคดีทั้งสองขอหาน้ีหากจะเปนประโยชน 
ก็เปนประโยชนเฉพาะผูฟองคดีทั้งสิบสองคนซึ่งเปนผูประกอบการขนสงเทาน้ัน หาไดเปนประโยชน
แกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๕๕) 

    กรณีผูฟองคดีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจ
นครบาล และผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลหลักสอง (ผูฟองคดีทั้งสาม) ปลอยปละละเลย 
ใหมีกลุมรถยนตสี่ลอเล็กรับจางโดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน วิ่งรับสงผูโดยสารทับซอน
เสนทางรถประจําทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามสั่งการเจาหนาที่ที่เก่ียวของดําเนินการจับกุม และสั่งหามมิใหมีรถยนตสี่ลอเล็กรับจาง
เดินรถผิดกฎหมายรับสงผู โดยสารตลอดแนวถนนหมูบานเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม  
และถนนอัสสัมชัญ หรือในทองที่อ่ืนซ่ึงอยูในทองที่สถานีตํารวจนครบาลหลักสองอยางตอเน่ือง น้ัน  
การฟองคดีน้ีจึงเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีเทาน้ัน มิใชเปนการฟองคดี 
เพ่ือประโยชนแกสวนรวม ทั้งไมปรากฏเหตุจําเปนอ่ืนใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจนําคดีน้ีมาฟอง
ตอศาลภายในระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดไวได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจ 
รับคําฟองไวพิจารณาได ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๗) 
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    กรณีฟองวา กรมการขนสงทางบกกําหนดมาตรการควบคุมความเร็ว 
ดวยการใชเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Indentification) เฉพาะรถรวม บขส. และรถรวม 
ขสมก. จึงเปนการเลือกปฏิบัติเฉพาะรถตูสาธารณะโดยไมเปนธรรม ขอใหยกเลิกการตรวจจับ
ความเร็วรถตูโดยสารสาธารณะดวยเทคโนโลยี RFID เปนการฟองคดีปกครองที่ไมเก่ียวกับ 
การคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได และมิใชเปน
การฟองคดีที่จะเปนประโยชนแกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๗) 

 

  ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน 

 

   ๑) กรณีที่ถือวามีเหตุจําเปนอ่ืน 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

    กรณีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหแกไขคําสั่ง
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ที่ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี
ตามหนังสือ ลงวันที่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และแกไขมติของคณะกรรมการปองกันและหยุดยั้ง
การบุกรุกที่ดินในเขตปาชายเลน (กปร.) ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ที่ไมเห็นชอบใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี โดยที่ขอเท็จจริงปรากฏวา การพิจารณาอุทธรณ
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครอง  
ไดมีการแยกประเด็นอุทธรณคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีออกเปน ๔ ประเด็น 
โดยในชั้นแรกคงรับไวเพียงประเด็นที่ ๑ และประเด็นที่ ๒ และสงรายงานความเห็นพรอมเหตุผล
ไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  ตอมา เม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังไมรับคําอุทธรณในประเด็น 
ที่ ๓ และประเด็นที่ ๔ ไวพิจารณา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ก็ไดพิจารณา
อุทธรณดังกลาวและเห็นควรรับคําอุทธรณในประเด็นที่ ๓ ไวพิจารณา สวนประเด็นที่ ๔ ยังคง
ยืนตามความเห็นเดิม คือไมรับคําอุทธรณในประเด็นน้ีไวพิจารณา  หลังจากนั้น เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดจันทบุรี ก็ไดมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหมวา การไมรับ 
คําอุทธรณในประเด็นที่ ๔ ไวพิจารณาไมถูกตอง ใหมีคําสั่งรับคําอุทธรณในประเด็นที่ ๔  
ไวพิจารณา เห็นวา ในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
สาขาทาใหม น้ัน เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ
ของผูฟองคดีก็จะตองเรงรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตในกรณีน้ี  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม กลับมีการแยกประเด็นอุทธรณของผูฟองคดีออก
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และมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณบางประเด็น ซ่ึงเปนลักษณะการพิจารณาคําอุทธรณที่ไมชอบ 
และยังเปนการสรางขั้นตอนและภาระใหเกิดแกผูฟองคดีเกินสมควร ซ่ึงจากการกระทํา 
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ที่มีการพิจารณารับคําอุทธรณหรือไมรับ 
คําอุทธรณของผูฟองคดีหลายคร้ัง ยอมทําใหผูฟองคดีเขาใจไปวาเร่ืองดังกลาวยังอยูใน
กระบวนการพิจารณาอุทธรณและยังไมพนระยะเวลาการฟองคดี ประกอบกับผูฟองคดี 
ไดติดตามและสอบถามผลการวินิจฉัยอุทธรณจากเจาหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
สาขาทาใหม มาโดยตลอด และเม่ือติดตอสอบถามก็ไดรับคําตอบดวยวาจาวา ยังอยูระหวาง
ดําเนินการใหรอผลการวินิจฉัยอุทธรณกอน พฤติกรรมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของดังกลาวยอมมีผลทําใหผูฟองคดีเชื่อวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม 
และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะดําเนินการใหโดยไมจําตองฟองเปนคดีจนลวงเลยกําหนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนดใหฟองคดี  ดังน้ัน แมในคดีน้ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
แตก็หาไดทําใหวัตถุประสงคของการกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีซ่ึงตองการปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายตอสวนรวมและราชการตองเสียไป ในทางตรงขามการท่ีองคกรตุลาการเขาไป
ตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองดังกลาวกลับเปนผลดีที่จะทําใหเกิดระบบการบริหาร
ราชการแผนดินที่ดีเกิดขึ้น กรณีจึงถือวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๕) 

    กรณีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูเชาที่ดินเพ่ือทํานาไดรับความ
เดือดรอนเสียหายจากมติของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลพยอม  
ที่วินิจฉัยวาการบอกเลิกการเชานาของผูใหเชาเปนไปตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ 
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการเชาจะส้ินสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
และมติของคณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วินิจฉัย
ยกอุทธรณของผูฟองคดี ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว โดยกอนฟองคดี 
ผูฟองคดีไดอุทธรณคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลพยอม
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔  
ซ่ึงคณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ
เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และนายอําเภอวังนอยไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
แจงผลการวินิจฉัยอุทธรณแกผูฟองคดี โดยหนังสือดังกลาวระบุดวยวา หากผูฟองคดีไมพอใจ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสิทธิอุทธรณ
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัย แตจะตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ 
มีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔  
ผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณเม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง



 
 
๙๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แมจะอยูภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ 
คําวินิจฉัยก็ตาม แตก็เปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย จึงเปน
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว  อยางไรก็ตาม หลังจาก
คณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ การดําเนินการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณแกผูฟองคดีกลับใช
ระยะเวลาดําเนินการกวาหาสิบวัน ทั้งที่คณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยายอมทราบดีวาพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวเพียงหกสิบวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ หากจะนําเหตุ
ความลาชาในการดําเนินการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณของเจาหนาที่ของรัฐมาจํากัดสิทธิ 
การฟองคดีของผูฟองคดี ยอมจะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายอยางไมมีทาง 
ที่จะเยียวยาได ทั้งเหตุแหงความลาชาดังกลาวก็ไมปรากฏวาเปนความบกพรองของผูฟองคดี 
นอกจากน้ี ผูฟองคดีมิไดมีเจตนาปลอยปละละเลยใชสิทธิทางศาลเพื่อคุมครองสิทธิของตนเอง 
กรณีจึงถือวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครองสามารถรับคดีน้ีไวพิจารณาได สมควรท่ีศาลปกครอง
จะรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๕๘) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

    กรณีฟองวาการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินลํานํ้า 
กระบุรี ปาคลองลําเลียง - ละอุน ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง ปาเขาสามแหลมปาละอุน และ
ปาราชกรูด ในทองที่ตําบลน้ําจืด ตําบลลําเลียง ตําบลบางใหญ อําเภอกระบุรี ตําบลบางแกว 
ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุน และตําบลทรายแดง ตําบลปากน้ํา ตําบลบางนอน ตําบล 
หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทับที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีไดรับสัมปทาน โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มิไดทําการตรวจสอบ
และแยกแยะที่ดินใหชัดเจนกอนมีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใหผูฟองคดีไดอยูอาศัยและทําประโยชนในที่ดิน 
ที่ไดรับสัมปทานตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะที่ผูฟองคดีเดินทางไปพบอธิบดี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือขอความเปนธรรม ใหตนมีสิทธิทํากินในที่ดิน 
ที่ไดสัมปทานตอไป ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สัมปทานบัตรยังไมสิ้นสุดลง อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงสํานักอุทยาน
แหงชาติไดตรวจสอบแลวแจงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชวา โดยผลของ
กฎหมาย สัมปทานบัตรของผูฟองคดีตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติอุทยาน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ตองมีหนังสือแจงผูรับสัมปทาน  
จึงเห็นควรมีหนังสือแจงถึงการสิ้นสุดของสัมปทานใหผูฟองคดีทราบ และใหผูฟองคดีประสานกับ
อุทยานแหงชาติลํานํ้ากระบุรีและสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ (สุราษฎรธานี) เพ่ือดําเนินการ
สํารวจการถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซ่ึงอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดสงหนังสือดังกลาวใหกองนิติการตรวจสอบ และกองนิติการ 
ไดมีหนังสือแจงวาสิทธิตามสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ ๑/๒๕๓๖ 
สิ้นสุดลงแลวตั้งแตพระราชกฤษฎีกาฉบับขางตนมีผลใชบังคับ และไมอยูในหลักเกณฑที่ตอง
ดําเนินการแจงการสิ้นสุดสัมปทานใหผูฟองคดีทราบ และผูฟองคดีไมอยูในฐานะที่จะไดรับเงิน
ชดเชยความเสียหายตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  อยางไรก็ตาม สํานักอุทยาน
แหงชาติไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงผูอํานวยการกองนิติการ เพ่ือหารือในการ
แกไขปญหาใหผูฟองคดีไดทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับสัมปทานตอไป แตผูอํานวยการกองนิติการ
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยืนยันวากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ไมมีอํานาจใหบุคคลใดยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ และอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณา
ดําเนินการใหผูฟองคดีทราบพรอมทั้งแจงดวยวา การกําหนดเขตอุทยานแหงชาติหากไปกระทบ
สิทธิของผูใดและเกิดความเสียหายก็สามารถใชสิทธิทางศาลได กรณีจึงมีเหตุที่ทําใหผูฟองคดี
เชื่อไดวาความเดือดรอนหรือเสียหายจะไดรับการแกไขเยียวยาจากผูถูกฟองคดีทั้งสองในการ 
ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับสัมปทานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน 
๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตอไป โดยไมจําตองฟองคดีตอศาล 
ซ่ึงถือไดวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๖) 

 

   ๒) กรณีที่ไมถือวามีเหตุจําเปนอ่ืน 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

    ผูฟองคดีอางวา กระทรวงการคลัง สํานักงานธนารักษพ้ืนที่เลย 
จังหวัดเลย และเทศบาลตําบลเชียงคาน ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย. ๘๑๓ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ออกทับที่ดินซ่ึงผูฟองคดีไดครอบครองทําประโยชนมากอน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือวันที่ ๒๘ 



 
 
๙๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ นาย ก. ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดเลย
โตแยงสิทธิและคัดคานการใชที่ดินของเทศบาลตําบลเชียงคาน และขอใหเพิกถอนการอนุญาต
ใหใชที่ราชพัสดุแปลงดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
แปลงดังกลาวคลาดเคลื่อนทับที่ดินที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแต 
วันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
และผูฟองคดีมิไดมีหลักฐานแสดงวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอันจะทําใหมีสิทธิฟองคดี 
เพ่ือติดตามและเอาคืนซึ่งที่ดินพิพาทโดยไมมีอายุความตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ทั้งการฟองคดีน้ีก็เปนไปเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีเทาน้ัน มิใชการฟองคดี 
ที่เปนประโยชนตอสวนรวม ประกอบกับขออางที่วาผูฟองคดีไมมีความรูกฎหมายและไมมีทนายความ
ใหความชวยเหลือน้ัน ยังไมพอฟงวาเปนเหตุจําเปนอ่ืนที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถยื่นฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๗) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

    กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี 
ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัย
ฐานมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม และมติคณะกรรมการขาราชการตํารวจที่ยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดี และมีคําสั่งใหคืนสิทธิอันพึงมีพึงไดใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีไดรับแจง 
ผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบผลอุทธรณวันใด จึงอนุมานไดวามีการสงใหผูฟองคดี 
ทราบผลในวันที่แจงผลการพิจารณาอุทธรณ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดี
เคยย่ืนคําฟองในเร่ืองน้ีตอศาลปกครองกลางเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และศาลได 
ตรวจคําฟองแลวเห็นวาเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวน จึงใหผูฟองคดีแกไขคําฟองใหสมบูรณ
ครบถวนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหมายแจงคําส่ังศาล แตผูฟองคดีไมดําเนินการ 
ตามคําส่ังศาลจนพนระยะเวลาดังกลาว ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความนั้น ไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดยื่นคําฟองในคดีน้ีไวแลวตั้งแตวันที่ ๘ 
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พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพราะศาลไดมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความไปแลว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลใหม จึงตองนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองในคดีน้ีตอศาล 
สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองศาลอีกคร้ังเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
โดยบรรยายคําฟองครบถวนตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ถือวา 
มีเหตุจําเปนที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาได และในการฟองคดีคร้ังแรกผูฟองคดีไมทราบวา
การบรรยายคําฟองจะตองมีการบรรยายอยางไรบาง จึงเปนเหตุใหคําฟองของผูฟองคดีฉบับเดิม
มีรายการไมครบถวนตามที่กําหนด ซ่ึงขอเท็จจริงในคดีเดิม ตุลาการเจาของสํานวนไดมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีแกไขคําฟอง โดยไดอธิบายถึงวิธีการแกไขคําฟองใหสมบูรณครบถวนไวโดยละเอียดวา 
ใหผูฟองคดีระบุวาประสงคจะฟองบุคคลใดหรือหนวยงานใดเปนผูถูกฟองคดี ใหบรรยาย 
การกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดี รวมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เก่ียวของกับการกระทํา
ดังกลาวเปนอยางไร และผูฟองคดีประสงคจะใหศาลกําหนดคําบังคับใหกับผูฟองคดีอยางไร  
ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางวาไมทราบวาจะตองมีการบรรยายฟองอยางไร และมิอาจอางไดวา
เปนเหตุจําเปนที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําฟองตอศาลไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เน่ืองจาก
เหตุจําเปนที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจนําคดีมาฟองตอศาลไดน้ัน ตองเปนเหตุที่ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดภายในกําหนดระยะเวลาฟองคดี การท่ีผูฟองคดีอางวา 
ไมทราบวาการบรรยายคําฟองตองมีการบรรยายอยางไร จึงมิใชเหตุจําเปนที่จะยกขึ้นอางได 
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณา 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๓๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๖) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

    กรณีผูฟองคดีทั้งสี่ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนฟองวา
การกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยจายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นใหแกผูฟองคดีทั้งสี่  
เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณา
อุทธรณเงินคาทดแทนเฉพาะคาทดแทนที่ดิน โดยมีมติยืนราคาเนื่องจากคาทดแทนเบ้ืองตน 
เปนธรรมแลว และผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๔ จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีทั้งสี่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีทั้งสี่
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จึงตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสี่
นําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีในสวนของเงินคาทดแทนที่ดิน
เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผูฟองคดีทั้งสี่จะอางเหตุผลวาไมรูกฎหมายวาดวย
การเวนคืนเพ่ือเปนเหตุจําเปนอ่ืนใหศาลปกครองรับคดีของผูฟองคดีทั้งสี่ไวพิจารณาหาไดไม 
เม่ือไมปรากฏเหตุสุดวิสัยที่เปนอุปสรรคทําใหผูฟองคดีไมอาจจะย่ืนฟองคดีตอศาลไดภายใน
กําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแตอยางใด จึงไมมีเหตุจําเปนที่ศาลปกครองจะรับคําฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๖) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

 

    กรณีผูฟองคดีเคยฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของนายอําเภอโพนพิสัย  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีขาดคุณสมบัติและสิ้นสุดสมาชิกภาพการเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ตามคําขอของผูฟองคดีและคดีถึงที่สุดแลว  ตอมา ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองเปนคดีน้ีเพ่ือขอให
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน โดยที่มาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติวา เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงอันเนื่องมาจากการเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต ใหนายอําเภอ
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด  ดังนั้น วันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี จึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ แมไมปรากฏชัดวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดีไดนําคดี 
ไปฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอใหเพิกถอนคําส่ัง ยอมเห็นไดวาผูฟองคดี
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี 
นําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผูฟองคดียอมทราบวา
ไดรับความเสียหายจากคําสั่งที่พิพาทตั้งแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาว หรืออยางชาที่สุด
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดนําคดีเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมาย 
ของคําสั่งที่พิพาทไปฟองตอศาลปกครอง แมตอมาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งที่พิพาท ก็ไมเปนเหตุใหวันเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
จากคําสั่งทางปกครองตองเปลี่ยนไปเปนวันที่ศาลมีคําพิพากษา ซ่ึงรวมถึงการที่กอนฟองคดีน้ี 
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ผูฟองคดีไดมีหนังสือไปยังนายอําเภอโพนพิสัยเพ่ือขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนจากการ 
ออกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ก็ไมเปนเหตุใหวันเริ่มนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตองเปลี่ยนไปเชนเดียวกัน  อีกทั้ง การท่ีผูฟองคดีรอผลคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตนก็เปนความเขาใจของผูฟองคดีเอง มิใชเหตุจําเปนที่ศาลปกครองจะรับ 
คําฟองคดีน้ีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๕/๒๕๕๖) 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 

 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ขอใหตรวจสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหงเกี่ยวกับการแกเกรดการเรียนของผูฟองคดี 
แตไมมีความคืบหนา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการดําเนินการกับผูกระทําความผิด และคืน
เกรดการเรียนทุกเลมที่สอบผานใหเหมือนเดิม รวมถึงสิทธิตาง ๆ น้ัน ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจะใชดุลพินิจรับคําฟองที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีที่กฎหมายกําหนดแลวไวพิจารณาไดตอเม่ือศาลเห็นวาคดีน้ันเปนประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนเทาน้ัน และการที่จะวินิจฉัยวาการรับคําฟองที่ยื่นฟองเม่ือลวงพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีแลวไวพิจารณาจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือไม ตองพิจารณาจากผล 
ที่จะเกิดขึ้นจากคําพิพากษาคดีน้ันวา จะกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยตรงและอยางแทจริง
หรือไมเปนสําคัญ สวนเหตุจําเปนอ่ืนนั้นแมจะมิใชเหตุสุดวิสัยตามนัยมาตรา ๘ ประกอบกับ
มาตรา ๑๙๓/๑๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตก็ยอมหมายถึงเหตุที่เปนอุปสรรค
ขัดขวางมิใหผูฟองคดีสามารถยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดได 
เปนสําคัญ เม่ือคําพิพากษาคดีน้ีหากจะกอใหเกิดประโยชนก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดี 
ในการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อประโยชนของผูฟองคดีที่จะไดคืนเกรดการเรียน รวมถึง 
สิทธิตาง ๆ ตามคําขอทายฟองเทาน้ัน การรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาจึงไมเปนประโยชนแกสวนรวม
แตอยางใด  นอกจากน้ัน ยังไมปรากฏวามีเหตุใด ๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางมิใหผูฟองคดี
สามารถยื่นคําฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได ศาลปกครองจึงไมอาจใชดุลพินิจ
รับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได ที่ผูฟองคดีกลาวอางวา ผูฟองคดีไมทันไดศึกษากฎหมาย
เพราะตองตอสูชีวิตตัวคนเดียวและเพิ่งมีประสบการณในการฟองคดีตอศาลเปนครั้งแรก หาใชเหตุ



 
 
๙๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่เปนอุปสรรคขดัขวางมิใหผูฟองคดีสามารถยื่นคาํฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนด
อันจะถือไดวามีเหตุจําเปนอ่ืนตามความหมายของกฎหมายแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๘๐/๒๕๕๖) 

 

  ๔.๑๐.๓ การเปนที่สุดของคําสั่งรับคําฟองที่ย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดเวลา 
การฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๓๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  

  

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๕. คาธรรมเนียมศาล 

 

 ๕.๑ การชําระคาธรรมเนียมศาลกรณีผูฟองคดีหลายคนรวมกันยื่นคําฟอง 
เปนฉบับเดียว 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๕.๒ การไมชําระคาธรรมเนียมศาลหรือชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน 
(มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับขอ ๓๗ วรรคสอง) 

 

   เม่ือคําฟองของผูฟองคดีในประเด็นนี้เปนคําขอใหชดใชคาเสียหายกรณีละเมิด  
ที่ผูฟองคดีไมไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนอ่ืน (เงินโบนัส) เปนเงินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ตองเสียคาธรรมเนียมศาล เม่ือศาลมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขเพ่ิมเติมคําฟอง และชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามคําสั่งฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และฉบับลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๔ แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามคําส่ังศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด ศาลจึง
มีคําสั่งไมรับคําฟองขอหาน้ีไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๘/๒๕๕๕) 

  เม่ือพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีแลวฟงไดวาผูฟองคดีมีความ
ประสงคใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณามีคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
และใหรับคําฟองคดีของผูฟองคดีไวพิจารณาน้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคํารองขอ
ดําเนินคดีโดยใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาแลวมีคําสั่ง 
ใหยกคําขอ และผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาคํารองขอดําเนินคดีโดยใหไดรับยกเวน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๑๓ 
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คาธรรมเนียมศาลใหม และศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาแลวมีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิม จึงมีผล
ทําใหคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวเปนที่สุด ตามขอ ๔๑/๔ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได เพราะเปนคําอุทธรณ
ที่ตองหามตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว และเปนอํานาจของศาลปกครองชั้นตน 
ที่จะมีคําส่ังไมรับอุทธรณดังกลาว ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน และเม่ือ 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง แตปรากฏวาผูฟองคดีไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลดังกลาวแตอยางใด  
ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๑๖  
แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๗/๒๕๕๕) 

   กรณีผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษา 
ใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น โดยผูฟองคดีไดยื่นคําขอดําเนินคดี 
โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งใหยกคําขอดังกลาว ผูฟองคดีไดยื่น
คํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหม ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีจัดสงพยานหลักฐานแสดงเพ่ิมเติม แตผูฟองคดีไมไดยื่นพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบคํารองขอใหพิจารณาคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหม ศาลปกครองชั้นตน
จึงมีคําสั่งเม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหมของผูฟองคดี 
กรณีถือไดวาผูฟองคดีมิไดรับการยกเวนใหดําเนินคดีโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ผูฟองคดี
จึงมีหนาที่ตองนําเงินคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายในเวลาตามที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนด  
แตเม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีหมายแจงใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาล ซ่ึงผูฟองคดีไดรับ
หมายแจงดังกลาวโดยชอบแลว แตผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาตามที่
ศาลปกครองชั้นตนกําหนด จึงถือวาผูฟองคดีเพิกเฉยไมชําระคาธรรมเนียมศาลตามคําสั่งศาล 
การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ จึงชอบดวยขอ ๓๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๕๖) 

   กรณีผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาจางกอสรางปรับปรุงถนน 
โดยไมชอบ ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายตาง ๆ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอผัดสงคาธรรมเนียมศาล
ตอศาลปกครองชั้นตนและศาลไดมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการ 
นําคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ชําระคาธรรมเนียมศาลภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ผูฟองคดีไดรับคําส่ังดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการนําคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวอีก และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอขยายระยะเวลาชําระ
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คาธรรมเนียมศาลแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามคําส่ังศาลภายในเวลา
ที่กําหนด ศาลจึงมีอํานาจสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๖๕/๒๕๕๖) 

   ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
พรอมคําขอผัดสงคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังอนุญาตโดยระบุขอความวา 
อนุญาตใหผูถูกฟองคดีทั้งสองผัดสงเงินคาธรรมเนียมศาลและสงสําเนาคําอุทธรณ จํานวน ๑ ชุด 
ยื่นตอศาล ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหมายน้ี ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหมายแจงคําสั่ง
เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมศาลภายในกําหนดระยะเวลา
ที่ศาลอนุญาตใหผัดสงคาธรรมเนียมศาล คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากไมสามารถ
ดําเนินการตามคําสั่งศาลได ผูถูกฟองคดีทั้งสองควรตองทําหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุของการ 
ไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งศาลใหศาลปกครองชั้นตนทราบ แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดดําเนินการแตอยางใด จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยเพิกเฉยไมไดชําระคาธรรมเนียมศาล
ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๕๗) 

   ผูฟองคดีฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยและคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนและมิได
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๔๑๓ พรอมทั้งจดทะเบียน
โอนที่ดินสวนที่เวนคืนแลวมิไดใชประโยชนคืนใหแกผูฟองคดี โดยที่คําขอใหผูถูกฟองคดี 
คืนที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนและมิไดใชประโยชน เปนคําขอที่บังคับเอากับทรัพยสินที่พิพาท
กลับคืนมาเปนของผูฟองคดี จึงเปนคดีที่มีทุนทรัพยหรือคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจ
คํานวณเปนราคาเงินได ซ่ึงผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดียังไมไดชําระคาธรรมเนียมศาล แตไดยื่น
คํารองขอผัดสงและขอขยายระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมศาล ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมี
คําสั่งอนุญาตใหขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และแมตอมาผูฟองคดีจะไดยื่นคํารอง
ขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองขอสละสิทธิเรียกคาเสียหายจากที่ดินพิพาท แตยังคงจะใชสิทธิเรียกรอง
ที่ดินพิพาทคืนดังเดิม ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกคํารองและใหผูฟองคดีนําเงินคาธรรมเนียมศาล
มาชําระภายในกําหนดเวลาเดิม แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมศาลหรือยื่นคํารอง
ขอผัดสงและขอขยายเวลาการชําระคาธรรมเนียมศาลอีก จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะ 
มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความไดตามขอ ๓๗ 
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วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ 
และที่ ๑๔๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

   เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลมีคําวินิจฉัยชี้ขาด 
แลววา ขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนที่ผูฟองคดีในฐานะขาราชการจะไดรับจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองที่มีหนาที่จายเงินคืน
ใหแกสมาชิกภายใตกรอบของกฎหมาย คดีระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี จึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีน้ีจึงมิใชคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามที่ผูฟองคดี
กลาวอาง การที่ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหแกผูฟองคดี  
จึงเปนคดีมีทุนทรัพยที่ผูฟองคดีจะตองชําระคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ชําระคาธรรมเนียมศาลภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหมายแจงคําส่ังศาล ผูฟองคดีไดรับ
หมายแจงโดยชอบแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมศาลตามคําสั่งแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด และผูฟองคดีไมไดมีคําขอ 
ยกเวนคาธรรมเนียมศาล  ดังน้ัน ศาลจึงมีอํานาจสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดี
ออกจากสารบบความไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๗) 

   ผูฟองคดียื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยในสวน 
คําขอที่ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันรับผิดในความเสียหาย จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยน้ัน ผูฟองคดีตองชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณตามทุนทรัพยในสวนคําขอ
ขอน้ีดวย เ ม่ือปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีหมายแจงคําสั่งศาลใหผูฟองคดีชําระ
คาธรรมเนียมศาลถึงสองครั้ง ซ่ึงผูฟองคดีไดรับหมายแจงคําส่ังศาลโดยชอบแลว แตผูฟองคดี 
ก็ไมไดนําเงินมาชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดแตอยางใด จึงถือไดวา 
ผูฟองคดีละเลยเพิกเฉยไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับ 
คําอุทธรณของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันรับผิดในความเสียหาย 
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๘/๒๕๕๗) 
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  ๕.๓ การสั่งใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ขอ ๓๔ วรรคสี่) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๕.๔ การคืนคาธรรมเนียมศาล (ขอ ๓๘) 

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๘ 

 

    กรณีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งไมรับคําฟองเฉพาะสวนที่ขอให 
ผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับที่ดินสวนที่เหลือ 
จากการเวนคืน เน่ืองจากไมสามารถใชประโยชนไดอีกไวพิจารณา พรอมทั้งไดหมายแจง 
ใหผูฟองคดีทั้งสี่มารับเงินคาธรรมเนียมศาลคืนจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในสวนที่ไมรับคําฟอง  
ตอมา ผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองบางสวน 
ไวพิจารณา และไดมีคํารองขอคืนเงินคาธรรมเนียมศาลในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนไมรับคําฟอง 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟอง
บางสวนไวพิจารณา คดีจึงอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงมีคําสั่งไมอนุญาต
ใหคืนคาธรรมเนียมศาลน้ัน เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองบางสวนไวพิจารณาแลว 
ศาลปกครองชั้นตนยอมมีอํานาจสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลในสวนของคําฟองที่ไมรับไวพิจารณาได
ตามขอ ๓๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับไมมีบทบัญญัติใด 
ของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่บัญญัติใหศาลปกครองใชดุลพินิจไมคืน
คาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีในกรณีที่ศาลส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาท้ังหมดหรือแตบางสวน 
ทั้งกรณีก็มิไดตองดวยมาตรา ๗๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติไว
เฉพาะกรณีที่เปนคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ใหรอการบังคับคดีตามคําพิพากษาไว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนอางเหตุวาคดีอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุดแลวไมอนุญาตใหคืนคาธรรมเนียมศาลน้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 
จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหศาลปกครองชั้นตนคืนคาธรรมเนียมศาล
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๑/๒๕๕๖) 

    คําฟองขอหาที่สามเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดี 
เปนผูถูกกระทบจากคําสั่งดังกลาว จึงตองดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาล เม่ือผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ศาลปกครองจึงไมอาจ
รับคําฟองในขอหาท่ีสามไวพิจารณาตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
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ศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความน้ัน ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย แตศาลปกครองชั้นตนไมไดสั่งคืน
คาธรรมเนียมศาลแกผูฟองคดีตามขอ ๓๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งแกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดแกผูฟองคดี 
นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๖) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองอนุญาตใหถอนคําฟองและสั่งจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความตามขอ ๘๒ วรรคสี ่
 

    (๑) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    (๒) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   ๓) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของ 
การชนะคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหก 

 

    (๑) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    (๒) กรณีที่คืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    (๓) กรณีไมคืนคาธรรมเนียมศาล 

 

     การท่ีศาลปกครองจะมีคําส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลแกคูกรณีไดจะตอง
ปรากฏวา คดีน้ันคูกรณีฝายที่จะไดรับคาธรรมเนียมศาลคืนจะตองเปนคูกรณีฝายที่ชนะคดี
เทาน้ัน และศาลจะคืนไดตามสวนของการชนะคดี ศาลไมอาจมีคําส่ังใหคืนคาธรรมเนียมศาล 
แกคูกรณีที่แพคดีได เม่ือคดีน้ีศาลปกครองช้ันตนพิพากษาใหผูฟองคดีแพคดี ศาลปกครองชั้นตน
จึงไมอาจมีคําสั่งใหคืนคาธรรมเนียมแกผูฟองคดีได การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกคําขอ 
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คืนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๘๐/๒๕๕๗) 

 

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

 

   ๑) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  

 

   ๒) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

    แมบริษัท ค. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จะมีหน้ีสินรวมมากกวาทรัพยสินและรายได
จากการประกอบกิจการ และการประกอบกิจการของบริษัท ค. ก็มีกําไรเพียงปเดียวก็ตาม  
แตเม่ือในการเขาทําสัญญาจางดําเนินการกอสรางโครงการอาคารหอพักนิสิตหญิงในวงเงินคาจาง
จํานวน ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ระหวางจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) ผูวาจางกับบริษัท ค. ผูรับจาง น้ัน บริษัท ค. ยังสามารถหาทรัพยสิน
ซ่ึงเปนหลักทรัพยยื่นตอธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือใหออกหนังสือ
ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาใหแกบริษัท ค. ในวงเงินค้ําประกันจํานวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ได 
ประกอบกับบริษัท ค. ยังไมเลิกกิจการแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาบริษัท ค. ยังมีหลักทรัพย 
หรือทรัพยสิน และอยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณไดบางสวน 
โดยไมไดรับความเดือดรอนเกินสมควร จึงอนุญาตใหบริษัท ค. ดําเนินคดีในชั้นอุทธรณ 
โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลครึ่งหน่ึงของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลที่ตองชําระ  ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๓  
วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๓๗/๒๕๕๕) 

    เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา แมผูฟองคดีและภรรยาจะไมไดประกอบอาชีพ  
แตบุตรคนโตของผูฟองคดีทํางานโรงงานอุตสาหกรรมสงออกกุง ไดรับเงินเดือนประมาณ 
เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และผูฟองคดีมีทรัพยสิน คือ รถยนตมูลคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
นอกจากนี้ ผูฟองคดียังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินหน่ึงแปลง เน้ือที่ ๔ ไร โดยไดนําเงินที่ไดรับ
จากกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไปใชจายเปนคาซ้ือที่ ดิน เปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
สวนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ผูฟองคดีอางน้ัน ผูฟองคดีมิไดแสดงพยานหลักฐานใหศาลเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีไดใชจายเงินไปตามที่กลาวอางจริง  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากรายไดและรายจาย



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดี คือ เ งินคาทดแทนทั้งหมดท่ีผูฟองคดีได รับและทรัพยสินของผูฟองคดี 
กับคาใชจายตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคดีน้ี ผูฟองคดียังมีเงินคงเหลืออยูจํานวนพอสมควร 
ประกอบกับผูฟองคดีไมมีเอกสารยืนยันวาผูฟองคดีมีภาระคาใชจายจํานวนมากจนไมมีเงิน
เพียงพอแกการชําระคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๕๐ จึงมีเหตุอันควรเชื่อวาผูฟองคดี 
อยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลไดบางสวน โดยไมไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  
ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวนโดยใหผูฟองคดีชําระ
คาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๕๐ จึงเหมาะสมแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๕๗) 

    แมผูฟองคดีและภรรยาจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพรับจาง ไดแก 
รับจางทํานาขาวนาป ซ่ึงมีชวงเวลาทํานาเพียงปละสามเดือน โดยไดรับคาตอบแทนเปนขาว 
ปละสองเกวียนครึ่ง และรับจางปลูกมันสําปะหลัง ไดรับคาจางวันละ ๒๕๐ บาท แตรายได 
จากอาชีพดังกลาวมีจํานวนไมมากนักและเปนรายไดที่ไมแนนอน  อีกทั้ง เงินคาทดแทนที่ดิน 
คาตนไม และคาชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพที่ผูฟองคดีไดรับทั้งสิ้นจํานวน ๑,๐๘๔,๙๘๘.๘๑ บาท  
ผูฟองคดีไดนําไปชําระคาใชจายตาง ๆ จํานวนมาก โดยผูฟองคดีมีเงินคงเหลือจํานวน 
๑,๐๖๐.๙๑ บาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีคอนขางมีความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
และอาจจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร หากไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด  
แตผูฟองคดีกลาวอางโดยมิไดแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทําใหศาลเชื่อไดวาผูฟองคดี 
ไดใชจายเงินตามที่กลาวอางจริง  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากรายไดและรายจายของผูฟองคดี 
คือ เงินคาทดแทนทั้งหมดที่ผูฟองคดีไดรับกับคาใชจายตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคดีน้ี ไดแก 
คาซ้ือที่ ดินและปลูกบาน จํานวน ๒๕๐ ,๐๐๐ บาท คาหน้ีสินประมาณ ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท  
คารักษาพยาบาลภรรยาประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท และใหบุตรสามคน รวมจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงินคาใชจายทั้งสิ้น ๘๑๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดียังมีเงินคงเหลืออยูจํานวนพอสมควร 
ประกอบกับผูฟองคดีไมมีเอกสารยืนยันการชําระคาใชจายอ่ืนที่จะแสดงใหเห็นวาผูฟองคดี 
มีภาระคาใชจายจํานวนมากจนไมมีเงินเพียงพอแกการชําระคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๕๐ 
จึงมีเหตุอันควรเชื่อวาผูฟองคดีอยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลไดบางสวน โดยไมไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควร การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวน
โดยใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๕๐ จึงเหมาะสมแลว ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๕/๑ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๑ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๑/๒๕๕๗) 



 
 
๙๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    แมผูฟองคดีจะเปนผูสูงอายุที่มีอายุมากถึง ๘๕ ป และไมไดประกอบอาชีพ  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีอาจจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรหากผูฟองคดีไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมดก็ตาม แตผูฟองคดีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ ๘๐๐ บาท  
และไมมีภาระหนี้สิน โดยผูฟองคดีมีบุตรหลานเปนผูอุปการะเลี้ยงดู ประกอบกับผูฟองคดี 
ไดรับเงินคาทดแทนจากกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) รวมเปนเงิน ๑,๓๔๗,๖๘๔.๙๑ บาท  
ซ่ึงผูฟองคดีอางวาไดนําเงินไปใชจายเปนคาซ้ือที่ดิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คาถมดิน จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท คาวัสดุอุปกรณกอสราง จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท คาจางกอสราง จํานวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท คาอุปกรณไฟฟา จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และคาทอ PVC จํานวน ๖,๐๐๐ บาท  
รวมทั้งผูฟองคดีไดใชจายเงินสวนที่เหลือทั้งหมดเปนคากอสรางบานจนหมดแลว โดยที่ผูฟองคดี
มิไดแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทําใหศาลเช่ือไดวาผูฟองคดีไดใชจายเงินไปตามที่ 
กลาวอางจริง จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลได  
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากรายไดและรายจายของผูฟองคดี คือ เงินจํานวนทั้งหมดที่ผูฟองคดี
ไดรับจากกรมชลประทาน และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของผูฟองคดีกับคาใชจายตามท่ีผูฟองคดี 
กลาวอาง ผูฟองคดียังมีเงินคงเหลืออยูจํานวนพอสมควร ประกอบกับผูฟองคดีไมมีเอกสาร
ยืนยันการชําระคาใชจายอ่ืนที่จะแสดงใหเห็นไดวาผูฟองคดีมีภาระคาใชจายจํานวนมากจนไมมีเงิน
เพียงพอแกการชําระคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาล 
ที่ตองชําระ ซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อวาผูฟองคดีอยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลไดบางสวน 
โดยไมไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ศาลปกครองช้ันตนจึงมีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดี
ดําเนินคดีน้ีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลจํานวนครึ่งหน่ึงของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาล 
ที่ตองชําระภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ังตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๑/๒๕๕๗)  

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเขารวมชุมนุมกับกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน 
เผด็จการและไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกสลายการชุมนุม ฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผูถูกฟองคดี) จายเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม
ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีก เปนเงินจํานวน ๔,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท และยื่นคํารองขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมด เปนเงินจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท น้ัน แมผูฟองคดีจะไดรับเงินชวยเหลือ
เยียวยาจํานวน ๓,๕๓๓,๕๕๐ บาท ก็ตาม แตผูฟองคดีก็ไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในการ 
ปลูกสรางบานใหกับมารดาที่พิการ และใหพอตาแมยายที่เลี้ยงดูบุตรของผูฟองคดี รวมทั้ง 
ไดนําไปใชลงทุนในการคาขายเส้ือผาแลว  นอกจากน้ี รายไดทั้งหมดของผูฟองคดีเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท ก็มาจากการประกอบอาชีพคาขายเสื้อผาเพียงอยางเดียว แตผูฟองคดีมีภาระ



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาใชจายรายเดือน ไดแก คาผอนสงรถยนตเดือนละ ๔,๐๓๓ บาท คาใชจายเลี้ยงดูบุตรสาว
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท และคาใชจายสวนตัวในการเลี้ยงดูมารดาท่ีพิการเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
ดังน้ัน แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา ผูฟองคดีมีทรัพยสินเพียงพอจากการไดรับเงินชวยเหลือ
เยียวยา แตเกิดความเดือดรอนเกินสมควรหากตองชําระคาธรรมเนียมศาลท้ังหมด จึงสมควร
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลจํานวนกึ่งหนึ่งใหแกผูฟองคดี จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เปนใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีจํานวนกึ่งหน่ึงของคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 
ที่จะตองชําระ และใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบ
คําสั่งศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๙/๒๕๕๗) 

 

   ๓) กรณีที่ไมมีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

 

    ผูถูกฟองคดีทั้งหกกลาวอางในคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวนวา  
นาย ม. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม ถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ 
แตนายอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ กําหนดให
นาย ม. ชดใชเงินคืนแกองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม (ผูฟองคดี) จํานวน ๕,๘๓๐,๒๘๕.๔๗ บาท 
กรณีไมตรวจสอบการรับจายเงินเปนเหตุใหเจาหนาที่ทุจริตเงินราชการ ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจงคําส่ังตอผูถูกฟองคดีทั้งหกในฐานะทายาทในกองมรดก 
ของนาย ม. นําทรัพยสินจากกองมรดกมาชําระหนี้คาสินไหมทดแทน เปนเวลาภายหลังจาก 
ผูถูกฟองคดีทั้งหกจัดการมรดกของผูตายเสร็จสิ้นแลว ผูถูกฟองคดีทั้งหกจึงไมสามารถที่จะนํา
เงินจํานวน ๑๑๖,๖๐๖ บาท มาชําระคาธรรมเนียมศาลช้ันอุทธรณได เพราะทรัพยสินกองมรดก
ของผูตายไมมีเหลือเพียงพอที่จะชําระคาธรรมเนียมศาล น้ัน กอนที่นาย ม. ถึงแกความตาย 
ผูตายเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๙๗ มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
เปนเงิน ๓๓๘,๒๐๐ บาท และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ไดมีการโอนมรดกที่ดินแปลงดังกลาว 
แกผูถูกฟองคดีที่ ๓ สวนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๙๖๖ มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนเงิน 
๑๙๕,๗๐๐ บาท เลขที่ ๒๒๔๗๐ มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนเงิน ๔๖,๙๒๐ บาท และเลขที่ 
๒๑๙๐๙ มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนเงิน ๔๑,๐๕๕ บาท เปนที่ดินมรดกของมารดา 
ผูถึงแกความตาย ซ่ึงยังไมไดทําการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน ๓ แปลง นาย ม. ผูตายควรไดรับมรดก
ในสวนนี้จํานวน ๑ ใน ๗ สวน เปนเงินสวนละ ๔๐,๕๒๕ บาท และนาย ม. ผูตายมีเงินฝากธนาคาร
และมีรถจักรยานยนตซ่ึงยังมิไดโอนทางทะเบียนอีกดวย จึงเห็นไดวานาย ม. ผูตายมีมรดก
จํานวน ๔๘๐,๕๙๑.๘๙ บาท  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาทรัพยสินอันเปนกองมรดกของนาย ม. 
จํานวน ๔๘๐,๕๙๑.๘๙ บาท เปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณที่ผูถูกฟองคดี 
ทั้งหกจะตองชําระเพ่ิมอีก เปนเงิน ๙๖,๖๐๖ บาท แลวเห็นวา ไมอาจฟงไดวาผูถูกฟองคดีทั้งหก



 
 
๙๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนทายาทกองมรดกดังกลาวไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลจํานวน 
๙๖,๖๐๖ บาท หรือโดยสถานะของผูถูกฟองคดีทั้งหกถาไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล
บางสวนแลวจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 
ของผูถูกฟองคดีทั้งหกชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๕๖) 

    การที่ผูฟองคดีไดกลาวอางในคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณวา 
ผูฟองคดีไดนําเงินคาทดแทนทีดิ่นและทรัพยสินที่ถกูเขตเดินสายไฟฟา จํานวน ๑,๕๗๕,๐๒๐ บาท 
ที่ไดรับจากผูถูกฟองคดีไปใชจายในงานฌาปนกิจศพนาง จ. มารดาของผูฟองคดี และนําเงิน 
ไปชําระหน้ีดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดียื่นเอกสารแสดงการใชจายเงินจํานวนท่ีผูฟองคดีกลาวอางน้ี แตปรากฏวาผูฟองคดี
อางวาไดนําเงินไปชําระหน้ีเงินกูตามสัญญากูเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงนาง จ. ทําไวกับ
นาง ส. โดยผูฟองคดีไมมีหลักฐานการชําระหนี้เงินกูดังที่กลาวอาง และอางวาผูฟองคดีนําเงิน 
ไปเปนคาใชจายในการจัดงานฌาปนกิจศพนาง จ. จํานวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท ชําระหน้ีคานํ้ามัน
ของหางหุนสวนจํากัด ห. จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมมีการลงวันที่ที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน
ที่อาง และอางวาไดชําระหน้ีของนาง จ. โดยไมปรากฏจํานวนเงินและพยานหลักฐานใด ๆ  อีกทั้ง 
ผูฟองคดีมิไดแสดงพยานหลักฐานการชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ตามที่กลาวอางเพื่อขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลแตอยางใด คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดี 
คงกลาวอางแตเพียงวามีหน้ีตามสัญญาจํานองที่ดิน ๔ แปลงกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนหนี้ของตนเองและหรือหางหุนสวนจํากัด ห. ตามหนังสือทวงหนี้ของธนาคารดังกลาว  
เปนเงินรวม ๑๓ ลานบาทเศษเทาน้ัน ซ่ึงการกูเงินโดยมีหลักทรัพยจํานองไวกับธนาคารเพื่อนําเงิน
มาหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจกอสรางน้ันเปนเรื่องปกติของผูประกอบอาชีพธุรกิจดาน 
การกอสราง ขอเท็จจริงที่ปรากฏจึงยังรับฟงไมไดวาผูฟองคดีไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสีย
คาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูฟองคดีถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควร ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๕๗) 

    ผูฟองคดีฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลโคกกระชาย (ผูถูกฟองคดี)  
ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมสามารถทําการเกษตรได เน่ืองจากการกอสรางทอระบายน้ํา
โดยปลายทออยูบริเวณที่ดินผูฟองคดี เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีจะตองเสีย
คาธรรมเนียมศาลจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยผูฟองคดีไดสงสําเนาหลักฐานการเปนหนี้เงินบริษัท น. จํานวน ๕๔,๗๒๐.๙๓ บาท 
ซ่ึงผูฟองคดีอางวายังคงคางชําระอยู และสําเนาหลักฐานการเปนหนี้ระหวางผูฟองคดีกับธนาคาร



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ ฉบับ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนเห็นวาหลักฐานการเปนหนี้
ธนาคารกสิกรไทย ทั้ง ๒ รายการเปนหนี้เกา สวนหลักฐานการเปนหนี้เงินกับบริษัท น. ก็มิใช
หน้ีเงินในปจจุบัน ประกอบกับเม่ือพิจารณาหลักฐานใบเสร็จการขายออยใหแกบริษัท น. ลงวันที่ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๖ (งวดที่ ๖ (๑๖-๒๘/๐๒/๒๐๑๓)) และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ (งวดที่ ๘  
(๑๖-๓๑/๐๓/๒๐๑๓)) แลวก็ไมปรากฏวาผูฟองคดียังคงเปนหนี้กับบริษัท น. แตอยางใด  อีกทั้ง  
ยังแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีมีรายไดจากการขายออยคงเหลือหลังหักคาใชจายและหักชําระหน้ีแลว
ในแตละงวด เปนเงินจํานวน ๑๖๑,๘๖๐.๒๔ บาท และจํานวน ๒๗๑,๒๘๕.๙๕ บาท ตามลําดับ 
สวนหลักฐานการเปนหนี้ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเอกสารรายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน น้ัน 
เม่ือผูฟองคดีมิไดกลาวอางเอกสารหลักฐานดังกลาวมาตั้งแตการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน 
ศาลปกครองสูงสุดจึงมิอาจรับฟงหลักฐานดังกลาวไวพิจารณาได  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดียังคัดคาน
อีกวา ผูฟองคดีเปนผูมีฐานะเพียงพอที่จะชําระคาธรรมเนียมศาลไดโดยไมไดรับความเดือดรอน
เกินควร ซ่ึงเม่ือพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีแลวก็ไมอาจหักลางขอคัดคานดังกลาว
ของผูถูกฟองคดีไดแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือพิเคราะหตามขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ผูฟองคดี
แสดงตอศาล จึงยังไมเพียงพอใหเชื่อไดวาผูฟองคดีเปนผูไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสีย
คาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะหากไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความ 
เดือดรอนเกินสมควร จึงไมมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหได  ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๔๑/๓ วรรคหนึ่ง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังยกคําขอ 
ของผูฟองคดีที่ขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด และมีคําสั่งใหผูฟองคดีชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง น้ัน ชอบแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๐/๒๕๕๗) 

 

  ๕.๖ กรณีอ่ืน ๆ 

 

   คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณถือเปนคาใชจายที่ผูอุทธรณตองชําระใหแกศาล
ในการดําเนินคดี ทั้งยังเปนเง่ือนไขหนึ่งในการพิจารณารับอุทธรณคําพิพากษา ซ่ึงหากผูอุทธรณ
มิไดชําระหรือชําระไมครบถวน ศาลปกครองช้ันตนยอมมีอํานาจเรียกใหผู อุทธรณชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหถูกตองครบถวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ยอมผูกพันใหคูกรณีตองปฏิบัติตามคําบังคับแลว เพียงแตในกรณีที่ มีการอุทธรณใหรอ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ 
เปนเงิน ๖๘,๒๒๕ บาท แตศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตองชําระคาธรรมเนียมศาลเปนเงิน ๗๗,๑๖๗.๕๐ บาท จึงมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่มเปนเงิน ๘,๙๔๒.๕๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด เปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จายเงินใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนสองสวน สวนแรกเปนเงินคาทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้น
จํานวน ๒,๗๒๘,๙๗๕ บาท สวนที่สองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระดอกเบี้ยของเงินคาทดแทน
ดังกลาวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินแตไมเกิน
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จโดยดอกเบี้ย
นับถึงวันฟองจะตองไมเกิน ๓๕๗,๗๕๗ บาท ตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงแบงดอกเบี้ยได
เปนสองชวง คือ ดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
(วันฟองคดี) ชวงหนึ่ง และดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนกวาจะชําระเสร็จ 
อีกชวงหนึ่ง ซ่ึงในสวนของดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ น้ัน ถือเปนดอกเบี้ยที่สามารถคํานวณเปนจํานวนเงินที่แนนอนไดเชนเดียวกับ 
เงินคาทดแทนที่ดินที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหแกผูฟองคดีทั้งสองเพ่ิมขึ้น โดยดอกเบี้ย 
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินแตไมเกินรอยละ  
๗.๕ ตอป ของเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๒,๗๒๘,๙๗๕ บาท นับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ 
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดดอกเบี้ยจํานวน ๑๙๐,๗๔๗.๘๕ บาท  ดังน้ัน คดีน้ี 
จึงมีทุนทรัพยในชั้นอุทธรณที่ตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามขอ ๑๐๓ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนของคาทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๒,๗๒๘,๙๗๕ บาท  
และในสวนของดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคาร 
ออมสิน แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐  จํานวน  ๑๙๐ ,๗๔๗ .๘๕ บาท  รวมเปนทุนทรัพย ในชั้นอุทธรณ จํานวนทั้ งสิ้น 
๒,๙๑๙,๗๒๒.๘๕ บาท คิดเปนคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๗๒,๙๙๒.๕๐ บาท เม่ือผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ไดชําระคาธรรมเนียมศาลแลวเปนเงิน ๖๘,๒๒๕ บาท  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตอง
ชําระคาธรรมเนียมศาลเพ่ิมอีกจํานวน ๔,๗๖๗.๕๐ บาท แตขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่น 
คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพ่ิมน้ัน ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ไดนําเงินจํานวน ๘,๙๔๒.๕๐ บาท มาชําระเปนคาธรรมเนียมศาลแลว ซ่ึงเปนจํานวนที่ 
เกินกวาจํานวนคาธรรมเนียมศาลที่จะตองชําระในชั้นอุทธรณ จึงตองคืนคาธรรมเนียมศาลใหแก
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเงิน ๔,๑๗๕ บาท และไมจําตองพิจารณาคําขอใหศาลปกครองสูงสุด 
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รอการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไวชั่วคราวจนกวาศาลปกครองสูงสุด 
จะมีคําวินิจฉัยอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๖) 

   กรณีผูฟองคดีทั้งสามฟองคดีตอศาล ขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนที่ดิน
ที่เพ่ิมขึ้นและคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีทั้งสาม ปรากฏวาผูฟองคดี
ทั้งสามชําระเงินคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสามชําระเงินคาธรรมเนียมศาลในอัตราสูงสุดไมเกิน
รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาธรรมเนียมศาลท่ีวางศาลทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยอางวา
สามารถแบงแยกไดวาทุนทรัพยของผูฟองคดีแตละคนเปนจํานวนเทาใด ผูฟองคดีทั้งสาม 
ยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณากําหนดคาธรรมเนียมศาลใหม โดยขอใหศาลมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งสามชําระคาธรรมเนียมศาลโดยคํานวณทุนทรัพยรวมทั้งสํานวนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
หากพิจารณาแยกการฟองคดีเปน ๒ สํานวนได คาธรรมเนียมศาลจึงไมควรเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งยกคํารองดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามจึงไดยื่นคํารองอุทธรณ 
คําสั่งยกคํารองขอใหพิจารณาคําสั่งกําหนดคาธรรมเนียมใหม พรอมการอุทธรณคําพิพากษา 
ตอศาลปกครองสูงสุด น้ัน ตามมาตรา ๑๓๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติ 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมกันมีสวนเทากัน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีผูฟองคดี 
ที่ ๑ และที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ตางเปนเจาของรวมกันในอสังหาริมทรัพยที่เปนเหตุ 
แหงการพิพาทในคดีน้ี กรณีจึงยอมมีสวนเทากันในอสังหาริมทรัพยดังกลาว และไมปรากฏวา 
ไดมีการแบงอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตามมาตรา ๑๓๖๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๖๔ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรณีจึงไมตองตามขอ ๓๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่วาเปนกรณีที่อาจแบงแยกไดวาทุนทรัพยของผูฟองคดีแตละคน
เปนจํานวนเทาใด อันมีผลทําใหผูฟองคดีแตละคนตองชําระคาธรรมเนียมศาลตามสวนของตน 
แตทั้งนี้ ผูฟองคดีทั้งสามอาจแยกยื่นฟองคดีเปนสองสวนคือ การฟองขอใหชําระเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ และการฟองขอใหชําระเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๑  
และที่ ๓ จึงเปนกรณีที่อาจแบงแยกแตละสวนไดวาทุนทรัพยของผูฟองคดีทั้งสามแตละสวน 
เปนจํานวนเทาใด อันมีผลทําใหผูฟองคดีทั้งสามตองชําระคาธรรมเนียมศาลตามสวน แตเม่ือ 
ผูฟองคดีทั้งสามไดนําคดีมาฟองรวมกันในคดีน้ี ผูฟองคดีทั้งสามจึงตองชําระคาธรรมเนียมศาล
ในการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนรวมเปนเงินจํานวนในอัตราสูงสุด ไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ดังนั้น การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสามชําระคาธรรมเนียมศาล รวมเปนเงิน
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และสั่งยกคํารองขอใหพิจารณาคําสั่งกําหนดคาธรรมเนียมใหม  
ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูฟองคดี
ทั้งสามชําระคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน รวมเปนเงินจํานวน 
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๔๐๐,๐๐๐ บาท และใหคืนคาธรรมเนียมศาลที่ชําระเกินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี
ทั้งสามตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๒๔/๒๕๕๖) 

 

๖. ฟองซอน ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และฟองซ้ํา 

 

 ๖.๑ ฟองซอน (ขอ ๓๖) 

 

  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซอน  
   

  ผูฟองคดีฟองวาคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ที่ใหผูฟองคดีโอน (ยาย) จากพนักงานสวนตําบลหงษเจริญ ตําแหนงปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ ไปปฏิบัติหนาที่ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปนคําส่ังที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ในการประชุมเม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่มีมติใหผูฟองคดีโอน (ยาย) ดังกลาว  
ใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
มีองคประกอบไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๘ วรรคหน่ึง  
และวรรคสาม และใหยุติการปฏิบัติหนาที่ และขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เร่ือง ใหโอน (ยาย) พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ น้ัน กรณีคําขอใหศาล
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีโอน (ยาย) ดังกลาว ปรากฏขอเท็จจริงวา  
กอนที่ผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดีเคยย่ืนคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนเดียวกัน เปนคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๕/๒๕๕๓ โดยมีเน้ือหาทํานองเดียวกันกับคําฟองคดีน้ีและมีคําขอประการหนึ่ง
ใหศาลยกเลิกมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือคําฟองคดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว ซ่ึงเปนเรื่องเดียวกันกับคําฟองในคดีกอน เม่ือขณะผูฟองคดียื่นฟอง
คดีน้ี คดีกอนอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน กรณีจึงตองหามมิใหผูฟองคดี
ยื่นคําฟองเร่ืองเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอ่ืนอีก ตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๕๕ และที่ ๖๕๘/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

  ขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองเปนคดีน้ี ผูฟองคดีไดเคย 
ยื่นฟองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปดเผยขอมูลขาวสารรายการที่ ๑ ถึงที่ ๖ ซ่ึงเปนเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ที่ใชในการเก็บรักษาเอกสารหรือทําลายเอกสาร ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหแกผูฟองคดีตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๒๕๐/๒๕๕๔ ซ่ึงคดีอยูระหวาง 
การพิจารณาของศาล การท่ีผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําขอขอ ๓ ที่ขอใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เปดเผยขอมูลขาวสารรายการที่ ๑ ถึงที่ ๖ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ใหแกผูฟองคดีในคดีน้ี โดยนําเร่ืองเดียวกันในคดีเดิม รวมทั้งคําขอบังคับอันสืบเน่ืองมาจาก 
มูลกรณีเดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่ ๒๒๕๐/๒๕๕๔ ที่ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
มาฟองเปนคดีน้ี จึงเปนการฟองซอน ซ่ึงตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๓/๒๕๕๕) 

  ผูฟองคดีเคยยื่นฟองนายกเทศมนตรีนครสวรรค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในคดีหมายเลขดํา
ที่ ๓๗๐/๒๕๔๙ ตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมปรับอัตรา
เงินเดือนของผูฟองคดีตามมติคณะรัฐมนตรีและเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่รอ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดีไว เน่ืองจากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
ตอมา ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว สวนคําขอใหเพิกถอนคําสั่ง 
ที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหยกคําขอ ผูฟองคดีอุทธรณในขณะที่คดีอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสามตอศาลปกครองชั้นตน 
เปนคดีน้ีอีกในคดีหมายเลขดําที่ ๔๓/๒๕๕๕ เน่ืองจากเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสามยังมิไดปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาของศาล กรณีพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือน 
ของผูฟองคดีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางคําสั่งเทศบาลนครสวรรค ลงวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ใหงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในรายของผูฟองคดี 
ทุกคร้ังที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว ขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว กรณีจึงเปนการยื่นคําฟองที่มีสภาพแหงขอหาและขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา 
รวมทั้งคําขอบังคับอันสืบเน่ืองมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงแมจะมีคําขอบังคับและยื่นฟองผูถูกฟองคดีแตกตางไปจากคดีกอนก็เปน
การฟองซอน ตองหามตามขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๙/๒๕๕๕) 

  เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงอันเปนมูลกรณีพิพาทในคดี สภาพแหงขอกลาวหา  
และขออางอันเปนหลักแหงขอกลาวหาที่ผูฟองคดีกลาวอางมาในคําฟองแลว มีเพียงสองขอหา 
คือ ขอหาที่หน่ึง ฟองวา คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว อันเปนคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอหาท่ีสอง ฟองวา 
การมีคําสั่งดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดีรวมกันชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  



 
 
๙๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงเปนขอหาเดียวกันกับคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗/๒๕๕๔  
ของศาลปกครองชั้นตนที่ผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองไวแลวกอนฟองคดีน้ี และในขณะที่ผูฟองคดี 
ยื่นคําฟองคดีน้ี คดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเปนการ 
ฟองซอน ซ่ึงตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๙/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหประชาชนในเขตตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไดรับบริการ
โดยตรงจากการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยเร็ว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดเคยยื่นคําฟอง
ตอศาลปกครองชั้นตน คดีหมายเลขดําที่ ๗๓๖/๒๕๕๕ โดยอางวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหตรวจสอบการดําเนินการของ
การไฟฟาสวัสดิการสัตหีบ แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา  อีกทั้ง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และไมกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และคําแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา สวนการไฟฟาสวนภูมิภาค ละเวนไมใหบริการแกประชาชนในเขต
ที่พักอาศัยของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน แจงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีทราบภายใน ๗ วัน 
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการ
ใหประชาชนในตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไดรับการบริการโดยตรงจาก 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงคดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน แมวา 
คดีดังกลาวกับคดีน้ีจะมีตัวผูถูกฟองคดีแตกตางกันไปบาง แตก็มีคําขออยางเดียวกันคือ  
ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาใหดําเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหประชาชนในเขต
ตําบลนาจอมเทียน ไดรับบริการโดยตรงจากการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยเร็ว ซ่ึงคําขอดังกลาว
ยอมมีประเด็นที่ศาลจะตองพิจารณาอยางเดียวกัน จึงเปนการฟองซอน ตองหามมิใหศาล 
รับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๖) 

  ผูฟองคดียื่นฟองจังหวัดสิงหบุรี อําเภอคายบางระจัน และองคการบริหารสวนตําบล
บางระจัน (ผูถูกฟองคดีทั้งสาม) ตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีน้ี โดยคําฟองมีสภาพแหงขอหา
และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา รวมทั้งคําขอเปนอยางเดียวกันกับคดีที่ผูฟองคดีได 
ยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสามตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๓/๒๕๕๕ ของ 
ศาลปกครองชั้นตน และคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงเปนการ 
ยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันตอศาลเดียวกันในขณะที่คดีน้ันอยูในระหวางการพิจารณา อันเปน 
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การฟองซอน ตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๕๖) 

  ผูฟองคดียื่นฟองผูอํานวยการเขตลาดกระบัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอศาลปกครองชั้นตน วาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีหนังสือสํานักงานเขตลาดกระบัง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีระงับเหตุเดือดรอน
รําคาญจากการเลี้ยงสุนัขและแมวไมเหมาะสมกับสถานที่เลี้ยงและไมถูกสุขลักษณะ กอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
และคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว น้ัน เหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ใหผูฟองคดีระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเปนวัตถุแหงคดีน้ีน้ัน ก็เน่ืองมาจากภายหลังจากที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือสํานักงานเขตลาดกระบัง ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดี
ระงับเหตุเดือดรอนรําคาญจากการเลี้ยงสุนัขและแมวเปนจํานวนมากโดยไมถูกสุขลักษณะ 
กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงแลว ผูฟองคดีก็หาไดระงับเหตุเดือดรอน
รําคาญดังกลาวใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแตอยางใดไม เหตุเดือดรอนรําคาญที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ของผูฟองคดีจึงมีลักษณะตอเน่ืองคงตัวอยูตลอดระยะเวลาที่ผูฟองคดียังมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงมิใชเหตุเดือดรอนรําคาญที่เกิดขึ้นใหมภายหลังจากที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ ดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อันเปนวัตถุแหงคดีน้ีที่ใหผูฟองคดีระงับเหตุเดือดรอน
รําคาญในเร่ืองดังกลาว จึงมีลักษณะเปนการยืนยันตามคําสั่งเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ เหตุของการออกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
จึงเกิดขึ้นจากเหตุหรือการกระทําเดียวกันกับเหตุแหงการออกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ อันเปนเหตุเดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๐/๒๕๕๔ ซ่ึงอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ประเด็นแหงคดีในคดีดังกลาวกับประเด็นแหงคดีน้ีจึงเปน
เร่ืองเดียวกันที่ศาลจะตองวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับเหตุเดือดรอนรําคาญจากการเลี้ยงสุนัข
และแมวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม คําฟองในคดีน้ีจึงเปนการยื่นคําฟอง 
เร่ืองเดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๐/๒๕๕๔ อันเปนการฟองซอน ตองหามตามขอ ๓๖ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๕๖) 

  เดิมผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนวา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายชางสํารวจชํานาญงาน สํานักฟนฟูและพัฒนา
พ้ืนที่อนุรักษ (นาย ส.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดขีดแนวเขตขยายอุทยานแหงชาติปาดอยสุเทพ



 
 
๙๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแหงชาติปาดอยสุเทพ ในทองที่ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง 
และตําบลแมแรม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๕ ลงในระวางแผนที่
รูปถายทางอากาศของกรมที่ดิน จังหวัดเชียงใหม หมายเลข ๔๗๔๖ I ๙๐๙๐ ออกนอกแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติปาแมริม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ไดขีดไวแลวเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ 
ทําใหแนวเขตอุทยานแหงชาติปาดอยสุเทพทับที่ดินของผูฟองคดี จึงขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหเพิกถอนแนวขยายเขตอุทยานแหงชาติปาดอยสุเทพ ในระวางแผนที่รูปถาย 
ทางอากาศของกรมที่ดิน จังหวัดเชียงใหม หมายเลข ๔๗๔๖ I ๙๐๙๐ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ขีดโดยไมชอบดวยกฎหมายเม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับ 
คําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวเปนคดีคํารองที่ ๓๙๘/๒๕๕๕  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนอุทธรณดังกลาว  
ในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาคํารองขอถอนคําอุทธรณของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดี
ไดยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีน้ี โดยมีคําขอใหเพิกถอนแนวขยายเขตอุทยาน
แหงชาติปาดอยสุเทพ ในระวางแผนที่รูปถายทางอากาศของกรมที่ดิน จังหวัดเชียงใหม 
หมายเลข ๔๗๔๖ I ๙๐๙๐ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขีดโดยไมชอบกฎหมาย เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๔๙ คดีน้ีจึงมีมูลเหตุแหงการฟองคดีและคําขอบังคับเปนอยางเดียวกันกับคดีที่อยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเปนการยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันตอศาลปกครอง 
ในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณา ตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๕๖) 

  ผูฟองคดีฟองวา กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) บอกเลิกสัญญาจางเหมาใหปรับปรุง
สันทํานบดินและขยายอาคารระบายน้ําสันเขื่อนกระเสียว โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว 
ตามสัญญา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ และริบเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา จํานวน 
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาจํานวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซ่ึงจากขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๒๐๘๔/๒๕๔๙ วาผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาจางเหมาใหปรับปรุงสันทํานบดินและขยาย
อาคารระบายน้ําสันเขื่อนกระเสียวโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียวตามสัญญา ลงวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูฟองคดี 
ไดเขาทํางานตามสัญญาตอไป หากไมสามารถดําเนินการไดใหชดใชคาเสียหาย เปนเงินจํานวน 
๕๐๗,๕๓๙.๕๘ บาท พรอมดอกเบ้ียตามกฎหมาย ซ่ึงคดีดังกลาวศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา
ยกฟอง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๘/๒๕๕๒ และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ โดยคดีอยูระหวาง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลางอีก
โดยอางวาเปนคนละประเด็นกับคดีเดิม ซ่ึงเห็นไดวาผูฟองคดีมีเจตนาที่จงใจเบี่ยงเบนประเด็น
ทั้งที่เห็นไดวาขอพิพาทดังกลาวมีสาเหตุจากกรณีเดียวกันอันเปนขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง
ที่ไดฟองคดีตอศาลปกครองไวแลว ผูฟองคดีสามารถเพิ่มเติมคําฟองในประเด็นที่ตองการได
ตามฟองเดิม แตผูฟองคดีกลับเลือกวิธีการที่จะนําคดีมาฟองเปนคดีใหม ทั้งที่ประเด็นที่พิจารณา
เบื้องตนในคดีกอนน้ันก็ไดวินิจฉัยแลววา การบอกเลิกสัญญาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
อีกทั้ง ประเด็นที่เก่ียวเนื่องไมวาจะเปนกรณีเก่ียวกับเงินประกันตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
และการคํานวณคาเสียหายตาง ๆ ถือเปนประเด็นที่ตองพิจารณามาแลว การที่ผูฟองคดียังใชสิทธิ
นําคดีน้ีมาฟองอีก จึงเปนกรณีตองหามตามขอ ๓๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๖) 

  เม่ือขณะที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ น้ัน ผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๒๑๙/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ รุนที่ ๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  
โดยกลาวอางวาประกาศดังกลาว ในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
เขารับการคัดเลือกไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสิทธิผูฟองคดี 
ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๕ รุนที่ ๗ แมวาในคําขอทายคําฟองผูฟองคดีจะใชถอยคําไมเหมือนกันก็ตาม 
แตก็พอจะอนุมานไดวาผูฟองคดีมีความประสงคอันแทจริงอยางเดียวกัน คือ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเพ่ิมขอความในสวนที่เก่ียวกับคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิสมัครลงในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยใชหลักเกณฑภูมิลําเนาของบิดา
หรือมารดาและใหผู มีวุฒิการศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายมีสิทธิสมัครเขารับ 
การคัดเลือกได เพ่ือใหผูฟองคดีมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ กรณีจึงเห็นไดวา 
ขอพิพาทตามขอหาน้ี เปนประเด็นพิพาทเดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๙/๒๕๕๔ ของ 
ศาลปกครองชั้นตน ซ่ึงคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีน้ีตอศาลอีก จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นคําฟองในเรื่องเดียวกันตอศาลเดียวกัน 
ซ่ึงเปนการฟองซอนกับคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๙/๒๕๕๔ อันตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองขอหาน้ีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๙/๒๕๕๖) 

  เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน โดยมีประเด็นเนื้อหาและคําขอ 
ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามระเบียบ 
ของทางราชการหรือกฎหมาย และใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ อันเปนการฟองคดีที่มีสภาพแหงขอหาและขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา รวมทั้ง
คําขอบังคับมีลักษณะทํานองเดียวกับคดีหมายเลขแดงที่ ๕๘/๒๕๕๖ ที่อยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด แมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูถูกฟองคดี และคําขอบังคับใหแตกตางไปจาก
คดีกอนบางก็ตาม แตเม่ือผูถูกฟองคดียังเปนองคาพยพเดียวกันกับคดีเดิม ทั้งประเด็นพิพาท
เปนประเด็นหลักในการพิจารณาอยางเดียวกัน จึงเปนการฟองซอนซึ่งตองหามมิใหศาลรับไวพิจารณา
ตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๒/๒๕๕๗) 

  คําฟองขอหาที่สองที่ผูฟองคดีทั้งสี่ฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี
เจาหนาที่ของกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสํารวจ
ของผูฟองคดีทั้งสี่โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการแจกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ น้ัน ผูฟองคดีทั้งสี่ไดเคยยื่นฟองเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐  
เพ่ือขอใหศาลพิพากษาใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ เน่ืองจากเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ไดมีหนังสือ
แจงยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษายกฟอง เม่ือขณะ 
ยื่นคําฟองคดีน้ี คดีดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลอีกคร้ัง แมวาผูฟองคดีจะไดยื่นฟองกรมที่ดินเปนผูถูกฟองคดี แตทั้งสองคดี
มีเหตุแหงการฟองคดีเดียวกัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นคําฟองเร่ืองเดียวกันตอศาลเดียวกัน
ในขณะที่คดีน้ันอยูในระหวางการพิจารณา ถือเปนการฟองซอน อันเปนการตองหามตามขอ ๓๖ (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๕๗) 

 

  คําฟองแยงที่เปนฟองซอน 

 

  เดิมบริษัท อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดเคยยื่นฟองกรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๔ กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นเสนอเขาประกวดราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดซ้ือทอ พีวีซี. แข็ง โดยผูฟองคดีไดตัดสิทธิผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการ
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เสนอราคาดวยเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาไมทันเวลาลงทะเบียนเสนอราคาและริบหลักประกันซอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา เหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถไปลงทะเบียนประกวดราคา 
ทันกําหนดเวลานั้น เน่ืองจากรถยนตของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประสบอุบัติเหตุยางรั่วและระบบเบรก 
มีปญหา จึงเปนเหตุสุดวิสัย และผูฟองคดีเองก็มิไดเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเขา
ประกวดราคาดังกลาว จึงฟองขอใหผูฟองคดีคืนหลักประกันซองแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา  
ผูฟองคดีไดฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เปนคดีน้ี ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงศาลไดมีคําสั่งใหรวมพิจารณาคดีน้ีกับคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๔ เขาดวยกัน และมีคําส่ัง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําคําใหการแกคําฟองของผูฟองคดีในคดีน้ีแลว และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดทําคําใหการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แกคําฟองและไดฟองแยงผูฟองคดีเขามาดวยวา 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางเหตุมาลงทะเบียนลาชายอมแสดงใหเห็นโดยปริยายวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดโตแยงการกระทําของคณะกรรมการประกวดราคาในการยึดหลักประกันซอง ซ่ึงเพียงพอที่จะ 
รับฟงเปนคําอุทธรณได โดยผูฟองคดีจะดําเนินการในขั้นตอนตอไปไมได แตผูฟองคดีกลับ
ดําเนินการประมูลตอไป การกระทําของผูฟองคดีจึงขัดกับขอ ๒.๔ ของหนังสือแสดงเง่ือนไข 
การซ้ือและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการที่ผูฟองคดี 
ไมพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามขอ ๑๐ (๕) ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการไมชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสียหายตองชําระคาธรรมเนียมใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดีคืนหลักประกันซองทั้งหมดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน  
ขอกลาวหาและคําขอใหศาลบังคับตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นตอศาลมาในคําใหการนั้นมีลักษณะ
ที่เก่ียวกับคําฟองเดิมจึงถือเปนคําฟองแยง และคําฟองแยงน้ันถือเสมือนเปนคําฟองใหม 
ตามขอ ๔๔ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตเม่ือพิจารณาคําฟองแยง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวแลวจะเห็นไดวา ประเด็นพิพาทและคําขอฟองแยงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อางมาในฟองแยงน้ันเปนเรื่องเดียวกันและเปนคําขอเดียวกันกับคําฟองในคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๔ ซ่ึงคดีดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง กรณีดังกลาว 
จึงตองหามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําฟองเร่ืองเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอ่ืนอีก 
ถือเปนการฟองซอนตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๓/๒๕๕๖) 
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  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซอน 

 

  (๑) สภาพแหงขอหาและคําขอบังคับตลอดจนประเด็นของคดีที่ศาลจะตองวินิจฉัย
แตกตางกัน จึงมีขอพิพาทแตกตางกันไมถือวาเปนเรื่องเดียวกัน ไมเปนการฟองซอน 

 

   ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ ถูกส่ังใหออกจากราชการตาม
คําสั่ง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เน่ืองจากเปนบุคคลลมละลาย ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง  
แตในระหวางน้ันศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกเลิกการลมละลาย ผูฟองคดีจึงไดถอนคําอุทธรณ 
เน่ืองจากสําคัญผิดวาผูถูกฟองคดีตองบรรจุใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการเชนเดิม แตปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีมิไดพิจารณาแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณาอุทธรณใหม 
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๓๒๔/๒๕๕๓ โดยเห็นวา การที่ผูวาราชการจังหวัดอางทองปฏิเสธคําขอใหพิจารณาใหม 
ของผูฟองคดีเปนการไมชอบ ขอใหเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธคําขอใหพิจารณาใหม เพิกถอนคําสั่ง
ใหผูฟองคดีออกจากราชการ และขอใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยใหไดรับสิทธิประโยชน 
และเงินเดือนกลับคืนมา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาเพียงขอหาเดียว  
คือ คําขอใหเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธคําขอใหพิจารณาใหม เหตุแหงการฟองคดีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนที่ไมรับคําฟองบางขอหาไวพิจารณา  
คดีจึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยเพียงวา คําส่ังปฏิเสธคําขอใหพิจารณาใหมชอบดวยกฎหมายหรือไม 
และฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนคดีหมายเลขดําที่ ๙๓๘/๒๕๕๓ วา ละเลยไมพิจารณาคําขอ
กลับเขารับราชการของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด เหตุแหงการฟองคดีน้ีเปนการกลาวหาวาหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ คดียังอยูระหวาง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือไม คดีน้ีมูลเหตุแหงการฟองคดี 
สืบเนื่องมาจากการที่ผูวาราชการจังหวัดอางทอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ปฏิเสธไมบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม และมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แตงตั้งใหนาย ว. ดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเมืองอางทอง 
ซ่ึงเปนตําแหนงเดิมของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาทั้งสองคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
โดยขอใหเพิกถอนคําสั่ง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขอใหเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ และขอใหศาลมีคําส่ังบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 
คือ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สาธารณสุขอําเภอเมืองอางทองภายในกําหนด 
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๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ดังนั้น แมคดีน้ีกับคดีหมายเลขดําที่ ๓๒๔/๒๕๕๓ และคดีหมายเลขดําที่ ๙๓๘/๒๕๕๓  
ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง จะเปนคดีที่เก่ียวเน่ืองใกลชิด
โดยมีขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดีเดียวกัน แตสภาพแหงขอหาและคําขอบังคับตลอดจน
ประเด็นของคดีที่ศาลจะตองวินิจฉัยแตกตางกัน จึงมีขอพิพาทแตกตางกันไมถือวาเปนเรื่อง
เดียวกัน การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน จึงไมเปนการฟองซอนกับ 
คดีหมายเลขดําที่ ๓๒๔/๒๕๕๓ และคดีหมายเลขดําที่ ๙๓๘/๒๕๕๓ ที่จะเปนการตองหาม 
ตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๖๘/๒๕๕๕) 

 

 ๖.๒ ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา (ขอ ๙๖) 

 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีในคดีน้ีไดเคยยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตน 
เปนคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๘๘/๒๕๕๕ ขอใหเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เพิกถอนบันทึก 
การแจงและรับทราบขอกลาวหาลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องแกไขคําสั่ง ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา 
เน่ืองจากเห็นวา ผูฟองคดีไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ตอมา ในระหวางระยะเวลายื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลปกครองชั้นตนอีกคร้ังเปนคดีหมายเลขดําที่ ๓๖๑/๒๕๕๕ โดยอาศัยเหตุแหงการฟองคดี
และคําขอบังคับเชนเดียวกับคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๘๘/๒๕๕๕  
ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากเปนการฟองซอนตามขอ ๓๖ (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๔๓๒/๒๕๕๕ และผูฟองคดี
ไดยื่นอุทธรณเปนคดีน้ีน้ัน เห็นวา คดีหมายเลขดําที่ ๓๑๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๘๘/๒๕๕๕ 
กับคดีหมายเลขดําที่ ๓๖๑/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๔๓๒/๒๕๕๕ เปนคดีเรื่องเดียวกัน การที่ 
ผูฟองคดียื่นฟองคดีหมายเลขดําที่ ๓๖๑/๒๕๕๕ ตอศาลปกครองชั้นตน และตอมาก็ไดยื่นอุทธรณ
คําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๘๘/๒๕๕๕ ตอศาลปกครองสูงสุด  
เปนคํารองที่ ๖๗๒/๒๕๕๕ น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาขณะที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีหมายเลขดํา
ที่ ๓๖๑/๒๕๕๕ โดยเปนประเด็นเดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดง 
ที่ ๓๘๘/๒๕๕๕ ซ่ึงศาลไดมีคําส่ังชี้ขาดคดีหรือประเด็นขอใดแหงคดีแลว กรณีจึงเปนการตองหาม



 
 
๙๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิใหดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําตามขอ ๙๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๕๖) 

  ผูฟองคดีเคยยื่นฟองกรมทางหลวงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และแขวงการทาง
นครศรีธรรมราชเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองนครศรีธรรมราชในคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๓๑/๒๕๕๖ วา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ือกอสรางถนนสายนครศรีธรรมราช-
เชียรใหญ-หัวไทร แตผูถูกฟองคดีทั้งสองยังไมจายคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการรังวัดที่ดินเพ่ือจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๙๙/๒๕๕๖ เน่ืองจากผูฟองคดีมิไดนําคดีมาฟองภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด โดยผูฟองคดีไดรับคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงผูฟองคดี
มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองของศาลปกครองชั้นตนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลภายในระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังใน
คดีดังกลาว แมวาผูฟองคดีจะไดยื่นฟองสํานักงานที่ ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขา 
เชียรใหญ เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตในขณะเดียวกันก็ไดยื่นฟองแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนคูกรณีเดียวกันดังเชนในคดีกอนดวยเหตุแหงการฟองคดีเดียวกัน 
อันเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว จึงเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาซ้ํา อันเปนการตองหามตามขอ ๙๖ แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕/๒๕๕๗) 

 

 ๖.๓ ฟองซ้ํา (ขอ ๙๗) 

 

  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซ้ํา 

 

  (๑) ยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมในประเด็นที่ศาลปกครองเคยมีคําสั่งถึงที่สุด 
ไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมไปแลว เปนฟองซ้ํา 

 

   คําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมเปนคําฟอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเคย
ยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีน้ีใหม และศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอของผูฟองคดีไวพิจารณา การที่ผูฟองคดี
ยื่นคําขอดังกลาว จึงเปนการยื่นคําฟองในคดีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี
ถึงที่สุดแลว ซ่ึงตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๕๗/๒๕๕๕ ที่ ๕/๒๕๕๖ ที่ ๖๓/๒๕๕๖ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๖ ที่ ๕๒๐/๒๕๕๖ ที่ ๓๔๗/๒๕๕๗ 
ที่ ๔๑๒/๒๕๕๗ ที่ ๔๑๓/๒๕๕๗ ที่ ๔๑๔/๒๕๕๗ และที่ ๕๐๒/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

  (๒) คดีเดิมศาลปกครองมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากคดีไมอยู 
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

 

   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีเคยยื่นฟองคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังลงวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๔ ใหถอนชื่อผูฟองคดีออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ  
โดยเห็นวาการวินิจฉัยสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนมีคําวินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
อยูในอํานาจการพิจารณาของศาลอุทธรณตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๓๐๑/๒๕๕๔ ผูฟองคดีไมไดอุทธรณคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  
คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนคดีน้ีอีกโดยขอใหเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นฟอง 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเคยเปนคูกรณีในคดีหมายเลขดําที่ ๒๒๕/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดง 
ที่ ๓๐๑/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นตน ซ่ึงศาลมีคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว และเปนการฟองกัน
ในประเด็นเดิม จึงเปนการตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๒/๒๕๕๕) 

   ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนแพทยไดทําการตรวจรักษาโรคใหแก 
ผูฟองคดีไมถูกตอง เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงไดความวาผูฟองคดีไดเคย
ยื่นฟองผูถูกฟองคดีในขอเท็จจริงและประเด็นเดียวกันนี้ตอศาลปกครองชั้นตน โดยศาลมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา เพราะไมเขาลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย



 
 
๙๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนคดีหมายเลขแดง 
ที่ ๘๕๓/๒๕๕๔ ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาว และศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยืน 
ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนคําส่ังที่ ๖๐๖/๒๕๕๔ คดีน้ีจึงเปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนํามูลเหตุแหงการฟองคดีอันเกิดจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีตรวจรักษาและจายยา ซ่ึงเปนคดีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังไปแลวมาฟอง 
เปนคดีนี้ตอศาลอีก จึงเปนการนําขอพิพาทซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว
มายื่นฟองอีก ซ่ึงเปนการตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัย 
โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๒/๒๕๕๕ และที่ ๖๔๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มูลเหตุตามคําฟองและคูกรณีที่ปรากฏในคําฟองของ 
ผูฟองคดีน้ันเปนมูลเหตุเดิมและคูกรณีเดียวกันกับที่ผูฟองคดีเคยย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตน 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๘๗/๒๕๔๖ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากคดีดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลแรงงาน  ตอมา ผูฟองคดีไดนําขอพิพาทเดียวกันนี้ยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครองชั้นตนในมูลเหตุเดิมและคูกรณีเดียวกันอีกหลายคดี และศาลปกครองสูงสุด 
ไดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากเปน 
การฟองคดีซ่ึงตองหามรับไวพิจารณาตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
และในคดีน้ีผูฟองคดีก็ยังคงยื่นฟองผูถูกฟองคดีในประเด็นที่ไดเคยวินิจฉัยแลวโดยอาศัยเหตุ
อยางเดียวกัน กรณีจึงเปนการฟองคดีที่ตองหามมิใหรับไวพิจารณาตามขอ ๙๗ แหงระเบียบ
เดียวกัน  ดังนั้น คําฟองของผูฟองคดีจึงไมอยูในเง่ือนไขที่ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๖) 

   ผูฟองคดี เคยยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๕๙๐/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๑๖๐๐/๒๕๕๒ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๓ 
หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๔/๒๕๕๓ วา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เจาพนักงาน
บังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (ผูถูกฟองคดี) มีประกาศ ลงวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ขายทอดตลาดที่ดินตามคําพิพากษาศาลแพง ขอใหระงับการขายทอดตลาด
ตามประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาว และศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
เน่ืองจากกรณีดังกลาวเปนกระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มิใชคดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยในคดีหมายเลขดําที่ ๑๕๙๐/๒๕๕๒ หมายเลขแดง
ที่ ๑๖๐๐/๒๕๕๒ ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน สวนในคดี



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หมายเลขดําที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๔/๒๕๕๓ ผูฟองคดีไมอุทธรณคําสั่ง  
ทั้งสองคดีจึงถึงที่สุด  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีมีประกาศเจาพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน  
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขายทอดตลาดที่ดินเพ่ือนําเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษาของ 
ศาลแพง เปนการไมชอบดวยกฎหมายและขอใหผูถูกฟองคดีคืนทรัพยที่ขายไปในสภาพเดิม 
แกผูฟองคดีและชดเชยเยียวยาที่ทรัพยถูกทําลาย จึงเปนการยื่นคําฟองโดยมีคูกรณีเดียวกัน
และฟองรองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันซึ่งศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว อันเปนการฟองซํ้าตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๒/๒๕๕๗) 

 

  (๓) คดีเดิมศาลปกครองมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากผูฟองคดี
นําคดีมาฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

 

   ผูฟองคดีเคยย่ืนฟองเจาพนักงานที่ ดิน จังหวัดลําปาง  สาขาแมพริก  
ตอศาลปกครองเชียงใหมเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๗/๒๕๕๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแมพริก ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี และใหยกเลิก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง  
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ โดยกําหนดเขตตําบลผาปงใหม ซ่ึงตามคําฟองในคดีดังกลาว 
ผูฟองคดียื่นฟองเปนสองขอหา คือ ขอหาที่หน่ึง ฟองวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง  
สาขาแมพริก มีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบ และขอหาที่สอง 
ฟองวาประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดเขตตําบลในทองที่ อําเภอแมพริก  
จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นตน 
จึงมีคําสั่งกําหนดใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแมพริก เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และให
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนผูออกประกาศดังกลาว เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีไมได
โตแยงการกําหนดตัวผูถูกฟองคดี และไมไดอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๗/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๑๑๒ /๒๕๕๒ ที่ไมรับคําฟองคดีดังกลาวไวพิจารณา
เน่ืองจากพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดแลว เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดี) ขอให
เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอแมพริก จังหวัด
ลําปาง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ โดยอางวา การกําหนดเขตการปกครองตําบลผาปง 
ตามประกาศดังกลาวไมถูกตอง เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถขอออกเอกสารสิทธิตาม ส.ค.๑ ได 
จึงเปนการยื่นฟองคูกรณีเดียวกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีกอน



 
 
๙๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแลว ซ่ึงตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๑/๒๕๕๕) 

 

  (๔) คําฟองเดิมศาลปกครองมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจาก 
ผูฟองคดีมิใชผูมีสิทธิฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

 

   คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา กรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และกรมชลประทาน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ตกลงยินยอมและอนุญาตใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงหบุรี (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ใชที่ดินราชพัสดุที่อยูระหวางถนนริมคลองชลประทานสายสิงหบุรี – อางทองกับที่ดิน 
ของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๔๘ อันเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลกิหรือเพิกถอนขอตกลงยินยอมและการอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใชที่ราชพัสดุแปลงพิพาทดังกลาว แตโดยที่ปรากฏวา กอนที่ผูฟองคดีจะยื่นฟองผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามในคดีน้ี ผูฟองคดีเคยย่ืนฟองผูถูกฟองคดีทั้งสามตอศาลปกครองชั้นตนเดียวกัน ในคดี
หมายเลขแดงที่ ๑๕๖๕/๒๕๔๙ วาผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๔๘ ซ่ึงอยูติดกับ
ที่ดินเขตคลองชลประทาน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาไปกอสราง
บานพักขาราชการแลวแจงใหผูฟองคดีร้ือถอนรั้วและตนกลวยออกไปจากที่ดินเขตคลองชลประทาน
ที่พิพาท ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไดใชประโยชนในที่ดินพิพาทมานานแลวและการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนาท่ีดินของผูฟองคดี จึงนําคดี 
มาฟองตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงคืนที่ราชพัสดุพิพาท  
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยกเลิกการอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชที่ราชพัสดุโดยใหผูฟองคดี 
เปนผูเชาแทน ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยกเลิกขอตกลงยินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชที่ดินที่ผูฟองคดี
ครอบครอง ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ ๓ และผูดูแลที่สาธารณะใหตรวจสอบและพิจารณาโดยรอบคอบ
กอนที่จะทาํความตกลงยินยอมหรืออนุญาตใหบุคคลใดใชที่ดินเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๐ 
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน กรณีจึงถือไดวาคดีกอนศาลไดมีคําสั่งถึงที่สุดแลว 
ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคูกรณีเดียวกันอีก
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันจึงเปนการตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๙/๒๕๕๕) 

 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ผูฟองคดีเคยย่ืนฟองผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ตอศาลปกครองเชียงใหม เปนคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๙/๒๕๕๔ โดยอางเหตุวาถูกเลิกจาง 
โดยไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังเลิกจางผูฟองคดีและใหผูฟองคดี 
กลับเขาทํางานตามเดิม ซ่ึงศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๙/๒๕๕๔ เน่ืองจากเปนกรณีที่ศาลไมสามารถกําหนด 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีไมไดยื่นคํารอง
อุทธรณคดีดังกลาวเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีน้ีอีก โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 
กับคดีกอน แมจะมีการฟองคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมเขามาเปน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และมีคําขอตาง ๆ ซ่ึงเปนคําขอที่ผูฟองคดีสามารถยื่นฟองมาพรอมกับคดีกอน
ไดอยูแลว แตผูฟองคดีก็มิไดขอมาในคดีกอน การฟองคดีในลักษณะนี้จึงมีเจตนาใหคําฟองคดีน้ี
แตกตางไปจากที่เคยยื่นฟองมาในคดีกอน ที่ศาลไดมีคําส่ังชี้ขาดถึงที่สุดแลว จึงตองหามมิให 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองอีกตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๖) 

   ขอหาที่ผูฟองคดีมีคําขอที่ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการ 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ยกเลิกกระบวนการประกวดราคาจางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ดําเนินการเม่ือวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๔ หรือใหดําเนินกระบวนการประกวดราคาใหม น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา  
เดิมผูฟองคดีไดยื่นฟองคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
กรมบัญชีกลาง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๒/๒๕๕๕ โดยมีคําขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกกระบวนการเสนอราคาในการประกวดราคาจางเหมา
รักษาความปลอดภัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา  
โดยวินิจฉัยวาผูฟองคดีไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงจึงมิใชเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เปนคดีหมายเลขแดง ที่ ๖๖๓/๒๕๕๕ ผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
คดีจึงเปนอันถึงที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
ยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) โดยมีคําขอ
เชนเดียวกับในคดีกอนนั้น เม่ือคดีกอนศาลปกครองช้ันตน (ศาลปกครองกลาง) ไดมีคําสั่ง 



 
 
๙๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมรับคําฟองไวพิจารณาและคดีถึงที่สุดแลว ผูฟองคดีจะนํามูลเหตุแหงการฟองคดีในคดีกอน 
มาฟองในคดีน้ีตามขอหาดังกลาวซ่ึงเปนประเด็นขอพิพาทที่ตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ 
อยางเดียวกันกับคดีกอนที่ถึงที่สุดไปแลวหาไดไม จึงตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันมาฟองกันอีก
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๕/๒๕๕๖) 

   ผูฟองคดีเคยยื่นฟองสํานักงานศาลยุติธรรม (ผูถูกฟองคดี) ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาเสียหายแทนนาง ล. เปนเงินจํานวน 
๔๓๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท และใหนาง ล. ถอนแจงความผูฟองคดี พรอมทั้งใหนาง ล. คืนสัญชาติไทย
เปนสัญชาติจีนตอศาลปกครองชั้นตน โดยศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากผูฟองคดี
มิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา 
คดีถึงที่สุดแลว การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีเปนคดีน้ี ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง (๑) ใหนาง ล. จายเงินคาเสียหายฐานหม่ินประมาทและยักยอกเงิน รวมเปนเงิน 
๔๓๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท (๒) ใหนาง ล. ถอนแจงความผูฟองคดี และ (๓) ใหนาง ล. คืนสัญชาติไทย
เปนสัญชาติจีน จึงเปนคําฟองที่มีคําขอในลักษณะเดียวกันและมีคูกรณีเดียวกันในประเด็น 
ที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน จึงถือเปนการฟองซ้ําตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๕๗) 

 

  (๕) การท่ีผูฟองคดีนําการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่เก่ียวเน่ืองกับกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาโดยไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว มาฟองเปนคดีตอศาล
อีก เปนฟองซ้ํา 

 

   คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) ละเลยการตรวจสอบ
และควบคุมการกอสรางสถานีไฟฟายอยคันนายาวที่อยูติดกับที่พักของผูฟองคดี ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีสั่งใหการไฟฟานครหลวงพิจารณาวา สถานีไฟฟายอย 
คันนายาวที่เปนเหตุพิพาท เปนสถานีไฟฟาแรงสูง ไมมีคุณสมบัติเหมือนอาคารทั่วไปที่สามารถ
กอสรางใหหางจากบานพักอาศัยเพียง ๒ เมตรได ซ่ึงประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา สถานีไฟฟายอย
คันนายาวเปนอาคารที่ดําเนินการกอสรางใหหางจากบานพักอาศัยของผูฟองคดีเพียง ๒ เมตร 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดหรือไม ในประเด็นนี้ 
ศาลปกครองชั้นตนในคดีกอนไดมีคําพิพากษาแลววา สถานีไฟฟายอยคันนายาวดังกลาว 
เปนอาคารตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และตอง 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณีจึงเปนการที่ 
ศาลปกครองชั้นตนคดีกอนไดวินิจฉัยชี้ขาดแลววาสถานีไฟฟายอยคันนายาวเปนอาคาร 
ที่ดําเนินการกอสรางที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีไมส่ังการใหการไฟฟา 
นครหลวงระงับการกอสรางอาคาร หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร 
หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือใหร้ือถอนอาคารในกรณีที่ไมสามารถแกไขใหถูกตองได  
เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔  
และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ในคดีดังกลาว  ดังน้ัน คําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกลาวจึงเปนอันถึงที่สุด หากผูฟองคดีเห็นวา
ผูถูกฟองคดียังไมดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีชอบที่จะ
ยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนใหบังคับคดีเปนไปตามคําพิพากษาดังกลาวได การที่ผูฟองคดี
นําคดีน้ีมาฟองอีก โดยผูฟองคดีเปนคูกรณีเดียวกันกับคดีของศาลปกครองช้ันตนคดีกอนที่ศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุด และมีประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันแลว จึงเปนการ
ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๑๘/๒๕๕๕) 

 

  (๖) กรณีอ่ืน ๆ  

 

   คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายเนื่องจากไมไดรับ 
การชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของเพ่ือใหผูฟองคดีนําบุตรของผูฟองคดีกลับเขามา
รับการศึกษาในประเทศไทย ผูฟองคดีจึงมีความประสงคที่จะนําบุตรกลับประเทศไทยเพ่ือเลี้ยงดู 
พรอมกับเรียกคาเสียหายมาพรอมกับคําฟอง จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรและกระทําละเมิด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีเคยย่ืนฟองกระทรวงการตางประเทศ 
เปนผูถูกฟองคดีตอศาลเปนคดีหมายเลขดําที่ ๔๒๕/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๔๕๖/๒๕๕๑  
ในประเด็นตามฟองเชนเดียวกับคดีน้ี โดยศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจาก 
ยังฟงไมไดวาเกิดกรณีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีอุทธรณ 
และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ี 
มายื่นฟองตอศาลปกครองในมูลกรณีในการยื่นฟองคดีเปนอยางเดียวกันกับคดีกอน  
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และไมปรากฏวามีขอเท็จจริงเพ่ิมเติมขึ้นใหม จึงเปนกรณีตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีก
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๕๗) 

   ผูฟองคดี เคยยื่นฟองนายกเทศมนตรี เ มืองแก งคอย  (ผูถูกฟองคดี )  
ตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหเพิกถอนคําสั่งเทศบาลเมืองแกงคอย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ 
ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
เน่ืองจากเปนการยื่นคําฟองกอนครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณเปนคดีหมายเลขแดง 
ที่ ๑๓๘๙/๒๕๕๒  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีอีกคร้ัง โดยขอใหเพิกถอนคําสั่ง
เทศบาลเมืองแกงคอย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เชนเดียวกัน ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๓๙/๒๕๕๒ ผูฟองคดีอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๕๓ ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยเห็นพองดวยในผลวา
ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดี 
มาฟองตอศาล การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองผูถูกฟองคดีเปนคดีน้ีอีกคร้ัง โดยมีคําขอ
เชนเดียวกับคดีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๕๓ จึงเปนกรณีที่คูกรณีเดียวกันนําคดี
ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวมาฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัย 
โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน อันเปนการฟองซ้ํา ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๒/๒๕๕๗) 

   ผูฟองคดีที่ ๗ ไดเคยยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนโดยมีคําขอทายคําฟอง 
ขอหน่ึงที่ขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ปท ๐๐๑๖ โดยในคดีดังกลาว 
ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาและมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๖/๒๕๕๕ และคดีถึงที่สุดแลว การที่ผูฟองคดีที่ ๗  
ยื่นฟองคดีน้ีตอศาลโดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหนายอําเภอสามโคก  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เลขที่ ปท ๐๐๑๖ ที่พิพาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคของการฟองคดีแลว เห็นไดวา 
ผูฟองคดีที่ ๗ ประสงคใหมีการเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงฉบับเดียวกัน แมผูฟองคดี
ที่ ๗ จะอางวาขอเท็จจริงในคดีน้ีเปนขอเท็จจริงใหมและมีพยานเอกสารใหมที่แสดงถึง 
การครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาทมากอนจะมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
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อันเปนขอเท็จจริงที่แตกตางจากเดิมก็ตาม แตประเด็นแหงคดีที่ศาลจะตองวินิจฉัยก็ยังคง
เหมือนกับคดีกอนซ่ึงถึงที่สุดไปแลว กรณีจึงเปนการที่ผูฟองคดีที่ ๗ นําคดีที่มีคูกรณีเดียวกัน
และฟองรองในประเด็นที่จะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษา 
หรือคําส่ังชี้ขาดถึงที่สุดแลวมาฟองกันอีก คําฟองในสวนของผูฟองคดีที่ ๗ จึงเปนฟองซํ้า 
ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๕/๒๕๕๗) 

   คดีกอนผูฟองคดีฟองสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ขอใหชดใช
คาเสียหายจากการที่ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ มีคําส่ังแตงตั้งผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการ 
ที่จังหวัดปตตานี ตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดี
ซ่ึงปวยเปนโรคมะเร็งระยะรุนแรงและตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชอยางตอเน่ือง 
ตองเสียคาใชจายในการเดินทางมารักษาตัวเปนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท แลว และศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคําพิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลปกครองชั้นตน คดีจึงเปนที่สุด แมในคดีน้ีผูฟองคดีอางวา
ผูฟองคดีตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังจากวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
เปนตนไป ซ่ึงเปนคาใชจายในการเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชที่ผูฟองคดีเรียกรอง
ในคดีน้ี คาเสียโอกาสความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และคาเสื่อมเสียตอเกียรติยศชื่อเสียง
ของผูฟองคดีและวงศตระกูล รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๑๓๖,๐๐๐ บาท ก็เปนคาเสียหายที่ผูฟองคดี
สามารถเรียกรองโดยขอใหศาลมีคําบังคับจากผูถูกฟองคดีในคดีกอนไดอยูแลว จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีนํามูลคดีเดิมซ่ึงเปนมูลคดีเดียวกันกับคดีน้ีมาฟองผูถูกฟองคดีโดยมีประเด็นที่ศาล
จะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันอันเปนการฟองซ้ํา ซ่ึงตองหามตามขอ ๙๗  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๕/๒๕๕๗)  

 

  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซ้ํา 

 

  คําฟองในขอหาที่หน่ึงที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผู อํานวยการ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามคําส่ัง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใชบังคับ
แทนคําสั่ง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่สั่งยายผูฟองคดีไปปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนา 
หอผูปวยอายุรกรรมชาย โดยใหสับเปลี่ยนหนาที่กับนาง ว. น้ัน แมขอเท็จจริงคดีน้ีปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ัง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคําสั่ง  



 
 
๙๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตอศาลปกครองชั้นตนครั้งหน่ึงแลว และศาลปกครองชั้นตนไดมี
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เปนคดีหมายเลขแดง 
ที่ ๗๓/๒๕๕๓ เน่ืองจากผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองทุกขคําส่ัง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ซ่ึงเปนคําสั่งที่ใชบังคับแทนคําสั่ง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การท่ีศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาดวยเหตุผลวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองทุกข
คําสั่งดังกลาว จึงมีผลเพียงวาผูฟองคดีไมอาจใชสิทธิฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําสั่ง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงใชบังคับแทนคําส่ัง ลงวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในขณะนั้นไดเทาน้ัน เม่ือคําส่ัง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไมไดระบุเหตุ
แหงการรองทุกขและระยะเวลาการยื่นคํารองทุกขไวดวย การยื่นคํารองทุกขในเรื่องน้ีจึงขยาย
เปนหน่ึงปนับแตวันทราบคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นคํารองทุกขในเรื่องน้ีไดภายในหนึ่งปนับแตวันทราบคําสั่งดังกลาว 
และเม่ือปรากฏภายหลังวาผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ รองทุกขตอ 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับไวเม่ือวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีหนังสือ ลงวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาคํารองทุกขวา ผูฟองคดียื่นคํารองทุกขเกินกวา
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
กรณีตองถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน 
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดและไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้นแลวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดียอมมีสิทธิฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดี
ไดรับแจงผลการพิจารณาคํารองทุกข การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
หาใชเปนการยื่นฟองซํ้าอันเปนการตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ไม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๕๖) 

  ผูฟองคดีเคยย่ืนฟองกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองชั้นตน  
โดยฟองวาผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีโดยขุดลอกลําพะเนียงรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙๒๔ และเลขที่ ๒๔๙๒๕ ขอใหชดใชเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ศาลไดมี 
หมายแจงใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลและใหชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม แตผูฟองคดี 
ไมไดดําเนินการตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดและมิไดแจงเหตุขัดของใด ๆ ศาลจึง 
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ผูฟองคดีไมไดยื่น 
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คํารองอุทธรณคัดคานคําส่ัง คดีดังกลาวจึงถึงที่สุด  ตอมา ผูฟองคดีไดนําคดีน้ีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนอีก โดยอางวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการขุดลอกลําหวยพะเนียงรุกล้ํา 
และนําดินที่ขุดลอกมาถมในที่ ดินของผูฟองคดี ทําใหที่ ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๒๔๙๒๔ และเลขที่ ๒๔๙๒๕ ไดรับความเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีน้ัน แมวาการฟองคดีน้ีจะเปนคําฟองที่มีคูกรณีเดียวกันกับคดีกอน
และประเด็นแหงคดีเปนประเด็นเดียวกันกับคดีกอนก็ตาม แตในคดีกอนศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งไมรับคําฟอง เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลและชี้แจงตามคําสั่งศาล  
โดยยังไมไดมีการวินิจฉัยเน้ือหาในคําฟอง จึงไมตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองใหมเปนคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๖) 

  แมวากอนการฟองคดีน้ีผูฟองคดีทั้งสี่เคยย่ืนฟองเทศบาลตําบลบานเปด (ผูถูกฟองคดี) 
ตอศาลปกครองขอนแกน โดยกลาวอางวาคําส่ังเทศบาลตําบลบานเปดลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ที่สั่งใหเพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และคําส่ังใหพนักงานเทศบาล
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ไมชอบดวยกฎหมายและขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
ซ่ึงมีคูกรณีเดียวกันและคดีถึงที่สุดแลวก็ตาม แตคดีกอนศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา โดยวินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ จึงเปนการวินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสี่ยังไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในการฟองคดีตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวและระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองใหถูกตองครบถวน 
และเปนกรณีที่ศาลยังไมไดวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเนื้อหาแหงคดีตามคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนกรณีพิพาทในคดีน้ี เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา หลังจากที่ศาลมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
ไวพิจารณาแลว ผูฟองคดีทั้งสี่ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขแหงการฟองคดีโดยดําเนินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นฟองคดีน้ี 
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองขอนแกน) เปนคดีน้ีอีกคร้ัง จึงไมตองหามตามขอ ๙๗  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๑/๒๕๕๖) 

  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมผูฟองคดีเคยย่ืนฟองเทศบาลตําบลเมืองนะ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตําบลเมืองนะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอศาลปกครองชั้นตน
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๙/๒๕๕๔ วาผูฟองคดีเปนพนักงานจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ระหวางการทํางานตามสัญญาถูกผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลั่นแกลงไมใหผานการประเมิน ผูฟองคดี 
จึงไมไดรับการตอสัญญาจาง ขอใหเพิกถอนคําส่ังเลิกจางและใหรับผูฟองคดีกลับเขาทํางาน
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ตามเดิม ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาเปนการฟองขอใหศาลบังคับใหผูถูกฟองคดีตอสัญญาจาง
กับผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตคําขอศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณ คดีจึงถึงที่สุด  
ตอมา ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเพ่ือขอใหศาลวนิิจฉัยวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เลิกจางผูฟองคดีโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย และไดฟองคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
โดยบรรยายฟองวา ผูฟองคดีถูกกลั่นแกลงไมใหผานการประเมินถึง ๒ คร้ังติดตอกันเพ่ือเปนเหตุ
ในการเลิกจางผูฟองคดี อีกทั้งการประเมินกระทําโดยเจาหนาที่ผูไมมีอํานาจ และเปนการเลิกจาง
กอนไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งและมติเลิกจางผูฟองคดี 
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีใหถูกตอง และออกใบรับรองการผานงานใหแก 
ผูฟองคดี รวมทั้งใหชดใชคาเสียหายเปนเงินแกผูฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาเปนฟองซํ้า 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เห็นวา เม่ือพิจารณาสัญญาจางพนักงานระหวาง
ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวเห็นวา ตามขอ ๑๑ ของสัญญากําหนดวา พนักงานจางจะตอง
ประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานทั่วไป ประกาศ ก.อบต. จังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข มติ ก.อบต. มติ ก.อบต. จังหวัด และคําสั่งของทางราชการทั้งที่ได
ออกใชบังคับใหแกพนักงานจางอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญาน้ี และที่จะออกใชบังคับตอไป
ในภายหลัง โดยพนักงานจางยินยอมใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานทั่วไป 
ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข มติ ก.อบต. มติ ก.อบต. จังหวัด หรือคําส่ังตาง ๆ ดังกลาว 
เปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี เม่ือตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกฐานะเปนเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ มติ ฯลฯ ที่กําหนดในขอ ๑๑ ดังกลาว จึงหมายถึงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ ฯลฯ 
เก่ียวกับเทศบาล ก.ท. และ ก.ทจ. ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสัญญาที่คูสัญญาตองถือปฏิบัติตอกัน
ตอไป และโดยที่เอกสารทายคําฟองของผูฟองคดีปรากฏวา ก.ทจ. เชียงใหม ออกประกาศ 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดใหในระหวางสัญญาจางเพ่ือตอสัญญาจาง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ แจงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดใหแจงองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นถือปฏิบัติวา หากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๒ ป ของพนักงานจาง
ไมต่ํากวาระดับดีจะตองตอสัญญาจางใหแกพนักงานจางผูน้ัน กรณีจึงตองถือวาขอกําหนด 
ในการประเมินผลงานดังกลาวซ่ึงเปนขอพิพาทในคดีน้ีเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางพนักงาน
ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย ตามขอ ๑๑ ของสัญญาดังกลาว  ดังนั้น ขอพิพาท 
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ในคดีน้ีจึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง โดยมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เลิกจางผูฟองคดีโดยอางวาผูฟองคดีไมผานการประเมิน ๒ คร้ังติดตอกัน  
และไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบในการเลิกจางแลว สัญญาจางจึงสิ้นสุดลง
ตามขอ ๗ (๑) น้ัน เปนการใชสิทธิเลิกสัญญากับผูฟองคดีโดยชอบดวยขอสัญญาและระเบียบ 
ที่เก่ียวของหรือไม และหากเปนการเลิกจางโดยไมชอบตามขอสัญญาและระเบียบดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดตอผูฟองคดีตามคําขอทายคําฟองหรือไม คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ที่ศาลปกครองช้ันตนวินิจฉัยวา สัญญาจางระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ สิ้นสุดลง 
เพราะครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ ของสัญญาไปแลว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายใหตองปฏิบัติ จึงเปนการฟองซํ้ากับคดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๙/๒๕๕๔ 
ซ่ึงผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนเดียวกันมาแลว และศาลมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
จนคดีถึงที่สุดไปแลว จึงตองหามมิใหนํามาฟองกันอีก ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ น้ัน ไมตองดวยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๐๖/๒๕๕๖) 



 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๕  
 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

๑. บททั่วไป 

 

 ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ขอ ๕) 

 

 ๑.๑.๑ หลักผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูมีประโยชนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย
กับการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๒ หลักเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป 

 

 เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ซ่ึงหมายถึงการพิจารณา
อุทธรณของผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงหากดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
แลวผูฟองคดีเปนฝายชนะคดี ศาลก็มีอํานาจเพียงออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดเทาน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณอันถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถูกฟองคดีตองปฏิบัติแลว  ดังนั้น เหตุแหงการฟองคดีในกรณีน้ี 
จึงหมดสิ้นไป ศาลปกครองจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่เพ่ือยุติ
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๕/๒๕๕๖) 
 

  ๑.๑.๓ หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีไมเสียคาใชจาย 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๔ หลักคําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



 

 

 
 
๙๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๑.๕ หลักศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจทางปกครองแทนหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๖ การชั่งนํ้าหนักประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๗ แบบคํารองอุทธรณคําสั่ง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอํานาจบังคับคด ี

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๙ หลักศาลตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอ 

 

   (๑) คําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
    ผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองวิ นิจฉัยชี้ มูลวา ผู อํานวยการ 

สํานักสงเสริมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กระทําการอันกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนบัญญัติวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และมีคําส่ังใหอธิบดี 
กรมเจาทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการ 
ใหมีการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนการขอใหศาลปกครอง 
กาวลวงเขาไปวินิจฉัยและมีคําสั่งในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยเฉพาะ แทนที่ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และนอกเหนืออํานาจหนาที่ของศาลปกครอง ศาลปกครองไมสามารถกําหนดคําบังคับใหได 
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๙/๒๕๕๕) 
 

   (๒) คําขอจากมูลพิพาทในเร่ืองเดียวกันกับขอพิพาทซ่ึงอยูระหวาง 
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
    เม่ือคําขอทายฟองในคดีน้ีกับคําขอทายขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ
เปนคําขอจากมูลพิพาทเดียวกัน ซ่ึงหากคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดตามคําเสนอ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดี คําชี้ขาดน้ันยอมผูกพันผูฟองคดีและกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๔๑ 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงผูฟองคดีสามารถยื่นคํารองตอศาล 
ที่มีเขตอํานาจเพื่อคัดคานหรือบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไดตามมาตรา ๔๐ 
และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเห็นไดวา การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายของผูฟองคดีจากการจายเงินคาจางลาชาที่ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีน้ี ในขณะท่ี
ยังมีขอพิพาทในเรื่องเดียวกันอยูในระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเปนกรณีที่ 
ยังไมจําตองมีคําบังคับของศาลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาเสียหายตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕) 
   

  ๑.๑.๑๐ หลักการฟงความสองฝาย 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไตสวน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ การยนหรือขยายระยะเวลา (ขอ ๖) 

 

  (๑) ศาลปกครองไมมีอํานาจขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาได 
   ระยะ เวลายื่ น อุทธรณคํ า พิพากษาเปนระยะ เวลาตามที่ กํ าหนดไว 
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใชระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด ศาลจึงไมมีอํานาจยนหรือขยายได
ตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ใหผูถูกฟองคดีทั้งแปดรวมกันหรือแทนกันชําระเงินใหแกกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี)  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอขยายระยะเวลายื่นคําอุทธรณไปอีก 
๑๕ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลายื่นคําอุทธรณ ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังยกคํารอง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณคําสั่งดังกลาว เห็นวา มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ กําหนดวา การคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนใหยื่นอุทธรณ
ตอศาลปกครองชั้นตนที่ มีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ถามิไดยื่นอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีน้ัน 
เปนอันถึงที่สุด  ดังนั้น ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจใชดุลพินิจยนหรือขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ



 

 

 
 
๙๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว 
ที่กําหนดไวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๐/๒๕๕๕) 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดี
ทั้งสิบเอ็ดไดยื่นคําอุทธรณฉบับแรกเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และศาลปกครองชั้นตน 
มีคําส่ังไมรับอุทธรณฉบับแรกของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน เน่ืองจากเห็นวาเปนคําอุทธรณ 
ที่ใชถอยคําไมสุภาพ กรณีการยื่นอุทธรณดังกลาวไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดบัญญัติให
ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย หรือมีผลเปนการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด  นอกจากน้ัน ระยะเวลาอุทธรณดังกลาว
เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด มิใชระยะเวลาที่กําหนดไวตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกําหนด ที่อาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชน 
แหงความยุติธรรมตามที่กําหนดไวในขอ ๖ แหงระเบียบดังกลาว การท่ีผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ด 
ยื่นคําอุทธรณฉบับที่สองเม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําอุทธรณเม่ือพนกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ตองหามมิใหศาลรับไวพิจารณาตามขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๕๕) 
   กรณีไมปรากฏวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีบทบัญญัติมาตราใด 
ใหอํานาจศาลปกครองยนหรือขยายระยะเวลาที่พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหคูกรณี 
กระทําการอยางหน่ึงอยางใดในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองได   
อีกทั้ง ขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ก็บัญญัติไวแตเพียงวาระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลกําหนด เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคูกรณีมีคําขอ
ศาลมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมเทาน้ัน  ดังนั้น  
ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนตามที่บทบัญญัติของมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
กําหนดไวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๐/๒๕๕๕ ที่ ๑๘๐/๒๕๕๕ ที่ ๒๒๐/๒๕๕๖  
และที่ ๒๓๑/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
   เม่ือระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาเปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
และไมมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาใหขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณได และมิใชระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกําหนดที่ศาลมีอํานาจยนหรือขยายได 
ตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามนัยขอ ๖ แหงระเบียบดังกลาวแลว  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณคําพิพากษาใหผูฟองคดีได  
และการอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองมีบทบัญญัติเก่ียวกับระยะเวลาการอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไว เปนการเฉพาะแลวในมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมิใชเปนกรณีที่ไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได
ที่จะตองนําบทบัญญัติเรื่องการขยายหรือยนระยะเวลาตามมาตรา ๒๓ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับแกคดีในฐานะที่เปนกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๘) 
 

 (๒) กรณีศาลปกครองไมอนุญาตใหขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง 
  เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาเพราะเหตุที่ 
ผูฟองคดีไมใชผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงระยะเวลาสามสิบวัน
สําหรับการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวเปนระยะเวลาเพียงพอที่ผูฟองคดีจะศึกษา 
และรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือแสดงใหศาลเห็นวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีอยางไร เน่ืองจากเปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีควรทราบดีอยูแลว ประกอบกับ 
การฟองคดีปกครอง ผูฟองคดีสามารถดําเนินการดวยตนเองโดยไมจําเปนตองมีทนายความ 
และอาจยื่นฟองตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครองหรือโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
ขออางของผูฟองคดีที่วาติดภารกิจการเดินทางและยังไมอาจหาทนายความมาชวยเขียนคําอุทธรณ
จึงไมมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะขยายระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา
ตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๕๕) 
  ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองคดีน้ี 
ไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๕ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําส่ังใหยกคํารอง ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคํารองขอขยายระยะเวลาโดยอางวา ผูฟองคดีเพ่ิงไดรับหนังสือ 
แจงคําสั่งศาลและในการจัดทําคําอุทธรณมีความจําเปนตองปรึกษาทนายความเพื่อศึกษา 
ขอกฎหมาย เห็นวา ผูฟองคดีมีระยะเวลาสามสิบวันที่จะอุทธรณคําส่ังและระยะเวลาดังกลาว
เปนระยะเวลาเพียงพอที่ผูฟองคดีจะศึกษาและรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือทําคําอุทธรณ เน่ืองจาก
เปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีควรทราบดีอยูแลว ขออางของผูฟองคดีที่วาไปทํางานรับจาง 
จึงเพ่ิงไดรับหนังสือแจงคําสั่งและยังไมอาจหาทนายความมาชวยเขียนคําอุทธรณจึงไมมีเหตุผล



 

 

 
 
๙๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพียงพอที่ศาลจะขยายระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาไดตามขอ ๖ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗-๔๐๘/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ขอ ๗) 

 

 ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๓.๒ กรณีที่คูกรณีมีคําขอ 

 

   เง่ือนไขของการยื่นคําขอใหศาลเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตามขอ ๗ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มีอยูวา ผูฟองคดีตองยื่นคําขอ
เขาไปในคดีที่ผูฟองคดีเห็นวาศาลดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ แตการฟองคดีน้ี  
ผูฟองคดีกลับมีคําขอใหศาลเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบในคดีอ่ืน ซ่ึงไมเปนไปตาม
ขอ ๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดีมีคําขอในคดีน้ีใหศาลเพิกถอน
กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบของคดีอ่ืนดังกลาว จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจรับไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๕/๒๕๕๗) 
    

 ๑.๔ การย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล (ขอ ๑๓) 

 

  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชี้แจงความเสียหายและคาเสียหาย 
และใหชําระคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยที่เรียกรอง เม่ือผูฟองคดีไดสงคําชี้แจงโดยจาหนาซอง
ถึงตุลาการเจาของสํานวนโดยไมไดระบุวาสงถึงศาลปกครองกลาง แตผูฟองคดีไดระบุที่อยู 
อันเปนสถานที่ทําการของศาลปกครองกลาง  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดดําเนินการจัดทําคําชี้แจง 
ตามคําสั่งศาล โดยไดชี้แจงรายละเอียดของความเสียหาย พรอมทั้งไดชําระคาธรรมเนียมศาล
เปนแคชเชียรเช็คของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เรียบรอยแลว ถือไดวาผูฟองคดี
ดําเนินการตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๕๕) 
  เจาพนักงานไปรษณียตามความในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมายถึง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด หรือตัวแทนหรือหนวยงาน 
ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหดําเนินกิจการไปรษณีย เม่ือบริษัท ค.  
เปนบริษัทประกอบกิจการรับขนสงของ ไมไดรับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือขอตกลงในการ
ประกอบกิจการสงไปรษณียภัณฑกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  ดังน้ัน บริษัท ค. จึงไมใชตัวแทน
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหดําเนินกิจการไปรษณีย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การสงคําอุทธรณของผูฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียนใหบริษัท ค. นําสง จึงมิใชเปนการยื่นตอ
เจาพนักงานไปรษณียตามขอ ๑๓ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และถือไมไดวา
วันที่สงคําอุทธรณดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอศาล ประกอบกับการสงคําอุทธรณ
ในกรณีดังกลาวมีหลักฐานวาไดไปถึงสํานักงานศาลปกครองหลังวันที่ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นอุทธรณ 
กรณีจึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒-๑๔๓/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๕ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสาร 

 

 ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (ขอ ๑๕) 

 

  ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูฟองคดีทําคําชี้แจงเพ่ิมเติม โดยวิธีสง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู อันเปนหลักแหลงสําคัญของผู รับมอบอํานาจ 
ของผูฟองคดี และมีบุคคลท่ีอยูหรือทํางานในสํานักงานของผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดี 
เปนผู รับคําสั่งศาลดังกลาว โดยมีการระบุชื่อสกุลและความเกี่ยวพันของผู รับแทนกับ 
ผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดี พรอมกับมีการลงชื่อของเจาหนาที่ผูจายถูกตอง ซ่ึงปรากฏ 
ตามหลักฐานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีได รับแจงคําสั่ง 
ใหทําคําชี้แจงเพ่ิมเติมแลวโดยชอบตามขอ ๑๕ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
เม่ือผูฟองคดีไมไดดําเนินการทําคําชี้แจงย่ืนตอศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําส่ังจําหนายคดีไดตามมาตรา ๖๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๗/๒๕๕๖) 
 

  ๑.๕.๒ โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือบุคคลอ่ืนนําไปสง (ขอ ๑๖)  
 

   กอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีหมายแจงคําส่ังศาลลงวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๕ ถึงผูฟองคดีโดยตรงใหชี้แจงขอเท็จจริง ศาลปกครองชั้นตนไดมีหมายแจงคําส่ังศาล 
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงนาย ว. ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีตามที่อยูของนาย ว.  
ใหชี้แจงขอเท็จจริงแลว แตเจาหนาที่ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไมสามารถนําสงหมายแจง
คําสั่งศาลดังกลาวได โดยมีเหตุขัดของเนื่องจากนาย ว. ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีไมมารับ
ภายในกําหนด ศาลปกครองชั้นตนยอมสามารถสงหมายแจงคําส่ังศาลใหผูฟองคดีตามที่อยู 
ของผูฟองคดีที่ปรากฏอยูในคําฟองไดโดยตรง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับวาหมายแจงคําส่ังศาลลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ มีหลานของผูฟองคดี
เปนผูรับหมายแจงคําสั่งศาลแทน และตอมาศาลไดมีหมายแจงคําสั่งศาลลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 



 

 

 
 
๙๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๕๕ ไปยังผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึง โดยปรากฏวานาย ท. ซ่ึงเปนพ่ีของผูฟองคดีเปนผูรับหมาย
แจงคําสั่งศาลแทนผูฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งศาลโดยชอบแลวในวันที่
ระบุไวในใบตอบรับ ตามขอ ๑๕ และขอ ๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
เม่ือผูฟองคดีมิไดดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ กําหนด  
การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองไวพิจารณาและให จําหนายคดีออกจาก 
สารบบความตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว จึงชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๐/๒๕๕๖) 
 

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 

 

๒.๑ อํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๒ การเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง  

 

 ๒.๒.๑ การสงสําเนาคําฟอง (ขอ ๓๓)  

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒.๒ ความสมบูรณครบถวนของคําฟอง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับขอ ๓๗) 

 

   ๑) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดีอาจแกไขได  
 

   (๑) คําฟองที่แสดงขอเท็จจริงไมครบถวน 

    เม่ือพิจารณาตามคําฟองแลวเห็นไดวาคดีน้ีบริษัท อ. ประสงคจะเปน 
ผูฟองคดี เน่ืองจากไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ การท่ี
กรรมการของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อทายคําฟองพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท  
มีอํานาจลงชื่อผูกพันผูฟองคดีเฉพาะธุรกรรมดานการเงินและทรัพยสินวงเงินตั้งแตสองแสนบาท
ขึ้นไปเทาน้ัน แตไมมีอํานาจลงชื่อผูกพันผูฟองคดีในการดําเนินการฟองคดีตามหนังสือรับรอง
จดทะเบียนบริษัทจํากัด เปนกรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงผูฟองคดีอาจแกไขได 
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบ
ที่จะมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขคําฟองภายในระยะเวลาอันสมควร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๐๐/๒๕๕๖) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๒) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งไมอาจแกไขใหถูกตองได 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   ๓) เปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ชั้นตนอ่ืน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

   

  ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา แลวขอหาใด
ขอหาหน่ึงเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนน้ัน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒.๓ การแสวงหาขอเท็จจริง  

 

  ๒.๓.๑ การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ 
และคําใหการเพิ่มเติม 

 

   ๑) คําฟองและคําฟองเพ่ิมเติม 

 

   เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองในประเด็นหลักแหงคดี 
และจําหนายคดีออกจากสารบบความ คดีถึงที่สุดโดยผูฟองคดีไมอุทธรณ จึงไมมีคดีอยูในศาล 
ที่จะรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไปรวมพิจารณาได ศาลจึงไมอาจรับคําฟองเพ่ิมเติมน้ี 
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๙๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๑.๑) คําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําฟองเพ่ิมเติมเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

     คดีน้ีคําฟองเดิมของผูฟองคดีซ่ึงอยู ระหวางการพิจารณา 
ของศาลปกครองชั้นตน เปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีผูฟองคดีกระทําละเมิด 
ขณะเปนผูควบคุมงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟอง
โดยอางวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จํากัด มีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวา สหกรณออมทรัพยฯ ไดสงมอบเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในสวนของผูฟองคดี
เพ่ือชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงอายัดไปที่สหกรณออมทรัพยฯ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินของผูฟองคดีที่ถูกอายัดไว ซ่ึงคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองดังกลาว 
มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา ผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และตองรับผิดชดใชเงิน
หรือไม จึงเห็นไดวาขออางอันเปนหลักแหงขอหาของคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาวเก่ียวของ 
กับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๘ วรรคสอง และขอ ๖๒ วรรคสาม 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๕๕) 
     ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นฟองคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดชัยภูมิ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวระเหว (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และให 
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน  
ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมขอใหเพิกถอนขอ ๓ วรรคสาม ขอ ๑๑ วรรคสอง  
และขอ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  
ไดกําหนดลักษณะความผิดอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงที่เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง การฟองขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว จึงเก่ียวเนื่องกับคําฟองเดิมที่พอจะรวม
การพิจารณาเขาดวยกันได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๖/๒๕๕๖) 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีที่ศาลวนิิจฉัยวาคําฟองเพิ่มเติมไมเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

     คดีน้ีเดิมผูฟองคดีฟองวา มติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงยกเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี กรณีผูฟองคดีไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอน 
และมีคําสั่งใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติพิจารณาปรับเงินเดือน 
และเงินเพ่ิมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีใหม สวนคํารองขอเพ่ิมเติมคําขอทายคําฟอง
ของผูฟองคดีเปนกรณีขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติรับผูฟองคดีกลับเขาทํางาน เน่ืองจากศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษา
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพิกถอนมติคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ที่ปลดผูฟองคดีวาเปนการผิดสัญญา  
ผูฟองคดีเห็นวาทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวพันกัน เพราะสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติลงโทษไมขึ้นเงินเดือนใหผูฟองคดี จากน้ันก็ปลดผูฟองคดี ซ่ึงเปน
ประเด็นและคําขอเพิ่มขึ้นใหมไมเก่ียวกับฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน 
เขาดวยกันได จึงตองหามมิใหศาลปกครองรับไวพิจารณาตามขอ ๔๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๖) 

     คดีเดิมมีประเด็นพิพาทวา การออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ใหแกบริษัท อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ชอบดวยกฎหมายหรือไม และหากการออกใบอนุญาต
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือไม แตสําหรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีที่อางเหตุ 
แหงการฟองคดีวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบรับรองใหกอสรางอาคารตามคําขอใบรับรอง 
การกอสรางอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน เหตุแหงการฟองคดี 
ตามคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีจึงไมเก่ียวของกับคําฟองเดิม  อีกทั้ง การพิจารณาวาคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ออกใบรับรองใหกอสรางอาคารชอบดวยกฎหมายหรือไม ไมจําตอง
พิจารณาวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชอบดวยกฎหมายหรือไม 
ประกอบกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ออกใบรับรองใหกอสรางอาคาร ซ่ึงเปนเหตุแหงการแกไข
เพ่ิมเติมคําฟองไดออกมาภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีแลว  ดังนั้น คําฟองเพ่ิมเติม 
กับคําฟองเดิมจึงไมเก่ียวของกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๕๖) 
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     ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
ผูถูกฟองคดีมิไดจัดสวัสดิการนํ้าประปาใหแกผูฟองคดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดียกเลิกการเก็บคานํ้าประปาและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับนํ้าประปาจากผูฟองคดี  
ใหผูฟองคดีมีสิทธิใชนํ้าประปาโดยไมเสียคาใชจาย และขอใหคืนคานํ้าประปาและคาปรับใหแก 
ผูฟองคดีในระหวางการพิจารณาคดี ผูฟองคดีไดยื่นคําชี้แจงโดยมีคําขอใหผูฟองคดีมีสิทธิ 
ในการไดรับเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุตามมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงใชบังคับขณะเกิดเหตุพิพาท กรณีจึงเห็นไดวา คําชี้แจงดังกลาว 
มีลักษณะเปนคําฟองเพ่ิมเติม เม่ือคําฟองเพ่ิมเติมมีมูลเหตุแหงการฟองคดีมาจากการที่ผูฟองคดี
ไมไดรับเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ แตคําฟองเดิมมีมูลเหตุแหงการฟองคดีมาจากการที่ผูถูกฟองคดี
มิไดจัดสวัสดิการเก่ียวกับนํ้าประปาใหแกผูฟองคดี แมคําฟองเพ่ิมเติมและคําฟองเดิมจะมีมูลเหตุ
แหงการฟองคดีมาจากการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เชนเดียวกันก็ตาม แตมูลเหตุแหงการฟองคดีดังกลาวก็เปนคนละเรื่องกัน  ดังน้ัน คําฟอง
เพ่ิมเติมที่ผูฟองคดียื่นตอศาลจึงเปนขอเท็จจริงใหมที่แตกตางจากคําฟองเดิมและไมเก่ียวของ
กับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๒๒/๒๕๕๖) 

     เ ดิมคดี น้ีสมาคมเค รือข ายปฏิ รูปที่ ดิน เ พ่ือคนจนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช โดยนาย ส. (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการท่ีผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
พิจารณาคําขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ของผูฟองคดีลาชาและขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี   
อันเนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคําขอของผูฟองคดีลาชาเกินสมควร  ตอมา สมาชิกของผูฟองคดี 
ไดรวมตัวกันไปถามความคืบหนาของการดําเนินการ ขณะรอคอยผลการพิจารณา เจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขามาร้ือเต็นทและยึดส่ิงของของสมาชิกของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีคํารองขอเพิ่มเติมคําฟองโดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พรอมทั้งยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล น้ัน เห็นวา ความเสียหายของผูฟองคดีดังกลาว 
เกิดจากการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาร้ือเต็นทและยึดส่ิงของของสมาชิกของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนการกระทําละเมิดอีกสวนหนึ่งที่ ไม เ ก่ียวกับคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๖๓ 
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ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคําขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนฯ  
ของผูฟองคดีลาชาเกินสมควร หรือคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ในการพิจารณาคําขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปา 
หรือปลูกไมยืนตนฯ ของผูฟองคดีลาชาเกินสมควรตามคําฟองเดิม  ฉะน้ัน คําฟองเพ่ิมเติม 
ของผูฟองคดีจึงไมเก่ียวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี 
เขาดวยกันได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๘/๒๕๕๖) 

     คดีน้ี เดิมผูฟองคดีอางเหตุแหงการฟองคดีวา เทศบาลตําบลเบตง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กระทําการขยายถนนทับที่ดินของผูฟองคดี รวมทั้งรื้อถอนอาคารในที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยไมจายคาทดแทนแกผูฟองคดี และขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จายคาที่ดินและคาร้ือถอนบานใหแกผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมโดยอางเหตุ
แหงการฟองคดีวา บิดาของผูฟองคดีไดยกที่ดินใหผูฟองคดี ผูฟองคดีไดนําที่ดินดังกลาวมา
แบงแยกเปนหมูบานจัดสรรและไดนําที่ดินไปขอออกโฉนดที่ดิน แตหลักเขตที่ดินหายไป 
จึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินได  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง ไดดําเนินการรังวัด
และออกโฉนดที่ดินใหกับนางสาว ร. และนาย จ. ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการไมถูกตองและ 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย จึงขอใหศาลออกหมายเรียกเจาพนักงานที่ดิน 
จังหวัดยะลา สาขาเบตง เพ่ือไตสวนขอเท็จจริง มีคําส่ังหรือคําพิพากษาใหการดําเนินการ 
ออกโฉนดที่ดินเปนโมฆะกรรม และใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี แมตามคําฟองและ 
คําฟองเพ่ิมเติมจะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเหตุ 
แหงการฟองคดีตามคําฟองและคําฟองเพิ่มเติมแตกตางกัน  อีกทั้ง ตามคําขอของผูฟองคดี
สามารถแบงแยกกันไดอยางชัดแจง  ดังนั้น คําฟองเพ่ิมเติมจึงเปนเรื่องที่ไมเก่ียวของกับคําฟองเดิม
ที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเขาดวยกันได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ รับรองผลงานตามสัญญาจาง 
เลขที่ E๑/๒๕๕๑ โดยมีการระบุวา ผูฟองคดีทํางานไมคอยเรียบรอย และเคยรองเรียน 
ไปตามหนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลซับสนุนบอยคร้ัง 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเน่ืองจากไมสามารถนําหนังสือรับรอง
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ผลงานไปใชประโยชนได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอมวกเหล็ก (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ลงโทษผูถูกฟองคดีที่ ๓ กับพวก รวม ๒ คน ใหผูวาราชการจังหวัดสระบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
มีคําสั่งลงโทษผูถูกฟองคดีที่ ๓ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกหนังสือรับรองผลงานใหแก 
ผูฟองคดีใหม  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟอง โดยอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ยังคงกลั่นแกลงผูฟองคดีดวยการออกหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ รับรองผลงาน 
ตามสัญญาจางเลขที่ ๘/๒๕๕๑ มีขอความที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเชนเดียวกับ
หนังสือรับรองผลงานตามสัญญาจางเลขที่ E๑/๒๕๕๑ และปฏิเสธการออกหนังสือรับรองผลงาน
ตามสัญญาจางเลขที่ ๔๘/๒๕๔๘ ใหแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ออกหนังสือรับรองผลงานทั้งสองฉบับใหแกผูฟองคดีใหม และลงโทษผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ตามกฎและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งทําการสอบสวนหาตัวผูกระทําความผิด
เก่ียวกับการชําระเงินคาปรับใหแกองคการบริหารสวนตําบลซับสนุนมาลงโทษตามกฎหมาย
ตอไป จึงเห็นไดวา ขออางอันเปนหลักแหงขอหาของคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาวไมเก่ียวของ 
กับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได ผูฟองคดีชอบที่จะนํา 
คําฟองเพ่ิมเติมไปฟองเปนคดีใหมอีกคดีหน่ึงตอศาลที่มีเขตอํานาจ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๔๐/๒๕๕๕) 

     คําฟองเดิมในคดีน้ีเปนคดีฟองวาผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยคําฟองเพ่ิมเติมในขอที่ ๑ ที่ขอให
แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานกํากับดูแล ตามบันทึกขอความลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งคืนสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในตําแหนงดังกลาวใหแกผูฟองคดี
ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีลักษณะเชนเดียวกับคําขอทายคําฟองเดิม 
ที่ศาลปกครองชั้นตนรับคําฟองไวพิจารณาแลว เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟอง
เพ่ิมเติมในขอที่ ๑ ไวพิจารณา และผูฟองคดีมิไดอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในขอที่ ๑ น้ี 
คําฟองเพ่ิมเติมในขอที่ ๑ จึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ สวนคําฟองเพ่ิมเติมในขอที่ ๒ ขอที่ ๓ ขอที่ ๔ และขอที่ ๖ ที่ขอใหเพิกถอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงและบันทึกขอความหรือแนวทางการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง  
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมทั้งใหผูถูกฟองคดีแสดงเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงรวมทั้งบันทึกขอความดังกลาว เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวาเอกสารดังกลาว 
ไมมีอยูจริง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ และในคําขอขอที่ ๕ ที่ขอใหลงโทษผูถูกฟองคดี 
ฐานกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๗ และมาตรา ๑๘๐ และการละเมิด
อํานาจศาล รวมทั้งความผิดทางวินัยและจริยธรรม เห็นไดวาคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดี 
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ในขอที่ ๒ ถึงขอที่ ๖ มิไดเก่ียวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน 
เขาดวยกันได ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๗/๒๕๕๖) 

     ผูฟองคดีฟองวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทํา 
หรืองดเวนการกระทําของการรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และบริษัท ย. (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) เพราะเหตุวาภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเพ่ือดําเนินการจัดหา
ผลประโยชนบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงละเลยตอหนาที่ในการควบคุมดูแล
จัดการตลาดสถานีรถไฟธนบุรี ซ่ึงเปนทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเอ้ือประโยชนใหกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขาครอบครองตลาดสถานีรถไฟธนบุรีและจัดเก็บผลประโยชนตาง ๆ โดยไมมี
สิทธิใด ๆ ไมชอบดวยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาครอบครองพื้นที่ตลาดสถานีรถไฟธนบุรี  ตอมา 
ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดเก็บ
ผลประโยชนในตลาดสถานีรถไฟธนบุรีโดยทุจริต ฝาฝนกฎระเบียบของทางราชการ และทําให
ราชการเสียหาย ทําใหผูฟองคดีถูกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรียกเก็บเงินผลประโยชนโดยไมเปนธรรม 
ขอใหศาลยกเลิกสัญญาระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา คําฟองเพิ่มเติม
ดังกลาวมิใชขอพิพาทตามคําฟองเดิมที่มีมูลคดีจากการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในการเขามาบริหารจัดการตลาดสถานีรถไฟธนบุรี และไมมีความเก่ียวของกับคําฟองเดิม
พอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๔/๒๕๕๗) 

 

   ๑.๒) ผูฟองคดีตองเปนผูเดือดรอนเสียหายตามคําฟองเพ่ิมเติม 

 

    คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือปฏิบัติงานประจําภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
โดยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจําภารกิจกระจายเสียง 
และโทรทัศน ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผูผาน
การคัดเลือก จํานวน ๙ ราย โดยผูฟองคดีไดลําดับที่ ๓ ผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการกลุมงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว
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เฉพาะกรณีผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้ง 
การกระทําทางปกครองอื่นที่เก่ียวของ  ตอมา ระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองช้ันตน  
ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมโดยมีคําขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจําภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ลงวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ รวมทั้งการกระทําทางปกครองอ่ืนที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
บรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามที่กฎหมายกําหนด เห็นวา การบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนอํานาจหนาที่ของเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ซ่ึงจะตอง
พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของกําหนด ศาลจึงมิอาจกาวลวง
ไปใชอํานาจแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติได คําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ บรรจุ 
และแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ 
ฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๗)  
 

   ๑.๓) คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาการฟองคด ี

 

 เ ม่ือคําฟองเพ่ิมเติมเปนการเสนอขอหาใหมและตัวบุคคล 
ผูถูกฟองคดีใหมตอศาล ซ่ึงถือเปนคําฟองตามนิยามของมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  ดังนั้น คําฟองเพ่ิมเติมจึงตองอยูภายใตเง่ือนไขการฟองคดีตามที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีฟองเพ่ิมเติมวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ผูฟองคดีตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับ
หนังสือชี้แจงตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังปฏิบัติหนาที่
ดวยการมีคําสั่งใหระงับการตอสัญญารวมดําเนินกิจการสงโทรทัศนสี ระหวางบริษัท อ. กับบริษัท บ. 
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และตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของสัญญาและการกระทําตาง ๆ ที่เปนการผิดสัญญา  
ผูฟองคดีตองยื่นฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ เปนอยางชา 
แตเน่ืองจากวันดังกลาวเปนวันเสารซ่ึงเปนวันหยุดทําการ  ดังนั้น ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังอยางชาภายในวันจันทรที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันทําการใหม
ตอจากวันหยุดทําการน้ัน  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
สําหรับในสวนของกระทรวงการคลัง น้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
รองขอใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และประธาน
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหตรวจสอบและดําเนินการ
ตอบริษัท อ. และบริษัท ซ. เหตุแหงการฟองคดีจึงเกิดขึ้นในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ซ่ึงเปนวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบและดําเนินการตอบริษัท อ. และบริษัท ซ. ซ่ึงถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่ผูฟองคดีได รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหาท่ีฟองเพ่ิมเติมดังกลาว 
ตอศาลแลว  ดังน้ัน ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองกระทรวงการคลังอยางชาภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมตอศาลเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดี
เม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๒๔/๒๕๕๗) 
 คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําฟองเ พ่ิมเติมในคดีที่ผูฟองคดีฟองวา  
การดําเนินการของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
โดยขอเพ่ิมกระทรวงการคลังเปนผูถูกฟองคดีที่ ๖ และกระทรวงพาณิชยเปนผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
และขอเพิ่มเติมคําขอทายคําฟองโดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ผูถูกฟองคดีที่ ๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ชดใชคาเสียหาย คาใชจาย และคาเสียเวลาจากการ 
ทําละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบ 
มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทราบถึง
การนํามติดังกลาวไปยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตอผูถูกฟองคดีที่ ๕ จากการขอ
ขอมูลขาวสารของราชการเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และเม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ดังนั้น จึงตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับทราบมติดังกลาว เม่ือผูฟองคดี 
ยื่นคําฟองเพ่ิมเติมทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ คําฟอง



 

 

 
 
๙๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เ พ่ิมเติมของผูฟองคดีในสวนนี้ จึงเปนการฟองเ ม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๓/๒๕๕๗) 
 คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ไมใหผูฟองคดีเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กอนวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงของศาลปกครองชั้นตน โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิด คําฟองเพ่ิมเติมดังกลาวมีมูลเหตุเดียวกันกับคําฟองเดิม
ของผูฟองคดี ตลอดจนถือเปนคําฟองที่จะรวมพิจารณาดวยกันได ตามขอ ๔๘ วรรคสอง และขอ ๖๒ 
วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และตองยื่นฟองตอศาลภายในกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามคําฟองเพ่ิมเติมตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมีสิทธิยื่นฟองคดี
ในขอพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดตอศาลภายใน ๑ ป นับแตวันดังกลาวตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมตอศาลเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และการฟองเพ่ิมเติม
คดีน้ีก็มิใชคดีที่ยื่นฟองเพ่ือประโยชนสวนรวม ทั้งมิไดมีเหตุอ่ืนใดที่เปนอุปสรรคขัดขวางมิให 
ผูฟองคดีสามารถยื่นฟองคดีตอศาล อันจะอางเปนเหตุจําเปนไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๙/๒๕๕๗) 
 การย่ืนคําฟองเพ่ิมเติมขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยผูฟองคดีไดรับ
หนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ผูฟองคดี
จึงตองยื่นฟองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟอง
เพ่ิมเติมในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ พรอมกับยื่นคําคัดคานคําใหการจึงเปนการยื่นฟอง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประกอบมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลปกครองจึงไมอาจ
ใชดุลพินิจรับคําฟองเพ่ิมเติมน้ีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๗) 
 

   ๑.๔) คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๒) คําใหการและคําฟองแยง (ขอ ๔๓ - ขอ ๔๖) 

 

    คดีน้ีอธิบดีกรมการจัดหางาน (ผูฟองคดี) ฟองวา ผูถูกฟองคดี 
เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ของผูรองสอดตอผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ตอมา ผูรองสอด 
ไดเรียกรับเงินคาบริการจากคนหางานแลวไมไดสงคนงานไปทํางานตางประเทศ อันเปน 
การปฏิบัติโดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว จึงมีคําส่ังหักหลักประกันของผูรองสอด จํานวน 
๒,๓๒๔,๓๔๐ บาท และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระ แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี 
ชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป  ตอมา ผูรองสอดไดยื่นคํารองสอด 
ขอเขามาเปนคูกรณีฝายผูถูกฟองคดี ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหผูรองสอดเขามา
เปนคูกรณี ผูรองสอดใหการวา ผูรองสอดเปนผูไดรับอนุญาตจัดหางานใหคนงานไปทํางาน 
ที่ประเทศโปแลนดและประเทศไตหวัน การท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับการจัดหางานที่ประเทศ
นิวซีแลนด เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก จึงไมไดเปนการรับสมัครงานตามวัตถุประสงคของผูรองสอด 
หากแตเปนการฉอโกงประชาชนของนาง ศ. โดยท่ีผูรองสอดมิไดรูเห็นเปนใจดวย การรับสมัคร
คนงานของนาง ศ. ดังกลาวเปนการดําเนินการเฉพาะตัว การท่ีผูฟองคดีเอาขอเท็จจริงดังกลาว
มาออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและหักหลักประกันของผูรองสอด จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกฟอง และในคําใหการดังกลาวน้ีผูรองสอดไดฟองแยงวา 
การท่ีผูฟองคดีเพิกถอนใบอนุญาตและหักหลักประกันของผูรองสอด ทําใหผูรองสอดไดรับ 
ความเสียหายที่ตองถูกหักเงินหลักประกันจํานวนดังกลาว ขอใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
จํานวน ๒,๓๒๔,๓๔๐ บาท แกผูรองสอด เห็นวา แมวาในสวนของคําใหการของผูรองสอด 
จะมีเน้ือหาเปนการกลาวอางวาคําสั่งใหหักหลักประกันของผูฟองคดีเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย แตขอกลาวอางดังกลาวก็เปนขอกลาวอางตามปกติของคําแกตาง ซ่ึงตองโตแยง
ขอกลาวหาของผูฟองคดี จึงไมใชเปนการยื่นขอกลาวหาตอผูฟองคดี แตเปนคําแกตางคําฟอง 
คําใหการดังกลาวจึงไมไดเปนคําฟองตามนัยของมาตรา ๓ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ การยื่นคําใหการดังกลาวจึงไมไดเปนกรณีตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเม่ือคําใหการดังกลาวเปนคําใหการโดยชัดแจงตามขอ ๔๓ 
แหงระเบียบดังกลาวแลว ศาลปกครองจึงสามารถรับคําใหการดังกลาวไวพิจารณาได  
ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําใหการของผูรองสอดโดยเห็นวาคํารองสอดเปนคําฟอง 
และตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ น้ัน ศาลปกครองสูงสุด
ไมเห็นพองดวย ในสวนคําฟองแยงน้ัน เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองแยง 



 

 

 
 
๙๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูรองสอดไวพิจารณา โดยเห็นวาคําฟองแยงเปนเรื่องที่ไมเก่ียวกับคําฟองเดิม คําส่ัง 
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงเปนที่สุดตามขอ ๔๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําอุทธรณของผูรองสอดในสวนนี้ 
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๖/๒๕๕๗)  
 

   ๓) คําคัดคานคําใหการ (ขอ ๔๗ และขอ ๔๘) 

 

    ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับคําคัดคานคําใหการไว ดังน้ี 

 

    (๑) ตองยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

   กรณีที่ศาลใชดุลพินิจแลวเห็นวาขออางของผูฟองคดีมีเหตุผล
อันสมควร 

     คดีน้ีผูฟองคดีอุทธรณวามิไดมีเจตนาจะทิ้งฟอง แตเขาใจวาขอ ๔๗ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูฟองคดีที่จะ 
เลือกปฏิบัติวาจะทําคําคัดคานคําใหการหรือยอมรับคําใหการหรือพยานหลักฐานของผูถูกฟองคดี
ก็ได เม่ือผูฟองคดีเห็นวาไมมีประเด็นที่จะโตแยงหรือคัดคานคําใหการหรือพยานหลักฐาน 
ของผูถูกฟองคดี จึงไมไดทําคําคัดคานคําใหการของผูถูกฟองคดี และผูฟองคดีประสงคจะใหศาล
ดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีน้ีตอไป อุทธรณของผูฟองคดีจึงมีเหตุผลที่รับฟงได 
สมควรที่จะใหโอกาสผูฟองคดีไดดําเนินคดีน้ีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๖) 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ
ตามขอ ๔๗ วรรคสี่ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะเหตุผูฟองคดีไมไดทํา
คําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ผูฟองคดีอุทธรณอางเหตุผลวา 
ผูฟองคดีทั้งหาไมมีเจตนาเพิกเฉยตอคําสั่งเรียกใหทําคําคัดคานคําใหการของศาลปกครองชั้นตน
แตอยางใด และผูฟองคดีทั้งหาประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการและขอใหศาลปกครองชั้นตน
ดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีตอไป ประกอบกับการที่ผูฟองคดีทั้งหาไมไดแจง 
ใหศาลทราบเปนหนังสือดังกลาว มิไดกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีและไมเปนการขัดขวาง
ตอการแสวงหาขอเท็จจริงที่จะนําไปสูการพิจารณาพิพากษาที่ถูกตองและเที่ยงธรรม เห็นวา  
คดีน้ีผูฟองคดีมีความประสงคจะใหศาลปกครองดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไป การที่ผูฟองคดี
ไมไดยื่นคําคัดคานคําใหการ มิไดกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีหรือทําใหกระบวนการ
พิจารณาของศาลลาชาหรือเสียความยุติธรรม กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด 
จะใหโอกาสผูฟองคดีทั้งหาไดดําเนินคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๔/๒๕๕๖) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวาไมไดรับความเปนธรรมจากการกําหนด 
คาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืน จึงยื่นฟองขอใหศาลปกครองพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสี่จายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นจากที่ไดรับแลว ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคําฟอง
ของผูฟองคดีและคําใหการของผูถูกฟองคดีทั้งสี่แลวเห็นวา คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาล 
จะพิจารณาพิพากษาคดีไดโดยไมจําตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนแตอยางใด  
อีกทั้ง เม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมตาง ๆ ของผูฟองคดีในชั้นการดําเนินกระบวนพิจารณาแสวงหา
ขอเท็จจริงในศาลปกครองชั้นตนแลวเห็นวา การที่ผูฟองคดีมิไดยื่นคําคัดคานคําใหการและมิได
แจงใหศาลทราบวามีความประสงคจะดําเนินคดีตอไปน้ัน ผูฟองคดีมิไดมีเจตนาจงใจที่จะทําให
การพิจารณาคดีของศาลลาชา แตอาจเกิดจากความไมเขาใจในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ของผูฟองคดี ประกอบกับการกระทําของผูฟองคดีก็มิไดกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณี 
หรือเสียความยุติธรรมแตอยางใด กรณีจึงสมควรที่จะใหโอกาสผูฟองคดีไดดําเนินคดีน้ีตอไป 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๕๗) 

 

    กรณีที่ศาลใช ดุลพิ นิจแลวเห็นวาขออางของผูฟองคดี 
ไมมีเหตุผลอันสมควร 

    ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการ
ยื่นตอศาลถึงสองคร้ัง ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งของศาลโดยชอบแลว ประกอบกับผูรับมอบอํานาจ
จากผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลายื่นคาํคัดคานคาํใหการจํานวน ๒ คร้ัง โดยศาลมีคําสั่ง
อนุญาตตามคําขอ แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาผูฟองคดีกลับเพิกเฉยปลอยใหระยะเวลาลวงเลยไป
โดยมิไดดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด จนกระทั่งศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ จึงถือวาผูฟองคดีมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา
ไมมีเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล หากแตผูฟองคดีไมเขาใจคําสั่งศาลและไมเขาใจ 
ในระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เห็นวา ในคําส่ังเรียกใหผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดี
ทําคําคัดคานคําใหการไดมีคําเตือนแจงผูฟองคดีวา หากผูฟองคดีไมประสงคจะทําคําคัดคาน
คําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ใหผูฟองคดีแจงเปนหนังสือใหศาลทราบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  มิฉะน้ัน ศาลอาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดียอมรูถึงวิธีพิจารณาคดีในสวนนี้แลว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเพิกเฉยไมยื่นคําคัดคาน
คําใหการ และไมแจงใหศาลทราบถึงเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวาน้ันภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ทั้งที่ศาลไดสงหมายแจงคําสั่งใหผูฟองคดีทราบโดยชอบแลว ขออางดังกลาวของผูฟองคดี 
จึงมิไดเปนเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจทําคําคัดคานคําใหการหรือแจงเปนหนังสือตอศาล
เพ่ือใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไปไดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามขอ ๔๗ วรรคสอง 



 

 

 
 
๙๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคสาม และวรรคสี่ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๕๑/๒๕๕๕) 

    การท่ีผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีเขาใจวา การไมยื่นคําคัดคาน
คําใหการมีผลเพียงวาผูฟองคดีไมติดใจที่จะทําคําคัดคานคําใหการ โดยศาลปกครองชั้นตน 
จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป ถือเปนความเขาใจท่ีไมถูกตองของผูรับมอบอํานาจเอง 
และเม่ือผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งศาลปกครองชั้นตนโดยตรงแลว ผูฟองคดีก็ชอบที่จะดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว หรืออาจยื่นขอขยายเวลาดําเนินการได แลวแตกรณี การท่ีผูฟองคดี
ไมจัดทําคําคัดคานคําใหการหรือหนังสือแสดงความประสงคใหมีการพิจารณาพิพากษาคดีตอไป
ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามขอ ๔๗ 
วรรคสอง และวรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๔๕/๒๕๕๕) 

    การท่ีผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาทําคําคัดคาน
คําใหการออกไปถึงสี่คร้ังโดยกลาวอางวา อยูระหวางการเรียบเรียงจัดทําคําคัดคานคําใหการ 
เน่ืองจากมีเอกสารในคดีเปนจํานวนมาก แตเม่ือถึงกําหนดแลวผูฟองคดีทั้งสองก็มิไดดําเนินการ
ตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนดังกลาวแตประการใด และเม่ือศาลปกครองชั้นตนไดใหโอกาส 
ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคําคัดคานคําใหการใหมอีกคร้ัง ผูฟองคดีทั้งสองก็มิไดดําเนินการทําคําคัดคาน
คําใหการย่ืนตอศาล จะเห็นไดวา ผูฟองคดีทั้งสองมีระยะเวลาในการจัดทําคําคัดคานคําใหการ
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นถึงเกือบเจ็ดเดือน แตในหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ผูฟองคดี
อางสงศาลไดระบุไววาผูฟองคดีทั้งสองไมประสงคที่จะทําคําคัดคานคําใหการแตประสงคจะ
ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ยอมขัดกับคํารองขอขยายระยะเวลาทําคําคัดคาน
คําใหการที่ผูฟองคดีอางวาอยูระหวางการเรียบเรียง ประกอบกับขออางของผูฟองคดีที่วา 
เกิดจากความบกพรองของเสมียนทนายความ ก็เปนเหตุความผิดพลาดของผูฟองคดีเอง  
จึงเห็นวาผูฟองคดีทั้งสองมีเจตนาประวิงคดีใหลาชาออกไป เปนการจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของศาล อันถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองไมประสงคจะดําเนินคดีตอไปอีก กรณีจึงไมมีเหตุสมควร 
ที่ศาลจะใหโอกาสผูฟองคดีทั้งสองไดดําเนินคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๖) 

    เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดี
ทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งและผูฟองคดีไดรับคําสั่ง
ศาลปกครองชั้นตนโดยชอบแลว แตมิไดทําคําคัดคานคําใหการ และไมไดมีหนังสือแจงใหศาล 
ทราบวาไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะจําหนายคดีออกจากสารบบความได
ตามขอ ๔๗ วรรคสี่ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สวนที่ผูฟองคดีกลาวอางวา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดยื่นคําคัดคานคําใหการฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แลว เห็นวา ขอความตามเอกสาร
ฉบับที่ผูฟองคดีอางถึงมีเพียงวา ตามที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรี 
เมืองอุทัยธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขความกวางของอาคาร
ใหมีพ้ืนที่วางระหวางอาคารเดิมมีขนาดกวาง ๔ เมตร โดยไมมีสิ่งปกคลุมภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง จนบัดน้ีก็ยังไมมีการแกไขแตอยางใด ขอความกรุณาจากศาลปกครองกลาง
ชวยเรงรัดและโปรดดําเนินการจะเปนความกรุณาอยางสูง จึงไมอาจแปลความไดวาเปนคําคัดคาน
คําใหการหรือหนังสือประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๔๘/๒๕๕๖) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาลหรือแจงตอศาลใหทราบวาไมประสงค 
จะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีน้ีตอไป โดยแจงคําสั่ง
จําหนายคดีของศาลปกครองชั้นตนไปที่บานเลขที่ซ่ึงเปนที่อยูเดิมของผูฟองคดี โดยปรากฏวา 
ผูฟองคดีเปนผูรับหมายแจงดวยตนเอง และไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ภายในกําหนดเวลา ขอเท็จจริงที่ปรากฏจึงขัดกับขอกลาวอางตามคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของผูฟองคดีที่วามิไดอยูบานดังกลาวแลว  ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๔/๒๕๕๗) 

 

    (๒) ตองไมมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มข้ึนใหมตางจากคําฟอง 
คําใหการหรือที่ศาลกําหนด (ขอ ๔๘ วรรคสอง) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําคัดคานคําใหการมีประเด็นหรือคําขอ
เพิ่มข้ึนใหม 

     ผูฟองคดีรับราชการครู ขอใหศาลเพิกถอนแบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกเร่ืองรองทุกข และใหเพิกถอนคําส่ังที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี
และไดยื่นคําคัดคานคําใหการโดยมีคําขอวาขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% 
เปนเวลา ๒ เดือน ของผูฟองคดีและคืนสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงคําขอทายคําคัดคาน
คําใหการดังกลาวน้ัน มีลักษณะเปนคําขอที่เพ่ิมขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิม โดยจากคําฟอง  
คําฟองเพ่ิมเติม และการใหถอยคําตอศาลในชั้นไตสวนของผูฟองคดี ไมปรากฏขออาง 
หรือขอเท็จจริงใหเห็นวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่ผูฟองคดี
อางวาผูถูกฟองคดีทั้งสามไดใชดุลพินิจในการออกคําส่ังดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย  



 

 

 
 
๙๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําบรรยายฟองของผูฟองคดีมีแตเพียงวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และจากคําสั่งที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี 
รวมทั้งจากการวินิจฉัยคํารองทุกขที่ผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเทาน้ัน ศาลจึงมีอํานาจ 
สั่งไมรับคําขอดังกลาวไวพิจารณาไดตามขอ ๔๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๔/๒๕๕๗) 

 

   ๔) คําใหการเพิ่มเติม (ขอ ๔๙) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๒.๓.๒ การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล (ขอ ๕๐ - ขอ ๕๙)  

 

  ศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม โดยอาจแสวงหา
ขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูกรณี และศาลตองใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงขอเท็จจริงที่ศาลแสวงหามาไดดวย 

  ผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) 
เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม) ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เน้ือที่ประมาณ 
๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัดแลวไดเน้ือที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสงเรื่องดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จํานวน ๓๐ ไร 
ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอน
คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาโดยเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริงจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง 
โดยไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการ
พิพากษาคดีนอยกวาคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั่วไปที่ศาลปกครองตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง เม่ือกําหนดวันหนึ่งวันใด
เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงและวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซึ่งเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาล 
ไดปฏิเสธการไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕) 

  เม่ือผูฟองคดีฟองวา นาย จ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูใหเชานาขายนาพิพาท
ใหนาง อ. โดยไมแจงใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชานาทราบกอนตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีคําวินิจฉัยแลว ผูฟองคดีไมพอใจจึงอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีเห็นวามติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีมติใหผูฟองคดีมีสิทธิซ้ือที่นาพิพาทคืนในราคา 
ไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท เปนการขัดตอกฎหมายและเปนการแสวงหากําไรจากชาวนาผูยากไร  
จึงฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนมติ
ดังกลาว และขอใหผูฟองคดีมีสิทธิซ้ือนาพิพาทคืนในราคาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ตกลงขายใหนาง อ. คําฟองและคําขอของผูฟองคดีจึงมีความหมายวา ผูฟองคดีใชสิทธิฟอง
ขอใหศาลเพิกถอนมติของเจาหนาที่ของรัฐ และขอบังคับซ้ือนาพิพาทคืนจากนาง อ. ซ่ึงเปนผูรับโอน
ที่นาจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไมไดเปน
การบังคับซ้ือนาพิพาทคืนจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตอยางใด  ดังน้ัน หากศาลปกครองมีคําบังคับ
ตามคําขอของผูฟองคดี ผลแหงคําพิพากษาของศาลในคดีน้ียอมมีผลบังคับแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ และมีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของนาง อ. 
ดังนั้น เพ่ือใหนาง อ. ไดมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนในการตอสูคดี อันเปน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม จึงสมควรที่ศาลปกครองชั้นตนจะเรียกนาง อ. 
ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม เม่ือปรากฏวาศาลปกครองชั้นตน
มิไดเรียกใหนาง อ. ผูรับโอนที่นาดังกลาวเขามาในคดีดวย จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน 
มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่เก่ียวกับกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง 
การรับฟงพยานหลักฐาน หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนกอนมีคําพิพากษา จึงมีเหตุ 
อันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
แลวกําหนดใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคดีใหมและพิพากษาใหมหรือมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ 



 

 

 
 
๙๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๕) 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองรวมสองขอหา โดยในขอหาที่สองผูฟองคดีมีคําขอ 
ใหศาลเรียกสมุดคําตอบของผูที่ผานการทดสอบความรู เพ่ือเขาสูตําแหนงพนักงานสอบสวน 
(สบ ๔) ในตําแหนงที่วางอยูทั้ง ๓๙ ราย รวมตลอดทั้งธงคําตอบและหลักเกณฑการใหคะแนน
และเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมด เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับสมุดคําตอบของผูฟองคดี ซ่ึงแมวาคําขอ
ดังกลาวจะอยูทายคําฟอง แตเม่ือพิจารณาสาระของคําขอแลว เปนกรณีที่ผูฟองคดีมีความประสงค
ใหศาลเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสองสงเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ ใหแกศาลเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาพิพากษาคดีตามขอ ๕๔ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ไมใชคําขอ
ที่ขอใหศาลกําหนดคําบังคับอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเปนดุลพินิจของศาลปกครองชั้นตนที่จะมีคําสั่งเรียกเอกสาร 
หรือพยานหลักฐานดังกลาวตามคําขอของผูฟองคดีหรือมีคําสั่งยกคําขอของผูฟองคดี  
แลวแตกรณี  ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะสั่งคําขอของผูฟองคดีวาควรเรียก 
พยานเอกสารตามคําขอมาประกอบการพิจารณาหรือไม ตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองในขอหาน้ี 
ไวพิจารณา น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๖/๒๕๕๖) 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนพนักงานเจาหนาที่ที่ มี อํานาจ 
ตามกฎหมายในการเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาของพาหนะบริษัทสายการบินที่เขามา 
ในราชอาณาจักรนอกเวลาราชการ โดยบริษัท ท. (ผูถูกฟองคดี) เปนบริษัทสายการบินที่มิได
จายเงินคาทําการลวงเวลาใหแกดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ตตามกําหนดเวลา  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทําการลวงเวลาดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดี
ไมชําระ จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้คาทําการลวงเวลา
พรอมดอกเบี้ยน้ัน เห็นวา ในการเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาของพาหนะบริษัทสายการบิน 
ที่เขามาในราชอาณาจักรนอกเวลาราชการ น้ัน กฎหมายกําหนดใหผูที่ถูกเจาพนักงานเรียกเก็บเงิน
คาทําการลวงเวลาใหแกดานตรวจคนเขาเมือง คือเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ  
ซ่ึงตามหนังสือที่ผูฟองคดีแจงเตือนใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทําการลวงเวลาที่คางชําระ 
ปรากฏวาไดมีการเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาจากสายการบินหลายสาย แตไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีในคดีน้ีเปนเจาของสายการบินดังกลาวแตอยางใด และไมปรากฏวาการฟองคดีน้ี 
ผูฟองคดีฟองเรียกเงินคาทําการลวงเวลาจากผูถูกฟองคดีโดยอาศัยมูลหน้ีใด เม่ือขอเท็จจริง 
ยังไมชัดเจนวาผูถูกฟองคดีมีฐานะเปนเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่มิไดจายเงิน 
คาทําการลวงเวลาใหแกดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ตตามกําหนดเวลา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงยังไมปรากฏ
ชัดแจงวาผูฟองคดีอาศัยอํานาจใดในการเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาจากผูถูกฟองคดี อีกทั้ง
ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาในระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี หรือระหวางผูถูกฟองคดี 
กับบริษัทสายการบินที่ตองถูกเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาดังกลาววามีความเชื่อมโยง
เก่ียวพันกันอยางไร กรณีจึงถือไดวาขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมายังไมเพียงพอ 
แกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังใหศาลปกครองชั้นตน
ไปดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับประเด็นดังกลาวอีกคร้ังแลวมีคําสั่งใหมไปตามรูปคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๗) 

  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูฟองคดี) ฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ด
ทําผิดสัญญาทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งเจ็ดรวมกันคืนเงิน
ตามสัญญาใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดียื่นคําคัดคานคําใหการ ศาลปกครองชั้นตนไดสงสําเนา
คําคัดคานคําใหการและหมายแจงใหทําคําใหการเพ่ิมเติมใหเฉพาะผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๖ เทาน้ัน การกระทําของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงเปนการไมเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดทราบถึง
ขออางหรือขอแยงของผูฟองคดี และไมเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีดังกลาวไดแสดงพยานหลักฐาน
ของฝายตนหรือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย การกระทําดังกลาวจึงเปนการไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ตอมา เม่ือศาลปกครองชั้นตน
กําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลปกครองชั้นตนไดแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงใหเฉพาะผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทราบ โดยไมไดแจง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๗  
การกระทําดังกลาวจึงไมไดเปนการแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
ตามขอ ๖๒ วรรคสอง แหงระเบียบขางตน และในการกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก  
ศาลปกครองชั้นตนไดแจงกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแกคูกรณี เฉพาะผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ แตไมไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ทราบ การกระทําดังกลาวจึงไมไดเปน
การแจงกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกใหคูกรณีทราบตามขอ ๘๓ วรรคสอง แหงระเบียบ
เดียวกัน และเปนการที่ไมไดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบ 
ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขางตน  อีกทั้ง เม่ือศาลปกครองชั้นตนกําหนด 
วันนัดฟงคําพิพากษา ศาลปกครองชั้นตนไดแจงกําหนดวันนัดฟงคําพิพากษาแกคูกรณี  
เฉพาะผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ โดยไมไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  



 

 

 
 
๙๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ทราบ การกระทํา
ดังกลาวจึงไมไดเปนการแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษาตามมาตรา ๖๙ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การกระทําของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว
จึงเปนการที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา  
และในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๖) 

 

๒.๔ การแจงวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (ขอ ๖๒ วรรคหน่ึง)  
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๕ การรับฟงพยานหลักฐาน (ขอ ๖๔ - ขอ ๖๘) 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๖ วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
 

  ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง (ขอ ๖๙ - ขอ ๗๔) 

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ 
 

   คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 
    ผูฟองคดีรับราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษฟองวา การคัดเลือก

ขาราชการเพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
และเจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอน
ประกาศของผูถูกฟองคดี เรื่อง รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือก และขอใหศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวโดยขอใหศาลมีคําส่ังใหกรมสอบสวนคดีพิเศษระงับการออกคําสั่ง
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสําหรับขาราชการผูผานการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและตําแหนง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ เห็นวา ถึงแมคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนจะระบุวา 
เปนคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง แตในคําสั่งดังกลาวไดสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับ 
การออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
และตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน เน้ือหาของคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
จึงเปนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
อันเปนคําสั่งที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
มีเหตุอันสมควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิจารณาดําเนินการใหมตอไปตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๕๕) 

 

    คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
    ผูฟองคดีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลรอนพิบูลย (ผูถูกฟองคดี)  

มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดแกเทศบาลตําบลรอนพิบูลย 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา การใหผูฟองคดีตองชดใชเงิน
จํานวน ๑,๗๔๕,๓๓๖ บาท ไปกอนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดี ยอมเปนภาระและเปนที่เดือดรอน
อยางยิ่งแกผูฟองคดี และยอมสงผลกระทบตอการศึกษาของบุตรผูฟองคดีและการรักษาพยาบาล
ภรรยาของผูฟองคดีอันเปนการยากที่จะเยียวยาในภายหลัง ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 
เน่ืองจากหากผูฟองคดีไมชําระเงิน ผูถูกฟองคดีตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 
โดยจะตองมีหนังสือเตอืนใหผูฟองคดีชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน 
ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน ผูถูกฟองคดีจึงจะสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพยสินของผูฟองคดีและขายทอดตลาดตอไปตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากผูฟองคดีเห็นวาการใชมาตรการบังคับ 
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายอยางรายแรงยากแกการเยียวยา
แกไขในภายหลังแลว ผูฟองคดียังสามารถที่จะยื่นคําขอตอศาลเพ่ือใหกําหนดมาตรการ 
คุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีใหมไดอีก เห็นวา ยังรับฟงไมไดวาหากใหคําสั่ง 
ทางปกครองที่เปนเหตุพิพาทคดีน้ีมีผลใชบังคับตอไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 
ที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง กรณียังไมเขาเง่ือนไขในประการที่สองของขอ ๗๒  
วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงยังไมสมควรที่จะทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่เปนเหตุพิจารณาคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๓๒/๒๕๕๕) 

 

    คําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง 
    ผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสี่เปนขาราชการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหมมีคําขอใหทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูถูกฟองคดี (คณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ)  
ที่ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมร้ือถอน ขนยายทรัพยสินออกจากที่พิพาทภายใน  
๖ เดือน เห็นวา คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาที่พิพาทเปนที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  



 

 

 
 
๙๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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(ผูรองสอด) ไดแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไปทําสัญญาเชาและเสียคาเชา 
ที่พิพาท แตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไมยินยอมทําสัญญาเชา ผูรองสอดจึงมีหนังสือ
ขอที่พิพาทคืนและมีการนําขอพิพาทดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจารณาของผูถูกฟองคดี  
ซ่ึงไมปรากฏขอบกพรองในกระบวนการพิจารณาของผูถูกฟองคดี จึงยังไมถือวาเปนการออกคําสั่ง
ที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย และการใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังดังกลาวยอมเปนปญหา 
ในการดําเนินการเพ่ือยุติเรื่องระหวางหนวยงานของรัฐอันเปนการดําเนินการภายในของฝายบริหาร
และเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของรัฐ คําตัดสินชี้ขาดของผูถูกฟองคดีมีผลกระทบตอ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมอันเปนหนวยงานของรัฐที่จะตองถูกผูกพันตามคําชี้ขาด
ของผูถูกฟองคดี ไมไดมีขอกําหนดที่เปนการกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบสี่คน
โดยตรง การใหคําส่ังดังกลาวมีผลบังคับตอไปจึงยังไมถึงขนาดจะทําใหเกิดความเสียหาย 
อยางรายแรงแกผูฟองคดีทั้ ง เ จ็ดสิบสี่ที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง (คําสั่ ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๙/๒๕๕๕) 

 

    คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่ เพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาล 

    เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน เน่ืองจากผูฟองคดีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๑ (๖) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือขอเท็จจริง
ในชั้นนี้รับฟงไดวา ในการเตรียมการและการดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน 
ดอนเมืองบริรักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือจัดใหมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน และผูฟองคดีไดเขารวมการประชุมดวย ซ่ึงเปนขอเท็จจริง
ที่เพียงพอที่จะใหโอกาสผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงวา จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียนแลว กรณีจึงฟงไดวาในการออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดดําเนินการตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนั้น ในชั้นน้ีคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงนาจะชอบ
ดวยกฎหมายแลว สวนการใหคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผลใชบังคับตอไปในระหวาง 
การพิจารณาคดีจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดีจนยากแกการแกไขเยียวยา
หรือไม และการทุเลาการบังคับตามคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเปนการชั่วคราวในระหวาง 
การพิจารณาคดีเปนอุปสรรคแกการบริหารของรัฐหรือไม น้ัน เห็นวา เม่ือศาลไดวินิจฉัยขางตน
ไปแลววาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๘๑ 
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นาจะชอบดวยกฎหมายแลว กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวตอไป เพราะหาทําให 
ผลเปลี่ยนแปลงเปนใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุ
แหงการฟองคดีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๕๗) 

 

    คําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังกําหนดคาปรับทางปกครอง 
    คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่กําหนดให
ผูฟองคดีตองชําระคาปรับทางปกครอง เปนคําส่ังกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองที่มีผล 
มาจากการที่ผูฟองคดีฝาฝนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ให 
ผูฟองคดีจัดเก็บขอมูลแสดงตนของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บคาบริการ
ลวงหนาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน ซ่ึงผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนขอใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําขอหรือศาลไดมีคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แตอยางใด คําส่ังดังกลาว 
จึงยังมีผลใชบังคับ คําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนคําสั่งกําหนด
มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือใหคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ บรรลุผล และจากพยานหลักฐานยังไมอาจรับฟงไดวา คําส่ังกําหนด
มาตรการบังคับตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวนาจะไมชอบดวยกฎหมาย การท่ีใหคําสั่งดังกลาว
มีผลใชบังคับตอไป หากในที่สุดแลวศาลมีคําพิพากษาวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดียอมมีสิทธิเรียกคาปรับคืน จึงไมทําใหเกิดความเสียหายที่ยากแกการเยียวยาแกไข 
ในภายหลัง  อีกทั้ง การทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกลาวยอมเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของรัฐ 
เน่ืองจากทําใหเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทางปกครองขาดเครื่องมือในการดําเนินการ 
ใหคําสั่งทางปกครองนั้นบรรลุผล จึงเห็นวายังไมสมควรทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่กําหนด
คาปรับทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๕๗) 

 

    คําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองกรณีการแสดงฉลาก
ของบุหร่ีซิกาแรต 

    เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับขอกําหนดที่เปนขอพิพาทในคดีน้ี คือ ขอ ๓ และขอ ๖ (๓)  
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ 
ขอความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัย และชองทางการติดตอเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต
พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว เห็นวา เปนกรณีการออกขอกําหนดโดยไมนาจะเกินขอบเขตวัตถุประสงค
ของกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงเปนไปเพื่อการคุมครองประชาชน 
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และเยาวชน  ดังน้ัน ในชั้นนี้ประกาศดังกลาวจึงไมนาจะไมชอบดวยกฎหมายแตประการใด  
แมตอมาในภายหลังศาลจะพิพากษาหรือใหเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามกรณี
ดังกลาวน้ีก็อาจแกไขเยียวยาความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับจากการบังคับตามผล 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพิพาทได กรณีจึงไมเปนภาระเกินสมควร  อีกทั้ง  
เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงที่รับฟงไดวามีผูผลิตบุหร่ีรายอ่ืนพึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขตามพิพาทได จึงฟงไมไดวาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ตามพิพาทเปนปญหาในเชิงเทคนิคในการผลิตที่พึงจะปฏิบัติไมได จึงหาเปนการยากแกการแกไข
เยียวยาในภายหลังแตประการใดไม กรณีจึงไมครบเง่ือนไขแหงการที่ศาลปกครองจะมีอํานาจ
ออกคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎไดตามขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกคําขอทุเลาการบังคับ 
ตามกฎของผูฟองคดีทั้งสอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๗) 

 

    คําขอทุเลาการบังคับตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
เรื่อง จัดซ้ือรถซอมบํารุงถนนและปูพ้ืนผิวทาง 

    การที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (ผูถูกฟองคดี) ออกประกาศกําหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกที่จะจัดซ้ือลวนเปนการกําหนดคุณลักษณะ 
ที่มีความสัมพันธกับตัวรถบรรทุก ๑๐ ลอ และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการทํางานซอมบํารุง
พ้ืนผิวถนนลาดยางที่ไดรับความเสียหายเปนจํานวนหลายเสนทางใหมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง 
เพ่ือใหความปลอดภัยแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดวย ประกาศประกวดราคา 
ซ้ือรถยนตบรรทุก ชนิด ๑๐ ลอ เปนรถซอมบํารุงถนนและปูพ้ืนผิวทางไดในคันเดียวกัน จํานวน 
๑ คัน ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสของผูถกูฟองคดี อันเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป จึงนาจะชอบ
ดวยกฎหมาย  ฉะนั้น หากใหประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปยอมไมกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูฟองคดีและยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังแตอยางใด  อีกทั้ง ถนนบางแหง
ผิวถนนชํารุดหลุดลอน การซอมแซมจะตองปูพ้ืนผิวถนนใหม หากถนนไมไดรับการซอมแซม
ยอมทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน การมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศประกวดราคา
ของผูถูกฟองคดีไวเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดี จึงเปนอุปสรรคแกการบริหารงาน
ของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามประกาศ
ไวเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษา น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งกลับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๗) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    คําขอทุเลาการบังคับตามประกาศยกเลิกจุดผอนผันใหทําการคา 
หาบเร-แผงลอย 

    ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) มีอํานาจดุลพินิจ 
ที่จะกําหนดจุดผอนผันใหทําการคาหาบเร-แผงลอยได ในขณะเดียวกันก็มีอํานาจดุลพินิจ 
ที่จะยกเลิกจุดผอนผันใหทําการคาหาบเร-แผงลอยไดเม่ือมีเหตุอันสมควร ประกอบกับบริเวณ
ทางสาธารณะที่พิพาทเปนบริเวณที่รองรับผูโดยสารจากรถไฟฟาบีทีเอส จึงมีปญหาความคับคั่ง
และความไมสะดวกในการสัญจรบริเวณดังกลาว แมการยกเลิกจุดผอนผันใหทําการคาหาบเร-
แผงลอยจะทําใหผูคาตองหยุดคาขายอันมีผลกระทบตอรายไดในการเลี้ยงดูครอบครัว แตก็เปน
กลุมผูคาที่ไดรับอนุญาตผอนผันที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายเพียง ๒๖ ราย ซ่ึงเปนจํานวน 
ที่ไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสาธารณะที่มีมากกวา  
หากศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ยกเลิกจุดผอนผัน 
ใหทําการคาหาบเร-แผงลอย ยอมเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีทั้งสองไมอาจปฏิบัติหนาที่ 
ตามความรับผิดชอบของตนได และยังเปนปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ
ดังกลาวขางตน ที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามประกาศดังกลาว  
ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๖) 

 

    คําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังอนุญาตใหรับจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคับของสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทย 

    ผูฟองคดีฟองวา กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยอธิบดี
กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาอนุญาตใหรับจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทย (ผูฟองคดีที่ ๑) และอนุญาตใหรับจดทะเบียน
การแตงตั้งกรรมการของผูฟองคดีที่ ๑ ขึ้นใหมทั้งชุด ตามคําขอของนาย อ. (ผูฟองคดีที่ ๓)  
ซ่ึงอางตนวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากมติที่ประชุมใหญวิสามัญของผูฟองคดีที่ ๑ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
ของสมาคมและคําสั่งอนุญาตใหรับจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด  
และมีคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยใหระงับการใช
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของผูฟองคดีที่ ๑ และใบสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของผูฟองคดีที่ ๑ ขึ้นใหมทั้งชุด ไวเปนการชั่วคราวจนกวาคดี
จะถึงที่สุด เห็นวา ในการประชุมใหญของสมาคม หากที่ประชุมมีมติเสียงสวนใหญเปนประการใด 
อันไมขัดตอกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
มติที่ประชุมใหญน้ันนาจะถือวาชอบดวยกฎหมายตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองตอศาลแพงขอใหเพิกถอน 
มติที่ประชุมใหญวิสามัญดังกลาวแลว  ตอมา ศาลแพงมีคําส่ังยกคํารองเน่ืองจากผูรองไมมี
พยานหลักฐานที่จะนําสืบ  ดังน้ัน เม่ือยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลใหเพิกถอนมติในการประชุมใหญ
วิสามัญดังกลาว จึงตองถือวามติที่ประชุมใหญวิสามัญยังมีผลใชบังคับ จึงยังรับฟงไมไดวา 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีนาจะไมชอบดวยกฎหมาย กรณียังไมเขา
เง่ือนไขตามขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงยังไมสมควร 
ที่จะทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๑๗/๒๕๕๖) 

 

    คําขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัย 
มหิดล เรื่อง ยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธีภูษาบําบัดและขันชะเนาะ 

    ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามประกาศ 
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ยุบเลิกโครงการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองดวยวิธี
ภูษาบําบัดและขันชะเนาะของผูฟองคดีแลวมีคําส่ังยกคําขอดังกลาว คําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
จึงเปนที่สุด สวนที่นายแพทย ดร.ว. (ผูรอง) อุทธรณวา ในชั้นไตสวนเพ่ือพิจารณาคําขอ 
ทุเลาการบังคับตามประกาศดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนมิไดแจงใหผูรองเขามาชี้แจงโตแยง 
การนําเสนอของคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดี) น้ัน เห็นวา 
ในการพิจารณาคําขอของศาลเพื่อมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง ขอ ๗๑ 
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหศาลสงสําเนาคําขอ 
ใหคูกรณีทําคําชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน แลวนัดไตสวนคูกรณีเพ่ือมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอ
ดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูรองมิใชคูกรณี ศาลจึงไมจําตองแจงใหผูรองทําคําชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานและนัดไตสวนเพื่อมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกลาวของผูฟองคดีแตอยางใด (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๕/๒๕๕๗) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับ 

 

   คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษา 
   ผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังลงโทษใหผูฟองคดีออกจากการเปน
นักศึกษา จึงขอใหพิพากษาใหผูฟองคดีกลับเขาศึกษาตอ พรอมทั้งขอใหศาลกําหนดวิธีการ
คุมครองชั่วคราวโดยใหผูฟองคดีมีสิทธิลงทะเบียนเรียนและเขาเรียนในภาคการศึกษาดังกลาว 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ลงโทษ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูฟองคดีออกจากการเปนนักศึกษาไวชั่วคราว การที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังใหระงับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดี ยอมมีผลทําให 
ผูฟองคดีพนจากสภาพนักศึกษาทันที ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดี
จนยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง ในทางกลับกัน คําสั่งลงโทษใหผูฟองคดีออกจากการเปน
นักศึกษายอมเปนการปองปรามนักศึกษาสวนใหญไมใหเอาเยี่ยงอยางผูฟองคดี เพียงแตคําสั่ง
ดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับจนกวาคดีจะถึงที่สุด การทุเลาการบังคับตามคําสั่งเปนการใหโอกาส
ผูฟองคดีไดกลับเน้ือกลับตัวเปนนักศึกษาที่ดี และหากผูฟองคดียังกระทําซํ้าซ่ึงพฤติกรรมเกเร
ตอนักศึกษารายเดิมหรือรายอ่ืน ผูฟองคดียอมไมมีเหตุที่จะอางเพื่อใหไดรับการคุมครอง 
จากคําสั่งลงโทษออกจากการเปนนักศึกษาครั้งตอไปได  ทั้งนี้ คําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีไมเปนปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานหรือการจัดทํา
บริการสาธารณะของผูถูกฟองคดี หากแตเปนการคุมครองสิทธิของผูฟองคดีเปนการชั่วคราว
ระหวางที่คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลเทาน้ันที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังใหทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ลงโทษใหผูฟองคดีออกจากการเปนนักศึกษาไวชั่วคราว 
โดยใหผูฟองคดีลงทะเบียนและเขาเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามคําขอ
ของผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๐/๒๕๕๕) 

 

   คําขอใหทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงานผลิต
พลังงานไฟฟา 

   ผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยฟองวา ผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลติพลงังานไฟฟาใหแกบริษัท พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดพิจารณาออกใบอนุญาตจากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือไดใหความเห็นชอบ 
ในการจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวลตามหนังสือที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
เวียงเหนือในขณะนั้นไดลงนามเห็นชอบโดยไมผานที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เวียงเหนือ และกอนการออกใบอนุญาตดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือไมไดแจง
ขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการกอสรางโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล รวมทั้งขอดี 
ขอเสียใหผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยและประชาชนในชุมชนทราบ และไมไดมีการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาลงมติวาสมควรกอสรางโรงงาน 
ผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวลหรือไม คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีจึงมีปญหา
ความชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงเห็นไดวา หากใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอสรางโรงงานไฟฟาตามที่



 

 

 
 
๙๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดรับอนุญาตตอไป จนกระทั่งโครงการแลวเสร็จและมีการดําเนินการผลิตแลว ก็จะทําใหผูฟองคดี
ทั้งหนึ่งรอยคนและประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ดังที่อางมาในคําฟองและคํารองขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังและการบรรเทาทุกขชั่วคราว  
อันอาจเปนการยากที่จะเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในภายหลัง และเมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหถอยคําตอศาลปกครองชั้นตนในชั้นไตสวนวา 
หากศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาไมมีปญหา
เก่ียวกับการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตเห็นวาเปนผลกระทบที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จะไดรับเทาน้ัน  ดังน้ัน หากศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาดังกลาว จึงไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการ
บริการสาธารณะแตอยางใด จึงสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตดังกลาวไวกอน
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๒๖/๒๕๕๕) 

 

   คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังอายัดตามมาตรา ๑๒ แหงประมวล
รัษฎากร 

   ผูฟองคดีฟองวากรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังอายัดตาม
มาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร ที่ใหอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีในฐานะหุนสวนผูจัดการ 
โดยอายัดสิทธิเรียกรองในเงินเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ที่ไดรับจากเทศบาลตําบลหัวสะพาน ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลหัวสะพานเปนขาราชการการเมืองสวนทองถิ่น เงินเดือน เงินคาตอบแทน 
ประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษที่ผูฟองคดีไดรับจากเทศบาลตําบลหัวสะพาน 
ถือเปนเงินเดือนของขาราชการ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖  
วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว และขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังอายัดดังกลาวไวเปนการชั่วคราว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งอายัดเฉพาะในสวน
ที่เก่ียวกับเงินเดือนไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน  
เห็นวา เงินเดือนของผูฟองคดีมีลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด 
หรือรายไดอ่ืนในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ เงินเดือน
ของผูฟองคดีจึงอยูภายใตบังคับของมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ใหอายัดสิทธิเรียกรองเฉพาะสวนที่เปนเงินเดือนของผูฟองคดีจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การใหคําสั่งอายัดสิทธิเรียกรองในสวนที่เปนเงินเดือนของผูฟองคดีดังกลาวใชบังคับตอไป 
ยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีพของผูฟองคดีอันถือไดวาเปนความเสียหายอยางรายแรง 
ที่ยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง  อีกทั้ง คําส่ังทุเลาการบังคับดังกลาวมีผลเปนเพียง 
ใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งอายัดบางสวนเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเงินเดือน เพ่ือใหผูฟองคดี 
ดํารงชีพอยูตอไปไดเทาน้ัน จึงไมถึงขนาดที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
หรือจะเปนปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหทุเลา 
การบังคับตามคําส่ังอายัด เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเงินเดือนของผูฟองคดีไวกอนเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอยางอ่ืนน้ัน ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๖) 

 

    คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนงผูใหญบาน 

    การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง 
มีผลทําใหผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงผูใหญบานอยู กรณีจึงไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบาน 
แทนตําแหนงที่วางของผูฟองคดีตามประกาศอําเภอเมืองมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ไดเม่ือผูรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งผูใหญบานตามประกาศดังกลาว และไดมีการกําหนด
วันเลือกตั้งแลว กรณีถือไดวาผูรองเปนผูมีสวนไดเสียจากคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ัง 
ทางปกครองของศาลปกครองชั้นตนอันมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังตอศาลปกครองสูงสุด 
ตามขอ ๗๓ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริง 
ยังไมอาจชี้ชัดไดวาผูฟองคดีมีพฤติกรรมกระทําความผิดวินัยรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง 
การท่ีผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม (ผูถูกฟองคดี) รับฟงพยานบุคคลทั้งที่เปนพยาน 
ฝายผูรองเรียนหักลางพยานเอกสารที่ผูฟองคดีกลาวอาง  อีกทั้ง ไมมีการสอบพยานบุคคล 
รายอ่ืน ๆ ใหไดขอเท็จจริงเปนที่ยุติในประเด็นที่กลาวหากอนที่ผูถูกฟองคดีจะมีคําส่ังลงโทษ 
ปลดผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบาน คําส่ังดังกลาวจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย และการให
คําส่ังดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป ยอมมีผลทําใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผู ใหญบาน  
และตองจัดใหมีการเลือกผูใหญบานแทนตําแหนงที่วาง และเม่ือมีผูไดรับเลือกใหมาดํารงตําแหนง
ผูใหญบานดังกลาวแลว หากตอมาศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดี
ยอมมิอาจกลับมาดํารงตําแหนงผูใหญบานตามที่ไดรับการแตงตั้งไดอีก อันเปนความเดือดรอน
เสียหายที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง และการใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่พิพาท 
โดยใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูใหญบานตอไปเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืนไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ 



 

 

 
 
๙๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากกอนที่ผูถูกฟองคดีจะมีคําส่ังที่พิพาท ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังแตงตั้งผูรักษาการแทน
ผูใหญบาน เพ่ือทําหนาที่แทนผูฟองคดีแลว คดีจึงมีเหตุที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับ 
ตามคําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดีไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
ตามมาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๒ วรรคสาม 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๑/๒๕๕๖) 

 

   คําขอใหทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินที่ใหหนังสือยินยอม
ใหเขาใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสิ้นสุดลง 
   กรณีผูฟองคดีไดรับความยินยอมจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหเขาใชที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือใชในกิจการเหมืองแรทองคําตามที่ไดรับประทานบัตร แตผูฟองคดีไมชําระเงิน
คาตอบแทนการใชที่ ดินในเขตปฏิรูปที่ดินใหแกปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) มีมติใหหนังสือยินยอมใหเขาใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของผูฟองคดี 
สิ้นสุดลง โดยใหผูฟองคดีและบริวารออกจากท่ีดินพรอมร้ือถอนสิ่งปลูกสรางภายใน ๖๐ วัน  
เห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหหนังสือยินยอมใหเขาใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของ 
ผูฟองคดีสิ้นสุดลง ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีมีปญหาความชอบดวยกฎหมาย และโดยที่ 
ผูฟองคดีมีพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานประจําจังหวัดเลย จํานวน ๓๕๔ คน และพนักงาน
ของบริษัท ท. จํานวน ๒๒ คน มีลูกจางชั่วคราวอีก ๓๐๐ ถึง ๔๐๐ คน รวมครอบครัวของ
เจาหนาที่และพนักงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน หากใหมติดังกลาวมีผลตอไป พนักงานและลูกจาง
เหลาน้ีจะตองถูกเลิกจาง  อีกทั้ง กระบวนการเกี่ยวกับการทําเหมืองแรทองคําตองใชเงินทุน
จํานวนมาก ทั้งการกอสรางอาคารที่มีความม่ันคงถาวรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และตองใช
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตลอดจนเทคโนโลยีและเทคนิคขั้นสูง เม่ือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางจะทําใหเกิด
ความเสียหายเปนเงินหลายรอยลานบาท และหากภายหลังศาลพิพากษาใหผูฟองคดีชนะคดี
กลับมาดําเนินการทําเหมืองแรทองคําตอไป ผูฟองคดีจะตองลงทุนอีกคร้ังหน่ึงในการกอสราง
อาคาร ติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย ซ่ึงตองมี
คาใชจายจํานวนมาก การใหผูฟองคดีทําการสํารวจและทําเหมืองแรในบริเวณที่พิพาทตอไป 
จึงไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะแตอยางใด สมควรที่ศาล 
จะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหหนังสือยินยอมใหเขาใชที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินของผูฟองคดีสิ้นสุดลงไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเปนอยางอ่ืน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๕๗) 
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   คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษกักยาม 
   ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงโทษกักยามผูฟองคดี
จํานวน ๗ วัน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว และมีคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกลาวไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา  
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําส่ังทุเลาการบังคับการลงโทษกักยามผูฟองคดีตามคําสั่ง
ดังกลาวไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน เห็นวา ผูถูกฟองคดีมิไดแสดง 
ใหเห็นวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่ลงโทษกักยามผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราวกอนศาลจะไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน
ทําใหหรือจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของ 
ผูถูกฟองคดีแตอยางใด  อีกทั้ง คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวคงมีผลแตเพียงเปนการ
ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหลงโทษกักยามผูฟองคดี 
ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนเทาน้ัน โดยเหตุผล 
ของเรื่องแลวจึงยังไมอาจถือไดวาคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวทําใหหรืออาจจะทําให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของผูถูกฟองคดีแตอยางใด 
กรณีจึงเห็นวาไมสมควรมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับ 
ตามคําสั่งดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณตามคําขอของผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง 
ยังมีขอสงสัยเก่ียวกับสถานที่ในการเลนการพนันกันอยางถาวรและตอเน่ืองอันจะแสดงใหเห็นถึง
การบกพรองตอหนาที่ของผูฟองคดีจากการปลอยปละละเลยไมสนใจสืบสวนปราบปรามจับกุม
ผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับอบายมุขตามหนาที่ จึงทําใหมีขอสงสัยเก่ียวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ใหลงโทษกักยามผูฟองคดี และการลงโทษ
กักยามถือเปนการลงโทษท่ีกระทบตอสิทธิทางรางกายและเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของผูฟองคดี ซ่ึงหากใหคําสั่งดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป ยอมมีผลทําใหผูฟองคดีตองถูกนําตัว
ไปกักไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามที่ผูถูกฟองคดีเห็นสมควร หากตอมาศาลวินิจฉัยวา 
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและวินิจฉัยใหเพิกถอนคําสั่งขางตนแลว ผูฟองคดี 
ยอมไมอาจไดรับการเยียวยาแกไขหรือชดเชยเปนจํานวนเงินหรือโดยวิธีอ่ืนได จึงเห็นไดวา 
หากใหคําสั่งดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดี 
ที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  อีกทั้ง คดีน้ีหากตอมาศาลมีคําพิพากษาวาคําส่ังดังกลาว
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว ผูถูกฟองคดีก็ยังสามารถบังคับใหผูฟองคดีรับโทษตามคําสั่ง
ตอไปไดอีก สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีอางวาหากทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษกักยามผูฟองคดี
ตอไปน้ัน จะเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ เน่ืองจากหากผูฟองคดีไดรับการเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้นจากผู กํากับการเปนรองผูบังคับการ ผูถูกฟองคดีก็ไมสามารถลงโทษ 
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ผูฟองคดีตามคําสั่งดังกลาวได เพราะผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไมมีอํานาจลงโทษกักยาม 
รองผูบังคับการได น้ัน ขออางดังกลาวถือเปนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงยังไมแนนอน
วาจะเกิดขึ้นหรือไมและเม่ือใด จึงมิใชเหตุที่จะนํามากลาวอางได คดีจึงมีเหตุที่ศาลจะมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน การที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งทุเลาการบังคับการลงโทษกักยามผูฟองคดีตามคําสั่งดังกลาวชอบแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๓/๒๕๕๗) 

 

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขชั่วคราว (ขอ ๗๕ - ขอ ๗๗)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ 

 

    (๑) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
อยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 

    กรณีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือ
แกการบริการสาธารณะ 

 

    คําขอใหระงับการขุดลอกคลองและขุดวางทอบําบัดนํ้าเสียบริเวณ
หนาบานของผูฟองคดี 
    ผูฟองคดีฟองวา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดดําเนินการขุดลอกคลองและขุด
วางทอบําบัดนํ้าเสียที่บริเวณหนาบานของผูฟองคดี เปนเหตุใหบานและทรัพยสินของผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายในสวนของกําแพงบานของผูฟองคดีที่ติดกับคลอง หองน้ํา หองครัว อุปกรณ
เคร่ืองครัวเสียหายทั้งหมด ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหาย 
ใหผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟองจนกวาคดีจะถึงที่สุด  ตอมา ผูฟองคดีไดมี 
คําขอใหศาลไตสวนฉุกเฉินและขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการกอสรางบริเวณหนาบานของผูฟองคดี
ไวเปนการชั่วคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุด ซ่ึงตอมาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ระงับการขุดบอเพ่ือวางทอโดยวิธีการเดินทอใตดินตามโครงการกอสรางระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะบริเวณหนาบานของผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน เห็นวา หากมีการระงับการกอสรางดังกลาว
จะสงผลใหผูรับจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จได  ทั้งนี้
คงเหลือระยะทางวางทอตามโครงการเพียง ๙๗ เมตร และจะสงผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถ 
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ใชประโยชนจากโครงการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียซ่ึงเปนประโยชนตอสวนรวมได  
การระงับการขุดบอเพ่ือวางทอตามโครงการดังกลาวจึงยอมกอใหเกิดอุปสรรคแกการบริหารงาน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงไมมีเหตุสมควรใหบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือ 
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๓๘/๒๕๕๕) 

 

     คําขอใหเพิกถอนประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดและสอบ
คัดเลือกไดลําดับสํารองในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

     ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศรายชื่อผูสอบ
คัดเลือกไดและสอบคัดเลือกไดลําดับสํารองในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปน 
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยไมมีรายชื่อ
ผูฟองคดีเปนผูสอบได โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศ 
ฉบับดังกลาวและใหคืนสิทธิใหกับผูฟองคดี ตอมาศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
รับผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปกอน  
เห็นวา หลังจากการประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกแลวก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําซํ้า 
ในเหตุละเมิดหรือการกระทําที่ถูกฟองที่จะถือเปนเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครองตามขอ 
มาใชบังคับตามมาตรา ๒๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  อีกทั้ง คําขอ 
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวเปนคําขอเดียวกันกับคําขอตามคําฟองที่ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ซ่ึงหากศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการชั่วคราวตามคําขอก็มีผลเทากับวา 
ศาลมีคําบังคับตามฟองแลว ประกอบกับแมหากผูฟองคดีได รับความคุมครองใหเขาเรียน 
ในชวงเวลานี้ก็จะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ของภาคเรียนการศึกษาและไมมีสิทธิเขารับ 
การประเมินผลปลายภาคเรียนตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย  ดังนั้น เม่ือคํานึงถึง 
ความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
แกการบริหารงานของรัฐประกอบดวยแลว กรณีจึงยังไมมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครอง 
ตามที่ขอน้ันมาใช (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๔/๒๕๕๕ ที่ ๖๗๑/๒๕๕๕ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๕
ที่ ๗๒๒/๒๕๕๕ ที่ ๗๒๓/๒๕๕๕ และที่ ๘๐/๒๕๕๖ วนิิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 
 



 

 

 
 
๙๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยเขามาบริหารตลาดสถานีรถไฟ
ธนบุรีและทําสัญญากับผูฟองคดีโดยตรง 

     ผูฟองคดีทั้งหาสิบแปดนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหการรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เขาครอบครองพ้ืนที่ตลาด 
สถานีรถไฟธนบุรีนับตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคูสัญญากับ 
ผูฟองคดีทั้งหาสิบแปดโดยตรงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกรองใหบริษัท ย. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ชําระคาเชาคางชําระและคาตอบแทนอ่ืน ๆ ตามสัญญาระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หามผูถูกฟองคดีที่ ๒ กระทําการหรือยุงเก่ียวใด ๆ  
กับตลาดสถานีรถไฟธนบุรี และมีคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหศาลมีคําส่ังงดการตอสัญญาระหวาง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคูสัญญากับผูฟองคดี 
ทั้งหาสิบแปดโดยตรง และนําทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกทําประโยชนเปดซองประมูล
ตอไปเพ่ือประโยชนแหงรัฐ เห็นวา สัญญาเชาระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสองสิ้นสุดลงไปเม่ือวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผู เชายังคงครอบครองพื้นที่ตลาดอยูและ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงรับชําระคาเชาจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยไมทักทวง จึงตองถือวาคูสัญญา
เปนอันไดทําสัญญาใหมตอไปไมมีกําหนดระยะเวลาตามนัยมาตรา ๕๗๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงหลังจากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดทําสัญญาเชาที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือดําเนินการจัดหาประโยชนบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๕ สัญญาดังกลาวจึงมีผลสมบูรณ  ดังนั้น คําส่ังบรรเทาทุกขของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองระงับการปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพ่ือดําเนินการ
จัดหาประโยชนบริเวณสถานีรถไฟธนบุรีดังกลาว จึงเปนคําส่ังที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับที่สองซึ่งมีผลสมบูรณแลว การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ 
วิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาดังกลาว เปนผลใหคูสัญญาไมอาจ
ปฏิบัติตามสัญญาได จึงอาจกระทบตอความรับผิดชอบของการรถไฟแหงประเทศไทย และ 
เปนปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารกิจการของรัฐ จึงเห็นวายังไมสมควรกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของ 
ผูฟองคดีทั้งหาสิบแปดคน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๕๖) 

      
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําขอใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารและขอใหระงับ 
กอสรางอาคารพักอาศัยและกระทําการใด ๆ จนกวาคดีจะถึงที่สุด 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งหาฟองวา ผูฟองคดีทั้งหาเปนเจาของที่ ดิน 
แปลงขางเคียงของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๐ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
เลขท่ี ๓๐ /๒๕๕๑ และใบอนุญาตกอสรางอาคารเลขที่ ๑๒๙ /๒๕๕๑  ใหแกบริษัท ป .  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีการโอนสิทธิตามใบอนุญาตดังกลาวใหแก 
บริษัท ท. (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ทําใหผูฟองคดีทั้งหาที่มีที่ดินอยูติดกับที่ดินแปลงพิพาทดังกลาว 
ไมสามารถดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงที่ดินของตนได ขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาต 
กอสรางอาคารดังกลาว และขอใหมีคําส่ังใหมีการระงับการกอสรางอาคาร และสั่งหามมิให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการกอสรางหรือกระทําการใด ๆ จนกวาคดี 
จะถึงที่สุด เห็นวา ผูฟองคดีทั้งหาตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาผูถูกฟองคดีตั้งใจ 
จะกระทําซํ้าหรือกระทําตอไปซ่ึงการละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทําที่ถูกฟองรอง  
หรือผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอนเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดี 
ที่ยากแกการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในภายหลังอยางไร แตตามคําฟอง 
และคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาผูฟองคดีทั้ งห าอ างแต เ พียงว า  ผูฟองคดีทั้ งหา เปนเจ าของที่ ดิน 
ในบริ เวณใกล เคียง  ทําใหผูฟองคดีทั้ งห าที่ มีที่ ดินติด กับที่ ดินแปลงพิพาทดังกล าว 
ไมสามารถดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงที่ดินของตนได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ กอสรางอาคารพิพาทดังกลาวในที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และไมปรากฏวามีการกอสรางรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีทั้งหาหรือ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตั้งใจจะกระทําซํ้าหรือกระทําตอไปซ่ึงการละเมิด  
การผิดสัญญา หรือการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือผูฟองคดีทั้งหาจะไดรับความเดือดรอนเสียหาย
ตอไปเน่ืองจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ยากแกการเยียวยาแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายในระหวางพิจารณาของศาลกอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาต
กอสรางอาคารตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งหาดังกลาวอยางไร และขออางของผูฟองคดีทั้งหา
ที่วาหากการกอสรางอาคารดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายก็อาจไมเปนธรรมกับผูที่จะซื้อ 
อาคารพิพาทจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ น้ัน เปนเพียงการคาดการณของ 
ผูฟองคดีทั้งหาและไมไดเก่ียวของกับผูฟองคดีทั้งหาแตประการใด กรณีจึงถือไดวายังไมมีเหตุ
เพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
ตามคําขอของผูฟองคดีทั้งหา และไมอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการ



 

 

 
 
๙๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดีทั้งหาได 
ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๕๔  
วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) (ก) (ข) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓/๒๕๕๗) 

 

     คําขอใหเขาไปขายของไดในพ้ืนที่บริเวณริมฝงแมนํ้าปง 
     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสี่สิบฟองวา ผูฟองคดีทั้งสี่สิบประกอบอาชีพ

คาขายดอกไมสดหลังตลาดตนลําไย ซ่ึงตั้งอยูภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม 
(ผูถูกฟองคดี) ผูถูกฟองคดีไดขอความรวมมือกับผูฟองคดีทั้งสี่สิบใหยายออกจากพื้นที่คาขายเดิม
เพ่ือใหบริษัทที่ไดรับสัมปทานจากผูถูกฟองคดี เขาดําเนินการกอสรางเปนตลาดดอกไม  
โดยผูถูกฟองคดีไดใหสัญญาวาเม่ือกอสรางแลวเสร็จจะใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบกลับเขาไปคาขาย 
ยังพ้ืนที่เดิม แตถาไมมีการกอสรางจะใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบกลับเขาคาขายที่เดิม ปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีไมไดจัดระเบียบและจัดสรรพ้ืนที่ใหเหมาะสม และผูฟองคดีบางรายไมสามารถ 
ยายกลับเขามาได เน่ืองจากไมมีพ้ืนที่รองรับ  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดใชแทนคอนกรีตปดก้ัน 
หนารานคาของผูฟองคดีริมฝงแมนํ้าปง ทําใหคาขายไมได ขอใหศาลปกครองมีคําสั่งให 
ผูฟองคดีทั้งสี่สิบไดเขาขายของในพื้นที่เดิมบริเวณริมฝงแมนํ้าปง จนกวาผูถูกฟองคดีจะไดจัดสรร
พ้ืนที่หลังตลาดตนลําไยใหแลวเสร็จตามแผนผังเดิมของผูถูกฟองคดีในป พ.ศ. ๒๕๔๖  
ใหยกแทนคอนกรีตทั้งหมดที่ก้ันพ้ืนที่คาขายริมฝงแมนํ้าปงเดิมทั้งหมดออกทันที และผูฟองคดี
ทั้งสี่สิบยื่นคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว ขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดียกแทนคอนกรีตที่ปดก้ัน
รานคาริมฝงแมนํ้าปงออกทั้งหมด ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดียกแทนคอนกรีต 
ซ่ึงปดก้ันบริเวณหนาเต็นทจํานวน ๓ หลัง ของผูฟองคดีที่ ๓๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๐ ที่ไมไดรับ 
การจัดสรรพ้ืนที่ใหคาขายในบริเวณตลาดตนลําไย ออกเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดหรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งบรรเทาทุกขชั่วคราว โดยอางวาจะตองใชพ้ืนที่ในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนทางเดินเทาริมแมนํ้าปงฝงตะวันตก และผูถูกฟองคดีไดจัดสรรพ้ืนที่ใหกลุมของผูฟองคดี
ที่ ๓๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๐ แลว เห็นวา เปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๓๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๐ ยังสามารถ
จัดกิจการคาของตนใหสอดคลองกับสภาพของสถานที่ที่ผูถูกฟองคดีจัดหาใหได กรณีจึงถือไดวา 
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ศาลอาศัยเปนหลักในการมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และไมมีเหตุ 
เพียงพอที่จะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ตามที่กําหนดไวเดิมอีกตอไป ประกอบกับผูถูกฟองคดีจะตองใชพ้ืนที่ริมทางเทาบริเวณที่ตั้งเต็นท
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จํานวน ๓ หลัง ของผูฟองคดีที่ ๓๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๐ ในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนทางเดินเทาริมแมนํ้าปงฝงตะวันตก การกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ผูฟองคดีขอ จึงอาจเกิดปญหาและอุปสรรค 
แกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีได การท่ีศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งยกเลิกมาตรการ 
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา จึงเปนไปตามมาตรา ๒๖๒ 
วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกอบขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๗) 

 

     คําขอใหกําหนดวาระการประชุมเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาจากรายช่ือที่ไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี 

     คดีน้ีผูฟองคดีที่ ๑ นําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหสภามหาวิทยาลัยบูรพา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยบูรพา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กําหนดวาระ 
การประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพาจากรายชื่อที่ได รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
โดยเร็วและเรงดวน และมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ  
เ พ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีที่ ๑ ที่ขอใหศาลมีคํา ส่ังให 
มีการประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเปนวาระพิเศษสําคัญ 
โดยเรงดวน เห็นไดวา คําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนคําขอใหศาลมีคําส่ังอยางเดียวกันกับคําขอ 
ใหศาลมีคําพิพากษาและกําหนดคําบังคับตามคําขอทายฟอง ซ่ึงหากศาลมีคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ มีคําขอ ยอมมีผลเปนการตัดสินชี้ขาดคดีน้ีเสียแลวตั้งแตในชั้นการพิจารณา 
คําขอเก่ียวกับการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษา กรณีจึงยังไมมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครองตามที่ขอน้ันมาใช  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑/๒๕๕๗) 

 

     คําขอใหเพิกถอนประกาศที่ใหผูฟองคดีไปลงนามในสัญญาเชา 
และชําระคาเชา 

     ผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาประกอบอาชีพคาขายในตลาดนัด
กรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ฟองวา ได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ 
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การรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศรวม ๕ ฉบับ ใหผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาไปลงนามในสัญญาเชาและชําระคาเชา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทั้ง ๕ ฉบับดังกลาว รวมทั้งหามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นาย ย. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) นาย จ.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) รวมทั้งบริวารของผูถูกฟองคดีทั้งสามกระทําการรบกวนการครอบครอง 
และการขายสินคาของผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาในตลาดนัดจตุจักรกอนศาลมีคําพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิเคราะหแลวเห็นวา 
แมวาในระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ 
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นตนซึ่งเปนศาลที่รับคําฟองไวพิจารณาจะตองรอ 
การพิจารณาคําขอวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาไวกอน ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ 
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกา 
ยื่นคํารองขอกอนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกตอศาลปกครองชั้นตน เพ่ือใหศาลกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา อันเปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาใชสิทธิทางศาล ซ่ึงเปนสิทธิที่มาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไว การใชสิทธิทางศาลดังกลาวของผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาจึงยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันศาลในการใชบังคับกฎหมาย 
และการตีความกฎหมายตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญน้ี และศาลปกครองชั้นตน 
ซ่ึงเปนศาลที่รับฟองไวพิจารณายอมมีอํานาจมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาคนได 
และเห็นวา ในการดําเนินกิจการบริหารพ้ืนที่ เชาตลาดนัดจตุจักรของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะดําเนินการไปได ตองมีการเก็บคาเชาจากผูเชา และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูคาสวนใหญ
สามารถชําระคาเชาในอัตราใหมที่เพ่ิมสูงขึ้นได และหากผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกา 
เห็นวาคาเชาในอัตราใหมสูง รายไดไมคุมกับคาเชา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกามีสิทธิ 
ที่จะไมเขาทําสัญญาเชาได  อีกทั้ง ผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกามิไดแสดงใหศาลเห็นวา  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกามีรายไดไมเพียงพอตอการจายคาเชาในอัตราใหมอยางไร  
แตหากศาลส่ังบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกา
อาจเปนเหตุใหผูคารายอ่ืนกระทําตามและเปนผลใหรายไดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะนําไปใช
เพ่ือกิจการรถไฟเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชนตองเสียไป  อีกทั้ง หากศาลพิพากษาให 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกาชนะคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐยอมตองคืน
เงินคาเชาสวนที่ชําระไวเกินใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกา เม่ือชั่งนํ้าหนักความเดือดรอน
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เสียหายของผูฟองคดีทั้งเจ็ดรอยแปดสิบเกากับขอขัดของในการบริหารจัดการตลาดนัด 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงจําตองอาศัยเงินรายไดจากคาเชาแผงคาแลว กรณีจึงยังไมมีเหตุ
เพียงพอที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองหรือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งเ จ็ดรอยแปดสิบเกา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๑๔/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ)) 

 

     กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาไมมีเหตุผลเพียงพอ 
ที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองหรือบรรเทาทุกขชั่วคราวมาใชได เน่ืองจาก 
ความเสียหายของผูฟองคดีไมยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง 
 

     คําขอหามมิใหตอสัญญาเชาที่ ดินพิพาทกับสหกรณปศุสัตว 
จังหวัดขอนแกน จํากัด 
     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และ 
ผูรองสอดโดยหามมิใหสํานักงานการปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดขอนแกน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ตอสัญญาเชาที่ดินพิพาทกับสหกรณปศุสัตวจังหวัดขอนแกน จํากัด ไวกอนเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน เห็นวา ไมมีประเด็นแหงคดีพิพาทวา  
สัญญาเชาที่ดินพิพาทระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมกับสหกรณปศุสัตว
จังหวัดขอนแกน จํากัด ชอบดวยกฎหมายหรือไม และไมปรากฏขอเท็จจริงวาในการ 
ตอสัญญาเชาที่ดินพิพาทกับสหกรณปศุสัตวจังหวัดขอนแกน จํากัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมไดมอบอํานาจใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูทําสัญญาแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมใชคูสัญญา กรณีจึงไม มี มูลและมีเหตุ เพียงพอที่ศาลจะนํามาตรการหรือวิธีการ 
เพ่ือคุมครองตามที่ผูฟองคดีทั้งสี่และผูรองสอดขอมาใชได เน่ืองจากมีการตั้งใจที่จะกระทําซํ้า
หรือกระทําตอไปซึ่งการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือผิดสัญญา หรือผูฟองคดีทั้งสี่และผูรองสอด 
จะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอไปเน่ืองจากการตอสัญญาเชาที่ดินพิพาท ประกอบกับ
ขอเท็จจริงปรากฏวา ปจจุบันน้ีผูฟองคดีทั้งสี่และผูรองสอดมิไดทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
มาเปนเวลา ๑๕ ปเศษแลว และหากคดีน้ีถึงที่สุดแลวศาลมีคําพิพากษาวาที่ดินพิพาทเปนของ 
ผูฟองคดีทั้งสี่และผูรองสอด ผูฟองคดีทั้งสี่และผูรองสอดยอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาล 
เพ่ือเรียกคาเสียหายจากการที่ไมไดใชประโยชนในที่ดินพิพาทจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมได จึงไมเปนการยากท่ีจะเยียวยาใหแกผูฟองคดีทั้งสี่และผูรองสอด 
ในภายหลัง จึงไมอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ  
เ พ่ือบรรเทาทุกขชั่ วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟ องค ดีทั้ งสี่ และผู ร องสอดได 



 

 

 
 
๙๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕/๒๕๕๖) 
 

     คําสั่งใหทําการทดลองและหยุดทดลองเคร่ืองจักร (หลอมโลหะ)  
     การที่ สํ า นักงาน อุตสาหกรรมจั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งใหบริษัท ซ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทําการทดลองและหยุดทดลอง
เคร่ืองจักร (หลอมโลหะ) เปนคราว ๆ เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจในการพิจารณา
ออกคําสั่งในแตละคราว โดยคําสั่งแตละคราวนั้นเกิดและสิ้นผลตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลา 
ที่ กําหนดในแตละคราว  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคํา ส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการตามกฎหมาย ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ใหหยุดทดลองเคร่ืองจักรโดยเครงครัดตอไป จึงเปนการสั่งภายหลังจากเหตุที่ผูฟองคดี 
ทั้งเกาสิบสี่คนรองตอศาลนั้นไดสิ้นผลลงไปแลว แมจะเปนกรณีที่อาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตั้งใจกระทําซํ้าหรือกระทําตอไป แตเปนเรื่องในอนาคตที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใชดุลพินิจ 
ในการออกคําสั่งที่ตองอาศัยขอเท็จจริงและเหตุผลที่สมควรและชอบดวยกฎหมาย หากการใช
ดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งเกาสิบสี่ก็ชอบที่จะดําเนินคดี
เปนอีกเรื่องหนึ่ง ศาลปกครองไมอาจที่จะไปยับยั้งหรือออกคําสั่งหามผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมใหใช
ดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครองในอนาคตที่ยังไมเกิดและไมแนใจวาจะเกิดขึ้นหรือไมได 
ดังนั้น เ ม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ ไมได ดําเนินการ 
ตามกฎหมาย  ติดตาม  ตรวจสอบและควบคุมใหผูถูกฟองคดีที่  ๒  ปฏิบัติตามคําสั่ ง 
ใหหยุดทดลองเครื่องจักรแตประการใด กรณีจึงยังไม มีเหตุ อันควรที่ศาลตองมีคําสั่ ง 
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของ 
ผูฟองคดีทั้งเกาสิบสี่ จึงมีคําสั่งกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกคําขอใหศาล 
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอ 
ของผูฟองคดีทั้งเกาสิบสี่ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๕๘) 
 

     คําขอใหทําการเปดคลองและใชอํานาจสั่งใหทําการเปดคลองสงนํ้า
ที่ถูกปดกลบใหเหมือนเดิม 
     ผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการขาดแคลนน้ําเพ่ือใชทําการปลูกขาวและเลี้ยงสัตว เน่ืองจากผูเชาที่ดิน 
ของผูรองสอดซ่ึงเปนที่ดินดานทิศตะวันออกติดคลองชลประทานไดทําการปดกลบคลองสงนํ้า
สายยอยจากคลองชลประทานดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองอางวาเปนคลองสงนํ้าที่ผาน 
กลางที่ดินของผูรองสอดเพ่ือสงน้ําผานตอไปยังที่ดินของผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดมีหนังสือรองเรียนตอองคการบริหารสวนตําบลลําเหย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แลว แตไมมี 
ความคืบหนาใด ๆ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําการเปดคลองหรือใชอํานาจสั่งใหผูรองสอดทําการเปดคลองสงนํ้าที่ถูกปดกลบใหเหมือนเดิม
โดยใชเสนทางตามผังเดิมของกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
กับขอใหผูที่กลบปดคลองทั้งหมดรับภาระคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขุดเปดคลอง 
ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหศาลมีคําส่ังใหทําการเปดนํ้าเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของผูฟองคดีทั้งสอง เห็นวา คําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสอง เปนคําขอเดียวกันกับคําขอตามคําฟอง 
ที่ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจสั่งใหผูรองสอดเปดคลองสงน้ําที่ถูกปดกลบ 
ใหเหมือนเดิม ซ่ึงหากศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการชั่วคราวใหก็มีผลเทากับวา ศาลไดวินิจฉัย 
และมีคําบังคับตามฟองแลว ประกอบกับการที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการขาดแคลนนํ้าเพ่ือใชทําการเกษตร และหากจะทําใหขาวที่ปลูกไวของผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับความเสียหาย โดยเกิดขึ้นจากการกระทําของผูรองสอดท่ีปดกลบคลองสงนํ้าแลว 
ก็มีสิทธิฟองรองดําเนินคดีเพ่ือใชสิทธิเรียกรองใหผูรองสอดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี
ทั้งสองไดตามกฎหมาย กรณีจึงยังไมมีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ผูฟองคดีทั้งสองรองขอมาใชได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๑/๒๕๕๖) 
 

     กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาไมมีเหตุผลเพียงพอ 
ที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองหรือบรรเทาทุกขชั่วคราวมาใชได เน่ืองจาก 
เปนการกระทําที่มิไดเก่ียวเน่ืองกับคําสั่งทางปกครองที่ฟองขอใหเพิกถอน 
 

     การกระทําที่มิไดเก่ียวเนื่องกับคําสั่งทางปกครองที่ฟองขอให 
เพิกถอน 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้ งสิบหาเปนคณะกรรมการชุมชนวังไพเวช 
ฟองวาผูอํานวยการเขตดอนเมือง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตกอสรางสะพานไมชั่วคราว
ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และออกใบอนุญาตใหขุดดิน /ถมดิน 
ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ใหแกบริษัท ม. (ผูรองสอดที่ ๒) โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนไดรับความเดือดรอนเสียหาย โดยมีคําขอ 
ทายฟอง ๓ ขอ สรุปไดดังน้ี (๑) ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังที่อนุญาตกอสรางสะพานไมชั่วคราว
ตามใบอนุญาตดังกลาว (๒) ขอใหศาลระงับการอนุญาตถมดินตามใบอนุญาตดังกลาว  



 

 

 
 
๑๐๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด (๓) ขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่ วคราว  มิ ให มีการนํารถบรรทุกดินผานเข าออกชุมชนวั งไพเวช  ถนนสรงประภา  
ซอยสรงประภา ๒๒ และระงับไมใหมีการกอสรางสะพานไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมี 
คําพิพากษาถึงที่สุด เม่ือการถมดินของผูรองสอดที่ ๒ เปนการกระทําการที่มิไดเก่ียวเนื่อง 
กับใบอนุญาตกอสรางสะพานไมชั่วคราวที่ผูฟองคดีทั้งสิบหานํามาฟองขอใหศาลเพิกถอน 
ในคดีน้ี แตเปนการกระทําโดยอาศัยคําสั่งอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามใบอนุญาต 
ขุดดิน/ถมดินอีกคําส่ังหน่ึงตางหาก ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสิบหาก็มิไดฟองตอศาลเพื่อขอใหศาล 
เพิกถอนคําส่ังอนุญาตใหมีการขุดดิน/ถมดินดังกลาวแตอยางใด การที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
โดยหามมิใหผูรองสอดท้ังสองนํารถบรรทุกดินผานเขาออกชุมชนวังไพเวช ถนนสรงประภา  
ซอยสรงประภา ๒๒ ไวเปนการชั่วคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุด หรือจนกวาผูรองสอดทั้งสอง 
จะไดเสนอมาตรการหรือแผนการในการขนดินที่จะปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกชุมชน ว. 
รวมทั้ งแผนการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและศาลมีคําสั่ ง เปนอยาง อ่ืนนั้น  
ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย จึงมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยก 
คําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๕๗) 
 

    (๒) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนของผูขอ
ในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒ )  กรณีที่ศาลปกครองมี คําสั่ ง กําหนดมาตรการหรือวิ ธีการ 
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว  

 

   (๑) กรณีขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 

     คําขอใหระงับหรือปองกันมิใหเกิดปญหาเร่ืองฝุนละอองจากการ
กอสรางอาคาร   

     ผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหผูรองสอด 
กอสรางอาคารโครงการเดอะคัลเลอร เฟส ๑ แตในการกอสรางผูรองสอดไมไดจัดใหมี 
การปองกันฝุน ทําใหผูฟองคดีซ่ึงพักอาศัยอยูใกลเคียงไดรับความเดือดรอนเน่ืองจากแพฝุน  
มีผื่นคันและผิวหนังอักเสบบริเวณหลังตองออกไปพักอาศัยอยูที่ อ่ืน เม่ือกลับมาอยูอาศัย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามเดิมก็ยังมีอาการแพฝุนอยู อีก และในระหวางพิจารณาคดีของศาลปกครองช้ันตน  
ผูรองสอดยังดําเนินการกอสรางอาคารสูง ๒ ชั้น จํานวน ๗ หอง อยูหางจากบานของผูฟองคดี
ประมาณ ๑๐๐ เมตร และกอสรางอาคารพักอาศัยจํานวน ๒๐ หอง อยูหางจากบานของ 
ผูฟองคดีประมาณ ๖๐๐ เมตร ซ่ึงแมวาการกอสรางอาคารท้ังสองแหงดังกลาวจะอยูในระหวาง
การตกแตงภายใน และไดจัดใหมีการปองกันฝุนจากกรณีการขัดพ้ืนกระเบื้องโดยใชสแลน 
หรือผาใบคลุมเฉพาะจุดก็ตาม เห็นไดวาผูรองสอดมิไดจัดใหมีการปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย
จากการกอสรางในโครงการตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมไดติดตั้งโครงผาใบหรือวัสดุอ่ืน 
ที่เทียบเทาหรือดีกวาในบริเวณที่กอสราง รวมทั้งไมไดทําการปดกวาดฝุน และฉีดนํ้าเพ่ือปองกัน
ฝุนละอองฟุงกระจาย จึงยอมมีปญหาเร่ืองฝุนละอองหรือสิ่งสกปรก อันเนื่องจากการ 
กอสรางอาคารไดเสมอ ซ่ึงปญหาเร่ืองน้ีนอกจากจะมีผลตอบุคคลเปนการเฉพาะตัวแลว  
ยังมีผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอมเปนสวนรวมอีกดวย จึงเปนหนาที่ของผูรองสอด 
ในฐานะผูที่ ได รับใบอนุญาตกอสรางอาคารจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
และเงื่อนไขทายใบอนุญาตโดยเครงครัด ประกอบกับผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น 
มีอํานาจหนาที่ โดยตรงในการตรวจสอบควบคุมดูแลผูรองสอดใหดําเนินการดังกลาว 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
จึงไมเปนปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐแตอยางใด กรณีจึงมีเหตุอันสมควร 
ที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
ตามคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๕) 

 

     คําขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหระงับการกอสรางอาคารและรื้อถอน
อาคารออกไปจากที่ดินพิพาท 

     กรณีผูฟองคดีไดนําพนักงานเจาหนาที่เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน 
แตเทศบาลนครขอนแกน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือคัดคานโดยอางวาที่ ดินดังกลาว 
เปนทางสาธารณประโยชน  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสราง
อาคารที่บานพิพาท และใหผูฟองคดีร้ือถอนบานพิพาท ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังทั้งสอง 
จึงไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลปกครอง ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ทั้งสองคําสั่งและขอใหศาลมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองทั้งสองดังกลาว 
ไวกอนเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งใหยกคําขอทุเลา
การบังคับของผูฟองคดีแตผูฟองคดียังไมดําเนินการรื้อถอนอาคาร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออก
ประกาศวาจะเขาทําการรื้อถอนอาคารของผูฟองคดี โดยผูฟองคดีจะตองเสียคาใชจายในการรื้อถอน 



 

 

 
 
๑๐๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองที่สั่งใหผูฟองคดีระงับ 
การกอสรางและรื้อถอนอาคารออกไปจากที่พิพาท อันเปนประเด็นเนื้อหาของคดีที่ศาลปกครองชั้นตน
จะตองวินิจฉัยตอไปคําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูล เม่ือประกาศฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป
ในระหวางการพิจารณาคดีน้ีจะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย เน่ืองจาก 
การดําเนินการเขาร้ือถอนของผูถูกฟองคดีทั้งสองอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําที่ถูกฟองรอง 
กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน 
การพิพากษาคดีตามที่ผูฟองคดีขอมาใชได และการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวตามคําขอของผูฟองคดี ที่ขอใหระงับการร้ือถอนอาคารของผูฟองคดี 
ในที่ดินพิพาทตามประกาศไวกอนเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาก็ไมเปนอุปสรรค
แกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีทั้งสองหรือแกการบริการสาธารณะแตอยางใด ที่ศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการร้ือถอนอาคารของผูฟองคดีในที่ดินพิพาท น้ัน  
ชอบแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๗๗ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕๕ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๐/๒๕๕๕) 

 

     คําขอใหควบคุมการประกอบกิจการซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอน 
     ผูฟองคดีฟองวาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 

ผูอํานวยการเขตธนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เจาหนาที่อนามัย ๖ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ละเลยตอหนาที่ปลอยใหนาย ว.  
(ผูรองสอด) ประกอบกิจการซอม ดัดแปลงและตกแตงรถจักรยานยนตโดยไมไดรับอนุญาต  
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากกลิ่นเหม็นของน้ํามันเบนซินและสารเคมี 
ที่ผูประกอบการใชลางชิ้นสวนอะไหลและเครื่องยนต อีกทั้งมีการทดลองเคร่ืองยนตเสียงดัง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ควบคุมมิใหผูรองสอดประกอบกิจการ 
ที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูฟองคดี และมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาจากการประกอบกิจการของผูรองสอด  
เม่ือผูฟองคดีเปนผูอยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่ผูรองสอดประกอบกิจการและไดแจงให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แลวแตยังไมไดรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอน
เสียหายแตอยางใด ผูฟองคดีจึงเปนผู มีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน คําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูล  
เม่ือการประกอบกิจการของผูรองสอดโดยสภาพของการประกอบกิจการดังกลาว ทําให 
มีกลิ่นและเสียง ประกอบกับในขณะยื่นฟองคดีน้ีผูรองสอดยังมิไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพจากเจาพนักงานทองถิ่นแตอยางใด  นอกจากน้ี ผูรองสอด 
ประกอบกิจการไมเปนเวลา  อีกทั้ง เจาพนักงานทองถิ่นไดเคยตรวจพบวาการประกอบกิจการ
ของผูรองสอดกอใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง และมีคําสั่งใหผูรองสอด
หามาตรการหรือวิธีการปรับปรุงไมใหเกิดกลิ่นเหม็น และหามประกอบกิจการในเวลากลางคืน 
ดังน้ัน หากใหผูรองสอดดําเนินการโดยไมมีการควบคุมก็อาจเกิดผลกระทบตอผูฟองคดี 
และผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงได กรณีจึงถือวามีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ผูฟองคดีมีคําขอมาใชได และการที่ 
ศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ควบคุมใหผูรองสอดหยุดประกอบกิจการไวกอน
จนกวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดพิจารณาวาจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหผูรองสอดหรือไม 
และในกรณีที่ มีการออกใบอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รายงานใหศาลทราบโดยพลัน  
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ควบคุมใหผูรองสอดประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตเฉพาะในระหวาง
เวลา ๘ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา ของทุกวัน และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ควบคุมมิใหผูรองสอด
ดําเนินกิจการโดยกอใหเกิดกลิ่นเหม็นที่เปนการรบกวนผูฟองคดีและประชาชนในบริเวณ
ใกลเคียง มาตรการดังกลาวก็หาไดเปนปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงาน 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสี่แตอยางใด โดยที่ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอนุญาต 
ใหผูรองสอดประกอบกิจการตามที่ยื่นขออนุญาตได แตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขมิใหเปนเหตุ
เดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียงและกําหนดเวลาประกอบกิจการในระหวางเวลา ๘ นาฬิกา 
ถึง ๑๘ นาฬิกา ของทุกวัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูรองสอด
ประกอบกิจการดังกลาวแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ควบคุมใหผูรองสอด
หยุดประกอบกิจการไวกอนจนกวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดพิจารณาวาจะออกใบอนุญาต 
ประกอบกิจการใหผูรองสอดอีกตอไป จึงมีคําสั่งแกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่
ควบคุมใหผูรองสอดประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตเฉพาะในระหวางเวลา ๘ นาฬิกา  
ถึง ๑๘ นาฬิกา ของทุกวัน และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ควบคุมมิใหผูรองสอดดําเนินการ 
โดยกอใหเกิดกลิ่นเหม็นที่เปนการรบกวนผูฟองคดีและประชาชนในบริเวณใกลเคียง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๕) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
๑๐๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําขอใหคุมครองสิทธิชั่วคราว กรณีฟองวาประกาศรายชื่อผูสอบ
ผานคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไมชอบดวยกฎหมาย 

     เม่ือคําสั่งของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตลอดจนประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได
ลําดับสํารองในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนในคดีน้ีจะชอบดวยกฎหมายหรือไม  
ยังมีขอเท็จจริงไมชัดแจง ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนจะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือวินิจฉัยตอไป  
แตการที่ผูฟองคดีจะมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณในปน้ีซ่ึงหากไมไดรับความคุมครองใหเขารับ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ แมหากภายหลังศาลมีคําพิพากษาวาประกาศและคําส่ัง 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาวไมชอบ ผูฟองคดีก็ไมอาจเขาศึกษาในปการศึกษาตอไปได
เพราะขาดคุณสมบัติเน่ืองจากอายุเกิน ซ่ึงจะเปนความเสียหายที่ไมอาจเยียวยาแกไขได 
ประกอบกับผูรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารก็ยืนยันวาหากใหเขาศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ จะไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงาน กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนํา
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ผูฟองคดี 
มีคําขอมาใช (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๖ และที่ ๕๑๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

     คําขอใหคุมครองชั่วคราวโดยเพิ่มคะแนนใหแกผูเขารับการทดสอบ
เพ่ือใหสามารถเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงไดตอไป 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา การท่ีผูบัญชาการศึกษาไดมีประกาศ
กองบัญชาการศึกษา เร่ือง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
เรียงตามลําดับคะแนนในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับ 
การฝกอบรม เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ไมมีรายชื่อ
ของผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากในการสอบมีขอสอบขอหน่ึงมีคําถามและคําตอบที่บกพรองไมชัดเจน 
ใชถอยคําที่แตกตางไปจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึงถาขอสอบขอน้ีใชถอยคําที่ตรงกับถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย ผูฟองคดียอมทําขอสอบ
ขอน้ีได และเมื่อไดเพ่ิมอีก ๑ คะแนน ผูฟองคดีก็จะเปนผูมีสิทธิเขาทดสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนงตอไป ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบ 
ดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  อีกทั้ง การกลาวอางวาการไมประกาศใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเขาทดสอบ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเหมาะสมกับตําแหนงเปนการกระทําที่ไมชอบก็เปนขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงศาลปกครองอาจมีคําบังคับเพ่ือเปนการเยียวยาผูฟองคดีได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูล
และการที่ผูฟองคดีไดมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่ วคราวกอนการพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีทั้ งสองเ พ่ิมคะแนนในสวนขอสอบที่ มี 
ความบกพรองเพ่ือใหผูฟองคดีไดเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงในการคัดเลือก
ขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรตอไป เปนคําขอที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นขอพิพาทในคดี และภายหลังจากที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีน้ีแลว อ.ก.ตร. เก่ียวกับการรองทุกข ทําการแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีมติใหกองบัญชาการศึกษาเพ่ิมคะแนนใหแกผูฟองคดี และใหดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ในการคัดเลือกดวยวิธีการสอบตอไป แตกองบัญชาการศึกษาเห็นวาขอสอบดังกลาว
ไมมีขอบกพรอง จึงไดยื่นเรื่องขอให อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการรองทุกขพิจารณาทบทวนมติดังกลาว
อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึง อ.ก.ตร. เก่ียวกับการรองทุกขไดมีมติไมพิจารณาทบทวน กรณีจึงเห็นไดวา  
การที่กองบัญชาการศึกษาซึ่งอยูในบังคับบัญชาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยไมดําเนินการตามหนาที่
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี 
อยูตลอดเวลาตราบเทาที่ยังมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณีจึงถือวา
มีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ผูฟองคดี
มีคําขอมาใชไดการใหกองบัญชาการศึกษาเพ่ิมคะแนนสอบใหแกผูฟองคดีตามมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือใหผูฟองคดีมีสิทธิไดเขารับการคัดเลือกตามกระบวนการขั้นตอนของการ
คัดเลือกตอไป มาตรการดังกลาวก็หาไดเปนปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใดไม การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั ่งการให
กองบัญชาการศึกษาเพิ่มคะแนนใหแกผูฟองคดีตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหถือ
ปฏิบัติตอสิทธิของผูฟองคดีในอันที่จะไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ตามระเบียบและวิธีการในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรดังเชนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูสอบคัดเลือกไดในคราวเดียว 
กับผูฟองคดี  ทั้งน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง ชอบแลว 
ทั้งน้ีตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๗๕ และขอ ๗๗ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ 
มาตรา ๒๕๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๑๐/๒๕๕๖) 



 

 

 
 
๑๐๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 

     คําขอใหระงับการกอสรางโครงการกอสรางกระเชาลอยฟา 
ไวกอนจนกวาจะดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 

     กรณีฟองวาองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดจัดทําโครงการกอสราง
กระเชาลอยฟาขามทะเลสาบสงขลา โดยยังมิไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) และมิไดจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตลอดจน
มีสวนรวมในกระบวนพิจารณา  อีกทั้ง ยังไมไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนที่จะเร่ิมดําเนินการ
ประมูลการกอสรางโครงการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหระงับการกอสราง
โครงการกอสรางกระเชาลอยฟาจังหวัดสงขลาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกอนจนกวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จะดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของถูกตองครบถวน ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองรับวา สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดแจงเปนหนังสือใหชะลอและทบทวนการดําเนินการกอสรางโครงการ
กอสรางกระเชาลอยฟาไวกอน จนกวาจะไดผลสรุปในการดําเนินการไดรับอนุญาตใหปลูกสราง
สิ่งลวงล้ําลําแมนํ้าจากจังหวัดสงขลาและกรมเจาทา และความชัดเจนตอที่ตั้งสถานีหัวเขาแดง
แหงใหม และสิ่งกอสรางอันเปนสวนประกอบอ่ืนที่เ ก่ียวของตอกรณีการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในปจจุบันและในโอกาสตอไป กรณีน้ีจึงฟงไดวา 
การดําเนินการตามโครงการกอสรางกระเชาลอยฟา จังหวัดสงขลา ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
มีปญหาความชอบดวยกฎหมาย คําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูล หากใหมีการดําเนินการตามโครงการ
กอสรางกระเชาลอยฟา จังหวัดสงขลา ตอไป และผลการพิจารณาในเวลาตอมาปรากฏวา 
การดําเนินการตามโครงการกอสรางกระเชาลอยฟา จังหวัดสงขลาของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะทําใหผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยเฉพาะ 
ความเสียหายที่ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนความเสียหาย 
ที่ไมอาจแกไขเยียวยาไดโดยงาย หรือไมสามารถคํานวณเปนมูลคาของความเสียหายได  
ซ่ึงสมควรที่จะระมัดระวังหรือปองกันลวงหนาเพ่ือมิใหเกิดปญหาดังกลาว ประกอบกับการรื้อถอน
อาคารตามโครงการดังกลาวยอมสงผลกระทบตอผูถูกฟองคดีทั้งสองมากกวาความเสียหาย 
ที่ศาลจะมีคําสั่งใหระงับการดําเนินการตามโครงการนี้ไวกอน กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลปกครอง
จะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
ตามคําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง การมีคําส่ังตามคําขอดังกลาวมิไดกอใหเกิดปญหาอุปสรรค 
ในการบริหารงานของผูถูกฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ และขอ ๗๕ และขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕๑/๒๕๕๖) 

 

     คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 
เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกระบบผลิตน้ําบริโภคเคลื่อนที ่

     คดีน้ีมีมูลเหตุมาจากการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภู (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดดําเนินการจัดซ้ือรถบรรทุกระบบผลิตนํ้าบริโภคเคลื่อนที่  
เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดหนองบัวลําภูที่เก็บรักษาไวที่องคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมไดขออนุมัติ 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดหนองบัวลําภูไมมีภัยแลงหรือมีกรณี 
ที่ตองจัดซ้ือรถดังกลาวเปนการฉุกเฉิน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมมี 
การประชุมสภาที่มีญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมกรณีจัดซ้ือรถบรรทุกดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แตอยางใด ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภูเสียหาย ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําส่ังชะลอหรือระงับการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภูเพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก
ระบบผลิตน้ําบริโภคเคลื่อนที่ไวเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษา แมศาลปกครองชั้นตน 
จะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชะลอการเบิกจายเงินคาจัดซ้ือรถบรรทุกระบบผลติน้ําบริโภคเคลือ่นที่ไว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน แตตามเนื้อหาแลวคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวเปนคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองตามขอ ๖๙ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยที่อํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการอนุมัติ
ใหจายขาดเงินสะสมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นไดตามความจําเปนในขณะนั้น
จะตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นนั้น ๆ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม
เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกระบบผลิตนํ้าบริโภคเคลื่อนที่ โดยไมไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู จึงนาจะไมเปนไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ตามที่กฎหมายกําหนดจึงเปนคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือปรากฏวาขณะยื่นฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีการทําสัญญาซ้ือขายกับผูมีสวนไดเสีย และผูมีสวนไดเสียไดสงมอบ
รถบรรทุกดังกลาวแลวและอยูระหวางการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับรถ เม่ือคณะกรรมการ
ตรวจรับไดตรวจรับรถบรรทุกดังกลาวเสร็จ หากใหคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่อนุมัติใหมี 
การจายขาดเงินสะสมที่พิพาทดังกลาวมีผลบังคับระหวางการพิจารณาคดีก็จะมีการเบิกจายเงิน
ใหแกผูขายหรือผูมีสวนไดเสียตอไป แมตอมาภายหลังศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน



 

 

 
 
๑๐๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่อนุมัติใหมีการจายขาดเงินสะสมที่พิพาทดังกลาวก็เปนการยากที่จะ
ติดตามเอาคืนและเยียวยาในภายหลัง  อีกทั้ง การชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคําสั่ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวไวเปนการชั่วคราวในระหวางพิจารณาคดีก็ไมเปนอุปสรรค 
แกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ เน่ืองจากขณะนี้สถานการณภัยแลงในจังหวัด
หนองบัวลําภูไดผานพนไปแลว กรณีจึงมีเหตุสมควรท่ีศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมที่พิพาทดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๐/๒๕๕๗) 

 

     คําขอให ระงับการกอสร างหอพักที่ ไมถูกตองและไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 

     กรณีเห็นไดวาการกอสรางอาคารท่ีจะทําเปนหอพักที่ พิพาท 
ไมเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต มีการปรับเปลี่ยนแนวเสาและคานของอาคารทุกชั้นใหม 
เพ่ือใหรองรับนํ้าหนักวัสดุกอสรางในการแบงซอยหองพัก ซ่ึงอาจมีปญหาความม่ันคงแข็งแรง 
ของตัวอาคารที่จะกระทบตอผูที่อยูอาศัยและผูที่อยูขางเคียงอาคารท่ีพิพาท  อีกทั้ง การกอสราง
และแบงซอยหองพักในตัวอาคารใหมใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต สอไปในทางจะใชเปนอาคาร 
ที่พักรวมในที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซ่ึงอาจตองหามมิใหใชอาคารสําหรับพักอาศัยนําไปประกอบการพาณิชยหรือการอ่ืนใดใหผิดไปจาก
ผังโครงการตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินได คดีจึงมีมูลและเหตุผล
เพียงพอที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
และการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองครั้งน้ีไมเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลหลักหก (ผูถูกฟองคดี) ประกอบกับความเดือดรอนเสียหายของผูรองสอดซ่ึงเปนเจาของอาคาร
ที่พิพาทที่ตองระงับการกอสรางอาคารพิพาทไวชั่วคราว ทําใหบุตรชายและบุตรสาวตองเสียคาเชา 
ที่พักอาศัยรายเดือน และโครงสรางอาคารพิพาทบางสวนอาจไดรับความเสียหาย น้ัน เปนความเสียหาย
ที่นอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการอนุญาตใหผูรองสอดดําเนินการกอสรางอาคารพิพาทใหเปน 
ที่พักอาศัยรวม โดยท่ียังไมไดรับอนุญาตใหกอสรางจากผูถูกฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงมีเหตุ 
เพียงพอที่จะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ตามนัยมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๙/๒๕๕๗) 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําขอใหเปดทางเขาออกโดยผานเขตทางพิเศษ  
     เม่ือที่ดินที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ปดก้ัน

เพ่ือใหผูฟองคดีเชาเปนที่ดินที่ขวางกั้นระหวางถนนประดิษฐมนูธรรมและที่ดินของผูฟองคดี 
ซ่ึงเวนคืนมาจากที่ดินแปลงเดียวกัน โดยระบุวาเปนทางเทา ทางจักรยาน ที่ดินดังกลาวจึงมีลักษณะ
เปนทางเทา ไหลทางของถนนประดิษฐมนูธรรม มิใชทางเทาหรือไหลทางของทางพิเศษแตประการใด 
แมผูถูกฟองคดีจะอางวาเปนแนวเขตทางพิเศษก็ตาม  อีกทั้ง การเวนคืนนั้นจะตองเวนคืนที่ดิน
เทาที่จําเปนเพ่ือกิจการอันเปนสาธารณูปโภค หรือสาธารณประโยชน หามีอํานาจเวนคืนที่ดิน
โดยมีลักษณะเปนแนวตะเข็บที่ดินเพ่ือใหเชาแตอยางใด  ดังน้ัน คําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูล 
และเม่ือที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๘๗ ของผูฟองคดีไมมีทางเขา-ออกทางสาธารณประโยชน 
กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษามาใชได ประกอบกับเม่ือผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา 
กรณีของผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาเปดทางเขา-ออกผานเขตทางพิเศษสูถนนประดิษฐมนูธรรม 
จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีจะกระทําซํ้าหรือกระทําตอไป  อีกทั้ง หากศาลมีคําสั่งใหเปดทางพิพาท
ตามคํารองขอคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวของผูฟองคดีแลว และภายหลังศาลไดพิจารณา
และมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีมีอํานาจเก็บคาเชาไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
หรือมีเหตุอันสมควรเก็บคาเชาจากผูฟองคดีไดโดยชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีตกลง
ยินยอมจายคาเชายอนหลังใหแกผูฟองคดีทั้งหมดตามจํานวนคาเชาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ตามชวงระยะเวลาที่ศาลไดมีคําส่ังใหคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว จนถึงเวลาที่ศาล 
ไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งคุมครองชั่วคราวน้ันเสีย และหากศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวโดยสั่งให 
ผูถูกฟองคดีเปดทางพิพาทเพ่ือใหผูฟองคดีและบริวารสามารถเขาออกที่ดินของผูฟองคดีได
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาในคดีน้ีถึงที่สุด น้ัน หากศาลจะมีคําสั่งดังกลาวก็ไมเปนการเสียหาย
หรือเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดี แตผูฟองคดีก็ตองเสียคาเชาใหแกผูถูกฟองคดี
ตามที่กําหนดในระหวางน้ันดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๙/๒๕๕๗) 

 

    (๒) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนของผูขอ
ในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๑๐๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒.๖.๓ การอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ขอ ๗๓ 
และขอ ๗๖) 

  

   (๑) คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามอุทธรณ 
   ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนิติกร กรมสรรพากร ฟองขอใหเพิกถอนประกาศ
รายช่ือผูสอบผานขอเขียนเพ่ือเขารับการสัมภาษณเพ่ือแตงตั้งเปนนิติกรชํานาญการพิเศษ และ 
มีคําขอใหกําหนดมาตรการและวิธีการคุมครองชั่วคราวใหระงับการบรรจุแตงตั้งผูสอบไดไวกอน 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีไวพิจารณา คําสั่งดังกลาวยอมเปนที่สุด
ตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ีผูอุทธรณซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกและอางวาเปนผูเขาสอบในครั้งน้ีดวย จึงเปนผูมีสวนไดเสียไดยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอดังกลาว จึงเปนการไมชอบดวยขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง  
แหงระเบียบเดียวกัน คํารองอุทธรณคําส่ังศาลปกครองชั้นตนของผูอุทธรณจึงเปนคํารองอุทธรณ 
ที่ตองหามตามกฎหมาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๔/๒๕๕๕) 
   ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งทุ เลาการบังคับตามคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือส่ิงอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม
ออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติทับลานไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูฟองคดี คําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูฟองคดี 
จึงเปนที่สุด ตองหามมิใหอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๗๓ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๑/๒๕๕๕) 
   คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําขอตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลมีคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกคําขอดังกลาว  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําส่ังไมรับ 
คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดี เน่ืองจากคําสั่งยกคําขอดังกลาวเปนที่สุด ซ่ึงตองหาม 
มิใหผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ตอศาลปกครองสูงสุด เห็นวา โดยที่คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอของผูฟองคดี 
ที่มีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ใหแกผูฟองคดีน้ันเปนที่สุดแลวตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทกุขชัว่คราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี จึงเปนคํารองอุทธรณ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๖) 
   กรณีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาล
กําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาแลว เห็นวา ไมสมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  
และยังไมมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษา จึงมีคําส่ังไมรับคําขอใหกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี
ไวพิจารณา  ดังน้ัน คําสั่งศาลปกครองชั้นตนดังกลาวยอมเปนที่สุดตามขอ ๗๐ ประกอบกับ 
ขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงเปนการไมชอบ 
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว เม่ือคํารองอุทธรณคําส่ังศาลปกครองชั้นตนดังกลาว
ของผูฟองคดีเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย ศาลปกครองชั้นตนจึงมีอํานาจสั่งไมรับ
อุทธรณของผูฟองคดีตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๖๕/๒๕๕๖) 
   ผูมีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในขอ ๗๖ วรรคสาม แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ตองเปนผูมีสวนไดเสียจากกรณีที่ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชน
ของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาเทาน้ัน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดี 
ไดมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขใหแกผูฟองคดีเปนการชั่วคราว
กอนการพิพากษา ซ่ึงศาลไดมีคําสั่งยกคําขอดังกลาวแลว  ดังนั้น คําส่ังศาลไมรับหรือยกคําขอ
ของผูฟองคดีจึงเปนที่สุด ตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว การที่ผูรองไดมีคํารอง
อุทธรณคําสั่งยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูฟองคดี
เปนการชั่วคราว จึงเปนการไมชอบดวยขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน คํารองอุทธรณ 
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนของผูรอง จึงเปนคํารองอุทธรณคําส่ังที่ตองหามตามกฎหมาย  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๓/๒๕๕๖) 
   คํารองของผูฟองคดีที่ขออุทธรณคําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับตาม
คําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดี ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด เปนคําอุทธรณที่ตองหาม 
ตามขอ ๑๐๔ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่ง 
ไมรับอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว 
เห็นวา โดยที่คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง



 

 

 
 
๑๐๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีทั้งสาม เปนที่สุดแลวตามขอ ๗๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
จึงเปนการไมชอบตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คส.๓๖/๒๕๕๖) 
    ผูฟองคดียื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยุติคําสั่งใหเจาหนาที่ตํารวจใชกําลัง
ขัดขวางและผลักดันผูฟองคดีออกจากบริเวณบานพักของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
รับขอเรียกรองของผูฟองคดีในการขอใหประเทศไทยไมยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรม 
ระหวางประเทศไวพิจารณา และใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  หลังจากน้ัน ผูฟองคดี 
ไดมีคํารองขอใหศาลไตสวนฉุกเฉินเพ่ือกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข 
ใหผูฟองคดีเปนการชั่วคราว ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวายังไมปรากฏวา 
มีความรีบดวนที่ศาลจะพิจารณาไตสวนฉุกเฉิน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอไตสวนฉุกเฉินดังกลาว 
โดยศาลจะพิจารณาคําฟองและคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
แกผูฟองคดีทั้งสองเปนการชั่วคราวตอไป คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว มาตรา ๒๖๗ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกอบกับขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหเปนที่สุด จึงเปนคําสั่งที่ตองหามอุทธรณ 
ตอศาลปกครองสูงสุด การที่ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาว จึงเปนคํารอง
อุทธรณคําสั่งที่ตองหามตามขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๓๕/๒๕๕๗) 
    เม่ือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี นั้น 
เปนที ่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังนั ้น  
การที่ผู ฟองคดียื ่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี  
จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามตามกฎหมาย ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๕๗) 

    การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา และ 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งใหกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และสํานักงาน
เขตบางกะป (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดําเนินการตรวจสอบควบคุมการกอสรางอาคารของบริษัท พ. 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และใหมีคําสั่งเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาเร่ืองละอองฝุน เสียงดังจากการกอสราง
และใหปฏิบัติงานตามเวลาที่ระเบียบกฎหมายกําหนดและปฏิบัติใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๓ 
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และใหรายงานผลการดําเนินงานใหศาลทราบทุก ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังศาล ซ่ึงคําขอ
บรรเทาทุกขชั่วคราวของผูฟองคดีมิไดขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ดําเนินการดังกลาว 
แตขอใหศาลมีคําสั่งหามผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทําการกอสรางในโครงการพลัมคอนโด และหาม 
การกอสรางหองเครื่องและหองเก็บขยะ แมในคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนจะไมปรากฏวา 
ศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับหรือยกคํารองของผูฟองคดีในประเด็นนี้ แตเม่ือพิจารณาจาก 
คําวินิจฉัยและคําสั่งที่ไมปรากฏวาไดมีคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในประเด็นนี้  
เห็นไดวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนมีผลเปนการยกคํารองของผูฟองคดีในประเด็นนี้  
เม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นดังกลาวซ่ึงคําส่ังยกคําขอดังกลาว
เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คํารอง 
ของผูฟองคดี จึงเปนคํารองอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง  
แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๙/๒๕๕๖) 

 

   (๒ )  หากไม มีคดีที่ศาลปกครองชั้นตนจะตองพิจารณาตอไปแลว 
ก็ไม มีประโยชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่ ง เ ก่ียวกับคําขอ 
บรรเทาทุกขชั่วคราวตอไป 

    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และบริษัท ท. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน โดยมีคําขอให 
ศาลปกครองสูงสุดยกคําสั่งศาลปกครองชั้นตนในสวนที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหระงับการกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามคําสั่ งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไว เปนการชั่วคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือจนกวา 
ศาลจะมีคําพิพากษาเปนอยางอ่ืน เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๓ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําชี้แจงตอศาลปกครองสูงสุดวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา 
ในคดีดังกลาวใหยกฟอง และใหคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวส้ินสุดลงนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  ดังน้ัน คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหระงับ 
การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวเปนการชั่วคราว
จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาเปนอยางอ่ืน อันเปนมูลเหตุที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
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กอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ีจึงหมดสิ้นไป กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุด
จะพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาของผูถูกฟองคดีทั้งสองตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๕๖) 
    ผูฟองคดีไดมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาแลวเห็นวา หากศาล 
มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองระงับการอนุญาตใหผูรองสอดประกอบกิจการโรงงานดังกลาว 
ตามคําขอของผูฟองคดี จะทําใหผูรองสอดไดรับความเสียหายเปนอยางยิ่ง จึงไมอาจนํามาตรการ
หรือวิธีการคุมครองตามที่ผูฟองคดีขอมาใชได แตเพ่ือบรรเทาหรือแกไขความเดือดรอนใหแก 
ผูฟองคดีกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาและไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแก
ผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของผูรองสอด 
ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยเครงครัด ใหผูรองสอด
หาวิธีลดความรุนแรงของเสียงและกลิ่นอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูฟองคดี หากไมอาจ
ดําเนินการได ตองสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานทันที และใหองคการบริหารสวนตําบลอางหิน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการดําเนินกิจการโรงงานของผูรองสอด
และความเดือดรอนรําคาญของผูฟองคดี โดยใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี ซ่ึงคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
ตอมา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองและใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ  ดังน้ัน การพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา จึงไมมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาอีกตอไป 
จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๖) 
   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีอุทธรณ  ตอมา ในระหวางการพิจารณา 
คํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังเปนคดีหมายเลขแดง 
ที่ ๕๓๖ /๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให จําหนายคดีออกจากสารบบความ  
แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลา 
ตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คดีจึงเปนอันถึงที่สุดตามนัย
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแก 
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ผูฟองคดีอันเปนมูลเหตุแหงคดีที่ผูถูกฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ี 
จึงหมดสิ้นไป กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูถูกฟองคดีอีกตอไป 
จึงมีคําส่ังจําหนายคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาของผูถูกฟองคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๕๖) 
    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
ในระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังน้ีของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองช้ันตน 
ไดพิจารณาและมีคําพิพากษาในคดีดังกลาวแลว โดยพิพากษายกฟองและใหคําส่ังเก่ียวกับ
วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาที่ศาลไดสั่งไวระหวางการพิจารณาส้ินผลไป  ดังนั้น กรณีจึง 
ไมเปนประโยชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองคดีน้ีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๑๑/๒๕๕๖) 
   ผูถูกฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซ่ึงในวันเดียวกันน้ัน 
ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาและมีคําพิพากษาคดีน้ีตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๔/๒๕๕๖ 
ซ่ึงคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไดกําหนดใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษามีผลบังคับตอไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด ไมมีผูใดอุทธรณ
ภายในระยะเวลาดังกลาว คดีจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนจึงสิ้นผลไปนับแตวันที่คดีถึงที่สุด  ดังนั้น กรณีจึงไมเปนประโยชน 
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตอไป จึงมีคําสั่งจําหนายคํารองนี้ออกจากสารบบความ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๕๗) 

 

  ๒.๖.๔ การขอใหระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราว (ขอ ๗๓ วรรคหน่ึง)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 



 

 

 
 
๑๐๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒.๖.๕ คําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษากรณีอ่ืน ๆ 

 

   กรณีที่เหตุแหงการฟองคดีระงับสิ้นไปแลว 
   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

เน่ืองจากเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง 
ของศาลปกครองชั้นตน คดีจึงเปนอันถึงที่สุด  ดังนั้น คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่ง 
ทุเลาการบังคับตามคําส่ัง เร่ือง ลงโทษนักศึกษาทุจริตเฉพาะรายของผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราว 
ในคดีน้ีจึงหมดสิ้นไป จึงไมมีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีอีกตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๕/๒๕๕๖) 

   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุด คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนฟองคดีและจําหนายคดีออกจากสารบบความแลว  ดังน้ัน การพิจารณา
คํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับคําขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาจึงไมมีประโยชนที่จะดําเนิน
กระบวนการพิจารณาตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๕๖) 

 

   กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังแกคําส่ังคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครองของศาลปกครองชั้นตนบางสวน 
   เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีมติให 
ผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมิไดใหโอกาสผูฟองคดี
อภิปรายจนหมดขอสงสัย และรวบรัดลงมติถอดถอนผูฟองคดี  ดังน้ัน การพิจารณาของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีความนาสงสัยเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับรายงาน 
การประชุมฉบับที่กลาวหาวาผูฟองคดีปลอมแปลง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไดลงลายมือชื่อไวแลวแตสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลยังไมไดรับรองรายงานการประชุม  ดังนั้น ขอเท็จจริงจึงเปนที่สงสัยวา ผูฟองคดี
ปลอมแปลงรายงานการประชุมดังกลาว หรือไม การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยเหตุดังกลาว 
มาพิจารณาวา ผูฟองคดีมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความ 
ไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน 
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนมติที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย และการที่มาตรา ๔๕ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให
อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง ซ่ึงหากศาล 
ไมมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอนมีคําพิพากษา แมตอมา 
ศาลจะวินิจฉัยเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีก็มิอาจยอนกลับไปปฏิบัติหนาที่



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดตามที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนมาโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงเปนความเสียหายที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  อีกทั้ง เม่ือผูฟองคดี
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่เก่ียวของ หากผูฟองคดีปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอําเภอพิบูลยรักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ก็ยอม 
มีอํานาจพิจารณาพฤติการณของผูฟองคดี และมีอํานาจออกคําส่ังไปตามกฎหมายที่เก่ียวของได 
กรณีจึงไมอาจถือไดวาเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังให
ทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืนนั้น จึงชอบดวย 
ขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว สําหรับการที่ 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่แตงตั้งนาย อ. ใหดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน น้ัน เห็นวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนแลวผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕ แตงตั้งนาย อ. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงเห็นไดวาคําสั่งที่เปนเหตุ
ใหศาลปกครองชั้นตนทุเลาการบังคับน้ัน ยังมิไดมีอยูในขณะท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองชั้นตน แมศาลปกครองชั้นตนจะมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง 
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดเม่ือมีเหตุสมควร แตคําส่ังอันเปนมูลพิพาทตองมีอยูกอนการนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองชั้นตน ประกอบกับการที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังทุเลาการบังคับ 
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ที่มีมติใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน ยอมมีผลทําใหผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และไมมีเหตุทําใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ แตงตั้งนาย อ. ดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกอนที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ก็ตาม คําสั่งดังกลาวก็มิอาจมีผลใชบังคับ ซ่ึงคําส่ังทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ของศาลปกครองชั้นตน ยอมมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติอันมีผลทําให
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะลอ 
หรือระงับไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน  ดังนั้น ศาลจึงไมจําตอง 
มีคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่แตงตั้งนาย อ. ใหดํารงตําแหนง



 

 

 
 
๑๐๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงมีคําส่ังแกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนยกคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนเฉพาะที่สั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นอกจากที่แก ใหเปนไปตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๐/๒๕๕๖) 

 

๒.๗ การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคําฟอง 

 

  ๒.๗.๑ การรองสอด (ขอ ๗๘) 

 

   ๑) กรณีศาลเรียกเขามาเอง  

 

   ผูฟองคดีฟองขอใหศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกําหนด 
คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 
จังหวัดลําปาง (ผูถูกฟองคดี) เฉพาะในสวนที่ไมอนุมัติจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน
ใหผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับรายชื่อผูฟองคดีวาเปนผูครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีฯ หรือไม รวมทั้งใหผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน เห็นวา โดยที่กรมชลประทานเปนหนวยงาน
ทางปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับคาทดแทนในคดีน้ี ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีแกไขเพิ่มเติมคําฟองโดยกําหนดตัวผูถูกฟองคดีเพ่ิมหรือมีคําสั่งเรียกกรมชลประทาน
เขามาเปนผูถูกฟองคดีดวยตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๗-๕๙๑/๒๕๕๕)  

 

   ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคํารองสอด  

 

   (๑) คํารองสอดตองยื่นในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน 
    เม่ือหางหุนสวนจํากัด อ. มิไดเขาเปนคูกรณีดวยการรองสอด 

กอนศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา และศาลปกครองชั้นตนก็มิไดเรียกเขามาในคดีดวย  
หางหุนสวนจํากัด อ. จึงไมมีฐานะเปนผูรองสอดที่จะมีสิทธิอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน และไมอาจรองสอดเขามาในชั้นอุทธรณได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๗/๒๕๕๗) 
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    (๒) ตองเปนการรองสอดเพ่ือยังใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือบังคับ
ตามสิทธิของตนที่มีอยู หรือผูรองสอดตองเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดี 

    ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมอนุญาตใหใชที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือสํารวจและทําเหมืองแรทองคําเน่ืองจากไมชําระคาตอบแทนการใชที่ดิน  
ผูรองยื่นคํารองสอดขอเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามโดยอางวาการใหประทานบัตรแกผูฟองคดี 
เขาสํารวจและทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่ที่อยูในบริเวณที่ผูรองสอดมีภูมิลําเนา พักอาศัย 
และประกอบอาชีพเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เห็นวา กรณีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมวาผลแหงคําพิพากษาในคดีน้ีจะไปในทางหนึ่ง
ทางใด ยอมมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณี มิไดมีผลกระทบหรือโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของผูรองสอด
แตอยางใด ผูรองสอดจึงมิใชผูที่จะถูกกระทบหรือถูกบังคับจากผลแหงคําพิพากษาโดยตรง  
กรณีจึงไมมีเหตุที่ผูรองสอดจะตองเขามาในคดีเพ่ือใหศาลรับรอง คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิ
ของตนที่มีอยูตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ประกอบกับขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๕๘/๒๕๕๕) 

    ผูฟองคดีฟองวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ผูรอง) ไดมีมติชี้มูลความผิดผูฟองคดีวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงตอมา 
นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําส่ังปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) พิจารณาแลวมีมติวาอุทธรณของผูฟองคดีฟงขึ้นและ 
ใหสั่งยกโทษแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังที่ลงโทษปลด 
ผูฟองคดีใหเปนไปตามมติดังกลาว อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  ดังน้ัน ประเด็นแหงคดีน้ีที่ศาลจะตองวินิจฉัย 
จึงมีเพียงวา การที่ผูถูกฟองคดีมิไดวินิจฉัยสั่งการใด ๆ น้ัน เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรหรือไม จึงไมมีประเด็น
ที่ศาลจะตองวินิจฉัยถึงความชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายของมติ ก.ตร. ดังกลาวแตอยางใด 
และในการพิพากษาคดีประเภทนี้ หากขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา ผูถูกฟองคดีไมไดละเลย 
หรือลาชาในการปฏิบัติหนาที่ ศาลก็จะตองพิพากษายกฟอง แตหากขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา 
ผูถูกฟองคดีละเลยหรือลาชาในการปฏิบัติหนาที่ ศาลก็จะตองพิพากษาวาผูถูกฟองคดีละเลย
หรือลาชาในการปฏิบัติหนาที่ และกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลา
ที่ศาลกําหนด  ดังน้ัน ผลแหงคําพิพากษาคดีน้ีจึงมิไดกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูรอง ผูรอง 
จึงมิใชเปนผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบจากผลแหงคดี และไมมีเหตุผลหรือความจําเปนใด
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ที่ศาลจะอนุญาตใหผูรองเขามาในคดี ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ประกอบขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๕๖) 

    ผูฟองคดียื่นฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการเขตบางกอกนอย 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่สั่งใหผูฟองคดีระงับการตอเติมดัดแปลงอาคาร หามมิใหใชหรือเขาไป 
ในสวนใด ๆ ของอาคารและใหไปดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร แมผูรอง 
จะเปนผูที่ไดยื่นหนังสือรองเรียนเก่ียวกับการกอสราง ดัดแปลง หรือการตอเติมอาคารดังกลาวแลว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งดังกลาว ตลอดจนรองเรียนวาเจาหนาที่ของสํานักงานเขตบางกอกนอย
ที่กระทําการขางตนโดยทุจริตไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติ 
ใหดําเนินการทางวินัยและทางอาญากับเจาหนาที่ที่เก่ียวของก็ตาม แตการใชอํานาจของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ในการออกคําสั่งที่พิพาทในคดีน้ีก็เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นที่จะออกคําสั่งใหผูใดที่กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวได  อีกทั้ง คําส่ัง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มีผลบังคับกับผูฟองคดีใหตองปฏิบัติตาม มิไดมีผลกระทบตอผูรอง
โดยตรง และแมวาหากผูฟองคดีตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเปนการสมประโยชน
แกผูรองก็ไมอาจถือวาผูรองจะไดรับความรับรอง คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู 
แตอยางใด  ทั้งนี้ เน่ืองจากประเด็นพิพาทในคดีน้ี คือ คําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนการกอสราง ดัดแปลง ตอเติม ฯลฯ อาคารของผูฟองคดี
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงจากขอเท็จจริงที่ผูรองยกขึ้นเปนขอโตแยงตามคํารองมิอาจถือไดวา
ผูรองมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นปญหาขอกฎหมายแหงคดีที่ศาลจะตองวินิจฉัยขอพิพาท
ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสามมิไดมีผลเปนการโตแยงหรือกระทบสิทธิใด ๆ ของผูรอง 
จึงไมมีเหตุอันควรและไมมีความจําเปนที่จะอนุญาตใหผูรองเขามาในคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๙/๒๕๕๖) 

    ผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมนําเร่ืองขออนุญาตของผูฟองคดีเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองนําเร่ืองเก่ียวกับ
การขออนุญาตของผูฟองคดีเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เห็นวา ผูรองสอดเปนเพียง
แกนนําชาวกระบี่ไรที่ทํากินที่อาจจะไดสิทธิทําประโยชนในที่ดินหากทางราชการมีโครงการ 
นําที่ดินพิพาทดังกลาวมาจัดระเบียบเพ่ืออนุญาตใหประชาชนในพื้นที่เขาทําประโยชนตอไป 
ประกอบกับขอเท็จจริงยังไมปรากฏวาทางราชการไดมีการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหผูมีคุณสมบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทดังกลาวแตประการใด ผูรองสอดจะมีสิทธิ
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เขาไปทําประโยชนในพ้ืนที่พิพาทไดตอเม่ือมีการดําเนินการจัดระเบียบการอนุญาตให 
เขาทําประโยชนของทางราชการ ผูรองสอดยังไมมีสิทธิใด ๆ ในพื้นที่พิพาทแตอยางใด ผูรองสอด
จึงไมใชผูที่ถูกกระทบหรือถูกบังคับโดยคําพิพากษาในคดีน้ีโดยตรง อันทําใหผูรองสอด 
เปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีน้ีหรือมีกรณีเปนการจําเปนเพ่ือยังใหไดรับ 
ความรับรอง คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู อันจะเปนเหตุใหผูรองสอดตองเขามาเปน
คูกรณีในคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๗)  

    ผูรองสอดอางวาตนเปนคณะกรรมการแกไขปญหานํ้าทวมในจังหวัด
สมุทรสาคร คณะทํางานยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาคร คณะยุทธศาสตรกลุมจังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเสนองบประมาณตามโครงการพิพาทจนไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ และผูรองสอดเปนผูทําหนังสือรองทุกข กลาวโทษ ไปยังนาย จ.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือใหมีการแกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) จนกระทั่งมีการแกไข 
รางขอบเขตของงาน (TOR) และเปนเหตุใหหางหุนสวนจํากัด ว. (ผูฟองคดี) นําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครอง และศาลไดมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง โดยใหผูถูกฟองคดี
ทั้งหกระงับการดําเนินการใดอีกตอไปตามที่มีประกาศประกวดราคาไวกอนจนกวาศาลจะมีคําสั่ง
เปนอยางอ่ืน เห็นไดวา ตามขอเท็จจริงและขอกลาวอางในคํารองสอดและคําอุทธรณของผูรองสอด
ไมปรากฏวาผูรองสอดไดรับผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่อันเนื่องมาจากการกระทํา
ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูรองสอดจึงไมใชเปนผูมีสวนไดเสียโดยนิตินัย หรือสิทธิของผูรองสอด
ไดรับความกระทบกระเทือนจากการกระทําของผูฟองคดีโดยตรง ผูรองสอดจึงไมมีสิทธิเขามา
เปนคูกรณีในคดีน้ีดวยการรองสอดตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๕๗) 

    คดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองเพิกถอนประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑ 
การขออนุญาตทดลองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๔ เปนเพียงผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
ซ่ึงเปนสถานีวิทยุลูกขายของผูฟองคดี ผูรองที่ ๕ เปนเพียงกรรมการเครือขายผูฟงและผูชม 
ตามระเบียบเครือขายผูฟงและผูชมสถานีวิทยุและโทรทัศนเสียงธรรมเพื่อประชาชน วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของเครือขายผูฟงและผูชมสถานีวิทยุและโทรทัศนเสียงธรรม
เพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๓ และผูรองที่ ๖ ถึงผูรองที่ ๑๓๔ เปนเพียงตัวแทนกลุมผูฟง 
และผูบริจาคจากทัว่ประเทศ ซ่ึงลวนตางไมใชผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
ที่จะเปนผูที่อยูในบังคับและไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงจากประกาศที่เปนเหตุ



 

 

 
 
๑๐๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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แหงการฟองคดีเชนเดียวกับผูฟองคดีซ่ึงเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตและเปนผูมีสิทธิทดลอง
ออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนทุกแหงทั่วประเทศ  ดังน้ัน ไมวาผล 
แหงคําพิพากษาในคดีน้ีจะไปในทางหนึ่งทางใด ยอมมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณี มิไดมีผลกระทบ
หรือโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของผูรองทั้งหนึ่งรอยสามสิบสี่คน หรือทําใหผูรองทั้งหนึ่งรอยสามสิบสี่คน
กลายมาเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีน้ีแตอยางใด ผูรองทั้งหนึ่งรอยสามสิบสี่คน
จึงมิใชผูที่จะถูกกระทบหรือถูกบังคับจากผลแหงคําพิพากษาโดยตรง เม่ือไมปรากฏวาเปนการจําเปน
ที่ผูรองทั้งหน่ึงรอยสามสิบสี่คนตองเขามาเปนคูกรณีในคดีน้ี เพ่ือยังใหไดรับความรับรองคุมครอง 
หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู และผูรองทั้งหน่ึงรอยสามสิบสี่คนไมใชผูมีสวนไดเสีย 
ตามกฎหมายในผลแหงคดีน้ีตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ประกอบกับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคํารองสอด
ของผูรองทั้งหน่ึงรอยสามสิบสี่คนไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๕๗ 
และที่ ๔๔๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

   ๓) กรณีคูกรณีมีคําขอ  

 

   คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และประธานกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่กรณีที่ผูฟองคดีไดรองเรียน
ตอผูถูกฟองคดีทั้งสองวาบริษัท อ. และบริษัท บ. กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และใหแจงผล
การดําเนินการใหผูฟองคดีทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเทาน้ัน 
ผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวมิไดมีผลกระทบตอบริษัท อ. โดยตรง ในชั้นนี้จึงยังไมมี
ความจําเปนที่จะตองเรียกบริษัท อ. มาเปนผูรองสอดตามคําขอของผูฟองคดีตามขอ ๗๘  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง (๓)  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๗) 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีที่ฟอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไวพิจารณา และผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นดังกลาวแตอยางใด ผูฟองคดีจะขอใหศาลปกครองสูงสุด
หมายเรียกผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ เขามาเปนผูรองสอดโดยยื่นคําขอรวมมา 
ในคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมรับคําฟองบางคําขอของผูฟองคดีไวพิจารณาไมได  ดังน้ัน การที่ 
ผูฟองคดีมีคําขอรวมมาในคํารองอุทธรณคําสั่งเพ่ือขอใหศาลหมายเรียกผูถูกฟองคดีที่ ๔  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๓ 
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และผูถูกฟองคดีที่ ๕ เขามาเปนผูรองสอด คําขอของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ขอ ๗๘ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๗) 

 

   ๔) ผลของการเขามาในคดีโดยการรองสอด  

 

 แมวาศาลปกครองชั้นตนจะมีคําส่ังไมอนุญาตใหบริษัท อ. เขามาในคดี
ในฐานะคูกรณีฝายที่สามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ก็ตาม แตก็ไดมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัท อ. เขามาในคดีในฐานะผูถูกฟองคดีรวมตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน
อนุญาตใหบริษัท อ. เขามาในคดีโดยการรองสอดได ซ่ึงคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่อนุญาต 
ใหบริษัท อ. เขามาในคดีโดยการรองสอดน้ัน ถือเปนคําส่ังระหวางการพิจารณาของศาล  
เม่ือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได  
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงตองหามมิใหอุทธรณระหวางพิจารณาตามขอ ๑๐๐ 
วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน บริษัท อ. จึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวในระหวางพิจารณาคดีมิได 
แตจะตองอุทธรณมาพรอมกับคําพิพากษาหรือคําสั่ งที่ทํ าใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล  
เม่ือบริษัท อ. ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตน การดําเนินกระบวนพิจารณา
คํารองอุทธรณคําสั่งของบริษัท อ. ดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนตองดําเนินการตามขอ ๑๐๔ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงกําหนดใหตุลาการเจาของสํานวน 
ในศาลปกครองชั้นตนตรวจคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาว และเสนอองคคณะมีคําส่ังเก่ียวกับ 
คํารองอุทธรณน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนสงคํารองอุทธรณคําส่ังของบริษัท อ. ดังกลาว 
ใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณา โดยไมไดเสนอองคคณะ จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ที่ ไมชอบตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง  แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๓๔/๒๕๕๕) 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณา และอนุญาต
ใหผูรองสอดเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ประกอบขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
กรณีจึงถือวาผูรองสอดไดเขามาเปนคูกรณีในคดีแลว การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังจําหนายคดี
ออกจากสารบบความเพราะเหตุผูฟองคดีทิ้งฟอง ผูรองสอดจึงเปนผูมีสวนไดเสียกับคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวโดยตรง จึงเปนผูมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๔๙ /๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครองฯ  
แตอยางไรก็ตาม แมผูฟองคดีจะเปนผูมีสิทธิในฐานะเปนผูรองสอด แตเม่ือปรากฏวา ผูฟองคดี
เปนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตามประกาศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเลขาธิการ
วุฒิสภา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกตามมติของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ผูฟองคดีเห็นวา ระเบียบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติโดยวิธีการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓ และการลงมติคัดเลือกของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหเพิกถอนระเบียบและมติดังกลาว 
แตผูรองสอดเปนผูไดรับคัดเลือกตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ยื่นคําใหการตอศาลปกครองชั้นตนสรุปไดวา ระเบียบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการคัดเลือกที่พิพาทในคดีน้ันชอบดวยกฎหมายแลว เม่ือศาลปกครองชั้นตน
สงสําเนาคําใหการดังกลาวใหผูฟองคดีและผูรองสอดใหโตแยงคัดคานแลว ผูฟองคดีและผูรองสอด
มิไดดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ทั้งมิไดแจงวาไมประสงคจะโตแยงคัดคาน 
หรือประสงคจะใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาคดีน้ีตอไปแตอยางใด เห็นไดวา  
เม่ือผูรองสอดไมมีขอโตแยงใด ๆ ในคดีน้ีตอคูกรณีทั้งสองฝาย และคําใหการของผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองก็ไมมีเหตุที่จะฟงวา เปนการกระทบกระเทือนสิทธิของผูรองสอดที่มีอยูในคดีน้ีแตอยางใด 
กรณีจึงถือไดวาคดีในสวนของผูรองสอดก็ไมมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไปแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๕๗) 

 

  ๒.๗.๒ การรวมคดี (ขอ ๗๙ วรรคหน่ึง) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๗.๓ การแยกคดี (ขอ ๘๐)  
 

   ขอ ๘๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดวา 
ในคดีที่มีหลายขอหาและขอหาหน่ึงขอหาใดไมเก่ียวของกับขอหาอ่ืน ๆ ถาตุลาการเจาของสํานวน
เห็นวาจะเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นตอองคคณะ เพ่ือเสนออธิบดี 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาสั่งใหแยกคดีดังกลาวออกเปนหลายคดี แลวพิจารณาพิพากษา 
แตละคดีแยกกันไปก็ได ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลไดรับคําฟองในคดีที่มีหลายขอหาไวแลว และเห็นวา
จะเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี จึงพิจารณาสั่งใหแยกคดีดังกลาวออกเปนหลายคดีได  
จึงเห็นไดวาการแยกคดีเปนคนละกรณีกับการพิจารณาคําฟองเพ่ิมเติม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๙๖/๒๕๕๕) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒.๗.๔ การโอนคดี (ขอ ๘๑) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๗.๕ การถอนคําฟอง (ขอ ๘๒)  

 

   (๑) การถอนคําฟองตองกระทําภายในเวลาใด ๆ กอนศาลพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งชี้ขาดคดี และจะถอนเฉพาะบางขอหาหรือบางสวนของขอหาก็ได 

   การท่ีผูฟองคดีจะขอถอนคําฟองไดน้ัน จะตองปรากฏวามีคําฟอง 
ของผูฟองคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล แตคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาคดี 
ที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองแลว ผูถูกฟองคดีเปนผูอุทธรณคําพิพากษาโดยที่ผูฟองคดีมิไดอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคํารองขอถอนคําฟอง 
ของผูฟองคดีไวพิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๕๕) 

   การถอนคําฟองเปนสิทธิของผูฟองคดีที่จะขอถอนคําฟองในเวลาใด ๆ 
กอนศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีได เม่ือขอเท็จจริงคดีน้ีศาลมีความเห็นแลววา มิไดเปนคดี
ที่เก่ียวของกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือการพิจารณาคดีน้ีตอไปจะเปนประโยชน 
แกสวนรวม และการถอนคําฟองมิไดเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม การที่ศาลปกครอง
ชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองน้ีและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๖) 

   คดีน้ี นางสาว ณ. ไดเปนโจทกยื่นฟองมูลนิธิการศึกษานานาชาติ 
จําเลยที่ ๑ และนางสาว ป. จําเลยที่ ๒ ตอศาลแขวงพระนครเหนือในคดีอาญาหมายเลขดํา 
ที่ ๓๕๕/๒๕๕๐  ตอมา คูความตกลงกันขอถอนฟองคดีที่พิพาทในคดีอาญา รวมทั้งคดีที่ไดยื่นฟอง
ตอศาลปกครองชั้นตน คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๐๙/๒๕๔๙ (คดีน้ี) และศาลแขวงพระนครเหนือ 
ไดอนุญาตใหถอนฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ กรณีจึงเปนการอนุญาตใหคูความ
ถอนฟองตามขอตกลงซึ่งถือเปนสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูสัญญาทั้งสองฝายระงับ 
ขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกันและยอมมีผล
ทําใหการเรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดง
ในสัญญาน้ันวาเปนของตน คํารองอันมีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความที่เสนอ 
ตอศาลแขวงพระนครเหนือในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๓๕๕/๒๕๕๐ จึงยอมมีผลผูกพัน 
เฉพาะคูความในคดี ซ่ึงในกรณีน้ีไดแก นางสาว ณ. โจทก มูลนิธิการศึกษานานาชาติ จําเลยที่ ๑ 
และนางสาว ป. จําเลยที่ ๒ และกรณีจะเห็นไดวา นางสาว ณ. โจทกในคดีอาญาหมายเลขดํา 
ที่ ๓๕๕/๒๕๕๐ มิใชผูฟองคดีในคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๐๙/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นตน (คดีน้ี) 



 

 

 
 
๑๐๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยผูฟองคดีในคดีน้ี ไดแก เด็กชาย ณ. ซ่ึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยตรง 
จากคําสั่งของโรงเรียนนานาชาติใหมแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ใหพนจากสภาพ 
การเปนนักเรียน โดยมีนางสาว ณ. ผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูยื่นฟองคดีแทน  อีกทั้ง คูความ 
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๓๕๕/๒๕๕๐ มิใชคูกรณีเดียวกันทั้งหมดกับคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๖๐๙/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นตน (คดีน้ี) และโดยที่ผูฟองคดีโดยนางสาว ณ. ผูแทน 
โดยชอบธรรมไดยื่นคําแถลงเปนหนังสือตอศาลปกครองชั้นตนในชั้นน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกระบุวา 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนสภาพการเปนนักเรียนเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และเปนคําสั่งที่สรางความเสียหายตอผูฟองคดีมาอยางตอเน่ือง ทําใหผูฟองคดี
ไดรับการเลือกปฏิบัติไมสามารถเขาเรียนแบบเด็กทั่วไปได จนเกิดภาวะกดดันทางจิตใจ 
ที่กระทบตอการศึกษาและสภาพจิตใจของผูฟองคดีอยางรายแรง โดยผูฟองคดียังคงประสงค 
จะขอใหศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ให 
ผูฟองคดีพนสภาพการเปนนักเรียน และใหคืนคาลงทะเบียนแรกเขารับการศึกษาแกผูฟองคดี 
กับใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ดําเนินการกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดตอไป ซ่ึงกรณียอมแสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีประสงคจะใหศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งตามคําขอดังกลาวของผูฟองคดีตอไป และโดยที่คดีน้ีผูฟองคดี 
ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่จําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยโตแยงวา
ผูฟองคดีมิไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน 
ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดขอถอนคําฟองดวยวาจาตอศาลปกครองชั้นตน
ในระหวางการนั่งพิจารณาคดี และศาลไดบันทึกถอยคําและใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
แตอยางใด กรณีจึงไมตองดวยขอ ๘๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๗) 

   เม่ือการขอถอนคําฟองเฉพาะขอหาท่ีฟองวาเจาหนาที่ของรัฐละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เกิดจากผูฟองคดีพอใจ 
ที่เทศบาลนครนครสวรรค (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และผูอํานวยการแขวงการทางนครสวรรคที่ ๑  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ใหถอยคําตอหนาศาลวาจะแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมขังใหแกผูฟองคดี ซ่ึงมิได
เกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสมจากคูกรณี และการขอถอนคําฟองเฉพาะขอหาดังกลาว 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา ไมเปนคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองเฉพาะขอหาที่ฟองวา เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน จึงชอบดวยกฎหมายแลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๐-๒๗๒/๒๕๕๗) 

 

   (๒) แมผูฟองคดีจะไดยื่นคํารองขอถอนคําอุทธรณ แตเม่ือศาลปกครองสูงสุด
ยังไมไดมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําอุทธรณดังกลาว กรณีจึงถือไดวาคดีดังกลาวยังอยูระหวาง 
การพิจารณา 
    คดีน้ีแมขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีจะไดยื่นคํารองขอถอน 
คําอุทธรณตามคํารองที่ ๓๙๘/๒๕๕๕ ซ่ึงเปนคดีอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
และให จําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตน  กอนนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนใหมเปนคดีน้ีก็ตาม แตเม่ือศาลปกครองสูงสุดยังมิไดมีคําส่ังอนุญาต 
ใหผูฟองคดีถอนคําอุทธรณดังกลาวตามขอ ๘๒ วรรคส่ี แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ กรณีจึงถือไดวาคดีดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๐/๒๕๕๖) 
 

๒.๘ การน่ังพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี  

 

 ๒.๘.๑ การน่ังพิจารณาคดี (ขอ ๘๓ - ขอ ๘๗)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๘.๒ การทําคําพิพากษาและคําสั่ง  

 

   ๑) ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน (ขอ ๙๒) 

 

   ศาลปกครองสูงสุดได มีคําวิ นิจฉัยวากรณีดังตอไปน้ีเปนปญหา 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 

    (๑) ปญหาเรื่องอํานาจฟอง  

    โดยที่ ม าตร า  ๑๙๗  และมาตรา  ๒๒๓  ของ รั ฐ ธ ร รมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซ่ึงใชบังคับขณะเกิดเหตุพิพาท) เปนบทบัญญัติ 
วาดวยอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล ซ่ึงเปนขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน  ดังน้ัน ในชั้นพิจารณาตรวจคําฟอง ศาลปกครองชั้นตนยอมมีอํานาจหยิบยก
มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
แลววินิจฉัยวาขอพิพาทตามคําฟองไมเปนคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา 



 

 

 
 
๑๐๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของศาลปกครองได แมผูฟองคดีจะไมไดหยิบยกบทบัญญัติดังกลาวขึ้นวากลาวไวในคําฟองก็ตาม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๕๗) 

 

   (๒) ปญหาเร่ืองการเปนผูเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง 

    ผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมิใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่นายก 
องคการบริหารสวนตําบลไดออกประกาศยกเลิกผลการประมูลจางที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ  
แมประเด็นนี้จะไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด แตปญหาวาผูฟองคดี
เปนผู มีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หรือไม  
เปนเรื่องอํานาจฟอง ซ่ึงเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ศาลปกครองสูงสุดยอมยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๗/๒๕๕๖) 

 

    (๓ )  ปญหาเ ร่ืองการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  

    เม่ือคําส่ังกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เก่ียวกับ
การคัดเลือกและแตงตั้งขาราชการ เปนคําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได  
แตไมปรากฏวาไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืนคําอุทธรณหรือคําโตแยง  
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง และไมปรากฏวามีการแจงกรณีดังกลาวใหม 
จึงตองนําบทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาใชบังคับ  ดังน้ัน ระยะเวลาสําหรับการรองทุกขตอ ก.พ.ค. มีระยะเวลาสั้นกวาหน่ึงป จึงตอง
ขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ได รับคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ และมาตรา ๔๐  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีทราบคําส่ังกระทรวงการคลังดังกลาวอยางเร็ว 
ในวันประกาศ และไดยื่นหนังสือรองทุกขเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงตองถือวาผูฟองคดี
ยื่นคํารองทุกขตอ ก.พ.ค. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว การที่ ก.พ.ค. ไดรับคํารองทุกข
ของผูฟองคดีแลวเห็นวา เปนเรื่องรองทุกขที่ยื่นเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับทราบคําสั่ง และมีมติไมรับคํารองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาจึงไมถูกตอง กรณีจึงถือ 
ไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒  
วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว และแมวาอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาว
มิไดยกขึ้นวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตประเด็นดังกลาวเปนประเด็นเกี่ยวกับเง่ือนไข 
การฟองคดีซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงยกข้ึนวากลาว 
ในชั้นอุทธรณได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๑/๒๕๕๗) 

 

    (๔) ปญหากรณีการฟองซอน 
    ปญหาเก่ียวกับเ ง่ือนไขในการฟองคดีกรณีการฟองซอนน้ัน  

เปนปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกปญหา
ดังกลาวขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษาหรือคําส่ังไดตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๙/๒๕๕๖) 

 

    (๕) ปญหาเก่ียวกับวิธีพิจารณา 

 

     (๕.๑) ปญหาเก่ียวกับการแจงกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษา 
      ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมมาศาลและศาลปกครองชั้นตนนัดอาน 

ผลแหงคําพิพากษาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนมิไดสงหมาย 
แจงกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษาใหพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีแทน 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองทราบ ทําใหผูถูกฟองคดีทั้งสองไมทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนการอานผลแหงคําพิพากษาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย อันเปน 
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่มิไดปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ปญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษา 
หรือมีคําสั่งได ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๒/๒๕๕๖) 

 

     (๕.๒) ปญหาการมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแก
ความตาย 

      การมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย 
ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอย 
แมไมมีคูกรณีอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได
ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๙/๒๕๕๗) 

 
 
 



 

 

 
 
๑๐๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๖) ปญหาเรื่องอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง 

     การออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
เปนขั้นตอนเริ่มตนของการใชอํานาจตามกฎหมายของผูบังคับบัญชาในการดําเนินการทางวินัย
เพ่ือนําไปสูการลงโทษทางวินัย การที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 
ไดกําหนดตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่จะเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงไวโดยเฉพาะ เปนกรณีที่แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายวาประสงคจะ
กําหนดใหเฉพาะผูบังคับบัญชาในระดับหรือตําแหนงที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน เปนผูมีอํานาจ
ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ทั้งน้ี เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิ 
ของผูอยูใตบังคับบัญชาที่เปนผูถูกลาวหาวา จะไดรับความเปนธรรมจากการถูกดําเนินการ 
ทางวินัยดังกลาวโดยไมถูกกลั่นแกลงจากผูไมมีอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงทําใหปญหาการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกขาราชการหรือพนักงานของรัฐโดยผูไมมีอํานาจ
ตามกฎหมาย เปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกขึ้นวินิจฉัย แลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไปก็ไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .๕๗/๒๕๕๘  
ที่ อ.๓๖๐/๒๕๕๘ และที่ อ.๗๗๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

   ๒) การแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย (ขอ ๙๕) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒.๙ การเขาเปนคูความแทนที่คูความมรณะ (มาตรา ๕๓) 

 

  (๑) ในกรณีที่คูกรณีฝายหน่ึงถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดี  
ศาลปกครองตองรอการพิจารณาไปจนกวาจะมีคําขอเขาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย 
หรือจนกวาจะพนหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูน้ันถึงแกความตาย 

  คดีน้ีเม่ือผูฟองคดีในฐานะเจามรดกที่ถึงแกความตาย และมีขอพิพาท 
อันเก่ียวกับความรับผิดในทางทรัพยสินซึ่งไมไดมีลักษณะเปนการเฉพาะตัวของผูฟองคดี 
โดยแท โดยผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลและคดียังอยูในระหวางพิจารณา  ตอมา ผูฟองคดี 
ไดถึงแกความตาย ผูรองซ่ึงเปนบุตรของผูฟองคดีจึงเปนทายาทโดยธรรม  อีกทั้ง ยังเปน 
ผู จัดการมรดกของผูฟองคดีตามคําสั่งศาลแพงกรุงเทพใต ยอมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ 
รับมรดกความจากผูฟองคดีได หากผูรองไดมีคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย
ภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีถึงแกความตาย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองยื่นคํารองขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๙ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีนาคม ๒๕๕๖  จึงเปนการยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว  การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น จึงเปนการมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวย 
การทําคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๖๓/๒๕๕๗) 

 

  (๒) กรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณา
อุทธรณของศาลปกครองสูงสุด เม่ือศาลปกครองสูงสุดไดรอการพิจารณาไวจนพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว ไมปรากฏวามีบุคคลใด
ยื่นคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําส่ังใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความได  

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีศาลไดมีหมายเรียกใหทายาทของผูคัดคาน 
เขาแทนที่ผูคัดคานซ่ึงถึงแกความตาย  ทั้งน้ี ตามคําขอของผูรอง โดยมีผูรับหมายแจงของศาลไว
โดยชอบแลว แตปรากฏวาไมมีทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิ 
ของผูคัดคานแสดงความประสงคหรือดําเนินการอยางใดเพื่อเขาแทนที่ผูคัดคาน กรณีจึงเปน 
การเปดโอกาสใหทายาทผูถึงแกความตายเขาแทนที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว เม่ือไมมีบุคคล
เขาแทนที่คูกรณีที่เปนผูคัดคานซ่ึงถึงแกความตาย ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ผูคัดคาน 
ถึงแกความตาย จึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารองอุทธรณคําส่ังนี้ออกจากสารบบความ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๕๗) 

 

  (๓) กรณีที่ผูฟองคดีถึงแกความตายกอนนําคดีมาฟองตอศาล 

 มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนการยื่นคํารองขอ 
เขาแทนที่โดยทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดกหรือผูสืบสิทธขิองคูกรณีน้ัน จะมีคําขอ
เขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณี 
ถึงแกความตาย เปนกรณีที่คดีดังกลาวศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาและดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีตอมาจนคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลพิพากษาคดี โดยใหศาล 
รอการพิจารณาคดีไปจนกวาจะมีทายาทมีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีถึงแกความตายกอนที่นางสาว อ. นําคดีมาฟองตอศาล กรณีดังกลาว 
จึงมิใชเหตุที่ศาลจะรับคําฟองนี้ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๔/๒๕๕๖) 

 



 

 

 
 
๑๐๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๔) กรณีการส่ังจําหนายคดีเน่ืองจากคูกรณีถึงแกความตายนั้น ศาลปกครอง 
ควรแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความชัดเจนวาผูรองหรือทายาทอ่ืนของผูฟองคดีประสงค 
จะเขาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายหรือไม 
 มาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไมไดเปน 
บทบังคับใหศาลตองจําหนายคดีออกจากสารบบความทันที เม่ือไมมีทายาทหรือบุคคล 
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคําขอเขาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย
ภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่คูกรณีดังกลาวถึงแกความตาย แตเปนดุลพินิจของศาลที่จะ 
สั่งจําหนายคดีหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงเหตุผลอันสมควรและประโยชนแหงความยุติธรรม 
เปนสําคัญ เม่ือไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวา ผูรองหรือทายาทอ่ืนของผูฟองคดีไดรับทราบ
คําแนะนําตามหนังสือของสํานักงานศาลปกครอง ศาลปกครองควรแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
โดยใหผูรองชี้แจงหรือทําการไตสวนเพื่อใหไดความชัดเจนวา ผูรองหรือทายาทอ่ืนของผูฟองคดี
ประสงคจะปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวในหนังสือของสํานักงานศาลปกครองหรือไม ขอเท็จจริง
ที่ศาลปกครองรับฟงยังไมพอที่จะวินิจฉัยวา ควรมีคําส่ังจําหนายคดีหรือไม จึงมีเหตุอันสมควร 
ที่จะมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเพ่ือไปดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม  
ตามขอ ๑๑๒ (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๖/๒๕๕๖) 

 

 (๕) คําสั่งเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายตองกระทําโดยองคคณะ 

 คําส่ังเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายตามมาตรา ๕๓  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิไดใหอํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว 
มีอํานาจมีคําสั่งไม รับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย เพราะกรณีดังกลาว 
อาจสงผลใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีน้ันออกจากสารบบความได ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีมีคําส่ังดังกลาวตองกระทําโดยองคคณะ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๙/๒๕๕๗) 
 

๒.๑๐ การขออนุญาตใหพิจารณาคดีใหมหรือฟองคดีใหม (มาตรา ๖๒) 

 

 (๑) ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคํารองอุทธรณที่ขอใหศาลอนุญาตใหพิจารณาใหม 
หรือฟองคดีใหมคือศาลที่มีคําสั่งใหจําหนายคดี  

    เ ม่ือคํารองอุทธรณมิได มีลักษณะเปนการอุทธรณคัดคานคําสั่ งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความวา ศาลปกครองชั้นตนใชดุลพินิจ 
มีคําสั่งดังกลาวโดยไมชอบดวยเหตุผลและหรือไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองอยางไร หากแตมีลักษณะเปนการแสดงใหศาลเห็นวา
การท่ีผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหผูฟองคดีจัดทําคําคัดคาน
คําใหการย่ืนตอศาล ซ่ึงถือไดวาเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งใหผูฟองคดีแสดงพยานหลักฐาน
ตามนัยมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีหน่ึงน้ัน เปนเพราะ
มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร เพ่ือขอใหศาลปกครองอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหม
ตามนัยมาตรา ๖๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เทาน้ัน เม่ือศาลปกครองที่สั่งให 
จําหนายคดีน้ีคือศาลปกครองชั้นตน การพิจารณาวาเหตุที่ผูฟองคดีแสดงมานั้นเปนเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุอันสมควรหรือไม และสมควรจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมหรือไม  
จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด แตอยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังให
จําหนายคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๕/๒๕๕๖) 

 

  (๒) แมผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนดุลพินิจของศาลในการที่จะสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
หรือไมก็ได  

  แมปรากฏวาผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๗ วรรคสาม และวรรคสี่ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ แตโดยท่ีพระราชบัญญัติและระเบียบดังกลาวกําหนดใหเปนดุลพินิจของศาล 
ในการที่จะสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความหรือไมก็ได ศาลจึงไมจําตองสั่งจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความเสมอไป การท่ีศาลจะใชดุลพินิจในการสั่งจําหนายคดีหรือไมน้ัน  
ศาลจะตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายวาดวยวิธี พิจารณาคดีของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอเท็จจริง 
ในสํานวนคดีวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีน้ันไดหรือไม รวมทั้งพฤติกรรมของ 
ผูฟองคดีในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ันดวย ทั้งในการแสวงหาขอเท็จจริงของ 
ศาลปกครองก็หาจําตองมีการดําเนินกระบวนพิจารณาใหคูกรณีโตแยงกันจนครบ ๔ ขั้นตอน 
แตอยางใดไม สําหรับคดีน้ีผูฟองคดีอุทธรณวา มิไดเจตนาจะท้ิงฟอง แตเขาใจวาขอ ๔๗ แหง
ระเบียบดังกลาว เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูฟองคดีที่จะเลือกปฏิบัติวาจะทําคําคัดคานคําใหการ 
หรือยอมรับคําใหการหรือพยานหลักฐานของผูถูกฟองคดีก็ได เม่ือผูฟองคดีเห็นวาไมมีประเด็นที่
จะโตแยงหรือคัดคานคําใหการหรือพยานหลักฐานของผูถูกฟองคดี จึงไมไดทําคําคัดคานคําใหการ
ของผูถูกฟองคดี และผูฟองคดีประสงคจะใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีน้ีตอไป  
ซ่ึงมีเหตุผลที่รับฟงได สมควรที่จะใหโอกาสผูฟองคดีไดดําเนินคดีน้ีตอไป ที่ศาลปกครองชั้นตน
เห็นวาไมมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหม 



 

 

 
 
๑๐๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําขอ
อนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมไวพิจารณาได ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําขอ
อนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมตามคําขอของผูฟองคดีไวพิจารณา น้ัน ไมสอดคลอง 
กับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นดวย 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๗) 

 

๒.๑๑ การขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม 
(มาตรา ๗๕) 

 

 ๑) ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม 
 

   กรณีที่ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย เน่ืองจาก
เห็นวา กระบวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมชอบดวยกฎหมาย ถือไดวา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิย่ืนคําขอใหพิจารณาคดีใหมได 

   เม่ือกรณีน้ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูรอง) 
เปนผูตรวจสอบและแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 
และไดมีการดําเนินการไตสวนผูกลาวหาและพยานบุคคลรวมทั้งพยานเอกสารและพยานวัตถุ  
ผูรองจึงเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการชี้มูลความผิดของผูฟองคดีมาตั้งแตตน การที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยวา การไตสวนขอเท็จจริงของผูรองเปนเพียงการรับฟงขอเท็จจริงที่ไดจากผลการประมวล
ขอเท็จจริงตามที่คณะอนุกรรมการไตสวนไดสรุปมา โดยไมแสดงถึงเจตนาของการกระทํา 
ที่จะถือเปนการกระทําความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการหรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามองคประกอบของฐานความผิดดังกลาว  รวมทั้ง การไตสวนก็ไมไดชี้ใหเห็นโดยชัดแจงวา 
ผูฟองคดีละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยระเบียบที่เก่ียวของอยางไร 
กระบวนการกอนออกคําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดีจึงไมถูกตองตามกฎหมาย ไมเปนการยุติธรรม
ตอผูฟองคดี คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวยอมมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินคดีของผูรองตามที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหอํานาจไว 
ผูรองจึงเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียเก่ียวของในการวินิจฉัยดังกลาว หรืออาจถูกกระทบ
จากผลแหงคดีที่สมควรจะตองเขามาในคดีตั้งแตตน จึงมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือไดวินิจฉัยแลววา ผูรองเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียเก่ียวของ 
ในการวินิจฉัยดังกลาว หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีที่สมควรจะตองเขามาในคดีตั้งแตตน  
ดังนั้น การที่ผูรองมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแตแรกทําใหผูรองไมมีโอกาส 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดตอสูคดี และไมมีสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ผูรองจึงเปน 
ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีน้ีใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๔/๒๕๕๖ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๖  
ที่ ๓๕/๒๕๕๗ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ และที่ ๖๙๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  ๒) กรณีที่ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ใหมได 

 

   กรณีมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  
ใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลนครขอนแกน (ผูถูกฟองคดี) ที่ใหผูฟองคดีตองรับผิดเปนเงิน 
๓๓,๑๕๐,๙๙๖ .๔๘ บาท ตามหนังสือของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
ตั้งแตวันที่มีคําสั่งดังกลาวเปนตนไป ผูถูกฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกฟอง 
ผูฟองคดี โดยระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือขอแกไข
คําสั่งที่ใหชําระหนี้โดยแกไขเปนใหชําระหนี้จํานวน ๔,๔๗๓,๓๔๘.๕๘ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ี อันเปนการแกไขจํานวนเงินที่ผูฟองคดีตองชําระตามหนังสือลงวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ดังน้ัน หนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงเปนคําส่ังใหมที่มีผลให
คําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ใหผูฟองคดีตองชดใชคาสินไหมทดแทน 
ไมมีผลบังคับใชอีกตอไป ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นคําแถลงขอสงเอกสารเพ่ิมเติมภายหลังจากที่ 
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง และภายหลังศาลปกครองสูงสุด
กําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก โดยไดยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพ่ือแสดงใหศาลเห็นวาหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เปนขอเท็จจริงอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ เน่ืองจากหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เปนคําส่ังใหม 
ที่ออกภายหลังเพ่ือแกไขจํานวนเงินที่ผูฟองคดีตองชําระ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๘ เม่ือขอเท็จจริงในสวนนี้ยังมิไดมีการหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัย เปนกรณีที่ศาลฟงขอเท็จจริง
ผิดพลาด เน่ืองจากศาลยังฟงวาคําสั่งลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ยังคงมีอยู  ดังน้ัน หนังสือ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงเปนขอเท็จจริงอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อันเปนกรณีที่ผูฟองคดีอาจขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคําขอใหพิจารณาพิพากษา



 

 

 
 
๑๐๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมของผูฟองคดีไวพิจารณา และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปตามรูปคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๒/๒๕๕๗) 

 

   กรณีที่ผูรองเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบ 
จากผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามมาตรา ๗๕  
วรรคหน่ึง (๒) 

   ผูฟองคดีฟองขอเพิกถอนคําส่ังของผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดี) 
ที่วินิจฉัยวาการกระทําของผูรองไมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
ในสัญญาหรือกิจการที่เทศบาลนครพิษณุโลกทํากับโรงแรม อ. และขอใหสอบสวนขอเท็จจริงใหม
และมีคําสั่งใหผูรองพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เม่ือศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
และใหผูถูกฟองคดีมีคําวินิจฉัยใหมใหถูกตองตามกฎหมายภายในสิบหาวันนับแตคําพิพากษา
ถึงที่สุด ผูรองจึงเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียและอาจถูกกระทบจากผลแหงคดี และเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองไมไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี ผูรองจึงมีสิทธิขอให
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมได ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนการที่ในการพิจารณาคดีน้ี ผูถูกฟองคดีไดอาง
ขอเท็จจริงตามหนังสือชี้แจงของผูรองเปนคําใหการตอศาล  รวมทั้ง ผูถูกฟองคดีไดเปนโจทก
ฟองผูฟองคดีเปนจําเลยตอศาลแพงโดยกลาวหาวาผูฟองคดีกระทําละเมิดกลาวหรือไขขาว
แพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความเปนจริงวาผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่สอไปในทางมิชอบ
โดยไมดําเนินคดีกับผูรอง และมีการสืบพยานท่ีเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับขอเท็จจริงที่ผูรองอาง 
ในคดีน้ีก็ไมใชกรณีที่ผูรองไดทราบถึงเหตุในการพิจารณาคดีคร้ังที่แลวมาซ่ึงตองหามไมให 
ยื่นคําขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด 
สวนที่ผูรองอางขอเท็จจริงใหมนอกเหนือจากที่คูกรณีเดิมอางไวน้ัน เห็นวา เม่ือกรณีของผูรอง
เขาหลักเกณฑการขอพิจารณาคดีใหมดวยเหตุดังกลาวแลว ก็ไมจําตองพิจารณาวาผูรอง 
มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
หรือไม อีกตอไป และเม่ือผูรองไดยื่นขอพิจารณาคดีใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๕ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูรองจึงมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๕/๒๕๕๗) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณี ผูฟองคดี เปนบุคคลซึ่ ง ได เข ามาในการดําเ นินกระบวน 
พิจารณาคดีแลว แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๒) 

   เม่ือผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีไดทําคํารองยื่นตอศาลขอเปลี่ยนแปลง 
ที่อยูที่ใชติดตอกับศาล  หลังจากน้ัน สํานักงานศาลปกครองไดสงหมายแจงกําหนดวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริง และหนังสือแจงคําส่ังศาลใหแกผูรับมอบอํานาจผูฟองคดีตามที่อยูดังกลาว 
โดยผูรับมอบอํานาจผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อรับหมายแจงคําส่ังศาลดวยตนเอง จึงถือไดวา 
ไดสงหมายแจงคําสั่งศาลโดยชอบแลว สวนการเปลี่ยนสถานที่จัดสงหมายแจงกําหนดวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงใหม วันนัดน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก และวันนัดอานคําพิพากษาใหม 
โดยสงไปยังภูมิลําเนาตามฐานขอมูลของสํานักทะเบียนราษฎร ดวยวิธีการวางหรือปดหมาย 
ตามขอ ๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แมวาบุคคลที่อาศัยอยูในบาน
ดังกลาวจะไดลงลายมือชื่อรับหมายไวแทน แตก็ไดสงหมายกลับคืนโดยอางวาผูฟองคดี 
และผูรับมอบอํานาจผูฟองคดีไดยายออกจากบานไปนานแลว จึงอาจเปนเหตุใหผูฟองคดี 
และผูรับมอบอํานาจผูฟองคดีไมทราบกําหนดนัดของศาล กรณีจึงนาเชื่อวา ผูฟองคดีไมทราบวา 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาในคดีน้ีแลว ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําอุทธรณคัดคาน 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ 
ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว ผูฟองคดีซ่ึงไดเขามา
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการ 
ดําเนินกระบวนพิจารณา จึงอยูในหลักเกณฑที่ผูฟองคดีจะขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
คดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๖/๒๕๕๕)  

 

  ๓) กรณีที่ไมอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหม 

 

   กรณีที่ศาลมิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด 
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง 

   ศาลปกครองมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความโดยมิไดวินิจฉัยเนื้อหาในประเด็นแหงคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๒/๒๕๕๕ 
ที่ ๖๓๖/๒๕๕๕ ที่ ๒๕๙/๒๕๕๖ ที่ ๓๒๓/๒๕๕๖ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๖ ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ ที่ ๒๒๙/๒๕๕๗ 



 

 

 
 
๑๐๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่  ๔๑๖ /๒๕๕๗  ที่  ๖๐๘ /๒๕๕๗  ที่  ๖๒๕ /๒๕๕๗  ที่  ๗๒๔ /๒๕๕๗  ที่  ๗๗๗ /๒๕๕๗  
ที่ ๗๘๑/๒๕๕๗ และที่ ๘๔๒/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่แตงตั้งผูรองใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคดีภาษีอากร และคําวินิจฉัยยกอุทธรณของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ยอนหลังไปถึงวันที่มีคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แลวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อใหผูฟองคดีไดรับสิทธิประโยชนอันพึงไดรับหากไดดํารงตําแหนง
ดังกลาว จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแหงคดีแลว  
แต เ น่ืองจากผูถูกฟองคดีที่  ๑  ได มีการอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ตอศาลปกครองสูงสุด คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการบังคับคดีไวจนกวา 
ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษายืน ยก กลับ หรือแกอยางหน่ึงอยางใดเสียกอน ตามมาตรา ๗๐ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไมอาจถือวาคดีน้ีศาลปกครองไดมีคําพิพากษา 
หรือคําส่ังชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดแลว  ดังนั้น ผูรองจึงยังไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนผูที่ 
อาจถูกกระทบจากผลแหงคดีในคดีน้ีที่จะมีคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๕/๒๕๕๗)  

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้ งสองรับผิด 
หรือรวมกันรับผิดชดใชเงินตามสัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบเต็มจํานวน
ของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผูฟองคดี) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูไดรับ
ทุนการศึกษายื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน 
มีคําส่ังไมรับคําอุทธรณคําพิพากษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา เน่ืองจากเปนการอุทธรณ
เม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว โดยขณะนี้ 
อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงถือวาคดียังมิไดเปนอันถึงที่สุดตามกฎหมาย 
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหม กรณีจึงมิใช
เปนกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว  ดังนั้น  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังไมอาจใชสิทธิยื่นคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหมตอศาลได ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๐/๒๕๕๗)  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน  
ผูฟองคดีไมทําคําคัดคานคําใหการตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน โดยไมแจงเหตุขัดของ 
และไมแจงวาประสงคจะใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปหรือไม ศาลปกครองชั้นตน 
จึงมีคําส่ังใหจําหนายคดีน้ีออกจากสารบบความ ตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗ วรรคสี่ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังจําหนายคดี 
ตอศาลปกครองสูงสุด และในวันเดียวกัน ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมเปนคดีน้ี 
เห็นวา การที่คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีจะมี 
คําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมไดน้ัน จะตองเปนกรณีที่
ศาลไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ซ่ึงหมายถึงกรณีที่ศาลไดมี 
การดําเนินกระบวนพิจารณาแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ รวมทั้งพยานหลักฐานอ่ืน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีตามความเหมาะสม รวบรวมขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายเพียงพอแลว จนกระทั่งไดมีการวินิจฉัยในประเด็นที่เปนเนื้อหาแหงคดีแลวเทาน้ัน 
กรณีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น เปนกรณีที่ศาล
ยังไมไดพิจารณาวินิจฉัยประเด็นเนื้อหาแหงคดี จึงมิใชคําส่ังชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งจําหนายคดี
ตอศาลปกครองสูงสุดดวยแลว คําสั่งน้ีจึงยังไมถึงที่สุด ผูฟองคดีจึงไมอาจมีคําขอใหศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีน้ีใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสูดที่ ๕๗๗/๒๕๕๗) 

   การดําเนินกระบวนพิจารณาและไดมีการวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับคํารองขอ
หรือขอโตแยงในชั้นบังคับคดีภายหลังจากที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดในประเด็น
เน้ือหาแหงคดีแลว เปนไปเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา อันเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาในสวนของการบังคับคดี โดยมิไดมีการวินิจฉัยในประเด็นเน้ือหาแหงคดีแตอยางใดอีก  
ดังนั้น คําสั่งศาลปกครองชั้นตนในชั้นบังคับคดีจึงไมใชกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามนัยมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม
ในกรณีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๔/๒๕๕๗) 

 

   กรณีผูรองมิใชผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกผลกระทบจากคําพิพากษา 
ในคดีที่จะยื่นคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหมได 

   คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองปลอยปละละเลยใหผูบุกรุก
ครอบครองที่สาธารณประโยชนเปนของสวนตน ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองสั่งใหผูบุกรุกที่สาธารณประโยชนออกไปจากพ้ืนที่ดังกลาว ศาลปกครองชั้นตน



 

 

 
 
๑๐๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใหผูรองออกจาก
ที่ดินสาธารณประโยชนภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา คําพิพากษาดังกลาวของศาล 
มีผลบังคับใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ ในเม่ือผูรองรับวาที่ดินพิพาทเปนที่สาธารณประโยชน คําพิพากษาดังกลาว 
ของศาลจึงไมมีผลใหผูรองตองเสียสิทธิในที่ดินแตอยางใด คําพิพากษาดังกลาวจึงไมกระทบตอ
สถานภาพสิทธิของผูรองที่มีอยูตามกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือใหผูรองรื้อถอน 
สิ่งปลูกสรางบนที่สาธารณประโยชนใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน น้ัน เปนความเห็นและการส่ังการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
หากผูรองเห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่เกิดขึ้นใหมน้ันไมชอบดวยกฎหมาย
อยางไร ก็ชอบที่จะแกไขความเดือดรอนเสียหาย และฟองรองขอเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
หรือขอใหสั่งหามการกระทําตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด  ดังน้ัน  
ผูรองจึงมิใชผู มีสวนไดเสียหรืออาจถูกผลกระทบจากคําพิพากษาในคดีที่จะยื่นคําขอให 
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหมได ตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๕๕) 
 

   กรณีที่ศาลไดมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี 
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมถึงที่สุดแลว 

   การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม 
ในคดีน้ี ซ่ึงศาลปกครองไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๕๒/๒๕๕๐ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๑ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๘๕/๒๕๕๒ ที่ไดมีคําสั่งชี้ขาดคดีวา ผูฟองคดีไมมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีใหม จึงเปนคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว  
ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงตองหามมิใหผูฟองคดี 
ฟองกันอีกในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๕) 

   บทบัญญัติตามขอ ๙๖ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
เปนบทหามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเก่ียวกับคดีหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัย 
ชี้ขาดแลว ซ่ึงไดกําหนดขอยกเวนไวสําหรับการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหมตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตกรณีจะตองดวย
ขอยกเวนดังกลาวไดน้ัน ตองปรากฏวาการขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดีปกครองใหมตองเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗๕ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองจึงมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 
อันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวใหมได กรณีมิไดหมายความวา หากผูฟองคดี
ประสงคจะยื่นคําขอใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหม  
ผูฟองคดีจะยื่นคําขอซ้ําอีกไดโดยไมตองหามตามกฎหมาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๒๗/๒๕๕๗) 

 

   กรณีที่ย่ืนคําขอใหพิจารณาคดีใหมเม่ือพนกําหนดเวลา (มาตรา ๗๕ 
วรรคสาม)  

   คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนไดสงหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก 
และกําหนดอานคําพิพากษา ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ใหแกนาย ช. ผูรับมอบอํานาจจาก 
ผูฟองคดี โดยมีบุคคลชื่อ ป. พนักงานของผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีรับหมายไวแทน 
โดยชอบ เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จึงถือวาผูฟองคดีไดทราบกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี
คร้ังแรกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกําหนดนัดอานคําพิพากษาในวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยชอบแลว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีและผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดี
ควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมไดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
อันเปนวันที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งคดีน้ีใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กลาวคือ
ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ แตปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหพิจารณาคดีน้ีใหม 
เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นเม่ือพนระยะเวลาตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๒/๒๕๕๗) 
 

   กรณีย่ืนคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม 
ในมูลคดีที่เกิดข้ึนใหมหลังจากที่ศาลไดมีคําพิพากษาคดีเดิมเสร็จเด็ดขาดแลว 

   เม่ือคดีน้ีศาลไดเคยมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดประเด็นขอพิพาทหรือ 
ในเน้ือหาแหงคดีเสร็จเด็ดขาดมากอนเฉพาะประเด็นพิพาทวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม และมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีเปนมติที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม สวนคําขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีใหมของผูฟองคดีกลาวอางวา ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการ  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจพิจารณาใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการได เพราะผูฟองคดี 
เปนผูถูกไลออกจากราชการน้ัน คําขอดังกลาวมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ไมรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงเปนมูลคดีที่เกิดขึ้นใหม
หลังจากที่ศาลไดมีคําพิพากษาคดีเดิมเสร็จเด็ดขาดแลว คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับ 



 

 

 
 
๑๐๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีกลับเขารับราชการ จึงเปนคําส่ังที่ศาลยังมิไดมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด และไมอาจ 
ถือไดวาเปนคําสั่งที่เก่ียวของกับมูลคดีเดิมที่ศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว ผูฟองคดี 
จึงไมอาจยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๙/๒๕๕๗)  

 

    กรณีที่ผูรองตกเปนบุคคลลมละลาย 

   คดีน้ีหางหุนสวนจํากัด ห. (ผูคัดคาน) ซ่ึงตอมาศาลปกครองสูงสุดไดอนุญาต
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขามาแทนที่ผูคัดคาน ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และผลจากคําชี้ขาดตามขอพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว  
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ผูรอง) ไมเห็นดวย จึงยื่นคํารองขอใหศาลปกครอง
ชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมี 
คําพิพากษาใหยกคํารอง ผูรองจึงยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหเพิกถอนคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกลาว กรณีจึงถือไดวา 
ผูคัดคานเปนคูกรณีหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียที่ถูกกระทบโดยตรงจากผลของคําพิพากษาในคดี 
ที่อาจยื่นคํารองขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองน้ันใหมได
ตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  แตอยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในระหวางพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดน้ัน ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่ง  
ใหพิทักษทรัพยของผูคัดคาน และศาลปกครองสูงสุดไดอนุญาตใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เขามาแทนที่ผูคัดคาน  ฉะนั้น เม่ือฟงไดวาหางหุนสวนจํากัด ห. (ผูคัดคาน) ตกเปนบุคคลลมละลาย 
อํานาจในการตอสูคดีหรือการฟองรอง รวมทั้งการยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมซ่ึงถือวา 
เปนคําฟองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ยอมเปนอํานาจ
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตเพียงผูเดียว ตามมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แมผูคัดคานจะอางวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดอนุญาต 
ใหผูคัดคานดําเนินการขอพิจารณาคดีใหมในศาลปกครอง โดยผูคัดคานจะออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
ก็ไมไดทําใหอํานาจในการตอสูคดี หรือการยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ เปนขอยกเวนที่ใหลูกหน้ีซ่ึงเปนบุคคลลมละลายสามารถที่จะกระทําการ
เก่ียวกับทรัพยสินหรือกิจการของตนได โดยท้ังนี้ จะตองกระทําตามคําส่ังหรือความเห็นชอบ
ของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูจัดการทรัพย หรือที่ประชุมเจาหน้ี ซ่ึงการจัดการเก่ียวกับ
ทรัพยสินหรือกิจการของลูกหน้ีอันเปนขอยกเวนที่จะใหลูกหน้ีจัดการไดเองน้ัน ก็แตเฉพาะกรณี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลมละลายนี้เทาน้ัน การยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษา
คดีใหม มิใชกรณีที่พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวใหอํานาจเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะอนุญาต
ใหลูกหน้ียื่นคํารองดังกลาวได หากแตเปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตเพียงผูเดียว
ตามมาตรา ๒๒ (๓) เทาน้ัน  ดังนั้น การอนุญาตของเจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงไมกอใหเกิดสิทธิ
แกผูคัดคานในการยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมแตอยางใด  อีกทั้ง แมการที่ผูคัดคาน
ไดยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหมจะเปนการใชสิทธิและเสรีภาพทางศาลตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว แตเน่ืองจากการยื่นคํารองขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
มีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ที่กําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตเพียงผูเดียวมีอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือกิจการของลูกหน้ีผูลมละลาย  ดังนั้น การท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเปนผูมีสิทธิขอใหพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหม มิใชผูคัดคาน จึงมีคําสั่งไมรับ 
คําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูคัดคานไวพิจารณา จึงไมเปนการกระทําที่ขัดตอมาตรา ๒๘  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงใชบังคับขณะเกิดเหตุพิพาท 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๕๗) 

 

   กรณีที่ไมเขาหลักเกณฑกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑)  
ถึง (๔) 

 

   (๑) พยานหลักฐานใหม หมายถึง พยานหลักฐานอันเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับ
คดีที่คูกรณีไมเคยทราบถึงการมีอยูของพยานหลักฐานน้ันมากอน และยังไมถูกเสนอเขามา 
ในสํานวนคดี 
     คดีน้ีศาลปกครองไดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งขาราชการ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เน่ืองจากเห็นวากระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการ
ประเมินผลงานไมชอบ ผูรองไดยื่นคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาแลวมีคําสั่งไมรับคําขอพิจารณาคดีใหมของผูรองไวพิจารณา ผูรองอุทธรณวา  
ผูรองเปนผูที่ผานการคัดเลือกตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๔๖ และไดรับการแตงตั้งภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก จึงถือเปน
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนความเขาใจของผูรอง
ซ่ึงคลาดเคลื่อน เพราะขอเท็จจริงปรากฏในการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลวาประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๔๖ เปนประกาศเพื่อจัดบุคลากรเขาสู
ตําแหนงตามโครงสรางใหม ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว สวนการดําเนินการตามประกาศ
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนที่มาของคําสั่งที่ศาล 
มีคําพิพากษาเพิกถอนในคดีน้ี เปนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงที่วาง
หลังจากจัดบุคลากรลงตําแหนงตามโครงสรางใหมแลว ขอเท็จจริงและหลักฐานตามคํารอง 
จึงมิใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญ สวนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนบุคคลภายนอกมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี  
ก็มิอาจอางได เน่ืองจากผูรองมิไดยื่นคํารองขอเขามาในคดี ทั้ง ๆ ที่ผูรองนาจะทราบไดวามี 
การฟองคดีดังกลาวตั้งแตคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนเพราะผูรองเปน 
ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเหตุพิพาทแหงคดีและผูรองก็อยู 
ในหนวยงานเดียวกันกับผูฟองคดี  ดังนั้น กรณีจึงไมมีเหตุที่จะรับคําขอใหพิจารณาคดีใหม 
ของผูรองอุทธรณไวพิจารณาตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๑/๒๕๕๕) 

    คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมโดยกลาวอางวา ในสํานวนคดีน้ีของศาลปกครองชั้นตนไมปรากฏวา 
มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ รองเรียนกลาวหาผูฟองคดี ซ่ึงเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงผูฟองคดี จึงขอใหศาลเรียกเอกสารดังกลาวมาพิจารณาคดีใหม 
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนเปนศาลที่มีคําพิพากษาคดีน้ีไดตรวจพิจารณาขอเท็จจริงในสํานวนคดีแลว
เห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ควรลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% 
เปนเวลา ๑ เดือน สําหรับขอเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ผูฟองคดีอางวา 
เปนพยานหลักฐานใหมมิไดมีผลอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ศาลรับฟงเปนที่ยุติแลววา ผูฟองคดี
ไดกระทําผิดวินัยตามที่ถูกกลาวหานั้น เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญแตอยางใด จึงไมอยูในเง่ือนไข
ที่ศาลจะรับคําขอของผูฟองคดีไวพิจารณาไดตามนัยมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๕๖)  
    ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่ งลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ 
พิจารณาคดีใหมลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยอางวาการที่ผูฟองคดีไมไดรับแจงหมาย
กําหนดวันนัดน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกและกําหนดวันนัดอานคําพิพากษา จึงไมทราบวาศาล 
ไดมีคําพิพากษายกฟองคดีแลว ทําใหไมไดใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนไดทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหม  
เห็นวา เปนกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว  
ผูฟองคดีอาจมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหมได หากเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตปรากฏวา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอนการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก ศาลไดสงหมายแจงกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกในวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ พรอมทั้งสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหผูฟองคดีทราบ  
โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูตามที่ผูฟองคดีไดแจงไวตอศาล และเปน
สถานที่ที่ไดจัดสงคําคูความและคําส่ังศาลใหผูฟองคดีทราบตั้งแตรับฟองคดีเปนตนมา ซ่ึงผูฟองคดี 
ก็ไดรับทุกคร้ัง แตในครั้งน้ีบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดสงหนังสือดังกลาวคืนโดยแจง
เหตุขัดของวาสงไมไดเน่ืองจากผูฟองคดียายไมทราบที่อยูใหม ดวยเหตุผลดังกลาวเพ่ือให 
การดําเนินกระบวนพิจารณาดําเนินตอไปได ศาลจึงมีคําส่ังเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก  
โดยกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกใหม เปนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยใชวิธีการ 
แจงกําหนดนัดดังกลาวโดยการปดประกาศหนาศาลปกครองนครราชสีมา และไดแจง 
สรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหทราบพรอมประกาศดังกลาวแลว ซ่ึงเปนการแจง
ขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามขอ ๑๔ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงเปนการสงหมายโดยชอบแลว  อีกทั้ง มาตรา ๖๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ กําหนดวา ถาไมมีคูกรณีมาศาลปกครองในวันนัดอานผลแหงคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหศาลปกครองงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง แลวบันทึกไวและใหถือวา 
วันที่บันทึกเปนวันที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยมิไดกําหนดใหตองแจงผล 
แหงคําพิพากษาใหผูฟองคดีทราบ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไมมาศาลในวันนั่งพิจารณาจึงมีสาเหตุ
จากการที่ผูฟองคดีไมแจงยายการเปลี่ยนที่อยูตอศาล มิไดเกิดจากขอบกพรองสําคัญในกระบวน
พิจารณาอันเปนการตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
จึงไมมีเหตุที่จะรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีไวพิจารณาตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง 
(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓/๒๕๕๖) 
    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
พิพากษาใหนายอําเภอดอยสะเก็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตําบลสันปูเลย  
(ผู ถู กฟองคดีที่  ๒ )  ดํา เ นินการให มีการตัดตนไมและ ร้ือถอนสิ่ งปลูกสร างออกจาก 
ทางสาธารณประโยชนที่นาย ส. ไดปลูกและกอสรางไว ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่
คดีถึงที่สุด เม่ือคูกรณีมิไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี 
คําพิพากษา คดีจึงเปนอันถึงที่สุดและถือวาศาลไดมีคําพิพากษาช้ีขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ สั่งใหผูรองซ่ึงเปนทายาทของนาย ส. 
ตัดตนไมและร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกจากทางสาธารณประโยชนตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ผูรองยื่นคําขอใหศาลปกครองช้ันตนพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมโดยอางวาผูรองเปนผูมีสิทธิครอบครองตนไม 
และสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินพิพาทในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. บิดาของผูรอง
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ซ่ึงเสียชีวิตลง โดยผูรองเปนบุคคลภายนอกที่มิไดเขามาในกระบวนพิจารณาคดีและเปน 
ผูถูกกระทบจากผลแหงคําพิพากษาในคดีน้ี เห็นวา ผูรองซ่ึงเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย
หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี  
โดยไมปรากฏวาเปนความผิดของผูรอง ผูรองเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
มีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองไดรับทราบคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยคําส่ังดังกลาวไดแจงใหผูรองทราบถึง 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดวย ถือไดวาผูรองไดรูหรือควรรูถึงเหตุวาอาจขอให
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ แลว 
มิใชนับแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาตามคําขอรังวัดสอบเขตใหมของผูรอง การที่ผูรองยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
จึงเปนการยื่นคําขอเม่ือพนเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรองไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหมของผูรองไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๗/๒๕๕๖) 
    การจะถือวาศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดนั้น ตองเปนกรณีที่ศาล 
ไมได รับฟงขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ  
และคําใหการเพ่ิมเติม หรือรับฟงโดยคลาดเคลื่อน แตการพิจารณาพิพากษาคดีน้ีศาลไดรับฟง
ขอเท็จจริงตามที่คูกรณีกลาวอางและขอเท็จจริงที่ศาลแสวงหามาได โดยใหโอกาสคูกรณี 
ไดรับทราบ ตรวจสอบ และแสดงพยานหลักฐานโตแยงตามสมควรแลว แตปญหาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กลาวอางดังกลาว เปนการพิจารณาของศาลในการคํานวณระยะเวลาและจํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จะตองชดใชใหแกผูฟองคดีตามสัญญาพิพาท ซ่ึงถือเปนการใชดุลพินิจของศาล เม่ือเปน 
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจึงเปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ กรณีมิใชเปนการรับฟงขอเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและไมสมบูรณครบถวน 
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่รับฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดตามมาตรา ๗๕ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๖)  
    คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครองใหมโดยอางวา ศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและมีขอบกพรองสําคัญในกระบวน
พิจารณาพิพากษาท่ีทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม ในกรณีการไมเรียกตนฉบับหรือสําเนา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซ่ึงเปนการอุทธรณโตแยงคําส่ังลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๖ เขามาในสํานวนคดี และกรณีที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ ขอใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดี) สอบสวนวินัยผูฟองคดี เม่ือคดีน้ี 
ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลโดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทําการสอบสวน 
ทางวินัยเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม กรณีจึงมีประเด็นแหงคดีที่ศาลตองวินิจฉัยวา การที่ 
ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการสอบสวนวินัยเพ่ิมเติมหรือสอบสวนวินัยใหมตามคําขอของผูฟองคดี
เปนการละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรหรือไมเทาน้ัน เม่ือขอเท็จจริงจากเอกสารในสํานวนคดีเพียงพอใหรับฟงและเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ยื่นอุทธรณโตแยงคําส่ังลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๖ แลว ศาลจึงไมจําเปนตองเรียกหนังสือดังกลาวอีก เพราะไมทําใหการใชดุลพินิจ 
ในการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นตามคําฟองดังกลาว 
ตองเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด สําหรับกรณีการขอใหสอบสวนวินัยผูฟองคดีเพ่ิมเติมตามมาตรา ๙๒ 
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน เห็นวา กรณีดังกลาวเปนการโตแยง
ดุลพินิจของศาลปกครองชั้นตนในการรับฟงพยานหลักฐานและวินิจฉัยคดี ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน 
ไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีโดยใหเหตุผลในการวินิจฉัยไวโดยชัดแจงแลว  ดังน้ัน ขอกลาวอาง
ดังกลาวของผูฟองคดีจึงไมเปนเรื่องที่ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม 
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญหรือมีขอบกพรองสําคัญ
ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 
(๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไมมีเหตุที่ผูฟองคดีอาจมีคําขอให
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖) 
    คดีน้ีผูรองทั้งยี่สิบหกขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม โดยอางวา 
เปนราษฎรที่มีที่นาอยูภายในรูปเกือกมาไดรับความเดือดรอนไมอาจเดินทางสัญจรเขาออก 
ที่นาของตนและขนผลผลิตจากการทํานาได หากมีการขุดคันดินที่ก้ันน้ําในบริเวณลําเหมือง 
สันบวกน้ําเย็นที่พิพาทออก ตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตน คดีหมายเลขแดง 
ที่ ๙๗/๒๕๕๔ ซ่ึงคดีถึงที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เม่ือคดีดังกลาวศาลปกครองชั้นตนไดวินิจฉัยแลววา แมองคการบริหารสวนตําบลแมอิง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกองคการบริหารสวนตําบลแมอิง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จะอางวาคันดิน
ดังกลาวมีประโยชนสําหรับประชาชนที่มีที่นาอยูดานในรูปเกือกมา สามารถใชคันดินเพ่ือเปนทาง
นํารถไถนาและอุปกรณตาง ๆ เขาไปทํานาได และสามารถขนผลผลิตจากการทํานาไดสะดวก 
แตในการดําเนินการตามโครงการขุดลอกลําเหมืองสันบวกน้ําเย็น นอกจากจะมีการทําแนวคันดิน 



 

 

 
 
๑๐๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่พิพาทแลว ยังมีการทําคันดินขึ้นอีกสองจุดในบริเวณจุดเร่ิมตนโครงการและจุดส้ินสุดโครงการ
ไวดวย ซ่ึงสามารถใชเปนทางเพื่อใหประชาชนที่มีที่นาอยูในรูปเกือกมาใชเปนทางเขาออกที่นา
ของตนได หรือหากประสงคจะใชจุดที่พิพาทเปนทางเขาออกเชนเดิมก็สามารถทําสะพาน 
ขามลําเหมืองเพ่ือใชทดแทนคันดินก้ันนํ้าได อันเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไดรับฟง
ขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในสํานวนคดี คําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติม 
โดยตลอดแลว และไดวินิจฉัยในประเด็นที่ผูรองทั้งยี่สิบหกยกขึ้นกลาวอางตามคําขอ ซ่ึงเปนประเด็น
เดียวกันตามขอตอสูของผูถูกฟองคดีทั้งสอง โดยไดใหเหตุผลแหงการวินิจฉัยไวแลวในคําพิพากษา 
จึงเปนการใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานและการใหเหตุผลในการทําคําพิพากษา  
กรณีมิใชเปนการรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด หรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริง 
ที่รับฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญที่จะขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมได 
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังที่ผูรองทั้งยี่สิบหก
กลาวอางแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๑/๒๕๕๖) 
    การท่ีผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยใหม หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือความยุติธรรมสําหรับผูฟองคดีน้ัน คํารองขอ
ของผูฟองคดีดังกลาวหาใชคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม 
ตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด  ฉะน้ัน ศาลปกครองจึงไมอาจ
รับคํารองขอของผูฟองคดีดังกลาวไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๖/๒๕๕๖) 
    ขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา ในวันนัดฟงคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดเม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดีมาศาล และศาลไดอานคําพิพากษาใหผูฟองคดี 
ฟงแลว แตเม่ืออานจบผูฟองคดีไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบการอานคําพิพากษา ศาลจึงบันทึก
รายงานกระบวนพิจารณาการอานและจดแจงหมายเหตุที่ผูฟองคดีไมยอมลงลายมือชื่อไว 
ในรายงานกระบวนพิจารณา (ต. ๑๒) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือไดวาศาลไดอาน
คําพิพากษาใหผูฟองคดีฟงและรับทราบการอานในวันดังกลาวแลว และตองถือวาผูฟองคดีไดรู
หรือควรรูถึงเหตุที่อาจขอใหศาลพิจารณาใหมไดนับแตวันดังกลาว หาใชนับแตวันที่ผูฟองคดี 
มาขอคัดสําเนาคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม เม่ือคดีน้ี 
ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเปนการพนระยะเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๐/๒๕๕๖) 
    ผูถูกฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม
โดยยกขอเท็จจริงในคําฟองแยงที่มีอยูแลวในขณะฟองคดี แตศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง 
ที่ ๑๘๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ไมรับคําฟองแยงของผูถูกฟองคดีไวพิจารณา  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมของผูถูกฟองคดีในคดีน้ี จึงไมใชกรณีศาลปกครอง 
ฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คําขอของผูถูกฟองคดีจึงไมตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๗๕  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๓/๒๕๕๖) 
    เ ม่ือผูฟองคดีกลาวอางวา  ผูฟองคดีมีพยานหลักฐานใหม ไดแก 
ความหมายของคําวาถนนสาธารณะตองมีลักษณะตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารไดตอบ 
ขอหารือของกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาด  
คือ ศาลปกครองบกพรองไมไดวินิจฉัยกรณีอาคารพิพาทเม่ือไมไดปลูกสรางอยูริมทางสาธารณะ
ก็ตองเขาขายเปนอาคารที่ไมไดปลูกสรางริมทางสาธารณะ ถาสูงเกินกวาสามชั้น ใหมีที่วาง
ดานหลังอาคารไมนอยกวา ๑๒ เมตร อาคารพิพาทไมไดเวนที่วางระยะดังกลาว จึงมีผลทําให
ใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาทไมชอบดวยกฎหมาย เห็นวา กรณีน้ีศาลปกครองไดพิจารณาถึง
ลักษณะถนนที่ผูฟองคดีกลาวอางตามคํารองดังกลาวและวินิจฉัยถึงลักษณะการกอสราง 
ของอาคารพิพาทวาไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะตองเวนระยะตามคํารองของผูฟองคดี กรณีตามคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนการโตแยงการใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาและตัดสินคดี
ของศาลปกครอง มิใชเปนกรณีที่ศาลปกครองรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด ผิดหลง หรือบกพรอง 
ในการพิจารณามีคําส่ังหรือคําพิพากษาหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริง 
ที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไมอยูใน
เง่ือนไขและหลักเกณฑที่จะขอใหพิจารณาคดีใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๒/๒๕๕๖) 
    กรณีที่จะถือวาคดีมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษา 
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ จะตองเปนขอบกพรองสําคัญในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เชน  
มีขอบกพรองสําคัญในการสงคําคูความ ในการกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงหรือ 
การน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกของศาล เปนตน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีอางเหตุเก่ียวกับการกําหนด 
คําเตือนในหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกที่ระบุวาคูกรณีจะมาศาลหรือไมมาก็ได
เวนแตศาลจะออกคําสั่งเรียก เห็นวา มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีเจตนารมณ
เพ่ือใหคูกรณีไดมีโอกาสทราบสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนลวงหนากอนวัน 
น่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกเพื่อจะไดมีโอกาสจัดทําคําแถลงและนําพยานหลักฐานมาสนับสนุน
ประกอบคําแถลงเพื่อยืนยันหักลางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเพ่ิมเติมตอองคคณะ ซ่ึงเปนสิทธิ
ของคูกรณีมิใชบทบังคับใหคูกรณีจะตองมาศาลในวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก สําหรับขอกลาวอาง



 

 

 
 
๑๐๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่วาไดมีการใชระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณาอยางไมสมเหตุสมผลถึงสี่ป ทั้งในการจัดทํา
คําพิพากษาจนถึงวันที่มีการนัดอานคําพิพากษาก็มีการใชเวลาถึงสองเดือนนั้น ไมใชกรณีที่จะ
ถือวาเปนขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาดังที่ผูฟองคดีเขาใจ สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา
ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตุลาการเจาของสํานวนมีการตั้งประเด็นที่ไมแตกตาง 
ไปจากการตั้งประเด็นของตุลาการเจาของสํานวนในการพิจารณาของศาลปกครองช้ันตนนั้น  
เ ม่ือคดี น้ีผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลและมีคําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนมติของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่เห็นชอบใหผูฟองคดี 
ไปประจําสํานักงานเลขานุการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเวลาไมเกิน ๖ เดือน และเพิกถอนคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ เรื่อง ใหผูฟองคดีไปประจําสํานักงานเลขานุการของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ เปนการชั่วคราว และมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
ตามเดิม กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เม่ือเหตุแหงการฟองคดีน้ี คือ มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําส่ังลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๔๘ ประเด็นเนื้อหาของคดีที่จะตองมีการพิจารณาก็จะตองเปนประเด็นเก่ียวกับความชอบ
ดวยกฎหมายของมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําส่ังดังกลาวขางตน  ดังน้ัน ในการตั้งประเด็น
เพ่ือวินิจฉัยคดีของทั้งศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุดยอมจะตองเปนประเด็นเดียวกัน 
อุทธรณของผูฟองคดีในขอน้ีจึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูฟองคดีเอง สวนที่ผูฟองคดี
โตแยงคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีวาเปนคําแถลงการณที่พยายามเบ่ียงเบนประเด็น
และเห็นวาศาลใชความเห็นของตุลาการผูแถลงคดีมาเปนขอเท็จจริงในการตัดสินคดีทําให 
ผลของคดีไมมีความยุติธรรม เห็นวา คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีมีขึ้นก็เพ่ือตรวจสอบ
และถวงดุลดุลพินิจในการตัดสินคดีขององคคณะ โดยที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหองคคณะจะตอง
ผูกพันตามความเห็นของตุลาการผูแถลงคดีแตอยางใด กรณีจึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ของผูฟองคดี  เม่ือคดีน้ีไมปรากฏวามีขอบกพรองสําคัญในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาที่ทําให 
ผลของคดีไมมีความยุติธรรมดังที่ผูฟองคดีกลาวอาง คําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดี 
จึงไมอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะรับไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๓/๒๕๕๖) 
    ขอกลาวอางและขอเท็จจริงตามคําขอพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดี 
เปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนที่สุดแลว คําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดี 
จึงมีลักษณะเปนการโตแยงดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีของศาล ไมใชเรื่องที่ศาลปกครอง 
ฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๐/๒๕๕๖) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    ในขณะที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ยืนตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ผูรองไดซ้ือหองพิพาทมาเม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓  
จึงเห็นไดวาขณะเมื่อศาลมีคําพิพากษา ผูรองยังมิไดเปนคูกรณี ซ่ึงตองอยูในบังคับของ 
คําพิพากษา และยังไมอาจถือไดวาเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจาก 
ผลแหงคดีน้ัน เพราะผลแหงคดีเปนกรณีที่ศาลกําหนดคําบังคับใหสํานักงานเขตวัฒนา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และ 
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดเทาน้ัน 
การท่ีผูรองถูกใหร้ือถอนหองชุดพิพาทก็เน่ืองมาจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังใหผูรองรื้อถอน
หองชุดพิพาท หากผูรองเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ก็ชอบที่จะ
ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ัน
กําหนดไวและฟองขอเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาว ผูรองจึงมิใชผูมีสวนไดเสียหรือ 
อาจถูกกระทบจากผลแหงคําพิพากษาในคดีที่จะยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหม
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๑๒/๒๕๕๖) 
    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟองและคดีถึงที่สุดแลว 
ตอมา ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม ศาลปกครองช้ันตนเห็นวาคําขอไมตองดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว โดยเห็นวา
ยังมีประเด็นที่ศาลปกครองช้ันตนยังไมไดพิจารณาวินิจฉัย และยังมีเอกสารหลักฐานที่เปน
ขอเท็จจริงอยูในความครอบครองของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปน
คูกรณีจากการที่ผูฟองคดีขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีสงเอกสารหลักฐาน 
มาเพ่ิมเติมเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตัดสินคดี ซ่ึงจะทําใหผลการตัดสินคดีมีความชัดเจน 
และยุติธรรมมากขึ้น น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดีโตแยงคําวินิจฉัยและดุลพินิจในการรับฟง
พยานหลักฐานของศาลปกครองวายังไมครบถวนตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง อันมีลักษณะเปน 
การคัดคานคําพิพากษา ซ่ึงผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณโตแยงโดยยื่นตอศาลปกครองชั้นตน 
ที่มีคําพิพากษาภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาด 
คดีปกครองใหมของผูฟองคดี จึงเปนคําขอที่ไมตองดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ศาลจะรับ 



 

 

 
 
๑๐๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๕๗) 
    เม่ือศาลปกครองชั้นตนนัดอานผลแหงคําพิพากษาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๕ เม่ือคูกรณีทั้งสองฝายไดรับหมายนัดโดยชอบแลว ไมมีฝายใดมาศาลโดยมิไดแจง
เหตุขัดของใหศาลทราบ ศาลจึงงดการอานผลแหงคําพิพากษาและแจงผลแหงคําพิพากษา 
ใหคูกรณีทราบ กรณีจึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา คูกรณี 
ที่ไมเห็นดวยกับคําพิพากษาจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาล 
ไดมีคําพิพากษา คือ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เม่ือไมปรากฏวาไดมีการย่ืนอุทธรณ
ตามกําหนดเวลาดังกลาว คดีจึงเปนอันถึงที่สุด การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมเม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการ 
ยื่นคําขอในขณะที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สัญญาจางลงวันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เปนพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีไดนําสงตอศาลตั้งแตขณะยื่นฟอง และเปน
พยานหลักฐานในสํานวนคดีที่ศาลปกครองชั้นตนนํามาใชในการวินิจฉัยในประเด็นแหงคดี 
โดยใหเหตุผลแหงคําวินิจฉัยไวแลวในคําพิพากษา และขออางของผูฟองคดีดังกลาวเปนเพียง
การแปลความหมายของสัญญาตามความเขาใจของผูฟองคดีเพ่ือโตแยงดุลพินิจในการรับฟง
พยานหลักฐานของศาล ขออางเก่ียวกับสัญญาจางดังกลาวจึงมิใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน คําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือ 
มีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองคดีน้ีใหม จึงไมตองดวยหลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๗) 
    ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหศาลพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
โดยอางวามีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญ เน่ืองจากกรณีตามที่ผูฟองคดีถูกลงโทษทางวินัยดังกลาว พนักงานอัยการ 
มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีเปนคดีอาญา เห็นวา การรับฟงพยานหลักฐานเพ่ือจะลงโทษ
ทางวินัยของผูบังคับบัญชาแตกตางจากการรับฟงพยานหลักฐานเพ่ือลงโทษในคดีอาญา  
โดยในคดีอาญาน้ันลงโทษจําเลยไดตอเม่ือมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจงปราศจากขอสงสัย 
สวนการลงโทษทางวินัยผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจสั่งลงโทษผูถูกกลาวหาไดโดยพิจารณา
จากพยานหลักฐานและพฤติการณของผูถูกกลาวหาที่ปรากฏในสํานวนของคณะกรรมการสอบสวน 
อีกทั้ง มูลเหตุที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองนํามาใชในการลงโทษผูฟองคดี มิใชเพียงแคมูลเหตุในเร่ือง
คาวิทยากรหรือคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเทาน้ัน แตยังมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอ่ืนอีกที่ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีทั้งสองนํามาใชพิจารณาลงโทษผูฟองคดี  ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา 
กรณีตามขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงไมถือวามีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริง 
ที่ฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๗) 
   คดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวา
เปนคําพิพากษาซึ่งยังมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนการพิจารณาทําคําพิพากษา เปนเหตุให 
ผูฟองคดีไมสามารถบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลดังกลาวได 
ทําใหผลของคดีไมไดรับความเปนธรรม อันเปนการโตแยงการใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษา
และตัดสินคดีของศาลปกครองชั้นตน ซ่ึงหากผูฟองคดีประสงคที่จะคัดคานคําพิพากษาของศาล 
ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิยื่นอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมีคําพิพากษา แตกรณีไมปรากฏวาผูฟองคดีไดใชสิทธิอุทธรณคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวแตอยางใด คดีจึงเปนอันถึงที่สุด  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม เม่ือคดีที่ 
ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาดังกลาวไมปรากฏวามีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาคดี 
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมแตอยางใดแลว กรณีจึงมิใชเปนการที่ศาลปกครองช้ันตน 
รับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําให 
ผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
คําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีจึงไมอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะรับไวพิจารณาได 
ประกอบกับคดีน้ีเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดนัดอานผลแหงคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตนในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงคูกรณีไดทราบหมายแจงกําหนดนัดฟง 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนโดยชอบแลว แตไมมาศาลตามกําหนดนัด ศาลจึงงดอาน 
ผลแหงคําพิพากษาและบันทึกไว กรณีจึงถือวาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนวันที่ศาล 
ไดมีคําพิพากษาแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงคําพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นตนไดระบุไวโดยชัดแจงวา ปรากฏตามหลักฐานผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทน
เต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยไปแลวกอนมีคําพิพากษา จึงไมจําตองออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ชําระเงินคาทดแทน ถือไดวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุที่ขอออกคําบังคับไมได อันเปนเหตุที่อาง
ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมตั้งแตวันที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา  ดังน้ัน  
จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมได 
ในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมเม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
จึงเปนการยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๗) 



 

 

 
 
๑๐๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีที่ศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาด อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟง 
เปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ หมายถึง กรณีที่มีขอเท็จจริงนั้นอยูในคดี แตศาลไมไดรับฟงขอเท็จจริงน้ัน  
หรือขอเท็จจริงปรากฏอยางหน่ึง แตศาลรับฟงเปนอีกอยางหนึ่ง และขอเท็จจริงนั้นตองเปน
ขอเท็จจริงสําคัญในคดี สวนกรณีที่จะถือวาคดีมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษา
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว น้ัน 
จะตองเปนขอบกพรองสําคัญในกระบวนวิธีพิจารณาคดี เชน มีขอบกพรองสําคัญในการสง 
คําคูความ หรือในการที่ศาลกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง หรือในการนั่งพิจารณาคดี
คร้ังแรก เปนตน แตคําขอของผูฟองคดีที่อางวาศาลมิไดวินิจฉัยขอสังเกตผลงานวิชาการ 
ของผูถูกฟองคดี หรือศาลยกขอสังเกตบางขอมาพิจารณา หรือศาลเชื่อพยานแวดลอมมากกวา
ประจักษพยาน ลวนแลวแตเปนการโตแยงคําวินิจฉัยของศาลปกครอง โดยอางวาศาลมีคําวินิจฉัย
ผิดพลาด ไมใชการท่ีศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาด หรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนวิธี 
พิจารณาคดี คําขอของผูฟองคดีจึงไมเขาเง่ือนไขที่จะขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๒/๒๕๕๗) 
    เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีใหม โดยอางวา ศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณา
พิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดสงสําเนา
เอกสารบางรายการใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา หนังสือที่ผูฟองคดีกลาวอาง
เปนเอกสารแนบทายคําใหการซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดสงใหผูฟองคดีคัดคานแลว กรณีจึงไมมี
ขอผิดพลาดหรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดี 
ไมมีความยุติธรรมแตประการใด การท่ีผูฟองคดีกลาวอางในอุทธรณวาเอกสารดังกลาว 
เปนเอกสารที่อยูในความครอบครองของทางราชการทําใหผูฟองคดีไมสามารถตอสูหักลาง 
ขอกลาวหาไดน้ัน จึงไมอาจรับฟงได สําหรับหนังสือสํานักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุยน้ัน 
ก็เปนเพียงหนังสือแจงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเกาะสมุยวาพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาด
ไมฟองผูฟองคดี ซ่ึงไมทําใหการใชดุลพินิจในการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตน
ในประเด็นตามคําฟองตองเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด  ดังน้ัน ขอกลาวอางตามคําขอให 
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมของผูฟองคดีจึงไมเปนเรื่องที่ศาล
รับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําให 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๙/๒๕๕๗) 
    คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีใหม 
โดยอางขอเท็จจริงที่ปรากฏในคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติม  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดนําขอเท็จจริงดังกลาวมาวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว จึงเปนกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานและเปนการใหเหตุผลในการทํา 
คําพิพากษา  ดังน้ัน ขอกลาวอางตามคํารองขอพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีจึงมิใชกรณีที่ 
ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๘/๒๕๕๗) 

    กรณีที่จะถือวามีพยานหลักฐานใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดน้ัน จะตองเปนกรณีที่ไมปรากฏวามีพยานหลักฐาน 
ที่อางมาน้ันอยู ในระหวางการพิจารณาของศาล สําหรับกรณีของผูฟองคดีรับฟงไดวา 
ผูฟองคดีไดมีคํารองลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ขอให 
ศาลปกครองช้ันตนมีหมายเรียกนายแพทย ท. มาสอบปากคํา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลว
เห็นวา พยานบุคคลที่ผูฟองคดีขอใหศาลมีหมายเรียกมาสอบปากคําน้ัน ไมไดมีสวนเกี่ยวของใด ๆ 
กับคดีพิพาทน้ี ศาลจึงไมจําตองเรียกมาสอบตามคําขอ  หลังจากน้ัน ศาลปกครองชั้นตนไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน  
ผูฟองคดีจึงไดมีคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมโดยอางวา มีพยานหลักฐานใหม  
คือ หนังสือของนายแพทย ท. ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ใหความเห็นทางการแพทยวา 
การใสทอชวยหายใจใหแกมารดาผูฟองคดีในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ น้ัน ไมเหมาะสม   
จากขอเท็จจริงขางตน พอจะอนุมานไดวา ผูฟองคดีไดทราบความเห็นของนายแพทย ท.  
ตามหนังสือขางตนกอนแลว ผูฟองคดีจึงไดมีคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนมีหมายเรียก
นายแพทย ท. มาสอบปากคํา ความเห็นดังกลาวของนายแพทย ท. จึงมีอยูกอนที่ศาลปกครองชั้นตน
จะมีคําพิพากษาแลว แตศาลปกครองชั้นตนไดใชดุลพินิจในการแสวงหาขอเท็จจริงตามขอ ๕๐ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลวเห็นวา คดีน้ีไมจําตองรับฟงพยานบุคคล
ดังกลาว โดยศาลปกครองชั้นตนไดใชดุลพินิจในการรับฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่สี่ ที่ไดขอความเห็นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย 
แหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรผูเชี่ยวชาญทางวิชาการอายุรแพทย และเปนศูนยรวมของแพทย
ผูมีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับในทางการแพทย เพ่ือสรุปเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี  
และเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เก่ียวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย



 

 

 
 
๑๐๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โรงพยาบาลราชวิถี แลวจึงมีคําพิพากษา  ดังนั้น ความเห็นของนายแพทย ท. ตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงมิใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ สวนกรณีที่จะถือวาคดีมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําให 
ผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ไดน้ัน จะตองเปนขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาคดีปกครอง เชน  
มีขอบกพรองสําคัญในการสงคําคูความ ในการกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง  
หรือการน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกของศาล เปนตน  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนไมเรียก
นายแพทย ท. เขามาในคดีตามคํารองของผูฟองคดี เปนกรณีที่ศาลใชอํานาจตามขอ ๕๐  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ไดใชอํานาจตุลาการศาลปกครองในการแสวงหา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใด ๆ ไดตามความเหมาะสม โดยตองใหคูกรณีไดมีโอกาสทราบ 
ตรวจสอบ และโตแยงแสดงพยานหลักฐานไดอยางเปนธรรม สําหรับคดีน้ี เม่ือขอเท็จจริง 
ปรากฏวา ศาลไดใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงแสดงพยานหลักฐานและไดดําเนินกระบวนพิจารณา 
ตามกฎหมายแลว กรณีจึงไมอาจฟงไดวา มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษา 
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๑/๒๕๕๗)  
    การท่ีศาลรับฟงขอเท็จจริงเก่ียวกับขั้นตอนของการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัย รวมถึงการลงคะแนนและการมีมติในที่ประชุมของ
คณะกรรมการอัยการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) น้ัน ศาลไดใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐาน 
และชั่งนํ้าหนักและพิจารณาขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีกลาวอางมาในสํานวนคดีโดยตลอดแลว  
และไดมีการใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาไวแลว กรณีจึงมิใชการที่ศาลพิจารณาพิพากษาคดี
โดยรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือไมถูกตองตามความจริง อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงยุติแลว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  อีกทั้ง ขอเท็จจริงตามขอกลาวอางของผูฟองคดีในคําขอ 
ใหศาลพิจารณาคดีใหมน้ัน ตางก็เปนขอเท็จจริงเดิมที่ปรากฏในสํานวนคดีแลว กรณีจึงไมใช 
มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  
ดังนั้น จึงไมใชกรณีที่ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมตามมาตรา ๗๕ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนกรณีที่จะถือวาคดีมีขอบกพรองสําคัญ
ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดน้ัน จะตองเปนขอบกพรองสําคัญในกระบวนวิธีพิจารณาคดี 
เชน มีขอบกพรองสําคัญในการสงคําคูความ ในการที่ศาลกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 
หรือในการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกของศาล เปนตน แตตามขอกลาวอางที่ขอใหศาลพิจารณา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิพากษาคดีใหมของผูฟองคดี เปนการโตแยงการวินิจฉัยของศาลทั้งสิ้น ขอกลาวอางที่ผูฟองคดี
ยกมาจึงไมใชกรณีที่คดีมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีทําใหผลของคดี 
ไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองจึง
ไมอาจรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๗๖/๒๕๕๗) 

 

   (๒) กรณีที่เปนการโตแยงการใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาล 

     คดีน้ีกอนการน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก ศาลไดสงสรุปขอเท็จจริงใหคูกรณี
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหโอกาสคูกรณียื่นคําแถลงรวมทั้งนําพยานหลักฐาน 
มาสืบประกอบคําแถลงเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงในวันนั่งพิจารณาคดี และในวัน 
น่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีทั้งสองก็ไดเขามาในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาลดังกลาว การที่ศาลปกครองชั้นตนไดแสวงหาขอเท็จจริงและไดวินิจฉัย 
ในประเด็นที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการโตแยงตอสูคดีโดยใหเหตุผลแหงคําวินิจฉัยไวแลว 
ในคําพิพากษา ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐาน
และการใหเหตุผลในการทําคําพิพากษา มิใชเปนการรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด และคํารองของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองก็ไมมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่รับฟงเปนที่ยุติแลวนั้น 
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือเปนกรณีคูกรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกน้ันมิไดเขามา 
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม 
ในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๕)  
 ขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําขอใหพิจารณาคดีใหม เปนขอเท็จจริง 
ที่ศาลรับฟงเปนที่ยุติแลววา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมเรียกและรับเงินจากผูรับจางอันเปนมูลเหตุให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากลูกจางประจํา ซ่ึงเปนขอเท็จจริง 
ที่เปนสาระสําคัญ กรณีจึงเปนเพียงความเห็นของผูฟองคดีที่มีความเห็นแตกตางจากศาล 
และเปนการโตแยงการใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานของศาลเทาน้ัน และศาลไดใหเหตุผล
ประกอบคําพิพากษาไวแลว จึงมิใชการรับฟงขอเท็จจริงที่ผิดพลาดอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟง
เปนที่ยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญหรือมีขอบกพรองสําคัญในการรับฟงขอเท็จจริง 
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙/๒๕๕๕) 
 การที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ัง 
ชี้ขาดคดีใหมโดยอางวา ศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณา



 

 

 
 
๑๐๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม โดยไมแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามที่ผูฟองคดี
รองขอในประเด็นเก่ียวกับการจัดซ้ือพันธุเผือกหอมในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคากิโลกรัมละ  
๒ บาท ถึง ๓ บาท หรือกิโลกรัมละ ๘ บาท ตามที่ทางราชการจัดซ้ือมา เม่ือขอเท็จจริงจาก
พยานบุคคลและพยานเอกสารในสํานวนคดีเพียงพอใหรับฟงและเชื่อไดวาผูฟองคดีในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจรับพันธุพืชไดตรวจรับพันธุพืชเผือกหอมโดยไมถูกตองครบถวนจริง  
และมีการมอบเงินใหแกเกษตรกรแทนพันธุเผือกหอมในราคาท่ีต่ํากวาราคาที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีไดซ้ือมาจากผูขาย อันเปนผลใหผูขายพันธุเผือกหอมไดรับประโยชนที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนการครบองคประกอบความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการแลว 
ศาลจึงไมจําเปนตองแสงหาขอเท็จจริงในประเด็นดังกลาวอีก สวนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา  
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอางขอเท็จจริงและใหเหตุผลผิดพลาดน้ัน เห็นวา กรณี
ดังกลาวลวนเปนการโตแยงดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการรับฟงพยานหลักฐานและ
วินิจฉัยคดีดังกลาว ซ่ึงศาลไดใหเหตุผลโดยวินิจฉัยไวโดยชัดแจงแลว กรณีจึงไมใชเปนเรื่องที่ศาล
รับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําให 
ผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๑/๒๕๕๕) 

 

 (๓) กรณีที่ผูถูกฟองคดีมิได รับหมายแจงนัดฟงคําพิพากษาไมถือวา 
มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลคดีไมมีความยุติธรรม 
 ขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีที่วามิได รับหมายแจงกําหนดนัดฟง 
คําพิพากษา แมเปนจริงก็ไมถือวามีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําให 
ผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๕)  
 

 (๔) กรณีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาด 
คดีปกครองใหม มิใชเปนการวินิจฉัยที่อยูในหลักเกณฑที่ศาลจะรับคําขอใหพิจารณาคดีใหม 
ไวพิจารณาได 
 คําสั่ งไม รับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคํา ส่ังชี้ขาด 
คดีปกครองใหม มิใชเปนการวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทหรืออีกนัยหน่ึงในเนื้อหาแหงคดีปกครอง 
ที่จะอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมไวพิจารณาได  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดี
ยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ไมรับคําขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม โดยอางวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมาย จึงไมตองดวยมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๐/๒๕๕๕) 

 

 (๕) กรณีอ่ืน ๆ  
 เม่ือศาลปกครองไดรับแจงวาหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก 
ไดสงไปถึงที่อยูของผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีแลวตามหลักฐานไปรษณียตอบรับ ซ่ึงระบุวา
นางสาว ฐ. ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของนิติบุคคลอาคารชุดที่ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีทั้งสี่อาศัยอยู
และเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว ลงชื่อเปนผูรับไว เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงตองถือวา 
ผูฟองคดีได รับหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกและกําหนดนัดฟงคําพิพากษา 
ของศาลปกครองโดยชอบแลว เม่ือปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานกระบวนพิจารณาของ 
ศาลปกครองวา คูกรณีทั้งสองฝายไดรับหมายแจงกําหนดนัดฟงคําพิพากษาของศาลปกครอง
โดยชอบแลว ไมมาศาล จึงใหงดการอานคําพิพากษาศาลปกครอง และใหถือวาวันดังกลาว 
เปนวันที่ศาลไดอานผลแหงคําพิพากษาแลว  ดังน้ี จึงตองถือวาการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลปกครองดังกลาวชอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๖๙ วรรคสาม
และวรรคสี่ แมตอมาภายหลังจะปรากฏวา หมายของศาลปกครองดังกลาวไดสงคืนกลับมายัง
ศาลปกครองโดยแจงเหตุขัดของวาไมมีผูรับตามจาหนา เน่ืองจากเจาหนาที่ของนิติบุคคลอาคารชุด
ไดสงคืนหมายนัดของศาลปกครองดังกลาวใหแกเจาพนักงานไปรษณียก็ตาม กรณีก็เปน
ขอขัดของอันเกิดจากวิธีการสงหนังสือหรือเอกสารระหวางนิติบุคคลอาคารชุดกับผูรับมอบอํานาจ
จากผูฟองคดีทั้งสี่ที่จะตองไปวากลาวกันเปนอีกเร่ืองหน่ึงตางหาก กรณีไมอาจถือไดวาผูฟองคดี
ทั้งสี่มิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม
ในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา หรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณา
พิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม อันจะเขาตามหลักเกณฑที่จะขอใหศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)  
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๕๕)  
 คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองคดีน้ีใหมโดยอางวา ศาลปกครองสูงสุดรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดเนื่องจากศาลรับฟง
พยานเอกสารที่นํามากลาวอางซ่ึงไมใชตนฉบับและไมมีการรับรองสําเนาถูกตอง ไมตองดวย
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๐๗/๒๕๕๕) 



 

 

 
 
๑๐๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 เม่ือคูกรณีทั้งสองฝายตางไดมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
อยางเทาเทียมกัน ดังจะเห็นไดจากการที่ผูฟองคดีไดจัดทําคําฟองและคําคัดคานคําใหการ  
และผูถูกฟองคดีก็ไดจัดทําคําใหการและคําใหการเพ่ิมเติมแลว ซ่ึงภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดี 
ทําคําใหการเพ่ิมเติมแลว ศาลก็สงใหผูฟองคดีทราบ หากผูฟองคดีไมเห็นดวยก็อาจย่ืนคําชี้แจง
เปนคําแถลงตอศาลได โดยศาลก็ไดใหโอกาส โดยกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลไดแจง
กําหนดวันดังกลาวใหผูฟองคดีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดี
สามารถสงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมใหศาลพิจารณา  หลังจากน้ัน ในชั้นกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี 
คร้ังแรก ศาลยังไดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนมาพรอมกับหมายแจงกําหนด
วันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก เพ่ือใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และไดใหโอกาส 
ผูฟองคดียื่นคําแถลงเปนหนังสือและแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือตอหนาศาล 
ในวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก ซึ่งปรากฏวาผูฟองคดีไดมีโอกาสคัดคานเร่ืองผิดระเบียบ 
ในวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกดวยเชนกัน จึงเห็นไดวา ศาลไดใหโอกาสผูฟองคดีโตแยง 
แสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอและเทาเทียมกับผูถูกฟองคดีแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๕  
และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับสวนที่ ๒ การแสวงหา
ขอเท็จจริงของศาล ขอ ๕๐ ถึงขอ ๕๙ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  อีกทั้ง 
ไมปรากฏวาผูฟองคดีมีขอโตแยงหรือพยานหลักฐานอยางใดที่แสดงใหเห็นวาศาลไมไดรับฟง 
อันเปนผลใหคดีไมมีความยุติธรรม  ดังน้ัน คําพิพากษาคดีน้ีจึงไมมีขอบกพรองสําคัญ 
ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด และคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมของ 
ผูฟองคดีไมใชกรณีตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒-๗๗๓/๒๕๕๕)  
 ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
โดยอางวา ผูรองเปนทายาทโดยธรรมของนาย ส. เจามรดก และที่ดินที่ถูกแนวเขตเวนคืน 
เพ่ือกอสรางถนนพุทธมณฑลเปนทรัพยมรดกนอกพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองของนาย ส.  
ผูรองจึงเปนทายาทคนหนึ่งที่มีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่อยูในแนวเขต ไดแก  
เงินคาทดแทนที่ดินสวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมจายใหนาย ส. รอยละ ๒๕ และเงินคาทดแทนที่ดิน
สวนที่ถูกเขตทางเพิ่มขึ้นจากเน้ือที่ที่ระบุไวในสัญญา  นอกจากน้ัน ผูรองมีพยานหลักฐานใหม 
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คือ คําส่ังคํารอง 
ขอใหตั้งผูจัดการมรดกของศาลแพงธนบุรีและสําเนาพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองของนาย ส.  
ที่เจาหนาที่ รับรองความถูกตอง เห็นวา คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  
และมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองจายเงินคาทดแทนที่ดินตามสัญญา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีหรือไม เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ที่ดินของนาย ส. ถูกแนวเขตเวนคืน
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมจายเงินคาทดแทนที่ดินตามสัญญาจริงตามคําฟอง พยานหลักฐาน
ดังที่ผูรองกลาวอางจึงไมเก่ียวกับประเด็นแหงคดีและหาทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  นอกจากน้ัน ขอเท็จจริงยังปรากฏวา หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาแลว 
ผูรองไดยื่นฟองผูฟองคดีตอศาลจังหวัดตลิ่งชันเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีจายเงิน 
คาทดแทนที่ดินในสวนที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิไดรับตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี 
และศาลจังหวัดตลิ่งชันไดขอใหระงับการจายเงินในสวนของผูรองเปนเงินจํานวน ๑๘,๖๓๕,๗๖๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดีไวกอนในระหวางการพิจารณาคดีดังกลาวแลว กรณีจึงไมมีเหตุอ่ืนใดที่ศาล 
จะรับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมไวพิจารณาไดตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๑/๒๕๕๕)  

 

๒.๑๒ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๖๓) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒.๑๓ การบังคับคด ี

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 
 

๓.๑ คดีฟองตรงตอศาลปกครองสูงสดุ 
 

 คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ไดมีมติวาผูฟองคดีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคําส่ังลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยของผูฟองคดีเปนเพียงการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลเพียงชี้มูลความผิดทางวินัย 
ของผูฟองคดีเทาน้ัน มิไดเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาด 
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญแตอยางใด  ดังนั้น คดีน้ีจึงเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา



 

 

 
 
๑๐๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบ
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๐/๒๕๕๖) 

 

๓.๒ คดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๓.๒.๑ ผูมีสิทธิย่ืนอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
 

    ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ 
กรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ออกคําส่ัง ลงวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียกใหผูฟองคดีและนาย ป. รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกทางราชการ กรณีบริษัท ม. ทําเอกสารอันเปนเท็จขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออก
โดยไมไดสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรจริง เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายเปนเงิน 
๕๖๒,๘๘๐.๐๕ บาท ผูฟองคดีอุทธรณ ปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) มีคําวินิจฉัยให
ยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ัง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนคําส่ังที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคาํสั่งดังกลาว  ตอมา ศาลปกครองชั้นตน
มีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในสวนที่เรียกใหผูฟองคดี
ชําระคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวน ๘๔,๔๓๒.๐๑ บาท และในสวนที่เรียกใหผูฟองคดีรวมรับผิด
อยางลูกหน้ีรวมกับนาย ป. ชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนเงิน ๑๖๘,๘๖๔.๐๒ บาท 
นับตั้งแตวันที่ไดออกคําสั่ง สวนคําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก แมคําพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะตองปฏิบัติตามคําบังคับในคําพิพากษาของศาลปกครองก็ตาม แตการวินิจฉัย 
ชี้ขาดในประเด็นดังกลาว ยอมมีผลผูกพันตอคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในฐานะ 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณที่วินิจฉัยเห็นพองกับคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดี และคําพิพากษามีผลใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไมเต็มจํานวน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลตอการตรวจสอบความเสียหายของทางราชการของกระทรวงการคลัง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดวย เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองชั้นตน จึงมีสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๔/๒๕๕๕ และที่ ๓๕๔/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีที่ไมเปนผูมีสิทธิย่ืนอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
      ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูรองทั้งสามมิใชคูกรณีในคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๗๒๐/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๔๖๓/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นตน แมวาในระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาล ผูรองทั้งสามไดยื่นคํารองสอดขอเขามาเปนคูกรณีในคดี แตตอมา 
ผูรองทั้งสามไดขอถอนคํารองสอดฉบับดังกลาว และศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังอนุญาต 
ใหถอนคํารองสอด จึงถือไดวาผูรองทั้งสามมิใชคูกรณีตามมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๗๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูรองทั้งสามจึงไมมีสิทธิยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนในคดีดังกลาวได  (คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๗๖๘/๒๕๕๕  
ที่ ๖๔๘/๒๕๕๖ และที่ ๙๖๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
   

  ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษา 
 

 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  
หากคูกรณีตองการยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว คูกรณี
จะตองยื่นอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง
ชั้นตนตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงระยะเวลา 
ในการยื่น อุทธรณ ดังกลาว  เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและไม มีบทบัญญัติ ใด 
ในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหศาลมีอํานาจพิจารณาใหขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณได 
และมิใชระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ 
ศาลกําหนดที่อาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามขอ ๖ 
แหงระเบียบดังกลาว ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณคําพิพากษา
ใหผูฟองคดีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๕๗ ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ และที่ คส.๗/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 ขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ซ่ึงผูฟองคดีตองยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ คือ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แตในชวงระยะเวลาดังกลาว
ไดเกิดอุทกภัยรายแรงขึ้น ศาลปกครองจึงไดปดทําการตั้งแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และเปดทําการตามปกติอีกคร้ังเม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตอมา 
จากกรณีดังกลาวเปนเหตุใหประธานศาลปกครองสูงสุดไดมีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด 
เร่ือง กําหนดระยะเวลาการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเปนกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ โดยเห็นวาเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม สมควรกําหนดระยะเวลาการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีไวเปนกรณีพิเศษ จึงกําหนดใหการคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองกลาง 



 

 

 
 
๑๐๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การขอใหพิจารณามีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมและการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการพิจารณาคดี
ที่ตองยื่นหรือดําเนินการตอศาลปกครองชั้นตนภายในวันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ อาจยื่นหรือดําเนินการตอศาลปกครองชั้นตนไดภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ในเวลาทําการ แตเม่ือผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันเสารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  
จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๑๑/๒๕๕๕ ที่ ๙/๒๕๕๖ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๗ ที่ ๕๑๑/๒๕๕๗ ที่ ๗๔๘/๒๕๕๗ ที่ ๘๓๑/๒๕๕๗ 
ที่ ๙๔๔/๒๕๕๗ ที่ คบ.๓๓/๒๕๕๗ และที่ ๑๐๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีมีสิทธิอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยยื่น
คําอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง คือ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เม่ือผูฟองคดีไดยื่นคําอุทธรณ
คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เม่ือวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําอุทธรณเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลปกครองชั้นตน
ได มีคําพิพากษาตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  
เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไม รับอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยขอ ๑๐๔ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘-๖๐๙/๒๕๕๕  
ที่ ๑๓/๒๕๕๖ ที่ ๖๐/๒๕๕๖ ที่ ๑๔๔/๒๕๕๖ ที่ ๒๑๔/๒๕๕๖ ที่ ๔๔๗/๒๕๕๖ ที่ ๔๙๒/๒๕๕๖  
ที่ ๕๕๔/๒๕๕๖ ที่ ๖๑๕/๒๕๕๖ และที่ ๑๐๑๐/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

   คําอุทธรณเพ่ิมเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชนเดียวกัน 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๙,๒๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ย คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก เม่ือคําอุทธรณของผูฟองคดี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ มีขอคัดคานคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนเฉพาะในประเด็นการกําหนดคาทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืน การที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมอุทธรณ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ในสวนของการกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง จึงมิใชเปนการแกไขคําอุทธรณ ลงวันที่  
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ยื่นตอศาลไวแลว แตเปนการยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติม ซ่ึงคําอุทธรณ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ิมเติมถือเปนคําอุทธรณเชนกัน ผูฟองคดีจะตองยื่นอุทธรณเพ่ิมเติมตอศาลปกครองชั้นตน 
ที่ มีคําพิพากษาภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา  
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดี 
ยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติมตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นอุทธรณ
เพ่ิมเติมที่ไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๖/๒๕๕๗ คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๘/๒๕๕๕ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๖ และที่ ๖๑๑/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน)  

 

  ๓.๒.๓ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ  
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓.๒.๔ แบบและเน้ือหาของอุทธรณ  
 

   ๑) คําอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ  
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) คําอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑)  
 

    (๑) ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  
 

         กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

          กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณไมมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน 

          คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการแกไขหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐเปนการชั่วคราวตามนโยบาย
แกไขปญหาความยากจน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหถูกตองตามที่ผูฟองคดีจดแจงขอใช
ที่ดินของรัฐตั้งแตแรกเริ่ม (ตามแบบ สย. และแบบ สย. ๗)  ตอมา ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาแลว
เห็นวา การรังวัดที่ ดินชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง การท่ีผูฟองคดีอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยคําอุทธรณของผูฟองคดีระบุไวแตเพียงวา ผูฟองคดี
กอสรางบานเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดตกลงเร่ืองเขตที่ดินกันแลว แตตอมามีความขัดแยงกับ



 

 

 
 
๑๐๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นาย ช. และทุกคนที่อยูขางเคียง ตลอดจนเจาหนาที่รังวัดไดเรียกเงินจากผูฟองคดีแตผูฟองคดี
ไมจายให  อีกทั้ง ในปจจุบันความขัดแยงของผูฟองคดีกับเพ่ือนบานไดเพ่ิมมากขึ้น เม่ือพิจารณา 
คําอุทธรณของผูฟองคดีแลวเห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดีมิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตนไวโดยชัดแจงวาคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนคลาดเคลื่อนหรือ 
ไมถูกตองในประเด็นใด อยางไร จึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๕๕ ที่ ๔๓๒/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๓/๒๕๕๕ ที่ ๖๐๔/๒๕๕๕  
ที่ ๗๑๑/๒๕๕๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๓๗/๒๕๕๖  
ที่ อ.๖๗๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๗๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๔๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๘๖/๒๕๕๗  
ที่ อ.๖๙๐/๒๕๕๗ และที่ อ.๘๕๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    (๒) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
(ขอ ๑๐๑ วรรคสอง)  

 

      กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  
(ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ฐานละท้ิงหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ซ่ึง อ.ก.ตร. เก่ียวกับการอุทธรณ
ทําการแทน ก.ตร. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหตํารวจภูธรจังหวัดปตตานีลดโทษผูฟองคดี 
จากลงโทษไลออกจากราชการเปนลงโทษปลดออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษผูฟองคดีเปนลงโทษปลดออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่งทั้งสองฉบับดังกลาว  ตอมา ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีอุทธรณวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดนําสืบพยานหลักฐาน 
ที่ผูฟองคดีไดใหการไว โดยผูฟองคดีใหการวาขณะเกิดเหตุภรรยาของผูฟองคดีซ่ึงนับถือศาสนา
อิสลามอยูระหวางตั้งครรภและกําลังใกลคลอด แตเน่ืองจากยังมิไดสมรสกันใหถูกตอง 
ตามกฎหมายและตามหลักศาสนา ผูฟองคดีเกรงวาจะเกิดอันตรายตอภรรยาของผูฟองคดี  
จึงไดพาหลบหนีไปยังจังหวัดนครราชสีมา ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือพิจารณา
จากขอเท็จจริงที่ปรากฏในช้ันการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนแลว ไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดหยิบยกประเด็นปญหาดังกลาวขึ้นตอสูในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนแตประการใด 
คําอุทธรณดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนขอที่ยกขึ้นมาใหมในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณ  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิใชเปนปญหาอันเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะท่ีผูอุทธรณจะยกปญหา 
ขอน้ันขึ้นกลาวในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อุทธรณของผูฟองคดีจึงตองหามตามกฎหมาย ชอบที่ศาลปกครองสูงสุด
จะมีคําสั่งยกอุทธรณตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๕๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๒๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๔๙๖-๔๙๗/๒๕๕๕ ที่ อ.๘๕๘-๘๕๙/๒๕๕๕ 
ที่ อ.๖๙๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๓๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๑๔๐/๒๕๕๗  
ที่ อ.๘๒๓-๘๓๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๘๘๘/๒๕๕๗ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒/๒๕๕๘
วินิจฉัยแนวทางเดยีวกัน) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
แตเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

  คดี น้ีแม ว าตุลาการเจ าของสํ านวนในศาลปกครองชั้ นตน 
จะมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาการพิจารณาคดีน้ีจะเปนประโยชนแก 
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวม สมควรรับคดีไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แตอํานาจในการสั่งใหรับคําฟอง 
คดีที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวไวพิจารณา หาใชอํานาจของตุลาการ 
เจาของสํานวนเพียงนายเดียวไม หากแตเปนอํานาจขององคคณะที่พิจารณาพิพากษาคดีน้ี 
ในศาลปกครองชั้นตน คําสั่ งให รับคําฟองคดีน้ีไว พิจารณาของตุลาการเจาของสํานวน 
ในศาลปกครองชั้นตนจึงไมเปนที่สุดตามขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ และแมวาปญหาวาผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาการฟองคดี 
ที่กฎหมายกําหนดหรือไม จะมิไดมีการยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 
แตผูถูกฟองคดีไดยกขึ้นมากลาวอางในคําอุทธรณ เม่ือปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมาย 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู อุทธรณจึงสามารถยกปญหาขอน้ัน 
ขึ้นกลาวในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณก็ไดตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๕) 

 



 

 

 
 
๑๐๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๓) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มีสาระอันควร
ไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) 

 

    (๑) อุทธรณที่ไมมีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
เปนอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย  
           คดีน้ีผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู 
ฝายตรวจคนเขาเมือง ๑ ดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานกรุงเทพฯ  ตอมา กองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน 
ได รับประโยชนที่ มิควรได ขอหานําพาบุคคลตางดาวที่ใชหนังสือเดินทางปลอมเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมยื่นแบบรายการตามที่กําหนดและไมผานการตรวจอนุญาตจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองประจําชอง จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ 
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีอุทธรณขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เห็นวา การที่ผูฟองคดีอุทธรณวามิไดมีอํานาจหนาที่ 
ในการตรวจอนุญาตใหนางสาว ห. เขามาในราชอาณาจักรโดยไมถูกตอง และคําใหการของ 
ดาบตํารวจ อ. ก็ไมไดกลาวอางถึงผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมสามารถใชอํานาจหนาที่ไปบังคับ 
หรือจูงใจใหดาบตํารวจ อ. อนุญาตใหนางสาว ห. เขามาในราชอาณาจักรโดยไมถูกตองได  
คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงมิไดอุทธรณโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่วาผูฟองคดี
ไปรับนางสาว ห. เม่ือเดินทางมาถึงทาอากาศยานกรุงเทพฯ และนําไปเขาชองตรวจหนังสือเดินทาง 
ซ่ึงดาบตํารวจ อ. ประจําอยู โดยรวมมือกันชวยเหลือใหนางสาว ห. เดินทางเขาประเทศไทยได
โดยไมตองตรวจสอบหนังสือเดินทางตามระบบการตรวจอนุญาตปกติ เพราะหากมีการตรวจสอบ 
ก็จะพบวาหนังสือเดินทางที่นางสาว ห. ถืออยูเปนหนังสือเดินทางปลอม จึงถือไดวาผูฟองคดี
ยอมรับขอเท็จจริงตามที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาไว ซ่ึงขอเท็จจริงที่ผูฟองคดียอมรับน้ัน 
เปนขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญในคดีที่จะนําไปสูการวินิจฉัยวาผูฟองคดีไดกระทําความผิด 
วินัยจริงตามที่ถูกกลาวหาหรือไม เม่ือคําอุทธรณของผูฟองคดีไมไดอุทธรณโตแยงกรณีดังกลาวไว 
จึงเห็นไดวาคําอุทธรณของผูฟองคดีไมทําใหผลของคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
เปลี่ยนแปลงไป และไมทําใหศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกตางไปจากที่ศาลปกครองชั้นตน
ไดวินิจฉัยแตอยางใด  ดังนั้น คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณซ่ึงมีขอเท็จจริงหรือ 
ขอกฎหมายท่ีไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๖๑/๒๕๕๖ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ อ.๘๗๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๙๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๗๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๗๐/๒๕๕๗ 
ที่ อ.๒๒/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

    (๒) อุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตน 
          เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๙ และผูถูกฟองคดีที่ ๑๐ อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเพียงวา ที่ศาลปกครอง
ชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบรวมกันหรือแทนกันชําระหน้ีใหแกผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน ผูถูกฟองคดีทั้งสิบไมเห็นพองดวย เน่ืองจากไมอาจชําระหนี้ไดทันภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษาใหขยายระยะเวลาชําระหนี้ใหแก 
ผูถูกฟองคดีทั้งสิบเปนเวลาสามป นับถัดจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา ซ่ึงคําอุทธรณ
ดังกลาวแมอาจแปลความไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๙ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๐ ประสงคจะโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเรื่องกําหนดระยะเวลา
การชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบนอยเกินไปก็ตาม แตคําโตแยงดังกลาวหาไดระบุ
ขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวาไมถูกตองตามขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
ในประเด็นใด ดวยเหตุผลใด จึงถือไมไดวาคําอุทธรณดังกลาวไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๙ และผูถูกฟองคดีที่ ๑๐  
จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยระเบียบกฎหมายและไมมีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย  
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําอุทธรณดังกลาวไวพิจารณาไดตามขอ ๑๐๘ วรรคสอง  
แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๓/๒๕๕๕ และที่ อ.๘๐๙/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ  
 

   ๑) คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน 
 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่อาจแกไขได 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีไดอุทธรณ
คําพิพากษาดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวาเปนคําอุทธรณที่ยังไมครบถวน
สมบูรณ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขคําอุทธรณใหถูกตอง แตปรากฏวาคําขอแกไขเพ่ิมเติม 
คําอุทธรณยังคงมีเน้ือหาทํานองเดียวกับคําอุทธรณ จึงถือวาผูฟองคดีมิไดแกไขคําอุทธรณ 
ใหสมบูรณครบถวนตามคําสั่งศาลตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 



 

 

 
 
๑๐๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําส่ังไมรับอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
อุทธรณคําส่ังดังกลาวตามขอ ๑๐๕ ของระเบียบดังกลาว เห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดี 
มิไดยกเหตุโตแยงคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนโดยแจงชัด แตพออนุโลมไดวาเปนคําอุทธรณ
ที่ไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงผูอุทธรณอาจแกไขได ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีซ่ึงเปน 
ผูอุทธรณแกไข พรอมทั้งตั้งประเด็นสวนที่ตองแกไขไวโดยแจงชัด แตผูฟองคดีคงยื่นคําแกไข
อุทธรณตามความที่ปรากฏในคําอุทธรณเดิม จึงมีผลเทากับผูอุทธรณมิไดแกไขคําอุทธรณตามที่
ศาลปกครองชั้นตนกําหนด ศาลปกครองช้ันตนชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีได
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๖) 

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได  
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูมิเขต ๑ เรื่อง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เฉพาะในสวนของผูฟองคดีทั้งสอง 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ออกคําส่ัง และใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีทั้งสองใหม 
ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  ทั้งน้ี ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
คดีถึงที่สุด และยกฟองคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังที่ ๒  
(๑ เมษายน ๒๕๕๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตผูฟองคดีที่ ๑ อุทธรณวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษใหแกบุคคลอ่ืนเปนจํานวนเกินกวาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  อีกทั้ง ผูฟองคดีที่ ๑ ถูกกลั่นแกลง  
ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาวาผูถูกฟองคดีทั้งสามใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
ในการประเมินผลงานของผูฟองคดีที่ ๑ และใหเพิกถอนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น ในรอบป  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสวนที่เกินไปจากจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กําหนด กรณีเห็นไดวา คําอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ มิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองช้ันตนวาไมถูกตองตามกฎหมายอยางไร จึงถือเปนคําอุทธรณที่ขาดสาระสําคัญ 
ที่ระเบียบกําหนดไววาจะตองปรากฏในคําอุทธรณ อันถือไดวาเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณ
ครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
และเปนกรณีที่ ไมอาจแกไขใหถูกตองได ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดตองมีคําสั่ งยกอุทธรณ 
ตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําส่ังยกอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ (คําสั่ง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๘๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๙๐/๒๕๕๗ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๖/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

   ๒) การชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ 
 

    คดีน้ีผูถูกฟองคดีไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน แตปรากฏวาผูถูกฟองคดียังไมชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวน ศาลปกครองช้ันตน 
จึงไดมีคําสั่งเม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหผูถูกฟองคดีดําเนินการชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามทุนทรัพยในคําอุทธรณใหครบถวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง โดยผูถูกฟองคดี
ไดรับแจงคําสั่งศาลแลวเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซ่ึงจะครบกําหนดใหชําระคาธรรมเนียมศาล
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แตเม่ือครบกําหนดตามวันดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีก็ยังมิได
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมตามคําสั่งศาล โดยมิไดแจงเหตุขัดของหรือมีคําขอขยายเวลาผัดสง
คาธรรมเนียมศาลแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๒/๒๕๕๕ ที่ ๙๑/๒๕๕๗ ที่ ๗๑๘/๒๕๕๗ และที่ ๙๙๖/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 คดีน้ีเปนคดีมีทุนทรัพยและศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามแพคดีบางสวน  ดังนั้น ในสวนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามแพคดีและอุทธรณน้ัน ผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามตองเสียคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณตามทุนทรัพยตามขอ ๑๐๓ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๙/๒๕๕๕ และที่ ๘๔๕/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงิน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนสองสวน สวนแรกเปนเงินคาทดแทนที่ ดินที่ เ พ่ิมขึ้นจํานวน 
๒,๗๒๘,๙๗๕ บาท สวนที่สองศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระดอกเบ้ีย
ของเงินคาทดแทนดังกลาวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคาร
ออมสินแตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ โดยดอกเบี้ยนับถึงวันฟองจะตองไมเกิน ๓๕๗,๗๕๗ บาท ตามคําขอของผูฟองคดี
ทั้งสอง จึงแบงดอกเบี้ยไดเปนสองชวง คือ ดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (วันฟองคดี) ชวงหนึ่ง และดอกเบ้ียนับแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
จนกวาจะชําระเสร็จอีกชวงหนึ่ง ซ่ึงในสวนของดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  



 

 

 
 
๑๐๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ น้ัน ถือเปนดอกเบี้ยที่สามารถคํานวณเปนจํานวนเงินที่แนนอนได
เชนเดียวกับเงินคาทดแทนที่ดินที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหแกผูฟองคดีทั้งสองเพ่ิมขึ้น  
โดยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๒,๗๒๘,๙๗๕ บาท นับแตวันที่ 
๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดดอกเบี้ยจํานวน ๑๙๐,๗๔๗.๘๕ บาท
ดังน้ัน คดีน้ีจึงมีทุนทรัพยในชั้นอุทธรณที่ตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามขอ ๑๐๓ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนของคาทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๒,๗๒๘,๙๗๕ บาท 
และในสวนของดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน
แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
จํานวน ๑๙๐,๗๔๗.๘๕ บาท รวมเปนทุนทรัพยในชั้นอุทธรณจํานวนทั้งสิ้น ๒,๙๑๙,๗๒๒.๘๕ บาท 
คิดเปนคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๗๒ ,๙๙๒ .๕๐ บาท เ ม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดชําระ
คาธรรมเนียมศาลในขณะยื่นคําอุทธรณคําพิพากษาไวแลวเปนเงิน ๖๘,๒๒๕ บาท  ดังน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่มอีกจํานวน ๔,๗๖๗.๕๐ บาท  แตอยางไรก็ดี 
ขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ งของศาลปกครองชั้นตนที่ ใหชําระ
คาธรรมเนียมศาลเพิ่มน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดนําเงินจํานวน ๘,๙๔๒.๕๐ บาท มาชําระ 
เปนคาธรรมเนียมศาลแลว ซ่ึงเปนจํานวนที่เกินกวาจํานวนคาธรรมเนียมศาลที่จะตองชําระ 
ในชั้นอุทธรณ จึงตองคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเงิน ๔,๑๗๕ บาท (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๖ ที่ ๓๘๖/๒๕๕๗ และที่ ๗๑๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 

   ๓) คําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมาย 
 

    (๑) กรณีที่นําคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแลวมายื่นอุทธรณ 
 คดี น้ีศาลปกครอง ช้ันตนได อ านคํ าพิพากษาในวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่แจงใหผูฟองคดีทราบลวงหนาแลว การท่ีผูฟองคดียื่นคําอุทธรณตอ
พนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครองเม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเปนคําอุทธรณที่ยื่น 
เม่ือพนกําหนดเวลาอุทธรณตามกฎหมายไปแลว คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ี 
ในสวนของผูฟองคดี จึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖๙  
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาว จึงเปน 
คําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงชอบที่ 
ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๙๒/๒๕๕๗) 
 

    (๒) กรณีการอุทธรณคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่เปนที่สุดแลว 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทําการสอบสวน
เปรียบเทียบผูฟองคดีและผูรองสอด และดําเนินการอ่ืนตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินซึ่งไดมาโดย 
การครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด 
การที่ผูรองสอดไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งเปนคดีน้ีวา ที่ดินที่ผูฟองคดีขอจดทะเบียนแบงไดมา
โดยการครอบครองเปนที่ ดินของผูรองสอด ซ่ึงยังมีขอพิพาทอยูระหวางการพิจารณา 
ของศาลปกครองสูงสุด เม่ือคดีดังกลาวยังไมแลวเสร็จและศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด  
ศาลจึงชอบที่จะรอฟงผลการพิจารณาในคดีดังกลาวกอน และการที่ผูรองสอดขอแกไขคําใหการ 
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งรับเปนคําชี้แจงของผูรองสอดแลว แตตอมาศาลปกครองชั้นตน
กลับมีคําส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณา โดยใหรับคําชี้แจงของผูรองสอดและมีคําส่ังใหมเปนไมรับ 
คํารองขอแกไขคําใหการของผูรองสอดไวพิจารณา ผูรองสอดเห็นวาคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําขอของผูรองสอดไวพิจารณาและคําส่ังไมรับคํารองขอแกไขคําใหการของผูรองสอด 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเปนให
รับคําขอ (คําฟองแยง) ของผูรองสอดไวพิจารณาพิพากษา และขอใหรับคํารองขอแกไขคําใหการ
ของผูรองสอดไวพิจารณาพิพากษาตอไปดวย กรณีเห็นวา คํารองอุทธรณคําสั่งของผูรองสอดมิได
คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แตเปนเพียงการอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําฟองแยงของผูรองสอด และไมรับคํารองขอแกไขคําใหการ ซ่ึงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองแยงเพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ไมเก่ียวกับคําฟองเดิมน้ัน เปนที่สุด ตามขอ ๔๔  
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว ตองหามมิใหอุทธรณตามขอ ๑๐๐ 
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว สวนคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไม รับคํารองขอแกไข 
คําใหการ น้ัน เม่ือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวาง
พิจารณาได คําสั่งไมรับคํารองขอแกไขคําใหการจึงเปนคําส่ังระหวางพิจารณาที่ผูรองสอด 
จะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษา  ทั้งนี้ ตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบดังกลาว เม่ือคดีน้ีไมปรากฏวาผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดอุทธรณคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน ประกอบกับคําอุทธรณของผูรองสอดมีเน้ือหาเปนการยื่นคํารองอุทธรณ



 

 

 
 
๑๐๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองแยงและไมรับคํารองขอแกไขคําใหการ มิใช 
คําอุทธรณที่คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทําการสอบสวน
เปรียบเทียบผูฟองคดีและผูรองสอดใหแลวเสร็จแตอยางใด ศาลปกครองสูงสุดจึงมิอาจรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคํารองขอแกไขคําใหการไวพิจารณาได  ดังนั้น เม่ือคํารองอุทธรณของ 
ผูรองสอดเปนคํารองอุทธรณที่ตองหามตามขอ ๑๐๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงชอบที่จะมีคําสั่งยกอุทธรณของผูรองสอดตามขอ ๑๑๑ (๑) 
แหงระเบียบดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙/๒๕๕๗) 
 

    (๓) อุทธรณที่ยกขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลว 
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
          ผูฟองคดีอุทธรณวา คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรับฟง 
ขอมูลดานเดียวแลวสรุปสํานวนการสอบสวนวินัยและเสนอความเห็นตอผูบังคับการกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง กรณีมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) 
ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอ จึงมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ ลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ และในการพิจารณาอุทธรณ อ.ก.ตร. เก่ียวกับการอุทธรณกระทําการแทน 
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ก็ไมเรียกเอกสารที่เก่ียวกับผูฟองคดี 
มาประกอบการพิจารณา ซ่ึงขณะนั้นผูฟองคดีถูกคุมขังอยูในเรือนจํากลางคลองเปรม จึงไมมีโอกาส
นําพยานหลักฐานเขาชี้แจงโตแยงเอกสารหรือคําใหการพยานของเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุม น้ัน  
เห็นวา ขอเท็จจริงในสวนนี้เปนขอที่ยกขึ้นมาใหมในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณ โดยไมไดยกขึ้น
วากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิใชเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะที่ผูอุทธรณจะยกปญหาขอน้ันขึ้นกลาว 
ในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณ กรณีจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒/๒๕๕๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑/๒๕๕๗ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๕๗ และท่ี อ.๔๘๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน)  
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๔) คําอุทธรณที่ตองหามอุทธรณตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ผูคัดคานไดยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนขอใหศาลพิพากษา
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สวนผูรองไดยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนขอใหศาล
มีคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลว
พิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผูคัดคานเห็นวาคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการไมอยูในขอบเขตของสัญญาและขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน จึงไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด  
ขอใหพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกคํารองของผูรองและพิพากษา 
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามคํารองของผูคัดคาน เห็นวา ในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการไมปรากฏวาคณะอนุญาโตตุลาการไดพิจารณา 
โดยไมไดเปดโอกาสใหคูพิพาทไดทราบการกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือไมเปดโอกาสให 
คูพิพาทไดทราบและโตแยงพยานหลักฐานตอคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีจึงไมไดเปนการที่ 
คณะอนุญาโตตุลาการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไมชอบ อันจะเปนเหตุใหการยอมรับหรือ
บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน คําอุทธรณของผูคัดคานจึงมิใชกรณีตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑)๑  
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับคําอุทธรณของผูคัดคานไมมีเหตุ 
ที่จะฟงไดวาคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนฝาฝนตอบทกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  อีกทั้ง 
คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาตรงตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และไมมีตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตนในองคคณะซึ่งพิจารณาคดีน้ีไดมีความเห็นแยงไวในคําพิพากษา และมิใชเปน
กรณีคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราว อุทธรณของผูคัดคานจึงไมใชกรณีตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง  
(๓) ถึง (๕) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น คําอุทธรณของผูคัดคานจึงเปนคําอุทธรณ 
ที่ตองหามอุทธรณตามกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดตองมีคําส่ังยกอุทธรณของผูคัดคาน  
                                                 
 ๑

 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   มาตรา ๔๕ หามมิใหอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแต 
   (๑) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดน้ันจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (๒) คําส่ังหรือคําพิพากษาน้ันฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
   (๓) คําส่ังหรือคําพิพากษาน้ันไมตรงกับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
   (๔) ผูพิพากษา หรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีน้ันไดทําความเห็นแยงไวในคําพพิากษา หรือ 
   (๕) เปนคําส่ังเกี่ยวดวยการใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของคูพิพาทตามมาตรา ๑๖ 
   การอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอุทธรณตอศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด 
แลวแตกรณี 



 

 

 
 
๑๐๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่  อ .๗๓๖ /๒๕๕๕  ที่  อ .๗๑-๗๒ /๒๕๕๖  ที่  อ .๖๐๓-๖๐๔ /๒๕๕๖  ที่  อ .๖๓๘ /๒๕๕๖  
ที่ อ.๗๐๖/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๒-๘๓/๒๕๕๗ และที่ อ.๑๕๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณย่ืนโดยผิดระเบียบ  
    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือ 
ย่ืนโดยผิดระเบียบ  

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓.๒.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)  
 

   ๑ )  กรณีที่ ศาลปกครองสู งสุด มี คําสั่ งยกคํ าพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม 

 

    (๑) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 

     (๑.๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาคดีนอยกวาคําขอ
ของผูฟองคดี และไมตรงตามคําขอของผูฟองคดี 

      ผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง  
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) เลขท่ี ๒๗๖ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่
ไดทําการรังวัดแลวไดเน้ือที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสงเรื่องดังกลาว 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและ 
มีคําส่ังใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําส่ังดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําคัดคาน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณา  
โดยเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริงจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพียงพอที่จะ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือทําคําใหการ 
และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไวพิจารณา 
หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวาคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่
และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครองตองพิพากษาคดีตรงตาม
คําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง เม่ือกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงและ 
วันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนา
แตอยางใด ซ่ึงเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวย 
การทําคําพิพากษาและคําสั่ง และมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวน 
ที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง หรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธการไตสวนพยานหลักฐานตามที่ 
ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของ
ศาลปกครองช้ันตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหม
ตามรูปคดี  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕) 

 

     (๑ .๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งให รับคําฟองไว
พิจารณาแลว แตศาลปกครองชั้นตนยังยกเหตุเง่ือนไขแหงการฟองคดีขึ้นมาพิจารณาพิพากษา
ยกฟองคดีน้ีอีก 

          คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดมิไดวินิจฉัยถึงรายละเอียดเก่ียวกับ
เง่ือนไขแหงการฟองคดี แตการที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณาและ 
ใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินการตอไป เม่ือผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมศาลครบถวนแลว 
ยอมถือไดวาศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวินิจฉัยตลอดถึงประเด็นเง่ือนไขแหงการฟองคดีอ่ืน ๆ 
ดวยแลว และคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ีเปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ตอมาศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูฟองคดี 
มีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยส่ังใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินได กรณีจึงไมจําเปนที่ 
ศาลปกครองจะตองมีคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครอง พิพากษายกฟอง อันเปน
การยกฟองเพราะเหตุเก่ียวกับเง่ือนไขแหงการฟองคดีอีก จึงไมชอบดวยมาตรา ๗๓ วรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และกรณีน้ีเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 



 

 

 
 
๑๐๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไดตามขอ ๙๒ 
ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน เม่ือปรากฏเหตุวาคดีน้ี
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณา เม่ือผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมศาล
ครบถวน ซ่ึงเปนที่สุดแลว แตศาลปกครองชั้นตนยังยกเหตุเง่ือนไขแหงการฟองคดีขึ้นมา
พิจารณาพิพากษายกฟองคดีน้ีอีก กรณีจึงเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หรือระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงระเบียบดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนตองมีคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณาทั้งคดี แตศาลปกครองชั้นตนกลับมีคําส่ังรับคําฟองคดีดังกลาวในบางขอหาไวพิจารณา 
  คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดี
ไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องมาจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ จึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลปกครอง
ชั้นตนตองสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาทั้งคดี เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองคดีดังกลาว 
ในขอหาที่ ๒ และขอหาที่ ๓ ไวพิจารณา กรณีจึงตองถือวาคดีน้ีเปนกรณีปรากฏเหตุที่ไมไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา และมีเหตุอันสมควร
ที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยัง
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๓/๒๕๕๕) 
 

 (๑.๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดสงสําเนาคําคัดคาน
คําใหการและหมายแจงใหทําคําใหการเพ่ิมเติมแกคูกรณีบางคน ไมไดแจงใหคูกรณีบางคน
ทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมไดแจงกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก 
ใหคูกรณีบางคนทราบ และไมไดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบ 
และไมไดแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษา 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือผูฟองคดียื่นคําคัดคาน
คําใหการ ศาลปกครองชั้นตนไดสงสําเนาคําคัดคานคําใหการและหมายแจงใหทําคําใหการ
เพ่ิมเติมใหเฉพาะผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ เทาน้ัน การกระทําของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวจึงเปนการไมเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
ไดทราบถึงขออางหรือขอแยงของผูฟองคดี และไมเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีดังกลาวไดแสดง
พยานหลักฐานของฝายตนหรือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย การกระทําดังกลาว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๔๙ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ตอมา เม่ือศาลปกครองชั้นตนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลปกครองชั้นตน 
ไดแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงใหเฉพาะผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทราบ โดยไมไดแจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
การกระทําดังกลาวจึงไมไดเปนการแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 
ตามขอ ๖๒ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว  ตอมา ในการกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก 
ศาลปกครองชั้นตนไดแจงกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแกคูกรณี เฉพาะผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ แตไมไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕  
และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ทราบ การกระทําดังกลาวจึงไมไดเปนการแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี
คร้ังแรกใหคูกรณีทราบตามขอ ๘๓ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน และเปนการที่ไมไดสง 
สรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเม่ือศาลปกครองชั้นตนกําหนดวันนัดฟงผล 
แหงคําพิพากษา ศาลปกครองชั้นตนไดแจงกําหนดวันนัดฟงคําพิพากษาแกคูกรณี เฉพาะผูฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ โดยไมไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ทราบ การกระทําดังกลาวจึงไมไดเปนการแจงใหคูกรณีทราบกําหนด 
วันอานผลแหงคําพิพากษาตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
การกระทําของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงเปนการที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา และในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง และถือวามีเหตุ
อันสมควรตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ซ่ึงปญหาเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนปญหาขอกฎหมาย
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได  
ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งใหม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๖ และที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
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   (๑.๕) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณา 
ที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือสั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่เห็นสมควรกอนจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดี 
     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองในขอหาแรกและ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา สวนขอหาอ่ืนและผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมรับ 
ไวพิจารณา ซ่ึงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่รับคําฟองไวพิจารณาเปนที่สุดตามขอ ๓๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตตอมาศาลปกครองชั้นตนกลับวินิจฉัย 
ในประเด็นเก่ียวกับเง่ือนไขในการฟองคดีวา การยื่นฟองคดีในขอหาน้ีเปนการยื่นฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเหตุแหงการฟองคดีน้ีไมเปนประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลมีอํานาจที่จะรับคําฟองไวพิจารณาได พิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
กอนศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดี ศาลปกครองชั้นตนไดสั่งเพิกถอน
กระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือสั่งแกไขหรือมีคําส่ังในเรื่องนั้น
อยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองช้ันตนมิไดปฏิบัติตามขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบ
ดังกลาว อันเปนกรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวย 
การทําคําพิพากษาและคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุด 
จึงพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๕๖) 
 

   (๑.๖) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟองโดยยังมิได
วินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี   
 วัดประเดิม (ผูฟองคดี) ฟองวา อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ ๔๑๙๑๘ เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒ รุกล้ําที่ดินของ
ผูฟองคดี ซ่ึงนาย ห. ไดยกใหแกผูฟองคดีกอนป พ.ศ. ๒๔๗๕ เน้ือที่ประมาณ ๒ ไร ซ่ึงในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว เดิมมีอาณาเขต 
ดานทิศตะวันออกจดสวนผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสามไมไดแจงผูฟองคดีใหไประวังแนวเขต
ที่ดิน ทําใหผูฟองคดีไมทราบถึงการออกทําการรังวัด และเพิ่งทราบวามีการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ๔๑๙๑๘ ที่ออกเม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๓๒ เห็นวา การฟองของผูฟองคดีมีเจตนาที่จะใหไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนจากการท่ีที่ดิน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๑ 
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ถูกรังวัดรุกล้ํานําไปออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ซ่ึงผูฟองคดีอางวาไดรับการยกใหจากนาย ห. 
กอนป พ.ศ. ๒๔๗๕ อันเปนการไดมากอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับป พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ดิน 
จึงตกเปนของผูฟองคดี โดยไมตองแจงการครอบครองตามแบบ ส.ค. ๑ และที่ดินดังกลาว 
เปนที่ธรณีสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผูถูกฟองคดีทั้งสามไมมีอํานาจ 
นําที่ดินดังกลาวไปออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การฟองขอใหศาลเพิกถอนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงแปลงพิพาทในคดีน้ีของผูฟองคดี จึงเปนไปเพ่ือการติดตามเอากรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของตนคืนตามหลักกรรมสิทธิ์ในมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงการฟองคดีทําไดโดยไมมีกําหนดเวลา  ดังน้ัน การฟองขอใหศาลพิพากษาเพิกถอน 
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ ๔๑๙๑๘ ในสวนที่รุกล้ําแนวเขตที่ดินของผูฟองคดีในคดีน้ี  
ศาลปกครองจึงรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาพิพากษาได การท่ีศาลปกครองช้ันตนวินิจฉัยวา  
ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง 
ของผูฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลวมี
คําพิพากษายกฟอง โดยยังมิไดวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีวาการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ ๔๑๙๑๘ เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒ เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม เพ่ือให
การวินิจฉัยปญหาดังกลาวเปนไปตามลําดับชั้นศาล ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายกคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนและสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน เพ่ือใหพิจารณา 
แลวมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมในประเด็นดังกลาวตามรูปคดี  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๘/๒๕๕๖) 
 

   (๑.๗) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนยังมิไดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม และผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิด
ของผูฟองคดีหรือไม อยางไร ในคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด   
 ผูฟองคดีทั้งสิบเปนขาราชการและอดีตขาราชการในสังกัด 
กรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขณะเกิดเหตุ ผูฟองคดีทั้งสิบดํารงตําแหนงศุลการักษ มีหนาที่
ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูคอนเทนเนอรพรอมบันทึกหมายเลขดวงตรา กศก. ลงใน
ใบกํากับคอนเทนเนอรฉบับที่ ๑ ติดกับตนฉบับใบขนสินคาขาออก  ตอมา หางหุนสวนจํากัด จ. 
ไดถูกกลาวหาวาทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรดวยการยื่นใบขนสินคาขาออก 
รวมจํานวน ๗๖ ฉบับ ผานพิธีการศุลการักษ ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด จ. ไดนําใบขนสินคาขาออก
ฉบับมุมนํ้าเงินไปขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออก
ที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกบัตรภาษีใหกับหางหุนสวนจํากัด จ. 
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อธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดวางฎีกาเบิกเงินคาภาษีอากรดังกลาวตั้งแตวันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ จนกระทั่งหางหุนสวนจํากัด จ. ไดรับเงินชดเชย 
คาภาษีอากรในรูปบัตรภาษีตามชุดคําขอดังกลาว  ตอมา มีการรองเรียนเร่ืองดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด ตามลําดับ ซ่ึงจากการตรวจสอบหลักฐานการสงออกบัญชีสินคาสําหรับเรือ 
ปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงเปนศุลการักษไมปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุให 
ทางราชการเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ัง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เรียกใหผูฟองคดี 
ทั้งสิบชดใชคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีทั้งสิบไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสิบจึงนําคดีมาฟองตอศาล ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลว 
เห็นวา การกระทําละเมิดของผูฟองคดีทั้งสิบที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวางฎีกาเบิกเงินชดเชยภาษี
สงออกกอนวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๙ เปนการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายเม่ือขาดอายุความ 
สิบปแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ัง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เรียกใหผูฟองคดีทั้งสิบ
ชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนของจํานวนเงินชดเชยภาษีสงออกที่วางฎีกาเบิกกอนวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๓๙ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย สําหรับการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําละเมิดในสวนที่วางฎีกาเบิกเงินชดเชยภาษีสงออกตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๓๙ เปนตนไป น้ัน เปนการออกคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีทั้งสิบชดใชคาสินไหมทดแทน 
ภายในอายุความสิบปนับแตวันที่กระทําละเมิด คดีน้ีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอไปวา ผูฟองคดี
ทั้งสิบจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดของผูฟองคดีทั้งสิบหรือไม อยางไร ซ่ึงประเด็นดังกลาว ศาลปกครองชั้นตน 
ยังมิไดวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนและ 
สงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิจารณาแลวมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหม 
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๖ และท่ี อ.๘๒๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ) วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
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   (๑.๘) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมรอการพิจารณาไปจนกวาทายาท 
ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีที่ถึงแกความตาย จะมีคําขอ 
เขามาแทนท่ีคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามาโดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่ศาล 
มีหมายเรียกใหเขามาในคดี 
 ผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุน 
การศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ และสัญญาลาศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ  
ที่ทําไวกับผูฟองคดีทั้งสองจํานวน ๔ ฉบับ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปน 
ผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว ตองรวมกันรับผิดชดใชเงินจากการผิดสัญญา
ดังกลาวดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือแทนกันชําระหนี้  
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ขอเท็จจริงปรากฏในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
ชั้นตนวา นาง บ. ซ่ึงเปนมารดาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดพระโขนง 
เพ่ือขอใหไตสวนและมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคนสาบสูญ  ตอมา ศาลจังหวัดพระโขนงได 
มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคนสาบสูญตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๔/๒๕๕๔ กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดถึงแกความตายแลว
ตามมาตรา ๖๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเม่ือความเชนวาน้ันไดปรากฏ 
ตอศาลปกครองชั้นตนกอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําพิพากษา ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะ
ดําเนินการตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยรอการพิจารณา
ไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะมีคําขอเขามาแทนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามาโดยมีคําขอ 
เขามาเองหรือโดยที่ศาลมีหมายเรียกใหเขามาในคดีน้ี แตศาลปกครองชั้นตนกลับดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปจนกระทั่งมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในสวน 
ที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทั้งหมด 
แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองและ 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๘/๒๕๕๖) 

   (๑.๙) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอเขามา
แทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสิบเกาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสิบเการวมกับ
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นายตรวจศุลกากรรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีหางหุนสวนจํากัด ร. ทุจริตในการสงออก
สินคาเพ่ือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน นาย ช. 
ไดยื่นคํารองตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ความวา ผูฟองคดีที่ ๑๗ ไดถึงแกความตาย
เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ นาย ช. จึงยื่นคํารองขอเขารับมรดกความในคดีน้ี ในฐานะที่เปน
ทายาทโดยธรรมของผูฟองคดีที่ ๑๗ ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งให
สําเนาสงคูความและแจงใหคัดคานภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนได
มีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยไมปรากฏในคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวา  
มีการเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายตามคํารอง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ของนาย ช. 
กรณีเห็นวา การมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายตามมาตรา ๕๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอย แมไมมีคูกรณี
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยไดตามขอ ๙๒ 
ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตน
ไมไดมีคําสั่งวาจะอนุญาตใหนาย ช. เขามาแทนที่ผูฟองคดีที่ ๑๗ ผูถึงแกความตายหรือไม  
จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันมีเหตุปรากฏที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง ศาลปกครองสูงสุดจะมี 
คําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทั้งหมดและสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพ่ือใหพิจารณา แลวมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไปตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๙/๒๕๕๗) 
 

 (๑.๑๐) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมรอการพิจารณาไวชั่วคราวและ
จัดทําความเห็นสงไปใหศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนศาลที่ผูถูกฟองคดีรองวาคดีอยูในเขตอํานาจพิจารณา  
  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาแลว  
และผูถูกฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาล ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ตอศาลปกครองชั้นตน โดยเห็นวาคดีน้ีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแตอยู
ในอํานาจของศาลยุติธรรม อันเปนการยื่นคํารองโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาลกอนวันน่ังพิจารณาคดี
คร้ังแรก การยื่นคํารองดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสอง จึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  
ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะตองดําเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ดวยการรอการพิจารณาไวชั่วคราวและจัดทําความเห็นสงไปใหศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาล
ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองรองวาคดีน้ีอยูในเขตอํานาจพิจารณา แตปรากฏวาศาลปกครองชั้นตน 
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กลับดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปจนมีคําพิพากษา โดยมิไดจัดทําความเห็นสงไปใหศาลยุติธรรม
ซ่ึงเปนศาลที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองรองวาคดีอยูในเขตอํานาจพิจารณา จึงเปนกรณีที่ศาลปกครอง
ชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการทําคําพิพากษา และศาลปกครองสูงสุด
เห็นวามีเหตุอันสมควรยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยัง 
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิจารณาดําเนินการใหมตามรูปคดีตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
และสงสํานวนคดีน้ีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองและ 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๐/๒๕๕๗) 
 

   (๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง 
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)) 
 

 (๒.๑) กรณีที่ศาลปกครองช้ันตนไมเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดี
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม    

       ผูฟองคดีฟองวา นาย จ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูใหเชานา  
ขายนาพิพาทใหนาง อ. โดยไมแจงใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชานาทราบกอนตามมาตรา ๕๓  
แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงไดรองเรียนตอคณะกรรมการ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลบานเบิก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําวินิจฉัยแลว ผูฟองคดีไมพอใจจึงอุทธรณตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําจังหวัดลพบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตามลําดับ และผูฟองคดีเห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีมติใหผูฟองคดีมีสิทธิซ้ือที่นาพิพาทคืนในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท  
เปนการขัดตอกฎหมายและเปนการแสวงหากําไรจากชาวนาผูยากไร จึงฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนมติดังกลาว และขอใหผูฟองคดี 
มีสิทธิซ้ือนาพิพาทคืนในราคาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตกลงขายใหนาง อ. 
เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีใชสิทธิอุทธรณมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อันเปนสิทธิฟองคดีตอศาล แตนาง อ. 
ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกยังมิไดเขามาเปนคูกรณีในคดีน้ี  ดังน้ัน จึงสมควรที่ศาลปกครองชั้นตน 
จะเรียกนาง อ. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม เม่ือปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนไดมีหมายแจงคําส่ังศาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกใหนาย จ.  
ผูใหเชานา ซ่ึงเปนผูขายนาพิพาทใหแกนาง อ. เขามาในคดี โดยกําหนดใหเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓  
แตมิไดเรียกใหนาง อ. ผูรับโอนที่นาดังกลาวเขามาในคดีดวย จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน
มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่เก่ียวกับกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง 



 

 

 
 
๑๐๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การรับฟงพยานหลักฐาน หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนกอนมีคําพิพากษา จึงมีเหตุ 
อันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวกําหนดให
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคดีใหมและพิพากษาใหมหรือมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๕)  

 

   (๒.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง 
โดยไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับการกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด 
 คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง เน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัดแลวไดเน้ือที่ ๖๘ ไร 
๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสงเรื่องดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ 
จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริงจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมี
คําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ 
ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมาย
เก่ียวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดี 
แตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวาคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมาย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครองตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง 
เม่ือกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงและวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกแลว 
ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซ่ึงเปนการมิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง  
และมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง
หรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธการไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควร



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวน 
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามรูปคดีตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑)  
และ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๐๖/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๒๘/๒๕๕๖ และที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

    (๓) กรณีที่ขอเท็จจริงไมพอแกการวินิจฉัยคดี (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

 คดีน้ีบริษัท ป. ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๓๔๐ เลขที่ ๕๒๒ เลขที่ ๕๒๓ และเลขที่ ๕๒๔ 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผูฟองคดีไดโตแยงคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาวบางสวน 
โดยอางวา บริษัท ป. นํารังวัดทับที่ดินบางสวนของผูฟองคดีและนาย อ. ซ่ึงไดครอบครอง 
ทําประโยชนโดยไมมีหลักฐานสําหรับที่ดิน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันปาตอง 
(ผูถูกฟองคดี) จึงทําการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ใหออกโฉนดที่ดินใหแกบริษัท ป.  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ของผูถูกฟองคดี
ดังกลาว โดยที่กรณีน้ีมีประเด็นที่จะตองพิจารณาใหไดขอเท็จจริงเปนที่ยุติเสียกอนวา บริษัท ป. 
หรือผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท อันจะสงผลตอสถานะของบริษัท ป. 
และผูฟองคดีในการเปนผูมีสิทธิในที่ดินพิพาท แตจากการตรวจสอบเอกสารในสํานวนคดีของ 
ศาลปกครองชั้นตน ไมปรากฏสําเนาเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการรังวัดออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่ดินพิพาท ตลอดจนเอกสารพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของที่ 
ผูถูกฟองคดีใชประกอบในการมีคําส่ัง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ อันเปนพยานหลักฐาน 
ที่สําคัญในการวินิจฉัยความเปนผูมีสิทธิในที่ดินซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดิน 
เปนการเฉพาะรายใหแกบริษัท ป. และขอเท็จจริงดังกลาว ศาลปกครองมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริง
ใหเปนที่ยุติเพ่ือใหความเปนธรรมแกคูกรณีในการออกโฉนดที่ดินได แตโดยที่ศาลปกครองชั้นตน 
ยังมิไดแสวงหาขอเท็จจริงใหเพียงพอแกการวินิจฉัยในประเด็นความเปนผูมีสิทธิในที่ดิน รวมถึง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดีไดกลาวอาง 
การครอบครองและทําประโยชนมาในคําฟอง กรณีจึงยังมิไดความชัดแจงซ่ึงขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่ มีผลเปนการพิสูจนการกระทําของผูถูกฟองคดีตามคําฟอง  ดังน้ัน การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง โดยยังมิไดพิจารณาในประเด็นดังกลาว จึงเปนกรณีที่
ปรากฏเหตุวาขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมาไมพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และมีเหตุ 
อันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เพ่ือให 



 

 

 
 
๑๐๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหมใหถูกตอง แลวพิพากษาหรือมีคําส่ังตามรูปคดีตอไป 
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๖๑/๒๕๕๗ และที่ อ.๓๖๒/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม 

 

 คดีน้ีภายหลังจากที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่ง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยขอเท็จจริงดังกลาวปรากฏตอศาลเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําแถลงตอศาลปกครองชั้นตน 
ในวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก และคดีน้ีผูฟองคดีไมไดฟองหรือแกไขเพ่ิมเติมคําฟองตอ 
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตามคําสั่ง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ แตอยางใด ศาลปกครองชั้นตนจึงไมมีอํานาจวินิจฉัย
เก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังดังกลาว การท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา คําสั่ง
ดังกลาวออกเม่ือพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา ซ่ึงกรณีดังกลาว
เปนขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมคูกรณีจะมิไดยกขึ้นตอสู 
ในชั้นอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกข้ึนวินิจฉัยไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบดังกลาว  อยางไรก็ตาม เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีไมไดฟองเก่ียวกับคําสั่ง 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะสงสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๕  
ที่ อ.๗๖๖/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๙๘/๒๕๕๖ และที่ อ.๕๙๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  

 

  ๓.๒.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใช 
ในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  

  

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  
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 ๓.๓ คดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
 

  ๓.๓.๑ ผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
 

   เม่ือนางสาว พ. มิไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนโดยมิไดเปน 
ผูเสนอขอหาตอศาลปกครองชั้นตน และมิไดเขามาเก่ียวของเปนคูกรณีดวยการถูกฟองคดี  
หรือไดรับคําสั่งศาลปกครองเรียกใหเขามาในคดี  อีกทั้ง นางสาว พ. มิใชผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิ 
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด  ดังนั้น การท่ีนางสาว พ.  
ยื่นอุทธรณในชั้นอุทธรณ จึงไมเปนไปตามเง่ือนไขการฟองคดีและขั้นตอนตามที่กฎหมาย
กําหนดไว อันเปนอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๕ และที่ ๙๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

   กรณีที่ไมเปนผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
   ขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังเม่ือวันที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไมรับคําฟองของผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ผูฟองคดีที่ ๙ และผูฟองคดี
ที่ ๑๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๙ ไวพิจารณา ผูฟองคดีดังกลาวยกเวนผูฟองคดีที่ ๑๙ อุทธรณคําสั่ง 
ไมรับคําฟองของผูฟองคดีบางรายตอศาลปกครองสูงสุด  ตอมา ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคําฟองของผูฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ผูฟองคดีที่ ๙ ผูฟองคดีที่ ๑๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๕ ผูฟองคดีที่ ๑๗ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๘ 
ซ่ึงเปนผูยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนไวพิจารณา ศาลปกครองชั้นตนจึงไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไปจนมีคําพิพากษา  ดังน้ัน คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนจึงมีผลผูกพัน
เฉพาะผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ผูฟองคดีที่ ๙ ผูฟองคดีที่ ๑๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๕  
ผูฟองคดีที่ ๑๗ และผูฟองคดีที่ ๑๘ ซ่ึงเปนคูกรณีในกระบวนพิจารณาของศาล สวนผูฟองคดีที่ ๑๙ 
มิไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีบางรายไวพิจารณา  
เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคําฟองของผูฟองคดี
ทั้งหมดที่ไดอุทธรณคําส่ังไวพิจารณาตอไปจนศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาแลวน้ัน ผูฟองคดี 
ที่ ๑๙ จึงมิไดเปนคูกรณีที่มีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีโดยตรง อันจะมีสิทธิ 
ยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไดตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ที่ ๑๙ ไวพิจารณา ถือเปนคําสั่งตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ที่กําหนดใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เม่ือผูฟองคดี



 

 

 
 
๑๐๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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ที่ ๑๙ ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนแลวเม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แตมิไดยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้นดังเชนผูฟองคดีรายอ่ืน คดีในสวนของผูฟองคดี
ที่ ๑๙ จึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประกอบกับขอ ๔๙/๑ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕/๒๕๕๖ ที่ ๗๓๖/๒๕๕๗ และที่ ๙๓๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

  ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 

 

   คดีน้ีสํานักงานศาลปกครองกลางไดมีหนังสือแจงคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาใหผูฟองคดีทราบโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน และมีผูรับ
หนังสือแจงคําสั่งดังกลาวไวในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาในวันดังกลาว ซ่ึงจะครบกําหนดระยะเวลาใชสิทธิ
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ แตผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งเม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ การยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึง 
พนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๔๙/๑ 
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารอง
อุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔/๒๕๕๕ ที่ ๖๓/๒๕๕๕  
ที่ ๙๕/๒๕๕๕ ที่ ๙๗/๒๕๕๕ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๕ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๕ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๕ 
ที่ ๒๓๑/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๘/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๙/๒๕๕๕ ที่ ๕๗๔/๒๕๕๕ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๕ ที่ ๑๘/๒๕๕๖  
ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๖ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๖ ที่ ๑๖๖/๒๕๕๖ ที่ ๒๗๑/๒๕๕๖ ที่ ๒๘๖/๒๕๕๖ 
ที่ ๓๓๔/๒๕๕๖ ที่ ๓๖๒/๒๕๕๖ ที่ ๓๗๖/๒๕๕๖ ที่ ๕๖๗/๒๕๕๖ ที่ ๕๘๓/๒๕๕๖ ที่ ๕๙๑/๒๕๕๖ 
ที่ ๖๒๘/๒๕๕๖ ที่ ๙๔๑/๒๕๕๖ ที่ ๙๗๑/๒๕๕๖ ที่ ๙๘๗/๒๕๕๖ ที่ ๙๙๙/๒๕๕๖ ที่ ๒๑/๒๕๕๗ 
ที่  ๑๐๓ /๒๕๕๗  ที่  ๑๒๓ /๒๕๕๗  ที่  ๑๕๓ /๒๕๕๗  ที่  ๒๑๑ /๒๕๕๗  ที่  ๓๑๗ /๒๕๕๗  
ที่  ๓๗๙ /๒๕๕๗  ที่  ๔๒๖ /๒๕๕๗  ที่  ๕๓๒ /๒๕๕๗  ที่  ๖๗๖ /๒๕๕๗  ที่  ๙๖๒ /๒๕๕๗  
ที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๗ ที่ คส.๔๔/๒๕๕๗ และที่ คบ.๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาเม่ือวันที่  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ และไดยื่นคําขอขยายระยะเวลาอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาทางไปรษณีย 
เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ศาลปกครองชั้นตนไดไตสวนผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
และตอมาผูฟองคดีไดสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกับคดีตามคําขอ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
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หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาทางไปรษณียเม่ือวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๕๔ ปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังไมอนุญาตใหขยายระยะเวลา
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  ดังน้ัน การย่ืนคํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ จึงไมเปนการยื่นคํารอง
อุทธรณคําส่ังภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีไดตามขอ ๓๗ 
วรรคสอง ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙/๒๕๕๕  
ที่ ๑๖๖/๒๕๕๖ ที่ ๔๐๗-๔๐๘/๒๕๕๖ และที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
    ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคํารอง 
ขอขยายระยะเวลาอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยอางวาผูฟองคดียื่นคํารอง 
ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณเน่ืองจากตองเดินทางไปตางประเทศ และในการจัดทําคําอุทธรณ
มีความจําเปนตองจางทนายความเพื่อศึกษาขอกฎหมายและขอมูลทางวิชาการในประเด็น 
ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะเหตุที่ผูฟองคดีไมใชผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะ 
มีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงระยะเวลา
สามสิบวันสําหรับการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาว เปนระยะเวลาเพียงพอที่ผูฟองคดีจะศึกษา
และรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือแสดงใหศาลเห็นวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีอยางไร เน่ืองจากเปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีควรทราบดีอยูแลว ประกอบกับ 
การฟองคดีปกครอง ผูฟองคดีสามารถดําเนินการดวยตนเองโดยไมจําเปนตองมีทนายความ 
และอาจยื่นฟองตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครองหรือโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
ขออางของผูฟองคดีที่วาติดภารกิจการเดินทางและยังไมอาจหาทนายความมาชวยเขียน 
คําอุทธรณ จึงไมมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะขยายระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๐๘/๒๕๕๕ ที่ ๓๓๐/๒๕๕๕ ที่ ๔๓๓/๒๕๕๕ ที่ ๕๓๓/๒๕๕๕ ที่ ๘๑๐/๒๕๕๕ ที่ ๘๔๐/๒๕๕๕ 
ที่ ๘๔๘/๒๕๕๕ ที่ ๑๘๐/๒๕๕๖ ที่ ๒๑๔/๒๕๕๖ ที่ ๒๒๐/๒๕๕๖ ที่ ๔๔๗/๒๕๕๖ และ 
ที่ ๔๘๑/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสาม 
ไวพิจารณา เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และผูฟองคดีทั้งสามไดรับแจงคําสั่งดังกลาวเมื่อวันที่  
๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังน้ัน หากผูฟองคดีทั้งสามประสงคที่จะยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังเพ่ิมเติม 
ก็จะตองยื่นตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังศาลปกครองชั้นตน 



 

 

 
 
๑๐๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ แตเน่ืองจากวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เปนวันอาทิตย 
และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เปนวันชดเชยวันจักรี ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ  ดังนั้น ผูฟองคดี 
ทั้งสามสามารถย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่งเพ่ิมเติมไดถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันสุดทาย 
การที่ผูฟองคดีทั้งสามยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังเพ่ิมเติมตอศาลเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  
จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งเพ่ิมเติมที่ไมชอบดวยมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครอง 
จึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่งเพ่ิมเติมของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ และที่ ๙๐๑/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
(บริษัท อ.) ไวพิจารณาเม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ และไดแจงคําส่ังศาลดังกลาวไปให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยมีนางสาว ย. เปนผูลงลายมือชื่อรับหนังสือแจงคําส่ังศาล เม่ือวันที่  
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ แมวานางสาว ย. จะไมไดเปนพนักงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ตาม 
แตนางสาว ย. มีหนาที่รับจดหมายที่สงมายังบริษัทตาง ๆ ของชั้นที่ ๔๓ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร 
ซ่ึงเปนชั้นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เชาอยู โดยในการรับเอกสารของนางสาว ย. มีลักษณะเปน 
หนาที่ประจําที่ตองกระทําวันละ ๒ รอบ คือ เวลา ๑๑ นาฬิกา และเวลา ๑๕ นาฬิกา ทั้งขอเท็จจริง
ยังปรากฏวาในการแจงหมายนัดไตสวน และหมายแจงคําสั่งศาล ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ก็ยัง
ปรากฏชื่อนางสาว ย. เปนผูรับและผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ไดรับเอกสารดังกลาว  ดังนั้น การสงหนังสือ
แจงคําสั่งไมรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา โดยนางสาว ย. ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
ที่อยูในสถานที่เดียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูลงลายมือชื่อรับไวเม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
จึงเปนการแจงคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาว เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๕ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๕๗  
ที่ ๒๓๑/๒๕๕๗ และที่ ๒๔๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน 
โดยขอยึดถือหรือถือเอาคําอุทธรณและพยานหลักฐานประกอบอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนอุทธรณและพยานหลักฐานประกอบอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย น้ัน เปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประสงคที่จะอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเชนเดียวกัน 
กับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนและมีคําขอของผูอุทธรณ โดยศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังรับคําอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวแลว กรณีถือไดวาคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีลักษณะ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เชนเดียวกับคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําอุทธรณ 
ที่สมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
และยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองช้ันตนจึงตองรับคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และดําเนินการ 
ตามขอ ๑๐๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๙/๒๕๕๗) 

 

  ๓.๓.๓ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ  
 

   ๑) คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด  
(ขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง) 

 

    (๑) คําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง เปนที่สุด 
ตามขอ ๗๐ 

    เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลมีคําส่ังทุเลา
การบังคับตามกฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
และการเทียบตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอ่ืนกับตําแหนงขาราชการตํารวจ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉพาะในสวนของตําแหนงพนักงานสอบสวน ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณา
แลวเห็นวา การทุเลาการบังคับตามกฎ ก.ตร. ดังกลาวจะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบริหาร
กําลังคนในสวนของตําแหนงพนักงานสอบสวนของผูถูกฟองคดี เน่ืองจากผูถูกฟองคดียังไมได
กําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงยังไมมีเหตุผลหรือสาระอันควรที่จะใหมีการทุเลาการบังคับตาม 
กฎ ก.ตร. ดังกลาว จึงมีคําส่ังไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎดังกลาวตามคําขอของผูฟองคดี
ไวพิจารณา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนที่สุดตามขอ ๗๐ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดได 
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว  ดังนั้น คําอุทธรณของผูฟองคดีในสวนที่เปน 
คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ ก.ตร. ดังกลาว 
จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๒/๒๕๕๕ ที่ ๖๖๕/๒๕๕๖ และที่ ๘๔๐/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
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    (๒) คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง  
เปนที่สุดตามขอ ๗๓ วรรคสอง  

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําฟองพรอมกับมีคําขอใหศาล 
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (ผูถูกฟองคดี) ตามประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ 
แพทยสภา ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เร่ือง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 
วาระ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน 
ไดพิจารณาและมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสอง คําสั่งดังกลาว
จึงเปนที่สุดตามขอ ๗๓ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผูฟองคดีทั้งสอง
จึงไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ ที่ ๒๓๕/๒๕๕๗ ที่ ๗๐๘/๒๕๕๗ ที่ ๘๔๐/๒๕๕๗  
และที่ ๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    (๓) คําสั่งไมรับคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง 

        ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนิติกร กรมสรรพากร ฟองขอใหเพิกถอน
ประกาศรายช่ือผูสอบผานขอเขียนเพ่ือเขารับการสัมภาษณเพ่ือแตงตั้งเปนนิติกรชํานาญการพิเศษ 
และมีคําขอใหกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวใหระงับการบรรจุแตงตั้งผูสอบไดไวกอน 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีไวพิจารณา คําสั่งดังกลาวยอมเปนที่สุด
ตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ีผูอุทธรณซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกและอางวาเปนผูเขาสอบในครั้งน้ีดวยจึงเปนผูมีสวนไดเสีย ไดยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอดังกลาว จึงเปนการไมชอบดวยขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง 
แหงระเบียบดังกลาว คํารองอุทธรณคําส่ังศาลปกครองชั้นตนของผูอุทธรณจึงเปนคํารองอุทธรณ
คําสั่งที่ตองหามตามกฎหมาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๔/๒๕๕๕ และที่ ๔๔๕/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๔) คําสั่งยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง 
  คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําขอตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา ซ่ึงศาลปกครอง
ชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งยกคําขอดังกลาวเน่ืองจากไมมีเหตุเพียงพอที่สมควรจะกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี
จึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาว  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งไมรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีเน่ืองจากคําส่ังยกคําขอดังกลาวเปนที่สุดซ่ึงตองหามมิใหผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่ง ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด 
กรณีเห็นไดวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอของผูฟองคดีที่มีคําขอใหศาลกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดีน้ัน 
เปนที่สุดแลวตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปน 
คํารองอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๑/๒๕๕๖ ที่ ๘๖๓/๒๕๕๖ และที่ ๙๔๑/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

   ๒) คําสั่งระหวางพิจารณา (ขอ ๑๐๐ วรรคสอง)  
 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณาซึ่งตองหามอุทธรณ
ระหวางพิจารณา 

 

    (๑) คําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  
         เม่ือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

ที่ขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล เปนคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนกอนที่จะ 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดี และมิไดเปนคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาล  
คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําส่ังระหวางพิจารณาท่ีไมมีกฎหมายและระเบียบกําหนดใหอุทธรณ
ระหวางพิจารณาไดตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้  
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๗/๒๕๕๕  
ที่ ๔๑/๒๕๕๖ และที่ ๗๒๐/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 
 



 

 

 
 
๑๐๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๒) คําสั่งไมอนุญาตใหเขามาในคดีในฐานะคูกรณีฝายที่สาม 
         เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณา

ของศาลปกครองชั้นตน บริษัท อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดยื่นคําขอเขามาเปนคูความฝายที่สาม  
ซ่ึงแมวาศาลปกครองชั้นตนจะมีคําส่ังไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เขามาในคดีในฐานะคูกรณี
ฝายที่สาม ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็ตาม 
แตศาลปกครองชั้นตนก็ไดมีคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เขามาในคดีในฐานะผูถูกฟองคดีรวม
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายดังกลาว จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองช้ันตน
อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เขามาในคดีโดยการรองสอดได ซ่ึงคําส่ังดังกลาวถือเปนคําสั่ง
ระหวางการพิจารณาของศาล เม่ือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดให
อุทธรณระหวางพิจารณาได คําสั่งดังกลาวจึงตองหามมิใหอุทธรณระหวางพิจารณาตามขอ ๑๐๐ 
วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวในระหวางพิจารณาคดี
มิได แตจะตองอุทธรณมาพรอมกับคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๕๕) 

 

    (๓) คําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังระหวางพิจารณา 
         คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งระหวาง

พิจารณาของผูฟองคดีไวพิจารณาเม่ือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึงคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งศาล
ที่สั่งกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี มิใชคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาด 
จากศาล และมิใชคําสั่งที่กําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณาท่ีตองหามอุทธรณระหวางพิจารณา ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําส่ังดังกลาว
พรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือผูฟองคดียื่นคํารอง ฉบับลงวันที่  
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังระหวาง
พิจารณาของผูฟองคดี ศาลจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวไวพิจารณาได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๕) 

 

    (๔) คําสั่งไมรับคําคัดคานคําชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
         คดี น้ีศาลปกครองชั้นตนมีคํา ส่ังไม รับคําคัดคานคําชี้ แจง

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีทั้งสองยื่นคํารอง
โตแยงคําสั่งไมรับคําคัดคานของศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ศาลปกครอง
ชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองยื่นคําคัดคานคําชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
ของผูฟองคดี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงศาลมีคําส่ังไมรับไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากย่ืนภายหลังกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงกวา ๕ เดือน ตามขอ ๖๒ วรรคสาม 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คําส่ังของศาลดังกลาวมิไดเปนคําส่ังที่ทําให 
คดีเสร็จเด็ดขาด จึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณาที่ระเบียบดังกลาวมิไดกําหนดใหอุทธรณระหวาง
พิจารณาได ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจอุทธรณคําสั่งของศาลดังกลาวไดตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๑/๒๕๕๕) 

 

    (๕) คําสั่งไมรับคํารองขอใหจําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาไปดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการ 
 คดีน้ีผูถูกฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
จําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับ 
คํารองของผูถูกฟองคดี ซ่ึงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวน้ีเปนคําส่ังกอนที่ศาลจะมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ทั้งมิใชคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล จึงเปน
คําสั่งระหวางพิจารณาที่มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําสั่ง 
ที่ตองหามอุทธรณระหวางพิจารณา ผูมีสวนไดเสียชอบที่จะอุทธรณคําส่ังดังกลาวพรอมกับ 
การอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาที่ทําใหคดีน้ีเสร็จสิ้นไปจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับ 
คํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวจึงชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๖) 
 

  (๖) คําสั่งไมรับคํารองคัดคานตุลาการศาลปกครองชั้นตน 
       คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน 

ผูฟองคดีไดยื่นคํารองคัดคานตุลาการศาลปกครองชั้นตน โดยอางวาศาลมิไดไตสวน 
เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงในประเด็นเก่ียวกับเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากรของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ในประเด็นอันเปน 
ขอสําคัญในคดีใหสิ้นกระแสความวาเอกสารเปนเท็จหรือไม อยางไร ซ่ึงหากยังไมสิ้นกระแสความ 
ทําใหศาลยอมไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีน้ีได จึงเปนเหตุอันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําให
การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คําคัดคาน
ของผูฟองคดีไมมีเหตุใดเหตุหน่ึงที่ตุลาการศาลปกครองอาจถูกคัดคานไดแตอยางใด จึงมีคําสั่ง
ไมรับคํารองคัดคานตุลาการศาลปกครองช้ันตนไวพิจารณา ซ่ึงคําสั่งไมรับคํารองคัดคาน 
ตุลาการศาลปกครองในคดีน้ีมิใชเปนกรณีที่ศาลมีคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานตุลาการ 
อันจะถือเปนที่สุดตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน 
คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ตองหามอุทธรณระหวางพิจารณา ผูมีสวนไดเสียจึงชอบที่จะอุทธรณ



 

 

 
 
๑๐๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาที่ทําใหคดีน้ีเสร็จสิ้นไปจากศาล  
ตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคํารองคัดคานตุลาการศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงชอบแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๖)  

 

    (๗) คําสั่งไมรับคํารองขอใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
หรือไม รับคําคัดคานองคคณะตุลาการ และคําสั่งไม รับคํารองขอใหศาลมีหมายเรียก
บุคคลภายนอกเขามาเปนคูกรณีรวม 
 คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไม รับคํารองขอใหเพิกถอน
กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ หรือไมรับคําคัดคานองคคณะตุลาการของผูฟองคดี รวมทั้งคําสั่ง
ที่ไมรับคํารองขอใหศาลหมายเรียกบุคคลภายนอกเขามาเปนคูกรณีรวมในคดี ลวนเปนคําสั่ง 
ที่มิไดมีผลใหคดีน้ีเสร็จไปจากศาลไมวาจะท้ังหมดหรือแมแตบางสวน จึงเปนคําสั่งระหวาง
พิจารณา และมิไดมีกฎหมายหรือระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนดวาใหอุทธรณ
คําสั่งระหวางพิจารณาดังกลาวได ผูฟองคดีจึงไมอาจยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังระหวางพิจารณา
ของศาลปกครองชั้นตนไดตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑-๔๒๒/๒๕๕๖ และที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

 

    (๘) คําสั่งไมรับคําแถลงบางสวน 
  คดี น้ีผูฟ องค ดีฟองขอใหศาล มีคํ า พิพากษาหรือคํ า ส่ั ง ให
ผูอํานวยการเขตจอมทองดําเนินการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงอาคารเลขที่ ๓๙/๑๑-๑๔ 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ตอมา ผูรับมอบอํานาจจากเจาของอาคารเลขที่ ๓๙/๑๓-๑๔  
(ผูรองสอดที่ ๒) ไดยื่นคําแถลงเปนหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน
เห็นวา คําแถลงดังกลาวเน้ือหาสาระอยูในสํานวนคดีแลว แตมีบางสวนไมอยูในสํานวน  
ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําแถลงในสวนดังกลาว  ตอมา ผูรองสอดที่ ๒ ไดยื่นคํารอง 
ลงวันที่ ๒๐ และลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ อุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนในวัน 
น่ังพิจารณาคดีที่ไมรับคําแถลงบางสวนของผูรองสอดที่ ๒ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา 
คําสั่งไมรับคําแถลงบางสวนของผูรองสอดที่ ๒ เปนคําส่ังระหวางการพิจารณาตามขอ ๑๐๐ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่ง
และคําขอของผูรองสอดที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ และลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ไวพิจารณา  ตอมา 
ผูรองสอดที่ ๒ ยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองอุทธรณคําสั่ง
ระหวางพิจารณา เห็นไดวา เม่ือคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําแถลงของผูรองสอดท่ี ๒  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนคําสั่งศาลกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ซ่ึงมิไดทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาล 
จึงเปนคําส่ังระหวางพิจารณาที่ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดใหอุทธรณ
ระหวางพิจารณาได คําสั่งของศาลปกครองช้ันตนที่ไมรับคําแถลงบางสวนของผูรองสอดที่ ๒  
จึงเปนคําสั่งที่ตองหามอุทธรณระหวางพิจารณาตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๓/๒๕๕๖) 
 

     (๙) คําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งยกคําขอใหเรียกกระทรวงการคลัง 
เขามาเปนคูกรณี  
  คดี น้ีศาลปกครองช้ันต นมีคํ า ส่ั งไม รั บอุทธรณ คํ า ส่ั งของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่อุทธรณคัดคาน
คําสั่งยกคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหเรียกกระทรวงการคลังเขามาเปนคูกรณีในคดี ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงยื่นคํารองอุทธรณดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่ง
ยกคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ขอใหเรียกกระทรวงการคลังเขามาเปนผูถูกฟองคดีเปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณาเนื่องจากคําสั่งดังกลาวมิใชคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล แตยังมี
กระบวนพิจารณาของศาลตอมาอีก ซ่ึงจะตองอุทธรณพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๗) 
 

    (๑๐) คําส่ังยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนผูแทนนิติบุคคล 
           คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคํารองของผูฟองคดีที่ขอใหศาล
ดําเนินการไตสวนผูแทนนิติบุคคลที่แทจริงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ผูถูกฟองคดี) 
เปนกรณีที่ศาลมีคําสั่งกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งชี้ขาดตัดสินคดี มิใชคําสั่ งที่ทําให 
คดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาล จึงเปนคําส่ังระหวางพิจารณาท่ีระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ตองหาม
อุทธรณระหวางพิจารณา ผูฟองคดีชอบท่ีจะอุทธรณคําสั่งดังกลาวพรอมกับการอุทธรณ 
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบ
ดังกลาว เม่ือผูฟองคดียื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ อุทธรณคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนผูแทนนิติบุคคลของผูถูกฟองคดี  
ศาลจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๐๑/๒๕๕๗) 
 
 
 



 

 

 
 
๑๑๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  (๑๑) คําส่ังไมเรียกเอกสารตามคําขอของผูฟองคดี 
    คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งเรียกประกาศของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ที่อาศัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น ลงวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒ ประกาศใหตําบลเสียวขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ 
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนเห็นวา เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําขอทุเลาการบังคับตาม
ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไวเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี โดยเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มิไดมีอํานาจหนาที่ในการออกประกาศดังกลาว จึงไมมีวัตถุแหงการฟองคดีที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําขอของผูฟองคดีได จึงมีคําสั่งไมเรียกเอกสารตามคําขอของผูฟองคดี ซ่ึงคําสั่ง
ดังกลาวเปนคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งกอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จสิ้น
เด็ดขาดจากศาล จึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณา และเปนคําส่ังที่ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ตองหาม
อุทธรณระหวางพิจารณา ผูฟองคดีชอบท่ีจะอุทธรณคําสั่งดังกลาวพรอมกับการอุทธรณ 
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๗) 
 

     (๑๒) คําส่ังรับคําฟองไวพิจารณา แตสงสําเนาคําฟองใหเฉพาะ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําคําใหการ 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหรับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา สงสําเนาคําฟองใหเฉพาะผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําคําใหการแกคําฟองพรอมสําเนา
คําใหการอีก ๑ ชุด ยื่นตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหมายแจงคําส่ังศาล โดยไมปรากฏ
อยางชัดแจงวาได มีคําสั่งไม รับคําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ไวพิจารณาแตอยางใด คําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ีจึงเปนคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาทั้งคดี แตกําหนดใหเฉพาะ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เทาน้ันที่ตองทําคําใหการแกคําฟองซึ่งศาลปกครองมีอํานาจมีคําส่ังเชนนี้ได
ตามขอ ๖๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คําส่ังในคดีน้ีของศาลปกครองชั้นตน
จึงชอบแลว และเมื่อคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ีเปนคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณา 
สงสําเนาคําฟองใหเฉพาะผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําคําใหการ แตผูฟองคดีเขาใจวาเปนคําส่ังไมรับ 
คําฟองไวพิจารณาบางสวน และไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาว จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่รับคําฟองไวพิจารณา สงสําเนาคําฟองใหเฉพาะผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทาํคําใหการ เม่ือคําสั่งดังกลาวมิไดทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล จึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณา
ที่ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได  
แตผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําส่ังดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่ง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว การที่ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลกอนที่ศาล 
จะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหาม  
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๗) 
 

 (๑๓) คําสั่งไม รับคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐาน 
ไวพิจารณา 
 คดีน้ีผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคํารองขอใหศาล
เรียกพยานหลักฐานไวพิจารณา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งตอศาลปกครองสูงสุด กรณีเห็นวา คําสั่งไมรับคํารองขอใหศาล
เรียกพยานหลักฐานมิไดเปนคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลและเปนคําส่ังระหวาง
พิจารณา ผูฟองคดีจะอุทธรณคําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลเรียกพยานหลักฐานไดก็ตอเม่ือคําสั่ง
ดังกลาวถูกกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได  ดังนั้น เม่ือคําส่ังดังกลาวไมไดกําหนดไว 
ในระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ใหอุทธรณได ผูฟองคดีจึงไมอาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวในระหวางพิจารณาได แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะอุทธรณคําส่ังดังกลาวพรอมกับ
การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง  
แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๔/๒๕๕๗) 

 

       (๑๔) คําส่ังไมรับคํารองขอเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกและ 
วันนัดฟงคําพิพากษา และขอใหศาลเพิกถอนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ  
  คดีน้ีผูฟองคดียื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ขอให
ศาลปกครองชั้นตนเลื่อนกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรกและวันนัดฟงคําพิพากษา  
ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังยกคํารองของผูฟองคดี  ตอมา ในวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก ผูฟองคดี
ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๒ ฉบับ ขอเล่ือนวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก 
และวันนัดฟงคําพิพากษา และขอใหศาลเพิกถอนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ 
และโตแยงคําสั่งศาลอีก ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคํารองทั้งสองฉบับในวันเดียวกัน 
และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปจนกระทั่งมีคําพิพากษา เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
กรณีจึงถือไดวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวเปนคําส่ังระหวางพิจารณา และโดยที่ 
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกําหนดใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวระหวางพิจารณาได  ดังนั้น  
การท่ีผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ คัดคานคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองขอเลื่อนกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกและวันนัดฟง 



 

 

 
 
๑๑๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําพิพากษา และคํารองขอใหศาลเพิกถอนการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบและโตแยง
คําส่ังศาล จึงเปนคํารองอุทธรณคําส่ังที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามขอ ๑๐๐ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คส.๓/๒๕๕๗) 
        

 (๑๕) คําส่ังไมรับคํารองขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
  คดีน้ีในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูฟองคดี
ยื่นคํารองขอใหศาลสงความเห็นของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลปกครองชั้นตน 
ไดมีคําสั่งไมรับคํารองของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากไมเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๒๑๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
กรณีเห็นไดวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวเปนคําส่ังกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ชี้ขาดตัดสินคดี ทั้งมิใชคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล จึงเปนคําส่ังระหวางพิจารณา  
มิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดี ซ่ึงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไม รับคํารอง 
ขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงเปนคําส่ังที่ตองหามอุทธรณระหวางพิจารณา  
ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําสั่งดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําให 
คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๑๓/๒๕๕๗) 

 

 (๑๖) คําส่ังใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

  การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูฟองคดีทําคําคัดคาน
คําใหการภายในระยะเวลาที่กําหนด เปนคําส่ังกอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ชี้ขาดตัดสินคดี คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมมีกฎหมายและระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาได หากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ก็ชอบที่จะใชสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือโตแยง
พรอมกับคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง  
แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีที่วินิจฉัยวาไมเปนคําสั่งระหวางพิจารณา 
  

   (๑) คําสั่งใหชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณเพ่ิมเติม 
         คําสั่งตุลาการเจาของสํานวนของศาลปกครองชั้นตนที่ใหผูถูกฟองคดี

ทั้งสองชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณเพ่ิมเติม เปนคําสั่งในชั้นการตรวจอุทธรณ 
คําพิพากษากอนที่จะเสนอองคคณะเพื่อมีคําส่ังรับหรือไมรับคําอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของศาลปกครองชั้นตน
โดยเฉพาะ ทั้งเม่ือเปนคําสั่งในชั้นการตรวจอุทธรณคําพิพากษาจึงมิใชคําส่ังระหวางพิจารณา 
แตถือเปนคําสั่งโดยทั่วไปของศาลปกครองชั้นตน ซ่ึงไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดให 
ถึงที่สุด จึงอุทธรณคําสั่งตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
ตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบดังกลาว  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับคําสั่งศาลปกครองชั้นตน
ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
จึงเปนการยื่นอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงรับคํารองอุทธรณของผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๑/๒๕๕๕) 

 

    (๒) คําส่ังไมอนุญาตใหตรวจสํานวนเนื่องจากเห็นวาหนังสือมอบอํานาจ
ไมสมบูรณ 

       เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนาย ส. ผูรับมอบอํานาจ ยื่นคํารองขอ
ตรวจสํานวน ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา
และคดีอยูระหวางที่ศาลปกครองชั้นตนตรวจอุทธรณโดยยังไมมีคําส่ังใหรับอุทธรณคําพิพากษา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว จึงถือไดวาขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองดังกลาวน้ัน ไมมีคดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาล  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ตรวจสํานวน เน่ืองจากเห็นวาหนังสือมอบอํานาจไมสมบูรณ นาย ส. ผูรับมอบอํานาจ จึงไมมี
อํานาจขอตรวจสํานวนคดี น้ัน จึงมิใชคําส่ังระหวางพิจารณาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองอุทธรณ
พรอมกับอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว 
เปนคําสั่งที่กฎหมายมิไดกําหนดใหถึงที่สุด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดได
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว  ดังน้ัน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๘/๒๕๕๕) 

 



 

 

 
 
๑๑๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณา แตเพื่อประโยชน 
แหงความยุติธรรม จึงอุทธรณได 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓.๓.๔ แบบและเน้ือหาของคํารองอุทธรณ 
 

    ๑) คํารองอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ 
 

  คดีน้ีผูฟองคดีได อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ซ่ึงมีขอความเปนการดูหม่ิน ถากถาง เสียดสีการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน  
โดยกลาวหาวาตุลาการเจาของสํานวนและศาลปกครองชั้นตนใชดุลยพินิจโดยไมสุจริต  
มีการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงในคดี สรางขอเท็จจริงในคดีใหม มีการเลือกขางในการวินิจฉัยคดี
และสรางบทกฎหมายขึ้นมาใชเองเพ่ือสนับสนุนเนื้อหาสาระท่ีสรางขึ้น ทั้งที่ผูฟองคดีสามารถ
ลําดับขอเท็จจริงในประเด็นที่ผูฟองคดีเห็นวาไมถูกตองเพ่ือชี้ใหเห็นวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
ตามคําพิพากษาไมถูกตองอยางไร โดยไมจําเปนตองกลาวขอความดังกลาวได คําอุทธรณ 
ของผูฟองคดีจึงถือเปนการใชถอยคําไมสุภาพ จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย 
และไมอยูในเง่ือนไขที่ศาลปกครองจะตองสั่งใหผูอุทธรณแกไขตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับคําอุทธรณของผูฟองคดีมิไดมีขอคัดคาน 
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๖ และท่ี ๔๗๐/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

   ๒) คํารองอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑) 
 

    (๑) ชื่อผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ  

 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคํา ส่ังไม รับคําฟองไวพิจารณา  
ผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา  
โดยกลาวอางถึงความเสียหายจากการยายที่อยูอันเนื่องมาจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 
แตไมปรากฏชื่อของผูถูกฟองคดีในฐานะคูกรณีในอุทธรณ และไมปรากฏขอคัดคานคําส่ัง 
ของศาลปกครองชั้นตนวาผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนอยางไร คํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวจึงไมตองดวยขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีที่ ๑ จึงเปน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ 
ไมอาจแกไขใหถูกตองได ซ่ึงเขาลักษณะที่ศาลปกครองสูงสุดจะตองสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่ง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๕๖)  

 

    (๒) ขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
 

      กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณไมมี 
ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 

      คํารองอุทธรณของผูฟองคดีเพียงแตกลาวอางถึงการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก ที่ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและทําให 
ผูฟองคดีไดรับความเสียหายตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําฟองเทาน้ัน โดยไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีมีขอโตแยงหรือขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความวา ไมชอบดวยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
หรือผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนอยางไร จึงเปนคํารองอุทธรณ
คําสั่งที่มีรายการไมครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ี เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  ทั้งน้ี 
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณ
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๐/๒๕๕๕ ที่ ๖๙๓/๒๕๕๕  
ที่  ๗๑๗ /๒๕๕๕  ที่  ๗๕๘ /๒๕๕๕  ที่  ๗๖๙ /๒๕๕๕  ที่  ๗๘๙ /๒๕๕๕  ที่  ๘๒๐ /๒๕๕๕  
ที่  ๘๓๖ /๒๕๕๕  ที่  ๑๐ /๒๕๕๖  ที่  ๒๕ /๒๕๕๖  ที่  ๖๑ /๒๕๕๖  ที่  ๘๖ /๒๕๕๖  
ที่  ๙๒ /๒๕๕๖  ที่  ๑๖๑ /๒๕๕๖  ที่  ๑๘๖ /๒๕๕๖  ที่  ๑๙๔ /๒๕๕๖  ที่  ๒๒๖ /๒๕๕๖  
ที่  ๒๔๙ /๒๕๕๖  ที่  ๒๙๐ /๒๕๕๖  ที่  ๓๐๗ /๒๕๕๖  ที่  ๓๐๙ /๒๕๕๖  ที่  ๓๑๘ /๒๕๕๖  
ที่  ๓๓๕ /๒๕๕๖  ที่  ๔๔๙ /๒๕๕๖  ที่  ๔๕๒ /๒๕๕๖  ที่  ๔๕๗ /๒๕๕๖  ที่  ๔๗๖ /๒๕๕๖  
ที่  ๔๗๙ /๒๕๕๖  ที่  ๔๙๕ /๒๕๕๖  ที่  ๕๐๕ /๒๕๕๖  ที่  ๕๔๙ /๒๕๕๖  ที่  ๕๕๒ /๒๕๕๖  
ที่  ๕๖๒ /๒๕๕๖  ที่  ๕๙๓ /๒๕๕๖  ที่  ๖๐๐ /๒๕๕๖  ที่  ๖๑๖ /๒๕๕๖  ที่  ๖๑๗ /๒๕๕๖  
ที่  ๖๔๐ /๒๕๕๖  ที่  ๖๕๕ /๒๕๕๖  ที่  ๘๖๗ /๒๕๕๖  ที่  ๙๒๒ /๒๕๕๖  ที่  ๑๐๑๗ /๒๕๕๖  
ที่ ๑๓/๒๕๕๗ ที่ ๕๙/๒๕๕๗ ที่ ๕๘๗/๒๕๕๗ ที่ ๕๘๘/๒๕๕๗ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ ที่ ๒๓/๒๕๕๘  
ที่ ๒๕/๒๕๕๘ ที่ ๖๒/๒๕๕๘ และที่ ๘๔/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 
 
 



 

 

 
 
๑๑๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๓) คําขอของผูอุทธรณ   
       คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ผู อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรม ผูฟองคดีจึงไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ทั้งที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ในตําแหนงผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  
ศาลปกครองชั้นตนไตสวนผูฟองคดีแลวเห็นวา ผูฟองคดีไมไดดําเนินการรองทุกขเปนหนังสือ
ตอผูถูกฟองคดีแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติไวกอนฟองคดีตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาวา ผูฟองคดี
ไดสมัครเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร
ชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต) และยังไดสมัครตําแหนงนักวิชาการ
เกษตรชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแกว) อีกตําแหนงหน่ึง และไดแจง
ความประสงคตอผูรับสมัครดวยวา ผูฟองคดีไมขัดของที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานี
พัฒนาที่ดินในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต ผูฟองคดีขอความเมตตาและขอพึ่งบารมีศาล  
เห็นวา คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาของผูฟองคดีไมปรากฏขอคัดคานคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนวาผูฟองคดีไมเห็นดวยอยางไร ดวยเหตุผลอะไร และไมปรากฏคําขอ
ของผูฟองคดี คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึงไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง 
(๒) และ (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และคําอุทธรณที่ไมสมบูรณ
ครบถวนดังกลาวน้ันเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ 
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๗/๒๕๕๕ ที่ ๖๐๔/๒๕๕๕  
ที่ ๗๕๘/๒๕๕๕ ที่ ๘๓๖/๒๕๕๕ ที่ ๑๙๔/๒๕๕๖ และที่ ๔๔๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   (๔) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 
 

         กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 
        ผูฟองคดีฟองและมีคําขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินตามที่อางวาผิดสัญญาจํานวน ๔,๐๖๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือสงมอบงานครั้งแรกจนถึงวันที่ 
ผูถูกฟองคดีไดชําระเงินใหแกผูฟองคดี รวมทั้งคาใชจายคาภาษีหรือคาธรรมเนียมใด ๆ  
อันพึงเกิดจากการฟองคดีคร้ังน้ี และศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๙๓,๘๔๒.๗๐ บาท และ ๕,๐๐๑.๕๐ เหรียญสหรัฐ คําขออ่ืน
นอกจากที่กลาวแลวใหยก ผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว โดยขอใหศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๔,๐๖๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ตามคําฟอง และไดมีคําขอเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม โดยขอใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินคาเสียหายจากการเสียโอกาสอันพึงเกิดจากการดําเนินการอันเปนปกติของผูฟองคดี
ในอัตรารอยละ ๓๐ ตอป ของจํานวนเงินตามสัญญาจาง นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ 
ผูถูกฟองคดีชําระเงินครบถวน คาดอกเบี้ยอันเกิดจากการผิดนัดชําระหนี้แกธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงินตามสัญญาจาง กรณีจึง
เห็นไดวา คาเสียหายนอกเหนือจากที่ปรากฏในคําฟองตามที่ขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน 
๔,๐๖๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป น้ัน เปนคําขอที่เพ่ิงยกขึ้นมากลาวอาง
ในชั้นอุทธรณ และเปนขอเท็จจริงที่ยังมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองช้ันตน  
จึงตองหามมิใหอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธี พิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๐ /๒๕๕๕  ที่  ๑๕๒ /๒๕๕๕  
ที่ ๗๘๙ /๒๕๕๕ ที่  ๕๖๑ /๒๕๕๖  ที่  ๑๐๑๗/๒๕๕๖  ที่  ๓๐๖ /๒๕๕๗  ที่ ๕๖๖ /๒๕๕๗  
ที่ ๗๑๓/๒๕๕๗ ที่ ๗๙๐/๒๕๕๗ ที่ ๘๘๗/๒๕๕๗ ที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๗ และที่ ๗๑/๒๕๕๘  
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง  
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่  ๒  
จายดอกเบี้ยของเงินเดือนที่ถูกอายัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาแกคําพิพากษาดังกลาว โดยใหผูถูกฟองคดี



 

 

 
 
๑๑๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ชําระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดรอยละ ๑๕ ตอป เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นอุทธรณคําพิพากษาภายในกําหนดสามสิบวันตามมาตรา ๗๓ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับอุทธรณดังกลาวเปนขอที่ได
ยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองช้ันตนจึงชอบที่จะรับคําอุทธรณในประเด็นน้ีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๕๕) 
 

         กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง 
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
แตเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 คดีน้ีเม่ือไดพิจารณาคําฟองของผูฟองคดี คํารองอุทธรณคําสั่ง 
ศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดี และเอกสารในสํานวนคดีน้ีโดยตลอดแลว แมวาขอเท็จจริง 
ตามคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดีจะเปนขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลว 
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงดังกลาวเปนประเด็นเก่ียวกับเง่ือนไข 
การฟองคดี ซ่ึงเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูฟองคดีจึงยกขึ้นกลาว
ในคํารองอุทธรณคําสั่งไดตามนัยขอ ๑๐๑ วรรคสองแหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๒/๒๕๕๗) 
 

   ๓) คํารองอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มีสาระ 
อันควรไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) 

 

    (๑) คํารองอุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เปนคํารองอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เน่ืองจากเห็นวาเปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปแลว  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนดังกลาว แตโดยท่ีผูฟองคดีกลาวอางในคํารองอุทธรณ
คําสั่งจําหนายคดีแตเพียงวาผูฟองคดีไดรับสิทธิตาง ๆ ตามกฎหมายเพียงบางสวนที่กฎหมาย
กําหนดเทาน้ัน ยังไมไดรับการเยียวยาความเดือดรอนเสียหายทั้งหมด คํารองอุทธรณคําสั่งของ 
ผูฟองคดีดังกลาวมิไดมีขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ 
วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครองฯ คํารองอุทธรณคําสั่ ง 
จึงขาดสาระสําคัญและเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายขึ้นคัดคานคําสั่ง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
อยางหน่ึงอยางใด อีกทั้งคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินบํานาญ
รายเดือนแกทายาทจนทายาทเสียชีวิต บํานาญตกทอดแกทายาท และใหจายเงินอ่ืน ๆ  
ที่ทายาทควรไดรับตามสิทธิ น้ัน คํารองอุทธรณคําสั่งสวนนี้ของผูฟองคดีเปนคําขอใหมเพ่ิมเติม
เกินจากคําขอตามคําฟองเดิม การที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ที่สั่ ง จําหนายคดีออกจากสารบบความชอบหรือไม  จะตองพิจารณาจากคําฟองขณะท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ จะยกขอเท็จจริงเกินจากคําขอ 
ทายคําฟองเดิมตามที่ผูฟองคดีกลาวอางมาในคํารองอุทธรณคําส่ังมาประกอบกับการวินิจฉัย
ไมได  ฉะนั้น คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนคําอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควร
ไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๕๖) 

 

    (๒) คํารองอุทธรณที่โตแยงคัดคานขอเท็จจริงแตมิไดโตแยงคัดคาน 
ขอกฎหมาย เปนคําอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 

           คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงกระทําผิดสัญญา 
การรับทุนการศึกษา และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงกระทําผิดสัญญาค้ําประกันรวมกันชดใชเงินใหแก 
ผูฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน
ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๖๘,๒๓๗.๖๗ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๖๖,๐๐๐ บาท นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณคําพิพากษา 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คําอุทธรณและคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรากฏขอคัดคาน
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวา ศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีน้ี  
เพราะผูฟองคดีอนุมัติเบิกจายเงินคาลงทะเบียนกอนทําสัญญารับทุนการศึกษา สัญญารับทุน 
การศึกษาจึงหามีผลผูกพันกัน เปนหน้ีที่ไมมีมูลหน้ีและเปนความรับผิดทางแพง มิใชสัญญา 
ทางปกครอง และการงดใหทุนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมปรากฏลายลักษณอักษร แตเปนการแจง
ดวยวาจาจากนายกเทศมนตรีตําบลพอุง ผูฟองคดีจึงเปนฝายผิดสัญญากอน เพราะขอ ๗  
ของหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ กําหนดวา การงดใหทุน 
จะกระทํามิได เวนแตผูรับทุนพนจากตําแหนงจากเหตุความผิดของผูรับทุนเอง และผลจากการงด
ใหทุนจึงทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองหยุดการเรียนไวกอน และมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุด 
ไดโปรดพิจารณาตอไป เห็นไดวา คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรากฏขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนและคําขอของผูอุทธรณตามขอ ๑๐๑ (๒) และ (๓) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  อยางไรก็ตาม  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณโตแยงคัดคานขอเท็จจริง 



 

 

 
 
๑๑๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตมิไดโตแยงคัดคานในขอกฎหมายแตอยางใดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดประพฤติผิดสัญญา 
จึงไมจําตองชดใชทุนแกผูฟองคดีตามสัญญาการรับทุนการศึกษาดังกลาว เน่ืองจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กลาวอางเพียงวาสัญญาการรับทุนการศึกษาพิพาทมิใชสัญญาทางปกครองและไมมีผลผูกพัน
ตอกัน และผูฟองคดีเปนฝายผิดสัญญากอนเนื่องจากมีการแจงคําสั่งงดใหทุนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดวยวาจา อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีผลใหเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตน 
คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๑๐๘ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๕/๒๕๕๕) 

 

     (๓) คํารองอุทธรณคําส่ังที่ขอใหศาลรับคําฟองในสวนที่เก่ียวกับ 
ผูถูกฟองคดีซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังรับคําฟองไวแลว เปนคําอุทธรณที่มีขอเท็จจริง 
ที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
 คดีน้ีผูฟองคดีฟองวาคณะกรรมการตรวจสอบผู ซ่ึงจะไดรับ
พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) และคณะกรรมการตรวจสอบผูซ่ึงจะไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตัดสิทธิผูฟองคดี โดยจัดใหผูฟองคดี 
เปนนักโทษที่ถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษ จึงอยูในขายที่ถูกตัดสิทธิใหไมไดรับประโยชนจาก
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนสิทธิ
ดังกลาวแกผูฟองคดี แตเม่ือปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังรับคําฟองของผูฟองคดี 
ในสวนที่เก่ียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณา แตสั่งไมรับในสวนที่เก่ียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไวพิจารณา การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังตอศาลปกครองสูงสุดเปนคดีน้ีเพ่ือขอให 
มีคําส่ังรับคําฟองของผูฟองคดีในสวนที่เก่ียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณาอีกน้ัน ถือไดวาเปน
การยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่มีขอเท็จจริงที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓.๓.๕ การตรวจคํารองอุทธรณคําสั่ง 
 

   ๑) คํารองอุทธรณคําสั่งไมสมบูรณครบถวน 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาอาจแกไขได 
    การที่กรรมการของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อทายคําฟอง 

พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท มีอํานาจลงชื่อผูกพันผูฟองคดีเฉพาะธุรกรรมดานการเงิน
และทรัพยสินวงเงินตั้งแตสองแสนบาทขึ้นไปเทาน้ัน แตไมมีอํานาจลงชื่อผูกพันผูฟองคดี 
ในการดําเนินการฟองคดีตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจํากัด น้ัน เปนกรณีที่คําฟอง 
ไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงผูฟองคดีอาจแกไขไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไขคําฟอง 
ภายในระยะเวลาอันสมควร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๖ ที่ ๕๓๘/๒๕๕๗  
ที่ ๗๐๐/๒๕๕๗ และที่ ๗๔๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมอาจแกไขได 
 

    (๑) คํารองอุทธรณคําสั่งไมมีขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที ่๑๑/๒๕๕๕ ที่ ๑๑๔/๒๕๕๕ ที่ ๒๐๙/๒๕๕๕ 
ที่ ๒๓๓/๒๕๕๕ ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ ที่ ๓๒๘/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๗/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๔/๒๕๕๕ ที่ ๖๐๔/๒๕๕๕ 
ที่ ๖๔๐/๒๕๕๕ ที่ ๖๙๓/๒๕๕๕ ที่ ๗๑๑/๒๕๕๕ ที่ ๗๑๗/๒๕๕๕ ที่ ๗๕๘/๒๕๕๕ ที่ ๗๙๖/๒๕๕๕ 
ที่ ๘๒๐/๒๕๕๕ ที่ ๘๓๖/๒๕๕๕ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ที่ ๒๕/๒๕๕๖ ที่ ๙๒/๒๕๕๖ ที่ ๑๖๑/๒๕๕๖ 
ที่ ๑๙๔/๒๕๕๖ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๖ ที่ ๒๔๙/๒๕๕๖ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๖ ที่ ๓๐๗/๒๕๕๖ ที่ ๓๐๙/๒๕๕๖ 
ที่ ๓๑๘/๒๕๕๖ ที่ ๓๓๕/๒๕๕๖ ที่ ๔๔๙/๒๕๕๖ ที่ ๔๕๒/๒๕๕๖ ที่ ๔๗๖/๒๕๕๖ ที่ ๔๗๙/๒๕๕๖ 
ที่ ๔๙๕/๒๕๕๖ ที่ ๕๐๕/๒๕๕๖ ที่ ๕๔๙/๒๕๕๖ ที่ ๕๕๒/๒๕๕๖ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๖ ที่ ๕๙๓/๒๕๕๖ 
ที่ ๖๐๐/๒๕๕๖ ที่ ๖๑๖/๒๕๕๖ ที่ ๖๑๗/๒๕๕๖ ที่ ๖๔๐/๒๕๕๖ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๖ ที่ ๘๖๗/๒๕๕๖ 
ที่ ๙๒๒/๒๕๕๖ ที่ ๑๔๘/๒๕๕๗ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๗ ที่ ๑๘๐/๒๕๕๗ ที่ ๒๑๓/๒๕๕๗ ที่ ๒๓๒/๒๕๕๗ 
ที่ ๒๕๕/๒๕๕๗ ที่ ๓๑๙/๒๕๕๗ ที่ ๔๔๒/๒๕๕๗ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๗ ที่ ๖๔๒/๒๕๕๗ ที่ ๗๘๘/๒๕๕๗ 
ที่  ๗๙๕ /๒๕๕๗  ที่  ๘๒๑ /๒๕๕๗  ที่  ๘๒๖ /๒๕๕๗  ที่  ๙๔๐ /๒๕๕๗  ที่  ๙๗๕ /๒๕๕๗  
ที่ ๙๙๘/๒๕๕๗ ที่ ๑๐๑๓/๒๕๕๗ ที่ คส.๒๖/๒๕๕๗ ที่ คส.๒๗/๒๕๕๗ ที่ คส.๓๑/๒๕๕๗  
ที่ คส.๓๓/๒๕๕๗ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ ที่ ๖๒/๒๕๕๘ และที่ ๘๔/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 



 

 

 
 
๑๑๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๒) คํารองอุทธรณคําส่ังที่กลาวอางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มิได
ยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๕๕  
ที่ ๗๘๙/๒๕๕๕ และที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    (๓) คํารองอุทธรณคําส่ังที่ใชถอยคําเสียดสี และขมขูศาล 

     ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนความวา  
ผูฟองคดียังมิอาจเห็นพองดวยทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย จึงขอใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓ 
โดยขอใหศาลมีคําสั่งเรียกธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เขามาเปนผูรองสอดในฐานะ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนการใชสิทธิโดยชอบตามรัฐธรรมนูญประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนคํารองที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายแลว และผูกพันศาลปกครองชั้นตนจะตองพิจารณาวินิจฉัยใหเปนไปโดยยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นตนหยิบยกขอ ๑๐๐ วรรคสอง และขอ ๑๐๔ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มาใชบังคับแกคํารองอุทธรณคําสั่ง
โดยชอบของผูฟองคดี อันเปนกรณีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน และจะเปนประโยชน
ตอสวนรวม จึงไมถูกตอง โดยศาลปกครองชั้นตนทราบดีอยูแลววาระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ขอ ๑๐๐ วรรคสอง และขอ ๑๐๔ วรรคสอง ไมใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดย
องคกรนิติบัญญัติ  อีกทั้ง ระเบียบดังกลาวไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ 
ในการออกระเบียบดังกลาวแตประการใด แตศาลปกครองชั้นตนกลับเลือกที่จะไมใชรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายบังคับกับคํารองของผูฟองคดี แตกลับใชระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ขอ ๑๐๐ วรรคสอง และขอ ๑๐๔ วรรคสอง บังคับกับคํารองอุทธรณของผูฟองคดี การกระทํา
ดังกลาวจึงไมเปนการพิจารณาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
กรณีเห็นไดวา ผูฟองคดีไดใชถอยคําเสียดสีการพิจารณามีคําส่ังของศาล แลวยังใชถอยคํา 
ขมขูศาลอีกดวย ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมสมควรและเกินเลยไปจากที่วิญูชนโดยทั่วไปพึงกระทํา
กับศาลที่พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีดวยความซื่อสัตยสุจริตในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง 
ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๗) 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๒ )  คํารองอุทธรณ คําสั่ งตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดย 
ผิดระเบียบ 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย 

    คดี น้ีผู ฟ อ งค ดียื่ นคํ าขอต อศาลปกครองชั้ นต น  ขอให ศ าล 
มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําส่ังยกคําขอดังกลาว เน่ืองจากไมมีเหตุเพียงพอที่จะ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว  ตอมา ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาแลวมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดี เน่ืองจากคําส่ังยกคําขอดังกลาว
เปนที่สุดซ่ึงตองหามมิใหผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด  กรณีเห็นไดวา คําส่ังของศาลปกครองช้ันตนที่ยกคําขอ
ของผูฟองคดีที่มีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดีน้ันเปนที่สุดแลวตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอใหศาลกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี จึงเปน
คํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๑/๒๕๕๖ ที่ ๖๖๕/๒๕๕๖ ที่ ๘๖๓/๒๕๕๖ ที่ ๔๓๕/๒๕๕๗  
และที่ ๙๗๗/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไวพิจารณา ผูฟองคดีอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังที่ ๗๑๙/๒๕๕๕ ใหรับคําฟองของผูฟองคดี
ในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณา คําส่ังของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวจึงเปนที่สุด 
ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การท่ีผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
ตอศาลปกครองชั้นตนในประเด็นนี้วาไมใหรับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการยื่นอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด คําอุทธรณ
ของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณตองหามตามมาตรา ๗๓ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดตองมีคําสั่งยกอุทธรณตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๕๗) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ัง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ใหผูฟองคดีชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาวารับคําฟองไวพิจารณาไดหรือไม โดยเปนคําสั่ง
กอนที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดี คําส่ังศาล ลงวันที่ ๑๓ 



 

 

 
 
๑๑๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ใหผูฟองคดีชี้แจงเพิ่มเติมจึงเปนคําส่ังระหวางพิจารณา เม่ือมาตรา ๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟง
พยานหลักฐานเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และไมปรากฏในระเบียบ
ดังกลาว กําหนดใหสามารถอุทธรณคําส่ังดังกลาวในระหวางพิจารณาได คําอุทธรณของผูฟองคดี 
จึงเปนคําอุทธรณตองหามตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบขางตน การที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําส่ังไมรับอุทธรณของผูฟองคดี ชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๘  
และที่ คส.๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ 

    คดีน้ีผูฟองคดียื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ขอให 
ศาลปกครองชั้นตนเลื่อนกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกและวันนัดฟงคําพิพากษา  
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกคํารองของผูฟองคดี  ตอมา ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก  
ผูฟองคดียื่นคํารองลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๒ ฉบับ ขอเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก 
และวันนัดฟงคําพิพากษา และขอใหศาลเพิกถอนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ 
และโตแยงคําสั่งศาลอีก ศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังไมรับคํารองทั้งสองฉบับในวันเดียวกัน 
และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปจนกระทั่งมีคําพิพากษา เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
กรณีจึงถือไดวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวเปนคําส่ังระหวางพิจารณา และโดยที่ 
ไม มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกําหนดให อุทธรณคํา ส่ังดังกลาวระหวางพิจารณาได   
ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ คัดคานคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองขอเลื่อนกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกและวันนัดฟง 
คําพิพากษา และคํารองขอใหศาลเพิกถอนการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบและโตแยง
คําสั่งศาล จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓.๓.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําสั่งใหม 

 

    (๑) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 

     (๑ .๑ )  กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคํา ส่ังทุ เลาการบังคับ 
ตามคําสั่งทางปกครอง แตเน้ือหาของคําส่ังเปนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

      แมคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนจะระบุวาเปนคําส่ังทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง แตในคําส่ังดังกลาวไดสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําสั่ง
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ และตําแหนง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ลงวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน เน้ือหาของคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา อันเปนคําส่ังที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงเปน
การไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา 
หรือคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิจารณาดําเนินการใหมตอไปตามขอ ๑๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๐๑/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
ของผูฟองคดีในขอหาที่สองไวพิจารณา 

      คดี น้ีศาลปกครองชั้นตนตองมีคํา ส่ังไม รับคําฟอง 
ของผูฟองคดีในขอหาที่สองไวพิจารณาดวย เม่ือไมปรากฏวาในคดีน้ีศาลปกครองชั้นตน 
ไดมีคําสั่งไม รับคําฟองของผูฟองคดีในขอหาท่ีสองน้ีไวพิจารณาพิพากษาแตอยางใด  
ศาลปกครองชั้นตนเพียงแตมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีในขอหาที่หน่ึงไวพิจารณาเทาน้ัน 
จึงเปนกรณีที่ปรากฏเหตุวาศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุ 
อันสมควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน 



 

 

 
 
๑๑๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๖/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมรอการพิจารณาไวชั่วคราว
และจัดทําความเห็นสงไปใหศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รองวาคดีน้ีอยูในเขตอํานาจ
เพ่ือพิจารณาทําความเห็น 

      คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว 
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (กรมธนารักษ) ยื่นคํารองโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาลวาคดีอยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรม ในขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนยังมิไดเพิกถอน
กระบวนพิจารณาที่ไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา รวมทั้งกระบวนพิจารณาที่ตอเน่ืองภายหลังแตน้ัน
เสียทั้งหมด แลวมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงเปน
การยื่นคํารองโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาลกอนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก การยื่นคํารองดังกลาว
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะตองดําเนิน
กระบวนพิจารณาดวยการรอการพิจารณาไวชั่วคราวและจัดทําความเห็นสงไปใหศาลยุติธรรม 
ซ่ึงเปนศาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รองวาคดีน้ีอยูในเขตอํานาจเพ่ือพิจารณาทําความเห็น  ดังน้ัน  
การท่ีศาลปกครองช้ันตนใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ไดมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณา  
รวมทั้งกระบวนพิจารณาที่ตอเน่ืองภายหลังแตน้ันเสียทั้งหมด แลวมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยการรอการพิจารณา 
                                                 
 ๒ พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของ 
อีกศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนวันน่ังพิจารณาคดี 
คร้ังแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ใหศาลท่ีรับฟองรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปให 
ศาลท่ีคูความรองวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเชนวาน้ีใหศาลท่ีเกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

   (๑) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพอง
กับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมน้ันตอไป 
    (๒) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหน่ึงที่คูความอาง และศาลที่รับความเห็น
มีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําส่ังใหโอนคดีไปยังศาลน้ัน หรือส่ังจําหนายคดี
เพื่อใหคูความไปฟองศาลท่ีมีเขตอํานาจ  ทั้งน้ี ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม 
    (๓) ถาศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเร่ืองเขตอํานาจศาลในคดีน้ัน ใหศาล 
ที่สงความเห็นสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง แตถามีเหตุจําเปน
ใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสามสิบวัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนน้ันไวดวย 
    คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล 
ตามวรรคหน่ึง (๓) ใหเปนที่สุด และมิใหศาลท่ีอยูในลําดับสูงข้ึนไปของศาลตามวรรคหน่ึงยกเร่ืองเขตอํานาจศาลข้ึนพิจารณาอีก 
    ความในมาตราน้ีใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวชั่วคราวและจัดทําความเห็นสงไปใหศาลยุติธรรม น้ัน เปนการทําคําส่ังโดยมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ  จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดี
ออกจากสารบบความและสงสํานวนคดีน้ีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณา
ใหถูกตองและมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๕๖) 

 

     (๑.๔) กรณีที่ศาลปกครองช้ันตนกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวหรือกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนโดยคลาดเคลื่อน  

      การที่ ศ าลปกครอง ช้ันตน เ ห็นว ากรณี น้ี เปน เ รื่ อ ง 
การบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา และไดดําเนินกระบวนการพิจารณาไปตามขอ ๗๕  
ขอ ๗๖ และขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบ มิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะศาลปกครองชั้นตนจะตอง
ดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖๙ ถึงขอ ๗๔ แหงระเบียบดังกลาว 
จึงเปนกรณีที่ปรากฏเหตุที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังตามขอ ๑๑๒ แหงระเบียบเดียวกัน  
และเปนกรณีที่ศาลตองเพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกลาวตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบ
ดังกลาว จึงมีคําสั่งใหยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนและสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๖) 

 

     (๑.๕) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไข 
คําฟองภายในระยะเวลาอันสมควร 

      การท่ีกรรมการของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อ 
ทายคําฟองพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท มีอํานาจลงชื่อผูกพันผูฟองคดีเฉพาะธุรกรรม
ดานการเงินและทรัพยสินวงเงินตั้งแตสองแสนบาทข้ึนไปเทาน้ัน แตไมมีอํานาจลงชื่อผูกพัน 
ผูฟองคดีในการดําเนินการฟองคดีตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจํากัด น้ัน เปนกรณีที่ 
คําฟองไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงผูฟองคดีอาจแกไขไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขคําฟอง
ภายในระยะเวลาอันสมควร การที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําสั่งดังกลาวแตมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา จึงเปนการมิไดปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําส่ัง ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นควรมีคําส่ังยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดี
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)  



 

 

 
 
๑๑๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๖ และท่ี ๒๖๓/๒๕๕๖ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

 

     (๑.๖) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความโดยไมไดกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 

      คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองไดนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ วา ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ รองเรียนขอใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการทางกฎหมายกับเจาหนาที่ผูเก่ียวของ กรณีที่การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)  
ไดบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศกับบริษัท ล. ซ่ึงผูฟองคดี
ทั้งสองเปนกรรมการบริษัท ท. ซ่ึงไดรวมกับ กสท. กอตั้งบริษัทดังกลาว แตไมไดรับหนังสือชี้แจง
จากผูถูกฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาไดพิจารณา
ดําเนินการทางกฎหมายกับเจาหนาที่ผูเก่ียวของหรือไม อยางไร ดวยเหตุผลใด ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ใหการวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดี
ทั้งสองทราบแลว และผูฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากผูถูกฟองคดีแลวตั้งแตกอน 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครอง กรณีจึงไมอาจถือวาเปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปได 
และในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณา 
และใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการแลว ถาศาลปกครองชั้นตนเห็นวาขอเท็จจริงตามคําใหการ 
เพียงพอที่จะทําคําพิพากษาหรือคําสั่งไดแลว ตุลาการเจาของสํานวนตองจัดทําบันทึกของตุลาการ
เจาของสํานวนเสนอองคคณะเพ่ือใหตุลาการหัวหนาคณะมีคําสั่งกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงตอไปตามขอ ๖๑ และขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ี
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมไดกําหนดวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาว จึงเปนการออกคําสั่งโดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และถือวามีเหตุอันสมควรตามขอ ๑๑๒ 
วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวน
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามรูปคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๑๔/๒๕๕๖) 

 

     (๑.๗) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนไมสงคํารองพรอมดวยคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนและเอกสารหรือสําเนาเอกสารที่เก่ียวของไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

      คดีน้ีผูคัดคาน (กรมควบคุมมลพิษ) ยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลมีการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของผูรองทั้งหก 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวพิจารณา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนจะตองสงคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวใหศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาเลย โดยไมตองตรวจคํารองอุทธรณกอนตามขอ ๔๙/๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนตรวจคํารองอุทธรณดังกลาว แลวมี
คําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูคัดคาน จึงเปนการสั่งโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  ดังน้ัน กรณีน้ี
จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวนที่ 
วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง และถือวามีเหตุอันสมควรตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวใหสงคํารองอุทธรณคําสั่ง
ของผูคัดคานที่อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคํารองขอใหศาลมีการบังคับตาม
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของผูรองทั้งหกไวพิจารณาใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาโดยพลัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๖) 

 

     (๑.๘) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีภายหลังจากที่
ผูฟองคดีถึงแกความตาย และมีผูยื่นคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย 

      คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลและคดียังอยูในระหวาง
พิจารณา  ตอมา ผูฟองคดีไดถึงแกความตาย ผูรองซ่ึงเปนบุตรของผูฟองคดีจึงเปนทายาท 
โดยธรรม  อีกทั้ง ยังเปนผูจัดการมรดกของผูฟองคดีตามคําส่ังศาลแพงกรุงเทพใตซ่ึงมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะรับมรดกความจากผูฟองคดีได หากผูรองไดมีคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดี 
ผูถึงแกความตายภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดี 
ถึงแกความตาย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองยื่นคํารองขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแก 
ความตายเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว 
การที่ศาลปกครองชัน้ตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น จึงเปนการมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายในสวนที่วาดวยการทําคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองช้ันตนดําเนินการพิจารณาพิพากษาตอไป (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๕๗) 

 

     (๑.๙) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองในขอหา 
ที่ฟองขอใหศาลเพิกถอนขอ ๒๓ และขอ ๓๒ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวพิจารณา โดยที่ในคําฟอง
ของผูฟองคดีมิไดระบุขอใหศาลเพิกถอนแตอยางใด 

      คําฟองของผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดมิไดขอใหศาลเพิกถอน 
ขอ ๒๓ และขอ ๓๒ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน



 

 

 
 
๑๑๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงไดมาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลปกครองชั้นตนจึงไมมีอํานาจพิจารณาในขอหา
ดังกลาวและมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาได การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟอง 
ในขอหาท่ีฟองอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในสวนที่ขอใหศาลเพิกถอนขอ ๒๓ และขอ ๓๒ 
ของระเบียบดังกลาว ไวพิจารณา เน่ืองจากย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาในการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งโดยไมถูกตอง  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ด
แลวปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดกลับขอใหศาลปกครองสูงสุดรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณา  
โดยอางวาไดยื่นฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีแลว ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลว 
เห็นวา เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดไมไดฟองในขอหาน้ีมาตั้งแตในศาลปกครองชั้นตน การขอให 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคําฟองขอหาน้ีไวพิจารณา 
จึงเปนขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิใชปญหาอันเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาหรือคําส่ัง ซ่ึงศาลปกครองสูงสุด
เห็นวามีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองชั้นตนควรมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง 
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือมีคําสั่งใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๐/๒๕๕๗) 

 

     (๑ .๑๐ )  กรณีที่ ศาลปกครองชั้ นตน มีคํ า ส่ั งไม รับคํ าฟอง 
ไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยที่ยังมิไดมีคําส่ังในสวนของคํารองขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

       คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล 
ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะตองพิจารณามีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดในคํารองดังกลาวเสียกอน 
ทั้งน้ี ตามขอ ๔๑/๒ และขอ ๔๑/๓ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยในกรณีน้ี
ไมปรากฏขอเท็จจริงวา ศาลปกครองช้ันตนไดมีคําส่ังอยางหน่ึงอยางใดตามคํารองขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี แตกลับมีคําส่ังใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาล และเม่ือ 
ผูฟองคดีไมมาชําระคาธรรมเนียมศาลภายในกําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําส่ัง ลงวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยวินิจฉัยวาผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนตามคําส่ังศาล
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว ศาลปกครองช้ันตน 
จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
อันจะเห็นไดวาการที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและให



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น ไมสอดคลองกับระเบียบเดียวกัน กรณีจึงเปนการที่ 
ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง คําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวจึงไมชอบดวยขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบดังกลาว กรณีมีเหตุอันสมควร 
ยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๐/๒๕๕๗) 

 

    (๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง 
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)) 

 

     (๒.๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนนําขอเท็จจริงนอกสํานวนคดี 
มาวินิจฉัยชี้ขาดคดี 

      ในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองของ 
ผูฟองคดีตามคําขอที่ใหแกไขความกวางของทางสาธารณประโยชนในตนรางรังวัด ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ รายนาง พ. ไวพิจารณา เน่ืองจากเปนการฟองในเร่ืองเดียวกันกับคําฟอง 
ที่ไดยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๐/๒๕๕๓ ซ่ึงยังอยูในระหวาง 
การพิจารณาของศาล จึงตองหามมิใหศาลรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณาตามขอ ๓๖ (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ น้ัน ไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง
เรียกเอกสารคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๐/๒๕๕๓ เขามาในสํานวนคดีน้ี จึงเปนการพิจารณา 
พยานเอกสารนอกสํานวนโดยไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดง
พยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักลางเอกสารดังกลาวตามขอ ๖๕ แหงระเบียบเดียวกัน  
กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ ในสวนที่วาดวย 
การแสวงหาขอเท็จจริง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีตามคําขอที่ใหแกไขความกวางของ 
ทางสาธารณประโยชนในตนรางรังวัด ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ รายนาง พ. ไวพิจารณา 
และสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๕๖) 

 

     (๒.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติม 

      เม่ือผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๔ ตอศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนจึงตองพิจารณาคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาว 



 

 

 
 
๑๑๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามความประสงคแทจริงของผูฟองคดี และพิจารณาไปอยางคําฟองตามกระบวนพิจารณา 
ที่กฎหมายกําหนดไว การที่ตุลาการเจาของสํานวนมีคําสั่งรับคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาว 
เปนคําคัดคานคําใหการ จึงไมชอบดวยขอ ๓๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ประกอบมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติม จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายหรือระเบียบน้ีในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง จึงมีคําสั่งยกคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๑/๒๕๕๕) 

 

     (๒.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมตรงกับคําขอ 

      ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลเรียกสมุดคําตอบของผูที่ผาน 
การทดสอบความรูในงานสอบสวน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน 
ความสามารถในการทําและหรือตรวจสํานวนการสอบสวน เพ่ือเขาสูตําแหนงพนักงานสอบสวน 
(สบ ๔) ในตําแหนงที่วางอยู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ทั้ง ๓๙ ราย รวมตลอดทั้งธงคําตอบและหลักเกณฑการใหคะแนนและเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมด 
เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับสมุดคําตอบของผูฟองคดี เห็นวา เม่ือพิจารณาสาระของคําขอแลว 
เปนกรณีที่ผูฟองคดีมีความประสงคใหศาลเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสองสงเอกสารหรือ
พยานหลักฐานใด ๆ ใหแกศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีตามขอ ๕๔ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ไมใชคําขอที่ขอใหศาลกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเปนดุลพินิจ 
ของศาลปกครองชั้นตนที่จะมีคําสั่งเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกลาวตามคําขอ 
ของผูฟองคดีหรือมีคําสั่งยกคําขอของผูฟองคดี แลวแตกรณี  ดังน้ัน ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบ
ที่จะสั่งคําขอของผูฟองคดีวาควรเรียกพยานเอกสารตามคําขอมาประกอบการพิจารณาหรือไม
ตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ดวยเหตุไมสามารถออกคําบังคับใหได จึงเปนกรณีที่มิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในสวนที่
เก่ียวกับกระบวนพิจารณาในการตรวจคําฟอง หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนกอนมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว กรณีมีเหตุ 
อันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวพิจารณา และมีคําสั่งใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามรูปคดีตอไป
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๖/๒๕๕๖) 

    

     (๒ .๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนสงหมายแจงคําสั่ งเรียก 
ใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาเม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
พนักงานเดินหมายไดไปปดหมายแจงคําส่ังเรียกใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยไดบันทึกการสงหมายดังกลาววา ไมพบผูรับและไมมีบุคคลอ่ืนรับไวแทน 
เน่ืองจากไดทําการยายสํานักงานไปแลว โดยผูถูกฟองคดีไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู
แหงใหม ซ่ึงการที่ศาลจะมีคําสั่งใหวางหรือปดหมายตามขอ ๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จะตองเปนที่แนชัดแลววาผูรับหมายมีที่อยู ณ สถานที่น้ัน แตผูรับ 
ไมยอมรับหรือนําไปสงไมพบผูรับ สวนการประกาศใหทราบซึ่งเปนการแจงใหทราบโดยวิธีอ่ืน
ตามขอ ๑๔ แหงระเบียบดังกลาว น้ัน จะตองเปนกรณีที่ไมอาจจะสืบทราบที่อยูของผูรับหมายได
กรณีจึงถือไดวาการสงหมายแจงคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการดังกลาว ศาลปกครองชั้นตน
มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง  
การสงหมายแจงคําสั่งเรียกใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาตอจากกระบวนพิจารณาดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมายทั้งหมด ซ่ึงถาศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรก็มีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวกําหนดใหศาลปกครองชั้นตนซ่ึงประกอบดวยตุลาการ 
ศาลปกครององคคณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอ่ืนหรือศาลปกครองชั้นตนอ่ืนใดตามที่
เห็นสมควรพิจารณาคดีน้ันใหมทั้งหมดหรือบางสวนและพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมไดตามขอ ๔๙/๑ 
วรรคสาม ประกอบกับขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบขางตน ซึ่งเปนดุลพินิจของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาตามความเปนธรรมแตละกรณีไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๔๙/๒๕๕๗) 

 

    (๓) กรณีที่ขอเท็จจริงไมพอแกการวินิจฉัยคดี (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

     คดีน้ีผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตอศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๔ ขอใหศาลปกครองชั้นตนออกหมายเรียกนาย น. ทายาทโดยธรรมของผูฟองคดี 
เขาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังเม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ไมรับคําขอของผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีไวพิจารณาและใหรอการพิจารณาคดีน้ีไวกอน 
ตอมา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งใหสํานักงานศาลปกครองขอนแกนใหคําแนะนําแกนาย น. 



 

 

 
 
๑๑๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหทราบถึงผลท่ีจะไดรับจากคําพิพากษาของศาลปกครองในคดีน้ี หากทายาทโดยธรรมมิไดขอ
เขามาแทนที่ผูฟองคดีซ่ึงถึงแกความตาย และใหแนะนําวิธีการยื่นคําขอเขามาแทนที่ในกรณีน้ีดวย 
โดยสํานักงานศาลปกครองขอนแกนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเพื่อใหคําแนะนําในเรื่องดังกลาวแกนาย น. โดยมีผูใชชื่อวานาย ย. ลงชื่อวาไดรับ
หนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ แตทายาทโดยธรรมของผูฟองคดีไมไดยื่นคําขอ
เขาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา ทายาทโดยธรรมของผูฟองคดี
เพิกเฉยไมใสใจที่จะขอเขาแทนท่ีผูฟองคดีผูถึงแกความตาย จึงไมมีเหตุที่จะรอการพิจารณาคดีน้ี
อีกตอไปและมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ น้ัน เห็นวา หนังสือของสํานักงาน 
ศาลปกครองขอนแกน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ทําขึ้นหลังจากครบกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่ผูฟองคดีถึงแกความตาย (ครบหน่ึงปวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕) และแมวามีผูรับหนังสือ
ของสํานักงานศาลปกครองขอนแกนดังกลาวไว โดยระบุชื่อนาย ย. แตไมปรากฏหลักฐานวา
บุคคลดังกลาวเปนทายาทโดยธรรมของผูฟองคดีผูถึงแกความตายหรือมีความเกี่ยวพัน 
กับผูรองอยางไร  อีกทั้ง ผูรองไดยื่นอุทธรณโดยอางวาผูรองไมเคยไดรับหนังสือของสํานักงาน 
ศาลปกครองขอนแกน กรณีจึงยังรับฟงไมไดวา ผูรองหรือทายาทโดยธรรมอ่ืนของผูฟองคดี 
ไดรับทราบหนังสือดังกลาวแลว แตเพิกเฉยไมใสใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุในหนังสือ
ดังกลาว เม่ือไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวา ผูรองหรือทายาทอ่ืนของผูฟองคดีไดรับทราบ
คําแนะนําตามหนังสือของสํานักงานศาลปกครองขอนแกน ศาลปกครองชั้นตนควรแสวงหา
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยใหผูรองชี้แจงหรือทําการไตสวนเพ่ือใหไดความชัดเจนวา ผูรองหรือ
ทายาทอ่ืนของผูฟองคดีประสงคจะปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวในหนังสือของสํานักงาน 
ศาลปกครองขอนแกนดังกลาวหรือไม ขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนรับฟงยังไมพอ 
ที่จะวินิจฉัยวาควรมีคําส่ังจําหนายคดีหรือไม จึงมีเหตุอันสมควรที่จะมีคําส่ังยกคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือไปดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองชั้นตนแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
และมีคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๕๖) 

     คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไม รับคําฟองในสวนที่ฟอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ และไมรับคําฟองในสวนที่ขอใหเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่มีมติอนุญาตใหแกไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินในการประชุมเม่ือวันที่  
๗ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งใหแกไขแผนผังโครงการและการจัดสรรที่ดิน
คร้ังที่ ๓ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และคําสั่ง
อนุญาตใหจัดเก็บคาบริการสาธารณะตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ไวพิจารณา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา เม่ือขอเท็จจริงตามสํานวนคดีไมปรากฏวา  
ผูฟองคดีทั้งสองทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งอนุญาตใหแกไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
ตามมติการประชุมเม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหแกไขแผนผัง
โครงการและการจัดสรรที่ดิน คร้ังที่ ๓ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่  
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และคําสั่งอนุญาตใหจัดเก็บคาบริการสาธารณะ ตามหนังสือ ลงวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เม่ือใด ประกอบกับการที่ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือ ลงวันที่  
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน เปนการอุทธรณโตแยงคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่มีคําสั่งใหระงับ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๑๖๗ และเลขที่ ๖๑๑๖๘ ของผูฟองคดี 
ทั้งสองตามคําขอของบริษัท ป. ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือไมไดวา 
ผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีขอหาน้ีอยางชาที่สุด คือ วันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕  นอกจากน้ี ไมปรากฏสําเนาหนังสือของผูฟองคดีทั้งสอง ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ในสํานวนคดี แตศาลปกครองชั้นตนกลับนําเอาขอเท็จจริงดังกลาวมาวินิจฉัยสั่งไมรับ 
คําฟองขอหานี้ไวพิจารณา จึงเปนกรณีที่ปรากฏเหตุวา ขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมา 
ไมพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตน เพ่ือใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองและมีคําส่ังใหม
ตามรูปคดีตอไปตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองช้ันตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหม
ใหถูกตองแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไปตามรูปคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๑/๒๕๕๖) 

     คดีน้ีผูฟองคดี (ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง) ฟองวา 
ผูฟองคดีเปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลา
ของพาหนะบริษัทสายการบินที่เขามาในราชอาณาจักรนอกเวลาราชการ โดยผูถูกฟองคดีเปน
บริษัทสายการบินที่มิไดจายเงินคาทําการลวงเวลาใหแกดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
ตามกําหนดเวลา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวแลวแตผูถูกฟองคดี
ไมชําระ จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้คาทําการลวงเวลา
พรอมดอกเบี้ย แตเม่ือพิจารณาตามหนังสือที่ผูฟองคดีแจงเตือนใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน 
คาทําการลวงเวลาที่คางชําระน้ัน ปรากฏวาไดมีการเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาจาก 
สายการบินหลายสาย แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีในคดีน้ีเปนเจาของสายการบินดังกลาว 
แตอยางใด และไมปรากฏวาการฟองคดีน้ีผูฟองคดีฟองเรียกเงินคาทําการลวงเวลาจาก 
ผูถูกฟองคดีโดยอาศัยมูลหน้ีใด เม่ือขอเท็จจริงยังไมชัดเจนวาผูถูกฟองคดีมีฐานะเปนเจาของ
พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่มิไดจายเงินคาทําการลวงเวลาใหแกดานตรวจคนเขาเมือง 
ทาอากาศยานภูเก็ตตามกําหนดเวลาตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ 



 

 

 
 
๑๑๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงยังไมปรากฏชัดแจงวาผูฟองคดีอาศัยอํานาจใดในการ 
เรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลาจากผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาในระหวาง 
ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี หรือระหวางผูถูกฟองคดีกับบริษัทสายการบินที่ตองถูกเรียกเก็บเงิน 
คาทําการลวงเวลาดังกลาววามีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอยางไร กรณีจึงถือไดวาขอเท็จจริง 
ที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมายังไมเพียงพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี จึงมีเหตุ อันสมควร 
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งใหศาลปกครองชั้นตนไปดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ประเด็นดังกลาวอีกคร้ังแลวมีคําสั่งใหมไปตามรูปคดี  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๗) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหมีคําสั่งใหม 

 

    กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนสงคํารองอุทธรณคําส่ังยกคําขอดําเนินคดี
โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลมาใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาโดยยังมิไดสั่งคํารอง 

    คํารองขอใหศาลปกครองช้ันตนพิจารณาคําขอดําเนินคดีโดยยกเวน
คาธรรมเนียมศาลใหม เปนการดําเนินการตามขอ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังยกคํารอง คําส่ังดังกลาวจึงเปนที่สุด 
การที่ผูถูกฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด 
จึงเปนการตองหามตามขอ ๑๐๐ แหงระเบียบดังกลาว และเปนอํานาจของศาลปกครองชั้นตน 
ที่จะมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน  
แตศาลปกครองชั้นตนไดสงคํารองอุทธรณมาใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาโดยที่ยังมิไดสั่ง  
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากขอเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัย ประกอบกับมีขอกฎหมายบัญญัติไว
อยางชัดเจนซึ่งไมอาจใชดุลพินิจวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนได จึงไมจําตองสงสํานวนคดีใหศาลปกครอง
ชั้นตนดําเนินการแกไขกระบวนพิจารณาตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๘/๒๕๕๕) 

 

  ๓.๓.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใช 
ในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 

 
ภาคผนวก 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๒๕๐/๒๕๕๕ ๑๐๖๗ 
อ.๒๖๖/๒๕๕๕ ๔๑ 
อ.๓๐๑/๒๕๕๕ ๓๔ 
อ.๓๐๕/๒๕๕๕ ๓๒ 
อ.๓๒๔/๒๕๕๕ ๑๐๖๗ 
อ.๓๓๐/๒๕๕๕ ๑๐๖๘ 
อ.๓๕๕/๒๕๕๕ ๑๐๘๘ 
อ.๔๘๘/๒๕๕๕ ๓๔ 

อ.๔๙๖-๔๙๗/๒๕๕๕ ๑๐๖๗ 
อ.๕๐๔/๒๕๕๕ ๙๕๓ 
อ.๕๓๒/๒๕๕๕ ๙๗๕, ๑๐๗๗, ๑๐๘๗ 
อ.๕๓๕/๒๕๕๕ ๕๕๔ 
อ.๕๔๓/๒๕๕๕ ๑๐๖๙ 
อ.๕๔๗/๒๕๕๕ ๑๐๖๗ 
อ.๕๘๕/๒๕๕๕ ๒๓ 
อ.๖๒๓/๒๕๕๕ ๑๐๗๘ 
อ.๖๓๓/๒๕๕๕ ๔ 
อ.๖๔๓/๒๕๕๕ ๑๓๐, ๑๔๓, ๘๖๑ 
อ.๖๙๐/๒๕๕๕ ๑๐๖๗ 
อ.๗๓๓/๒๕๕๕ ๑๐๗๘ 
อ.๗๓๖/๒๕๕๕ ๑๐๗๖ 

อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕ ๕๘๖ 
อ.๗๖๖/๒๕๕๕ ๑๐๘๘ 
อ.๗๗๓/๒๕๕๕ ๒๓ 
อ.๘๐๙/๒๕๕๕ ๑๐๖๙ 
อ.๘๑๑/๒๕๕๕ ๙๗๖, ๑๐๘๖ 



 
 

๑๑๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๘๕๘-๘๕๙/๒๕๕๕ ๑๐๖๗ 
อ.๘๙๐/๒๕๕๕ ๘๖๖ 
อ.๘๙๓/๒๕๕๕ ๕๙๔ 

 
 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๒/๒๕๕๖  ๑๐๖๘, ๑๐๗๔ 
อ.๗๑-๗๒/๒๕๕๖ ๑๐๗๖ 
อ.๙๐/๒๕๕๖ ๖๕๕ 
อ.๑๑๘/๒๕๕๖ ๙๗๘, ๑๐๗๙, ๑๐๘๗ 
อ.๑๓๔/๒๕๕๖ ๓๕, ๑๐๘๐ 
อ.๑๕๐/๒๕๕๖ ๕๓๒ 
อ.๑๗๙/๒๕๕๖ ๑๓๗ 
อ.๑๙๘/๒๕๕๖ ๑๐๘๘ 
อ.๒๐๖/๒๕๕๖ ๑๐๘๗ 
อ.๒๓๐/๒๕๕๖ ๗ 
อ.๒๘๑/๒๕๕๖ ๕๙๗ 
อ.๓๑๓/๒๕๕๖ ๔๒ 
อ.๓๙๘/๒๕๕๖ ๑๐๘๑ 
อ.๔๒๘/๒๕๕๖ ๑๐๘๗ 
อ.๔๔๐/๒๕๕๖ ๕๓๓, ๕๔๑ 
อ.๔๖๙/๒๕๕๖ ๕๙๗ 
อ.๔๗๗/๒๕๕๖ ๑๐๒๘ 
อ.๔๘๗/๒๕๕๖ ๓๖, ๖๙๓ 

อ.๔๙๒-๔๙๓/๒๕๕๖ ๑๓๓ 
อ.๕๒๙/๒๕๕๖ ๑๐๖๗ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๔๗/๒๕๕๖ ๑๐๘๒ 
อ.๕๖๘/๒๕๕๖ ๑๐๖๖ 
อ.๕๘๘/๒๕๕๖ ๑๐๘๓ 
อ.๕๘๙/๒๕๕๖ ๑๐๗๙, ๑๐๘๗ 
อ.๕๙๕/๒๕๕๖ ๑๐๘๘ 

อ.๖๐๓-๖๐๔/๒๕๕๖ ๑๐๗๖ 
อ.๖๓๐/๒๕๕๖ ๓๙ 
อ.๖๓๖/๒๕๕๖ ๔๑ 
อ.๖๓๗/๒๕๕๖ ๑๐๖๖, ๑๐๖๗ 
อ.๖๓๘/๒๕๕๖ ๑๐๗๖ 
อ.๖๖๑/๒๕๕๖ ๑๐๖๘ 
อ.๖๖๒/๒๕๕๖ ๑๐๒๙ 
อ.๖๗๒/๒๕๕๖ ๑๐๖๖ 
อ.๖๗๓/๒๕๕๖ ๑๒ 
อ.๗๐๖/๒๕๕๖ ๑๐๗๖ 
อ.๗๓๕/๒๕๕๖ ๖๑๑ 
อ.๗๗๕/๒๕๕๖ ๑๐๖๖ 
อ.๘๑๒/๒๕๕๖ ๓๕ 

อ.๘๒๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ) ๑๐๘๒ 
อ.๘๗๓/๒๕๕๖ ๑๐๖๙ 
อ.๘๘๓/๒๕๕๖ ๕ 
อ.๙๑๑/๒๕๕๖ ๓๗ 
อ.๙๓๓/๒๕๕๖ ๒๙ 
อ.๙๔๗/๒๕๕๖ ๒๖ 
อ.๙๕๑/๒๕๕๖ ๒๕ 
อ.๙๖๙/๒๕๕๖ ๒๗ 
อ.๙๗๒/๒๕๕๖ ๘, ๑๑ 

 



 
 

๑๑๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๑/๒๕๕๗ ๕ 
อ.๓๓/๒๕๕๗ ๓๐ 
อ.๔๙/๒๕๕๗ ๑๐๗๔ 
อ.๗๑/๒๕๕๗  ๑๐๖๗, ๑๐๖๙, ๑๐๗๔ 

อ.๘๒-๘๓/๒๕๕๗ ๑๐๗๖ 
อ.๑๔๐/๒๕๕๗ ๑๐๖๗, ๑๐๗๔ 
อ.๑๔๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๖, ๑๐๗๑ 
อ.๒๑๓/๒๕๕๗ ๓๕ 
อ.๒๓๙/๒๕๕๗ ๓๐ 
อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ๔๓ 
อ.๓๑๙/๒๕๕๗ ๑๐๒๙, ๑๐๓๒, ๑๐๘๔ 
อ.๓๔๗/๒๕๕๗ ๑๐๘๘ 
อ.๓๕๑/๒๕๕๗ ๑๐๘๘ 
อ.๓๖๐/๒๕๕๗ ๓๐ 
อ.๓๖๑/๒๕๕๗ ๑๐๘๘ 
อ.๓๖๒/๒๕๕๗ ๑๐๘๘ 
อ.๔๕๕/๒๕๕๗ ๓๔ 
อ.๔๖๐/๒๕๕๗ ๓๕ 
อ.๔๘๕/๒๕๕๗ ๓ 
อ.๔๘๖/๒๕๕๗ ๑๐๗๔ 
อ.๔๙๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๙ 

อ.๔๙๘/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ) ๘๑๖ 
อ.๕๑๕/๒๕๕๗ ๓๘ 
อ.๕๒๐/๒๕๕๗ ๓๒ 
อ.๕๓๑/๒๕๕๗ ๕๕๖ 
อ.๖๔๙/๒๕๕๗ ๑๐๖๖, ๑๐๗๑  



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๖๗๐/๒๕๕๗ ๑๐๖๙ 
อ.๖๗๖/๒๕๕๗ ๕๒ 
อ.๖๘๖/๒๕๕๗ ๑๐๖๖, ๑๐๗๑ 
อ.๖๙๐/๒๕๕๗ ๑๐๖๖, ๑๐๗๑ 
อ.๗๗๐/๒๕๕๗ ๑๐๖๙ 

อ.๘๒๓-๘๓๑/๒๕๕๗ ๑๐๖๗ 
อ.๘๕๖/๒๕๕๗ ๑๐๖๕, ๑๐๖๖ 
อ.๘๘๘/๒๕๕๗ ๑๐๖๗ 
อส.๕/๒๕๕๗ ๕๒๑ 
อส.๘/๒๕๕๗ ๕๒๑ 
อส.๑๐/๒๕๕๗ ๑๐๘๕ 

 
 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๘/๒๕๕๘ ๔๕๒, ๘๙๙ 
อ.๑๒/๒๕๕๘ ๑๐๖๗ 
อ.๒๒/๒๕๕๘  ๑๐๖๙ 
อ.๕๗/๒๕๕๘  ๑๐๓๐ 
อ.๑๐๗/๒๕๕๘ ๑๐๖๙ 
อ.๑๕๐/๒๕๕๘ ๑๐๗๖ 
อ.๓๖๐/๒๕๕๘ ๑๐๓๐ 
อ.๗๗๙/๒๕๕๘ ๑๐๓๐ 



 
 

๑๑๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๓/๒๕๕๕ ๒๖ 
ฟ.๑๑/๒๕๕๕ ๑๒, ๑๘ 
ฟ.๑๘/๒๕๕๕ ๒๙ 
ฟ.๗๖/๒๕๕๕ ๗๐๒ 

ฟ.๘๑/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ) ๗๑๔ 
ฟ.๙๑/๒๕๕๕ ๑๘, ๗๐๕ 
ฟ.๙๒/๒๕๕๕ ๗๘๒ 
ฟ.๑๐๒/๒๕๕๕ ๑๙ 
ฟ.๑๐๓/๒๕๕๕ ๗๐๓ 
ฟส.๑/๒๕๕๕ ๗๐๖ 
ฟส.๒/๒๕๕๕ ๒๕ 
คส.๕/๒๕๕๕ ๘๐๐ 
คส.๙/๒๕๕๕ ๙๕๖ 
คส.๒๑/๒๕๕๕ ๑๐๑๐ 
๔/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๑๑/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๑๖/๒๕๕๕ ๑๐๐๑ 
๔๐/๒๕๕๕ ๑๑๐๗ 
๕๐/๒๕๕๕ ๔๕ 
๕๘/๒๕๕๕ ๒๘ 
๕๙/๒๕๕๕ ๑๐๙๑ 
๖๓/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๙๕/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๙๖/๒๕๕๕ ๒๕๒, ๓๔๘, ๔๒๑ 
๙๗/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๑๐๕/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๐๘/๒๕๕๕ ๓๕๕ 
๑๐๙/๒๕๕๕ ๙๕๒ 
๑๑๒/๒๕๕๕ ๒๗๙, ๖๕๗ 
๑๑๓/๒๕๕๕ ๓๔๒, ๑๑๑๒ 
๑๑๔/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๑๒๒/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๑๓๖/๒๕๕๕ ๔๐๔ 
๑๓๙/๒๕๕๕ ๓๔๕, ๔๘๗ 
๑๔๒/๒๕๕๕ ๒๓๕, ๔๕๒ 
๑๕๑/๒๕๕๕ ๒๓๖, ๔๕๓ 
๑๕๒/๒๕๕๕ ๑๑๐๗, ๑๑๐๘ 
๑๕๕/๒๕๕๕ ๒๔๑ 
๑๕๖/๒๕๕๕ ๒๕๗, ๔๘๕ 
๑๖๐/๒๕๕๕ ๒๕๘, ๔๗๒ 
๑๖๔/๒๕๕๕ ๓๑๑ 
๑๖๖/๒๕๕๕ ๕๒๐ 
๑๖๗/๒๕๕๕ ๓๒๘ 
๑๗๑/๒๕๕๕ ๓๘๗ 
๑๗๔/๒๕๕๕ ๓๔๖ 
๑๗๖/๒๕๕๕ ๒๕๙ 
๑๗๘/๒๕๕๕ ๒๕๐ 
๑๗๙/๒๕๕๕ ๒๕๓ 
๑๘๐/๒๕๕๕ ๙๕๔ 
๑๘๑/๒๕๕๕ ๙๖๓ 
๑๘๗/๒๕๕๕ ๑๐๙๕ 
๑๘๙/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๑๙๐/๒๕๕๕ ๓๕๙ 
๑๙๒/๒๕๕๕ ๑๐๗๑ 



 
 

๑๑๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๙๕/๒๕๕๕ ๒๗๙ 
๑๙๗/๒๕๕๕ ๓๑๒ 
๑๙๘/๒๕๕๕ ๒๒๖ 
๒๐๑/๒๕๕๕ ๒๘๐ 
๒๐๖/๒๕๕๕ ๑๐๕๗, ๑๐๕๘ 
๒๐๗/๒๕๕๕ ๓๓๐ 
๒๐๘/๒๕๕๕ ๒๖๐ 
๒๐๙/๒๕๕๕ ๑๗๗, ๑๑๑๑ 
๒๑๖/๒๕๕๕ ๓๗๕, ๔๐๓ 
๒๑๘/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๒๒๐/๒๕๕๕ ๔๐๙ 
๒๒๔/๒๕๕๕ ๓๔๖ 
๒๒๕/๒๕๕๕ ๑๐๖๖ 
๒๒๖/๒๕๕๕ ๔๐๑ 
๒๒๗/๒๕๕๕ ๓๑๒ 
๒๒๘/๒๕๕๕ ๓๔๗, ๕๐๑ 
๒๒๙/๒๕๕๕ ๔๓๐ 
๒๓๐/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
๒๓๑/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๒๓๒/๒๕๕๕ ๓๐๘ 
๒๓๓/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๒๓๔/๒๕๕๕ ๓๒๘ 
๒๔๑/๒๕๕๕ ๑๐๔๔ 
๒๔๓/๒๕๕๕ ๒๔๒ 
๒๔๔/๒๕๕๕ ๓๙๕, ๓๙๖ 
๒๔๖/๒๕๕๕ ๔๐๔ 
๒๔๘/๒๕๕๕ ๓๒๙ 
๒๔๙/๒๕๕๕ ๓๙๐, ๕๐๒, ๖๑๖ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๕๓/๒๕๕๕ ๔๙๕, ๕๒๒ 
๒๕๔/๒๕๕๕ ๓๐๐ 
๒๕๕/๒๕๕๕ ๓๓๓ 
๒๕๘/๒๕๕๕ ๖๔๙ 
๒๕๙/๒๕๕๕ ๓๐๐ 
๒๖๑/๒๕๕๕ ๕๓๐ 
๒๖๓/๒๕๕๕ ๒๖๑ 
๒๖๔/๒๕๕๕ ๒๓๖ 
๒๖๖/๒๕๕๕ ๓๙๖ 
๒๖๗/๒๕๕๕ ๓๙๙ 
๒๗๐/๒๕๕๕ ๑๐๐๒ 
๒๗๓/๒๕๕๕ ๒๘๑, ๓๘๖ 
๒๗๕/๒๕๕๕ ๑๐๙๔ 
๒๗๖/๒๕๕๕ ๒๒๖, ๔๔๕ 
๒๗๗/๒๕๕๕ ๓๖๙ 
๒๗๙/๒๕๕๕ ๓๑๙ 
๒๘๗/๒๕๕๕ ๒๔๙, ๓๐๙ 
๒๘๙/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๒๙๐/๒๕๕๕ ๔๑๖, ๕๑๖, ๖๘๐ 
๒๙๑/๒๕๕๕ ๔๒๖ 
๒๙๔/๒๕๕๕ ๑๐๖๒ 
๒๙๕/๒๕๕๕ ๕๐, ๕๓๘ 
๒๙๖/๒๕๕๕ ๔๓๐ 
๒๙๘/๒๕๕๕ ๓๓๑ 
๓๐๑/๒๕๕๕ ๓ 
๓๐๒/๒๕๕๕ ๒๖๐ 
๓๐๔/๒๕๕๕ ๔๙๐ 
๓๐๗/๒๕๕๕ ๒๖๑ 



 
 

๑๑๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๐๘/๒๕๕๕ ๙๕๕, ๑๐๙๑  
๓๐๙/๒๕๕๕ ๒๘๑ 
๓๑๑/๒๕๕๕ ๑๐๖๔ 
๓๑๓/๒๕๕๕ ๔๑๐ 
๓๒๑/๒๕๕๕ ๓๙๔, ๔๖๙ 
๓๒๒/๒๕๕๕ ๓๘๙ 
๓๒๕/๒๕๕๕ ๓๘๗ 
๓๒๘/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๓๓๐/๒๕๕๕ ๙๕๔, ๑๐๙๑  
๓๓๓/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
๓๓๔/๒๕๕๕ ๓๘๐ 
๓๓๗/๒๕๕๕ ๖๔๙ 
๓๓๙/๒๕๕๕ ๒๓๒ 
๓๔๑/๒๕๕๕ ๓๗๘ 
๓๔๒/๒๕๕๕ ๑๐๙๓ 
๓๔๓/๒๕๕๕ ๓๗๔ 
๓๔๔/๒๕๕๕ ๒๔๓ 
๓๔๕/๒๕๕๕ ๘๑ 
๓๔๖/๒๕๕๕ ๓๑๙ 
๓๔๗/๒๕๕๕ ๑๑๔, ๘๓๓ 
๓๔๘/๒๕๕๕ ๓๕๔, ๔๙๑, ๗๙๖ 
๓๔๙/๒๕๕๕ ๔๒๗ 
๓๕๐/๒๕๕๕ ๓๑๔ 
๓๕๑/๒๕๕๕ ๙๗๒ 
๓๕๓/๒๕๕๕ ๒๘๒ 
๓๕๔/๒๕๕๕ ๘๑, ๙๗, ๑๑๗, ๓๘๖, ๓๘๗, ๘๓๐
๓๕๖/๒๕๕๕ ๓๖๙, ๔๙๘, ๕๔๕ 
๓๕๗/๒๕๕๕ ๒๒, ๒๒๗, ๔๔๗, ๗๑๐ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๕๙/๒๕๕๕ ๓๐๘ 
๓๖๐/๒๕๕๕ ๗๙๒ 
๓๖๑/๒๕๕๕ ๑๑๖, ๔๐๗ 
๓๖๒/๒๕๕๕ ๑๕๙ 
๓๖๔/๒๕๕๕ ๒๓๖, ๔๕๓, ๘๗๙ 
๓๖๕/๒๕๕๕ ๑๒๙, ๑๔๗, ๖๕๘ 
๓๖๖/๒๕๕๕ ๒๖๑ 
๓๖๗/๒๕๕๕ ๑๐๔๐ 
๓๖๘/๒๕๕๕ ๒๔๓, ๒๘๒, ๙๓๕ 
๓๖๙/๒๕๕๕ ๔๙๒, ๕๘๗ 
๓๗๐/๒๕๕๕ ๙๖๐ 
๓๗๑/๒๕๕๕ ๑๓๐, ๕๖๒ 
๓๗๕/๒๕๕๕ ๔๓๖ 
๓๗๖/๒๕๕๕ ๒๕๘, ๔๖๙, ๖๒๕ 
๓๗๘/๒๕๕๕ ๑๑๑, ๕๒๐, ๘๔๓ 
๓๗๙/๒๕๕๕ ๘๑๔ 
๓๘๐/๒๕๕๕ ๗๖๘ 
๓๘๒/๒๕๕๕ ๖๔๐ 
๓๘๓/๒๕๕๕ ๓๑๔ 
๓๘๕/๒๕๕๕ ๙๙, ๕๐๕, ๘๓๙ 
๓๙๐/๒๕๕๕ ๒๔๓, ๔๖๐, ๕๙๒, ๗๔๐ 
๓๙๒/๒๕๕๕ ๒๖๒ 
๓๙๖/๒๕๕๕ ๑๐๒๔ 
๓๙๙/๒๕๕๕ ๙๕๔ 
๔๐๑/๒๕๕๕ ๙๗๙, ๑๑๑๕  
๔๐๒/๒๕๕๕ ๔๕๓, ๗๕๕ 
๔๐๓/๒๕๕๕ ๑๐๕, ๕๓๖, ๘๓๖ 
๔๐๔/๒๕๕๕ ๒๓๑ 



 
 

๑๑๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๐๖/๒๕๕๕ ๓๕๖, ๔๘๖, ๑๐๐๓ 
๔๐๗/๒๕๕๕ ๑๐๔๐ 
๔๐๘/๒๕๕๕ ๓๘๑ 
๔๑๐/๒๕๕๕ ๓๒๕ 
๔๑๑/๒๕๕๕ ๑๑๐๓ 
๔๑๒/๒๕๕๕ ๕๓๙ 
๔๑๔/๒๕๕๕ ๒๔๓, ๘๘๒ 
๔๑๖/๒๕๕๕ ๑๖๖ 
๔๑๗/๒๕๕๕ ๑๐๐ 
๔๒๑/๒๕๕๕ ๒๖๒, ๔๕๔ 
๔๒๒/๒๕๕๕ ๒๖๓ 
๔๒๔/๒๕๕๕ ๑๙๘ 
๔๒๖/๒๕๕๕ ๑๘๐, ๑๘๑ 
๔๒๙/๒๕๕๕ ๙๔๐ 
๔๓๑/๒๕๕๕ ๗๑๙ 
๔๓๒/๒๕๕๕ ๑๐๖๖ 
๔๓๓/๒๕๕๕ ๑๐๙๑ 
๔๓๔/๒๕๕๕ ๑๒๙ 
๔๓๕/๒๕๕๕ ๓๗๘ 
๔๓๙/๒๕๕๕ ๓๘๒ 
๔๔๐/๒๕๕๕ ๒๘๓, ๖๒๘, ๗๗๖ 
๔๔๓/๒๕๕๕ ๓๓๕ 
๔๔๔/๒๕๕๕ ๔๒๗ 
๔๔๕/๒๕๕๕ ๒๖๔, ๖๒๘ 
๔๔๘/๒๕๕๕ ๓๔๔ 
๔๔๙/๒๕๕๕ ๓๓๕, ๕๔๖ 
๔๕๑/๒๕๕๕ ๖๕๐ 
๔๕๓/๒๕๕๕ ๑๐๖๖ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๕๔/๒๕๕๕ ๖๒๘ 
๔๕๕/๒๕๕๕ ๓๘, ๒๘๓, ๖๕๘ 
๔๕๖/๒๕๕๕ ๑๒๙, ๑๔๘, ๔๑๐ 
๔๕๗/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๔๕๘/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๔๖๑/๒๕๕๕ ๔๖๐, ๖๑๗ 
๔๖๔/๒๕๕๕ ๒๔๔, ๖๙๒, ๗๗๔, ๑๑๑๑ 
๔๖๗/๒๕๕๕ ๒๘๔ 
๔๖๙/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๔๗๐/๒๕๕๕ ๒๑๒ 
๔๗๒/๒๕๕๕ ๓๘๒ 
๔๗๓/๒๕๕๕ ๔๑๖, ๔๑๘, ๕๐๒, ๘๕๓ 
๔๗๔/๒๕๕๕ ๕๙๑, ๙๐๕ 
๔๗๖/๒๕๕๕ ๓๐๑ 
๔๗๗/๒๕๕๕ ๓๔๖ 
๔๗๘/๒๕๕๕ ๓๔๖ 
๔๗๙/๒๕๕๕ ๓๔๖ 
๔๘๐/๒๕๕๕ ๓๔๗, ๔๓๒ 
๔๘๑/๒๕๕๕ ๓๗๒ 
๔๙๐/๒๕๕๕ ๖๗, ๓๙๐, ๘๑๒ 
๔๙๒/๒๕๕๕ ๑๕๐, ๔๑๗, ๖๑๑ 
๔๙๓/๒๕๕๕ ๓๕๑, ๔๙๐ 
๔๙๔/๒๕๕๕ ๔, ๒๕๓, ๔๖๘, ๘๘๘ 
๔๙๕/๒๕๕๕ ๒๓, ๒๒๗, ๖๙๔, ๗๐๙ 
๔๙๖/๒๕๕๕ ๑๙๙, ๑๑๑๖ 
๔๙๗/๒๕๕๕ ๔๙๒, ๗๙๗ 
๔๙๘/๒๕๕๕ ๒๕๒, ๔๗๒, ๖๐๖, ๗๔๘ 
๔๙๙/๒๕๕๕ ๓๖, ๓๓๘, ๖๙๔, ๗๗๕ 



 
 

๑๑๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๐๐/๒๕๕๕ ๖๕, ๔๐๒ 
๕๐๑/๒๕๕๕ ๑๑๔, ๒๓๒, ๘๓๕ 
๕๐๒/๒๕๕๕ ๑๐๓๗ 
๕๐๖/๒๕๕๕ ๓๙๔, ๔๐๔, ๔๗๐, ๖๑๑, ๖๕๔
๕๐๗/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
๕๐๘/๒๕๕๕ ๒๘๕ 
๕๐๙/๒๕๕๕ ๑๑๕, ๑๘๒, ๔๐๐ 
๕๑๐/๒๕๕๕ ๓๘๓, ๔๙๖ 
๕๑๑/๒๕๕๕ ๒๕๔, ๔๗๔, ๖๔๕ 
๕๑๓/๒๕๕๕ ๓๕๗, ๔๙๖ 
๕๑๘/๒๕๕๕ ๔๐๕ 
๕๑๙/๒๕๕๕ ๔๖๗, ๗๔๖ 
๕๒๐/๒๕๕๕ ๖๗๐ 
๕๒๒/๒๕๕๕ ๑๔๘ 
๕๒๓/๒๕๕๕ ๒๓๖, ๔๕๔, ๖๘๕, ๗๕๖ 
๕๒๔/๒๕๕๕ ๒๓๗ 
๕๒๕/๒๕๕๕ ๘, ๑๓ 
๕๒๘/๒๕๕๕ ๕๓๙, ๘๘๓ 
๕๒๙/๒๕๕๕ ๓๕๔, ๔๙๑ 
๕๓๐/๒๕๕๕ ๑๒๔ 
๕๓๒/๒๕๕๕ ๓๘๓ 
๕๓๓/๒๕๕๕ ๑๐๙๑ 
๕๓๔/๒๕๕๕ ๕๔๐, ๖๒๙ 
๕๓๕/๒๕๕๕ ๑๘๓ 
๕๓๖/๒๕๕๕ ๘๕๓ 
๕๓๘/๒๕๕๕ ๙๙๑ 
๕๔๐/๒๕๕๕ ๙๖๔ 
๕๔๒/๒๕๕๕ ๔๘, ๑๘๔ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๔๓/๒๕๕๕ ๖, ๑๑๒, ๘๔๔ 
๕๔๔/๒๕๕๕ ๕๙๒, ๗๓๔, ๙๒๖ 
๕๔๕/๒๕๕๕ ๗๒๗ 
๕๔๖/๒๕๕๕ ๑๔๘ 
๕๔๗/๒๕๕๕ ๗๔๗ 
๕๔๘/๒๕๕๕ ๗๘๕ 
๕๕๐/๒๕๕๕ ๑๙๙ 
๕๕๑/๒๕๕๕ ๖๓๓ 
๕๕๒/๒๕๕๕ ๘๒, ๘๓๑ 
๕๕๓/๒๕๕๕ ๒๕๕, ๔๗๖ 
๕๕๔/๒๕๕๕ ๕๖, ๘๐๔ 
๕๕๕/๒๕๕๕ ๒๘๕ 
๕๕๗/๒๕๕๕ ๓๔๗, ๔๓๒, ๔๙๔ 
๕๕๘/๒๕๕๕ ๑๐๑๙ 
๕๕๙/๒๕๕๕ ๒๓๑ 
๕๖๑/๒๕๕๕ ๑๘๔ 
๕๖๓/๒๕๕๕ ๑๗๔, ๓๔๔ 
๕๖๕/๒๕๕๕ ๙, ๑๗๐ 
๕๖๖/๒๕๕๕ ๔๓๓ 
๕๖๗/๒๕๕๕ ๔๒๘ 
๕๗๐/๒๕๕๕ ๓๑๙ 
๕๗๑/๒๕๕๕ ๒๖๕ 
๕๗๒/๒๕๕๕ ๖๓๘ 
๕๗๓/๒๕๕๕ ๑๓๘, ๗๑๔ 
๕๗๔/๒๕๕๕ ๑๐๘๙, ๑๐๙๐ 
๕๗๖/๒๕๕๕ ๗๓๕ 

๕๗๗-๕๙๑/๒๕๕๕ ๑๕๓, ๑๐๑๘ 
๕๙๒/๒๕๕๕ ๙๐๑ 



 
 

๑๑๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๙๓/๒๕๕๕ ๓๙๖ 
๕๙๔/๒๕๕๕ ๑๐๒, ๓๙๑, ๕๑๖, ๕๕๕ 
๕๙๕/๒๕๕๕ ๑๗๔ 
๕๙๖/๒๕๕๕ ๑๐๓๗ 
๖๐๑/๒๕๕๕ ๗๔๗ 
๖๐๒/๒๕๕๕ ๙๓๗ 
๖๐๓/๒๕๕๕ ๗๖๒ 
๖๐๔/๒๕๕๕ ๑๐๖๖, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑ 
๖๐๕/๒๕๕๕ ๗๘๖ 
๖๐๖/๒๕๕๕ ๑๐๒๕ 
๖๐๗/๒๕๕๕ ๓๗๘ 

๖๐๘-๖๐๙/๒๕๕๕ ๑๐๖๔ 
๖๑๐/๒๕๕๕ ๑๕๖ 
๖๑๑/๒๕๕๕ ๑๙๔, ๓๔๒ 
๖๑๓/๒๕๕๕ ๑๐๙๐ 
๖๑๔/๒๕๕๕ ๖๕๙ 
๖๑๕/๒๕๕๕ ๙๐๐ 
๖๑๖/๒๕๕๕ ๓๒๔ 
๖๑๘/๒๕๕๕ ๒๔๔, ๔๖๑, ๘๘๓ 
๖๑๙/๒๕๕๕ ๓๘๓ 
๖๒๐/๒๕๕๕ ๒๑๙ 
๖๒๓/๒๕๕๕ ๒๔๘ 
๖๒๔/๒๕๕๕ ๒๖๕ 
๖๒๖/๒๕๕๕ ๓๘๓ 
๖๒๘/๒๕๕๕ ๑๑๕, ๘๓๔ 
๖๒๙/๒๕๕๕ ๓๗๙, ๕๒๖ 
๖๓๐/๒๕๕๕ ๙๘๕ 
๖๓๑/๒๕๕๕ ๒๔๕, ๗๔๑ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๖๓๒/๒๕๕๕ ๙๗๙ 
๖๓๔/๒๕๕๕ ๑๐๒๓, ๑๐๙๖ 
๖๓๕/๒๕๕๕ ๒๔๕ 
๖๓๖/๒๕๕๕ ๑๐๓๗ 
๖๓๘/๒๕๕๕ ๑๘๒ 
๖๓๙/๒๕๕๕ ๑๐๕๗ 
๖๔๐/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๔๑/๒๕๕๕ ๑๐๘ 
๖๔๒/๒๕๕๕ ๙๓๘ 
๖๔๖/๒๕๕๕ ๔๓๙ 
๖๔๙/๒๕๕๕ ๗๓, ๓๐๑ 
๖๕๓/๒๕๕๕ ๙๒๗ 
๖๕๔/๒๕๕๕ ๕๒๗ 
๖๕๗/๒๕๕๕ ๙๓๗ 
๖๕๘/๒๕๕๕ ๙๑๒, ๙๒๖ 
๖๖๐/๒๕๕๕ ๒๓๗, ๖๙๗, ๗๘๐ 
๖๖๑/๒๕๕๕ ๓๓๔, ๙๐๓ 
๖๖๓/๒๕๕๕ ๘๒ 
๖๖๔/๒๕๕๕ ๖๘๑ 
๖๖๕/๒๕๕๕ ๒๘๕ 
๖๖๗/๒๕๕๕ ๓๐๑ 
๖๗๐/๒๕๕๕ ๕๔๗ 
๖๗๑/๒๕๕๕ ๙๙๑ 
๖๗๒/๑๕๕๕ ๖๔๖ 
๖๗๕/๒๕๕๕ ๖๗๓ 
๖๗๘/๒๕๕๕ ๒๘๖, ๕๓๑ 
๖๘๑/๒๕๕๕ ๑๐๕๘ 
๖๘๓/๒๕๕๕ ๒๘๖ 



 
 

๑๑๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๖๘๕/๒๕๕๕ ๑๘๑ 
๖๘๖/๒๕๕๕ ๔๐๒ 
๖๘๗/๒๕๕๕ ๙๑๓ 
๖๘๘/๒๕๕๕ ๓๑๐ 
๖๘๙/๒๕๕๕ ๘๑๒, ๙๒๗ 
๖๙๐/๒๕๕๕ ๗๗๑ 
๖๙๑/๒๕๕๕ ๓๗๐ 
๖๙๓/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๙๔/๒๕๕๕ ๗๒๔ 
๖๙๕/๒๕๕๕ ๗๐, ๑๘๑, ๒๕๘, ๔๗๘, ๖๘๙ 
๖๙๖/๒๕๕๕ ๘๑ 
๖๙๗/๒๕๕๕ ๓๖๐ 
๖๙๘/๒๕๕๕ ๓๒๖ 
๖๙๙/๒๕๕๕ ๓๖๑, ๔๕๔, ๗๕๗ 
๗๐๐/๒๕๕๕ ๓๖๑ 
๗๐๓/๒๕๕๕ ๓๒๔ 
๗๐๕/๒๕๕๕ ๖๐๕ 
๗๐๗/๒๕๕๕ ๓๖๗ 
๗๐๘/๒๕๕๕ ๓๗๓ 
๗๐๙/๒๕๕๕ ๔๖๑, ๗๔๑ 
๗๑๑/๒๕๕๕ ๑๐๖๖, ๑๑๑๑ 
๗๑๖/๒๕๕๕ ๖๒๙ 
๗๑๗/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑ 
๗๒๑/๒๕๕๕ ๙๙๑ 
๗๒๒/๒๕๕๕ ๙๙๑ 
๗๒๓/๒๕๕๕ ๙๙๑ 
๗๒๔/๒๕๕๕ ๙๙๑ 
๗๒๖/๒๕๕๕ ๙๘๖ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๗๓๑/๒๕๕๕ ๙๔๐ 
๗๓๒/๒๕๕๕ ๒๔๒ 
๗๓๓/๒๕๕๕ ๗๓ 
๗๓๔/๒๕๕๕ ๑๐๑๐, ๑๐๙๔ 
๗๓๗/๒๕๕๕ ๙๑๘ 
๗๓๘/๒๕๕๕ ๑๑๐๓ 
๗๓๙/๒๕๕๕ ๑๐๙๖ 
๗๔๐/๒๕๕๕ ๒๕๖, ๔๗๖, ๕๘๘, ๖๑๒, ๗๒๕
๗๔๒/๒๕๕๕ ๔๗๖, ๖๑๓ 
๗๔๓/๒๕๕๕ ๑๐๙, ๘๔๕ 
๗๔๔/๒๕๕๕ ๑๕๙ 
๗๔๕/๒๕๕๕ ๙๗๒ 
๗๔๖/๒๕๕๕ ๕๗, ๓๘๘ 
๗๔๗/๒๕๕๕ ๑๐๑ 
๗๔๘/๒๕๕๕ ๑๑, ๓๒๐ 
๗๔๙/๒๕๕๕ ๓๐๒ 
๗๕๐/๒๕๕๕ ๕๗ 
๗๕๕/๒๕๕๕ ๕๘๖ 
๗๕๖/๒๕๕๕ ๑๓๘ 
๗๕๗/๒๕๕๕ ๕๒๗ 
๗๕๘/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑ 
๗๕๙/๒๕๕๕ ๑๐๗๑ 
๗๖๐/๒๕๕๕ ๔๕๕, ๗๕๗ 
๗๖๑/๒๕๕๕ ๑๑๒๒ 
๗๖๓/๒๕๕๕ ๕๓๗ 
๗๖๔/๒๕๕๕ ๗๘๑ 
๗๖๕/๒๕๕๕ ๔๘๗ 
๗๖๗/๒๕๕๕ ๒๔๕, ๕๓๑, ๗๔๒ 



 
 

๑๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๗๖๘/๒๕๕๕ ๑๐๖๓ 
๗๖๙/๒๕๕๕ ๙๘๐, ๑๑๐๕ 
๗๗๐/๒๕๕๕ ๑๙๙ 
๗๗๑/๒๕๕๕ ๑๐๙๗ 

๗๗๒-๗๗๓/๒๕๕๕ ๑๐๖๐ 
๗๗๕/๒๕๕๕ ๒๐๐ 
๗๗๖/๒๕๕๕ ๕๗, ๔๕๕, ๔๙๘, ๗๕๘ 
๗๗๘/๒๕๕๕ ๑๑๒๖ 
๗๗๙/๒๕๕๕ ๙๒๘ 
๗๘๐/๒๕๕๕ ๑๒๔ 
๗๘๑/๒๕๕๕ ๘๗, ๒๘๗ 
๗๘๒/๒๕๕๕ ๒๓๘, ๔๕๖, ๕๒๔ 
๗๘๔/๒๕๕๕ ๗๑, ๕๒๓, ๘๑๓ 
๗๘๕/๒๕๕๕ ๑๑๑๐ 
๗๘๖/๒๕๕๕ ๔๑๕ 
๗๘๘/๒๕๕๕ ๔๐, ๒๖๖, ๖๘๕, ๗๖๙, ๙๐๑ 
๗๘๙/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๐๗, ๑๑๑๒  
๗๙๐/๒๕๕๕ ๖๓๖ 
๗๙๒/๒๕๕๕ ๗๒๗ 
๗๙๔/๒๕๕๕ ๓๕๕, ๔๙๖ 
๗๙๖/๒๕๕๕ ๑๑๑๑ 
๗๙๗/๒๕๕๕ ๕๔๘, ๕๗๑ 
๗๙๙/๒๕๕๕ ๕๕๗ 
๘๐๑/๒๕๕๕ ๖๐๗ 
๘๐๔/๒๕๕๕ ๑๙๕ 
๘๐๖/๒๕๕๕ ๕, ๑๔๘ 
๘๑๐/๒๕๕๕ ๙๕๔, ๑๐๙๑ 
๘๑๑/๒๕๕๕ ๒๙, ๒๕๔, ๔๗๕ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๘๑๒/๒๕๕๕ ๑๖๐ 
๘๑๔/๒๕๕๕ ๗๔๙ 
๘๑๕/๒๕๕๕ ๗๔๙ 
๘๑๖/๒๕๕๕ ๓๓๙ 
๘๑๘/๒๕๕๕ ๙๔๓ 
๘๑๙/๒๕๕๕ ๑๙๐ 
๘๒๐/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๘๒๑/๒๕๕๕ ๒๔๕, ๔๖๑, ๖๒๙ 
๘๒๒/๒๕๕๕ ๒๗๗ 
๘๒๓/๒๕๕๕ ๒๘๘ 
๘๒๔/๒๕๕๕ ๑๖๐ 
๘๒๕/๒๕๕๕ ๕๙๓ 
๘๒๖/๒๕๕๕ ๔๑๑ 
๘๒๗/๒๕๕๕ ๙๓, ๘๓๓ 
๘๒๘/๒๕๕๕ ๑๓๖, ๘๗๐ 
๘๓๐/๒๕๕๕ ๔๐๒ 
๘๓๑/๒๕๕๕ ๗๙, ๘๗, ๖๘๑ 
๘๓๒/๒๕๕๕ ๓๓๙ 
๘๓๓/๒๕๕๕ ๑๗๑ 
๘๓๔/๒๕๕๕ ๖๔๖ 
๘๓๕/๒๕๕๕ ๖๖๙ 
๘๓๖/๒๕๕๕ ๑๑๐๕, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑ 
๘๓๗/๒๕๕๕ ๒๘๘ 
๘๓๙/๒๕๕๕ ๓๕๗, ๔๘๗ 
๘๔๐/๒๕๕๕ ๑๐๙๑ 
๘๔๑/๒๕๕๕ ๓๙ 
๘๔๒/๒๕๕๕ ๑๘๕ 
๘๔๓/๒๕๕๕ ๘๐, ๕๐๓, ๘๒๘ 



 
 

๑๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๘๔๕/๒๕๕๕ ๑๐๗๑ 
๘๔๖/๒๕๕๕ ๗๖๑ 
๘๔๘/๒๕๕๕ ๑๐๖๕, ๑๐๙๑ 
๘๔๙/๒๕๕๕ ๓๓๑, ๔๔๘ 
๘๕๑/๒๕๕๕ ๑๐๖๑ 
๘๕๔/๒๕๕๕ ๓๒๒ 

 
 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๒/๒๕๕๖ ๔๓๗ 
ฟ.๙/๒๕๕๖ ๑๐, ๑๙, ๗๐๔ 
ฟ.๑๐/๒๕๕๖ ๔๖๗, ๑๐๖๒ 
ฟ.๑๑/๒๕๕๖ ๗๐๑ 
ฟ.๑๓/๒๕๕๖ ๔๔๙, ๗๐๗ 
ฟ.๑๗/๒๕๕๖ ๑๗, ๗๑๕ 
ฟ.๑๘/๒๕๕๖ ๕๒๘, ๗๘๓ 

ฟ.๑๙/๒๕๕๖ ๔๖๖, ๗๘๔ 
ฟ.๒๗-๙๙/๒๕๕๖ ๔๕๐, ๗๒๔ 
ฟ.๑๐๐/๒๕๕๖ ๑๕, ๗๑๒ 
ฟ.๑๑๓/๒๕๕๖ ๒๑ 
ฟ.๑๑๕/๒๕๕๖ ๒๐, ๗๐๘ 
ฟ.๑๑๙/๒๕๕๖ ๒๐, ๖๙๙ 
ฟ.๑๒๐/๒๕๕๖ ๗๐๗ 
ฟ.๑๒๘/๒๕๕๖ ๔๕๐ 
ค.๒/๒๕๕๖ ๖ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

คส.๒๙/๒๕๕๖ ๑๐๑๓ 
คส.๓๖/๒๕๕๖ ๑๐๑๒ 
คส.๕๑/๒๕๕๖ ๑๐๐๗ 
๑/๒๕๕๖ ๑๙๕ 
๓/๒๕๕๖ ๔๗, ๓๕๕, ๔๙๓, ๖๕๐ 
๕/๒๕๕๖ ๙๓๗ 
๗/๒๕๕๖ ๒๑๒ 
๙/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๑๐/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๑๒/๒๕๕๖ ๑๐๖, ๔๐๗ 
๑๓/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๑๖/๒๕๕๖ ๙๗๒ 
๑๗/๒๕๕๖ ๘๔๗, ๙๑๐ 
๑๘/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๑๙/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๒๔/๒๕๕๖ ๖๙๑, ๘๘๙ 
๒๕/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๖/๒๕๕๖ ๓๓๖ 
๒๗/๒๕๕๖ ๓๐๒ 
๒๘/๒๕๕๖ ๑๓๓, ๕๑๑, ๕๕๐, ๙๔๑ 
๓๐/๒๕๕๖ ๑๐๔๔ 
๓๑/๒๕๕๖ ๙๐, ๖๗๐ 
๓๓/๒๕๕๖ ๑๑๑๗ 
๓๖/๒๕๕๖ ๕๘, ๒๖๖, ๓๘๘, ๔๙๙ 
๓๗/๒๕๕๖ ๖๒๙ 
๓๘/๒๕๕๖  ๖๒๙ 
๔๐/๒๕๕๖ ๙๕๘ 
๔๑/๒๕๕๖  ๑๐๙๕ 



 
 

๑๑๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๒/๒๕๕๖ ๑๐๙๗ 
๔๔/๒๕๕๖ ๖๙๓, ๗๗๗ 
๕๕/๒๕๕๖ ๙๙๘ 
๕๘/๒๕๕๖ ๑๓๙, ๔๑๓ 
๖๐/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๖๑/๒๕๕๖ ๑๑๐๕, ๑๑๐๙ 
๖๒/๒๕๕๖ ๔๑๓ 
๖๓/๒๕๕๖ ๙๓๗ 
๖๕/๒๕๕๖ ๕๔๒ 
๖๖/๒๕๕๖ ๒๖๗, ๔๕๖ 
๖๗/๒๕๕๖  ๑๓๘ 
๗๑/๒๕๕๖ ๑๒๕ 
๗๒/๒๕๕๖ ๘๒, ๗๕๘, ๘๓๐ 
๗๓/๒๕๕๖ ๓๙๙ 
๗๖/๒๕๕๖ ๕๗๔ 
๗๗/๒๕๕๖ ๔๔๒ 
๗๘/๒๕๕๖ ๑๓๑, ๙๒๘ 
๗๙/๒๕๕๖ ๓๑, ๘๘, ๒๘๙ 
๘๐/๒๕๕๖  ๙๙๑ 
๘๒/๒๕๕๖ ๔๓๘ 
๘๖/๒๕๕๖  ๑๑๐๕ 
๘๗/๒๕๕๖ ๓๙๗ 
๘๙/๒๕๕๖ ๓๒๓, ๖๓๗ 
๙๐/๒๕๕๖ ๕๘, ๒๓๘, ๔๙๙ 
๙๑/๒๕๕๖ ๓๖๒ 
๙๒/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๙๓/๒๕๕๖ ๒๓๘, ๖๙๗, ๗๘๒ 
๙๕/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๙๗/๒๕๕๖ ๑๒๕ 
๙๘/๒๕๕๖ ๒๔๖, ๙๔๖ 
๙๙/๒๕๕๖  ๑๐๘๙ 
๑๐๐/๒๕๕๖ ๓, ๑๒๙ 
๑๐๑/๒๕๕๖ ๔๑๑, ๕๕๑ 
๑๐๒/๒๕๕๖ ๑๒๘, ๕๑๒ 
๑๐๓/๒๕๕๖ ๗๒๓ 
๑๐๔/๒๕๕๖ ๑๑๗, ๖๔๗ 
๑๐๕/๒๕๕๖ ๕๔๖ 
๑๐๖/๒๕๕๖ ๕๐๔ 
๑๐๗/๒๕๕๖ ๑๐๒๐ 
๑๐๘/๒๕๕๖ ๑๒๖, ๑๗๐ 
๑๑๐/๒๕๕๖ ๗๔, ๓๐๓ 
๑๑๑/๒๕๕๖ ๑๒, ๑๖๑ 
๑๑๒/๒๕๕๖ ๒๓๘, ๖๘๕, ๘๙๕ 
๑๑๕/๒๕๕๖  ๙๙, ๕๐๖, ๘๔๐ 
๑๑๖/๒๕๕๖ ๑๔, ๑๖๐, ๙๘๓ 
๑๑๙/๒๕๕๖ ๘๐๔, ๙๔๗ 
๑๒๐/๒๕๕๖ ๙๓๗ 
๑๒๑/๒๕๕๖ ๑๑๘ 
๑๒๓/๒๕๕๖ ๒๘๙ 
๑๒๔/๒๕๕๖ ๒๙๐ 
๑๒๕/๒๕๕๖ ๓๒๐, ๙๒๙ 
๑๒๗/๒๕๕๖ ๑๕๑, ๘๔๘ 
๑๓๐/๒๕๕๖ ๖๗๗ 
๑๓๑/๒๕๕๖ ๑๓๒, ๑๕๔ 
๑๓๓/๒๕๕๖ ๓๖๘ 
๑๓๔/๒๕๕๖ ๗๔๓ 



 
 

๑๑๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๓๖/๒๕๕๖ ๕๗๖, ๗๔๓ 
๑๓๘/๒๕๕๖ ๓๔๕ 
๑๓๙/๒๕๕๖ ๓๒๓ 
๑๔๐/๒๕๕๖  ๔๖๑, ๖๒๙ 
๑๔๑/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๑๔๒/๒๕๕๖ ๕๗๘ 
๑๔๓/๒๕๕๖ ๑๐๔๕ 
๑๔๔/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๑๔๖/๒๕๕๖ ๔๔๘, ๙๖๐ 
๑๔๗/๒๕๕๖ ๙๒๙ 
๑๕๐/๒๕๕๖ ๙๒๒ 
๑๕๑/๒๕๕๖ ๖๙๕, ๗๒๐, ๘๙๔ 
๑๕๒/๒๕๕๖ ๑๐๑๔, ๑๐๙๐ 
๑๕๖/๒๕๕๖ ๓๘๔ 
๑๕๗/๒๕๕๖ ๓๕๓, ๔๒๑, ๔๗๓, ๖๘๔ 
๑๕๙/๒๕๕๖ ๑๐๒๐ 
๑๖๐/๒๕๕๖ ๖๗๔ 
๑๖๑/๒๕๕๖ ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๑๖๓/๒๕๕๖ ๒๖, ๓๙, ๔๗๕, ๗๗๙ 
๑๖๕/๒๕๕๖ ๑๐๓๓ 
๑๖๖/๒๕๕๖  ๑๐๙๐, ๑๐๙๑ 
๑๖๗/๒๕๕๖ ๒๕๔ 
๑๖๙/๒๕๕๖ ๖๓๐ 
๑๗๐/๒๕๕๖ ๙๓๐, ๑๐๒๗ 
๑๗๑/๒๕๕๖ ๓๕๒, ๔๙๖ 
๑๗๒/๒๕๕๖ ๓๐๔, ๕๗๒ 
๑๗๕/๒๕๕๖  ๔๖๑, ๖๒๙ 
๑๗๖/๒๕๕๖ ๔๓๓ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๗๗/๒๕๕๖ ๙๓๘ 
๑๗๘/๒๕๕๖ ๒๕๗, ๔๗๗, ๖๘๙, ๘๘๖ 
๑๗๙/๒๕๕๖ ๑๔๙ 
๑๘๐/๒๕๕๖  ๑๐๙๑ 
๑๘๒/๒๕๕๖ ๑๑๑๗ 
๑๘๔/๒๕๕๖ ๙๙, ๔๑๙, ๕๐๗ 
๑๘๕/๒๕๕๖  ๙๙, ๔๑๙, ๕๐๖, ๘๔๐ 
๑๘๖/๒๕๕๖  ๑๑๐๔, ๑๑๐๕ 
๑๘๙/๒๕๕๖ ๙๘๗ 
๑๙๑/๒๕๕๖ ๕๙๕, ๙๔๗ 
๑๙๔/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑ 
๑๙๕/๒๕๕๖  ๑๑๒๑ 
๑๙๘/๒๕๕๖ ๔๘๘ 
๑๙๙/๒๕๕๖ ๙๖๑ 
๒๐๐/๒๕๕๖ ๒๕๔, ๙๕๘, ๑๑๑๑, ๑๑๑๘ 
๒๐๒/๒๕๕๖  ๓๘๓ 
๒๐๕/๒๕๕๖ ๑๑๖, ๕๑๗, ๖๘๗ 
๒๐๖/๒๕๕๖ ๒๔ 
๒๐๗/๒๕๕๖ ๗๖๔ 
๒๐๙/๒๕๕๖ ๑๐๙, ๓๘๐ 
๒๑๐/๒๕๕๖ ๑๐๐, ๘๔๑ 
๒๑๑/๒๕๕๖ ๔๗๓ 
๒๑๒/๒๕๕๖ ๓๑๕ 
๒๑๓/๒๕๕๖ ๑๖๒ 
๒๑๔/๒๕๕๖  ๑๐๖๔, ๑๐๙๑ 
๒๑๕/๒๕๕๖ ๑๗๓ 
๒๑๖/๒๕๕๖ ๒๖๘ 
๒๑๗/๒๕๕๖ ๑๖๓ 



 
 

๑๑๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๑๘/๒๕๕๖ ๑๒๗ 
๒๑๙/๒๕๕๖ ๑๓๒ 
๒๒๐/๒๕๕๖  ๙๕๔, ๑๐๙๑ 
๒๒๒/๒๕๕๖  ๔๖๑, ๖๒๙ 
๒๒๓/๒๕๕๖ ๒๙๐, ๕๔๒, ๗๑๙ 
๒๒๖/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๒๗/๒๕๕๖ ๗๒๘ 
๒๒๘/๒๕๕๖ ๒๒๙, ๗๑๕ 
๒๓๐/๒๕๕๖ ๑๘๕ 
๒๓๑/๒๕๕๖ ๘๓, ๒๓๙ 
๒๓๒/๒๕๕๖ ๒๖๘, ๕๙๐ 
๒๓๖/๒๕๕๖ ๑๐๙๘ 
๒๓๗/๒๕๕๖ ๘๓, ๔๗๘, ๑๐๑๔ 
๒๓๙/๒๕๕๖ ๖๓๐ 
๒๔๑/๒๕๕๖ ๑๐๑๑, ๑๐๙๕, ๑๑๑๓ 
๒๔๓/๒๕๕๖ ๒๕๐, ๔๒๓ 
๒๔๔/๒๕๕๖ ๒๑๙ 
๒๔๕/๒๕๕๖ ๒๕๐, ๖๑๘ 
๒๔๖/๒๕๕๖ ๓๖๒ 
๒๔๗/๒๕๕๖ ๒๐๑ 
๒๔๙/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๕๐/๒๕๕๖ ๔๒๔, ๕๖๗ 
๒๕๑/๒๕๕๖ ๙๘๘ 
๒๕๒/๒๕๕๖ ๖๗๓ 
๒๕๔/๒๕๕๖ ๒๖๙ 
๒๕๖/๒๕๕๖ ๖๓๑ 
๒๕๗/๒๕๕๖  ๒๔๕, ๔๖๑, ๖๒๙ 
๒๕๙/๒๕๕๖  ๑๐๓๗ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๖๓/๒๕๕๖  ๑๑๑๘ 
๒๖๔/๒๕๕๖ ๖๒๓ 
๒๖๖/๒๕๕๖ ๒๓๓ 
๒๖๗/๒๕๕๖ ๑๐๔๖ 
๒๖๘/๒๕๕๖ ๓๙๓ 
๒๖๙/๒๕๕๖ ๕๗๐, ๘๒๙ 
๒๗๑/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๒๗๒/๒๕๕๖ ๒๙๑ 
๒๗๔/๒๕๕๖ ๘ 
๒๗๖/๒๕๕๖ ๙๒๕, ๑๐๗๒ 
๒๗๙/๒๕๕๖ ๔๓๔ 
๒๘๐/๒๕๕๖ ๒๙๒ 
๒๘๑/๒๕๕๖ ๗๓๘, ๘๙๒ 
๒๘๒/๒๕๕๖ ๑๕๑, ๘๔๘ 
๒๘๓/๒๕๕๖ ๑๕๑ 
๒๘๔/๒๕๕๖ ๑๕๑ 
๒๘๕/๒๕๕๖  ๑๕๑ 
๒๘๖/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๒๘๘/๒๕๕๖  ๑๕๑ 
๒๘๙/๒๕๕๖ ๕๑๒ 
๒๙๐/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๙๑/๒๕๕๖ ๒๔๘, ๔๖๗, ๖๐๖, ๙๐๙ 
๒๙๒/๒๕๕๖ ๗๖๙ 
๒๙๓/๒๕๕๖ ๔๒๘ 
๒๙๗/๒๕๕๖  ๖๓๒ 
๒๙๙/๒๕๕๖  ๖๓๒ 
๓๐๕/๒๕๕๖ ๔๔๓ 
๓๐๖/๒๕๕๖ ๓๑๕ 



 
 

๑๑๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๐๗/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๓๐๙/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๓๑๐/๒๕๕๖ ๕๓๔ 
๓๑๓/๒๕๕๖ ๓๐๙ 
๓๑๔/๒๕๕๖ ๒๑๒ 
๓๑๗/๒๕๕๖ ๔๘, ๑๑๒, ๘๐๒ 
๓๑๘/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๓๑๙/๒๕๕๖ ๑๔๔ 
๓๒๐/๒๕๕๖ ๙๗๐ 
๓๒๒/๒๕๕๖ ๙๖๒ 
๓๒๓/๒๕๕๖  ๑๐๓๗ 
๓๒๔/๒๕๕๖ ๖๘, ๔๓๗, ๗๒๑, ๘๑๒ 
๓๒๖/๒๕๕๖ ๖๖๐ 
๓๒๗/๒๕๕๖  ๑๐๖๕ 
๓๒๙/๒๕๕๖ ๕๘ 
๓๓๑/๒๕๕๖ ๑๑๘, ๘๐๔ 
๓๓๒/๒๕๕๖ ๓๑๖ 
๓๓๔/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๓๓๕/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๓๓๗/๒๕๕๖ ๑๐๑๕ 
๓๔๐/๒๕๕๖ ๘๘, ๔๖๒, ๖๖๑, ๗๔๔ 
๓๔๑/๒๕๕๖ ๓๑๖ 
๓๔๔/๒๕๕๖ ๕, ๒๒๔ 
๓๔๕/๒๕๕๖ ๕๔๙ 
๓๔๖/๒๕๕๖ ๕๙ 
๓๔๘/๒๕๕๖ ๗๑๗ 
๓๔๙/๒๕๕๖ ๔๐๕ 
๓๕๑/๒๕๕๖ ๗๖๐ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๕๓/๒๕๕๖ ๑๙๑ 
๓๕๔/๒๕๕๖ ๖๘๒ 
๓๕๕/๒๕๕๖ ๗๖๐ 
๓๕๖/๒๕๕๖ ๓๔๙, ๔๙๔, ๘๐๑ 
๓๕๗/๒๕๕๖ ๗๗๐ 
๓๕๘/๒๕๕๖ ๔๐๘ 
๓๖๐/๒๕๕๖ ๑๐๑๘ 
๓๖๒/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๓๖๓/๒๕๕๖ ๒๔, ๕๔๘, ๗๐๐ 
๓๖๔/๒๕๕๖ ๗๐๕ 
๓๖๖/๒๕๕๖ ๘๕๐ 
๓๖๗/๒๕๕๖ ๙๓๖ 
๓๖๙/๒๕๕๖ ๑๙๖ 
๓๗๐/๒๕๕๖ ๑๔๕ 
๓๗๑/๒๕๕๖ ๓๖๘, ๕๗๓ 
๓๗๒/๒๕๕๖ ๖๔๐ 
๓๗๓/๒๕๕๖ ๑๓๗, ๔๑๓ 
๓๗๔/๒๕๕๖ ๑๓๙, ๔๑๔ 
๓๗๕/๒๕๕๖ ๕๔๙ 
๓๗๖/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๓๗๗/๒๕๕๖  ๔๖๑, ๖๒๙ 
๓๗๘/๒๕๕๖  ๔๖๑, ๖๒๙ 
๓๘๑/๒๕๕๖ ๙๑๖ 
๓๘๕/๒๕๕๖ ๕๗๐, ๕๘๕ 
๓๘๖/๒๕๕๖ ๑๐๔, ๕๑๘, ๘๓๕ 
๓๘๘/๒๕๕๖ ๙๖๓ 
๓๙๗/๒๕๕๖ ๙๑๓ 
๔๐๑/๒๕๕๖ ๒๒๙, ๔๗๘, ๗๒๒ 



 
 

๑๑๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๐๒/๒๕๕๖ ๔๑๔ 
๔๐๓/๒๕๕๖ ๙๓๑ 
๔๐๕/๒๕๕๖ ๑๐๔๖ 
๔๐๖/๒๕๕๖ ๙๔๙ 

๔๐๗-๔๐๘/๒๕๕๖ ๙๕๖, ๑๐๙๑ 
๔๑๑/๒๕๕๖ ๓๑๖ 
๔๑๔/๒๕๕๖ ๑๑๑๘ 
๔๑๙/๒๕๕๖ ๑๐๔๗ 

๔๒๑-๔๒๒/๒๕๕๖ ๑๐๙๑, ๑๐๙๘ 
๔๒๔/๒๕๕๖ ๕๒, ๑๐๓, ๓๔๗, ๗๘๙ 
๔๒๕/๒๕๕๖ ๕๔๓, ๕๗๗ 
๔๒๖/๒๕๕๖ ๑๔๕ 
๔๒๗/๒๕๕๖ ๔๖๒ 
๔๒๘/๒๕๕๖ ๕๔๔, ๖๑๙ 
๔๓๐/๒๕๕๖ ๖๓๒, ๗๘๖ 
๔๓๒/๒๕๕๖ ๓๐๔ 
๔๓๔/๒๕๕๖  ๙๙, ๔๑๙, ๕๐๖, ๘๔๐ 
๔๔๐/๒๕๕๖ ๖๓๒, ๖๖๑, ๙๑๗ 
๔๔๑/๒๕๕๖ ๑๐๔๘ 
๔๔๒/๒๕๕๖ ๔๔๗, ๗๑๑ 
๔๔๓/๒๕๕๖ ๒๙๓ 
๔๔๔/๒๕๕๖ ๔๒๑, ๔๒๒, ๔๗๓, ๖๘๔, ๗๖๗, ๘๙๖
๔๔๕/๒๕๕๖ ๔๖๒, ๕๙๖, ๗๓๐ 
๔๔๖/๒๕๕๖ ๕๐, ๖๙, ๔๔๕, ๗๘๗, ๘๗๖ 
๔๔๗/๒๕๕๖  ๑๐๖๔, ๑๐๙๑ 
๔๔๘/๒๕๕๖ ๙๗๓ 
๔๔๙/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑ 
๔๕๐/๒๕๕๖ ๓๕๘, ๔๙๔ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๕๑/๒๕๕๖ ๓๒๙ 
๔๕๒/๒๕๕๖  ๑๑๑๑ 
๔๕๔/๒๕๕๖ ๑๙๖ 
๔๕๕/๒๕๕๖ ๓๔๙, ๔๓๐ 
๔๕๖/๒๕๕๖ ๓๕๐, ๘๙๗ 
๔๕๗/๒๕๕๖  ๑๑๐๕ 
๔๖๑/๒๕๕๖ ๑๘๖, ๑๑๐๗ 
๔๖๒/๒๕๕๖ ๑๙๗ 
๔๖๕/๒๕๕๖ ๖๕๑ 
๔๖๖/๒๕๕๖ ๒๓๙, ๔๕๗ 
๔๖๗/๒๕๕๖ ๒๐๑ 
๔๖๘/๒๕๕๖ ๑๐๖ 
๔๖๙/๒๕๕๖ ๓๙๐ 
๔๗๒/๒๕๕๖ ๑๐๗๐ 
๔๗๓/๒๕๕๖ ๑๐๙๙ 
๔๗๔/๒๕๕๖ ๙๖๑ 
๔๗๕/๒๕๕๖ ๙๐๗ 
๔๗๖/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๔๗๘/๒๕๕๖ ๑๘๗ 
๔๗๙/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๔๘๐/๒๕๕๖ ๙๑๒ 
๔๘๑/๒๕๕๖  ๑๐๙๑ 
๔๘๒/๒๕๕๖ ๒๐๗ 
๔๘๓/๒๕๕๖ ๓๕๐, ๔๘๙, ๗๙๔ 
๔๘๔/๒๕๕๖ ๒๓๙, ๒๗๐ 
๔๘๕/๒๕๕๖ ๒๗๑ 
๔๘๖/๒๕๕๖ ๑๐๔, ๓๔๘, ๔๘๖ 
๔๘๗/๒๕๕๖ ๔๗๕, ๖๙๘, ๘๙๒ 



 
 

๑๑๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๘๘/๒๕๕๖ ๔๙ 
๔๙๐/๒๕๕๖  ๖๖๒ 
๔๙๑/๒๕๕๖ ๒๕๕, ๓๒๗ 
๔๙๒/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๔๙๔/๒๕๕๖ ๙๕, ๓๙๒, ๕๑๘ 
๔๙๕/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๔๙๙/๒๕๕๖ ๒๔๘, ๗๓๑ 
๕๐๑/๒๕๕๖ ๑๑, ๔๗๙, ๖๐๗ 
๕๐๓/๒๕๕๖ ๒๓๙, ๕๖๖, ๖๘๖ 
๕๐๕/๒๕๕๖ ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๕๐๖/๒๕๕๖ ๑๔๔, ๒๐๒ 
๕๐๗/๒๕๕๖ ๖๖๒ 
๕๐๘/๒๕๕๖ ๔๘๔ 
๕๐๙/๒๕๕๖ ๑๑๑๙ 
๕๑๑/๒๕๕๖ ๙๙๙ 
๕๑๓/๒๕๕๖ ๑๓๓, ๕๑๑, ๘๖๗ 
๕๑๔/๒๕๕๖  ๑๑๙, ๔๖๒, ๑๐๐๔ 
๕๑๕/๒๕๕๖ ๘๘, ๗๓๖ 
๕๑๖/๒๕๕๖ ๑๐๔๘ 
๕๑๗/๒๕๕๖ ๙๘๔ 
๕๒๐/๒๕๕๖ ๙๓๗ 
๕๒๒/๒๕๕๖ ๒๓๐ 
๕๒๔/๒๕๕๖ ๑๐๓๑ 
๕๒๕/๒๕๕๖ ๒๑๓ 
๕๒๖/๒๕๕๖ ๑๐๓๒, ๑๑๒๔ 
๕๒๙/๒๕๕๖ ๔๗๙, ๖๘๗ 
๕๓๐/๒๕๕๖ ๑๕๖ 
๕๓๑/๒๕๕๖ ๑๑๒๕ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๓๒/๒๕๕๖ ๖๑๙ 
๕๓๕/๒๕๕๖ ๒๒๐ 
๕๓๖/๒๕๕๖ ๔, ๑๓๓ 
๕๓๗/๒๕๕๖ ๑๓๔ 
๕๓๘/๒๕๕๖ ๑๐๑๖ 
๕๓๙/๒๕๕๖ ๙๗, ๘๓๗ 
๕๔๑/๒๕๕๖ ๒๗๑ 
๕๔๒/๒๕๕๖ ๗๑, ๕๒๓, ๖๑๔, ๘๐๕ 
๕๔๓/๒๕๕๖  ๖๐, ๓๘๘ 
๕๔๕/๒๕๕๖ ๖๐, ๓๘๘, ๔๙๙, ๘๗๕ 
๕๔๖/๒๕๕๖ ๔๗๒, ๖๙๑, ๘๘๔ 
๕๔๗/๒๕๕๖  ๒๓๐, ๓๗๖ 
๕๔๘/๒๕๕๖  ๒๓๐, ๓๗๖ 
๕๔๙/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๕๕๐/๒๕๕๖ ๔, ๔๕ 
๕๕๑/๒๕๕๖ ๖๐ 
๕๕๒/๒๕๕๖  ๘๕, ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๕๕๓/๒๕๕๖  ๑๐๓๗ 
๕๕๔/๒๕๕๖ ๑๐๖๔ 
๕๕๖/๒๕๕๖ ๖๕๒ 
๕๕๘/๒๕๕๖ ๒๙๓ 
๕๕๙/๒๕๕๖ ๑๓๙ 
๕๖๐/๒๕๕๖ ๑๐๔๘ 
๕๖๑/๒๕๕๖  ๑๑๐๗ 
๕๖๒/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๕๖๓/๒๕๕๖ ๒๐๒, ๕๘๓ 
๕๖๕/๒๕๕๖ ๙๑๔ 
๕๖๗/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 



 
 

๑๑๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๖๘/๒๕๕๖ ๑๖๗ 
๕๖๙/๒๕๕๖ ๗๙๑ 
๕๗๐/๒๕๕๖ ๕๕๕ 
๕๗๒/๒๕๕๖ ๔๖, ๔๙๗, ๕๘๑ 
๕๗๔/๒๕๕๖ ๓๖๓ 
๕๗๕/๒๕๕๖ ๓๔, ๔๗๙, ๖๔๕ 
๕๗๗/๒๕๕๖ ๗๖๕ 
๕๗๘/๒๕๕๖ ๒๗๒ 
๕๗๙/๒๕๕๖ ๒๒๗, ๔๔๙, ๕๖๒ 
๕๘๒/๒๕๕๖ ๒๐๗ 
๕๘๓/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๕๘๔/๒๕๕๖  ๖๑๔ 
๕๘๕/๒๕๕๖ ๑๙๑ 
๕๘๖/๒๕๕๖ ๔๕๗ 
๕๘๗/๒๕๕๖  ๑๑๙, ๔๖๒, ๑๐๐๔ 
๕๘๙/๒๕๕๖ ๒๗๓ 
๕๙๐/๒๕๕๖ ๕๖๘, ๖๐๖ 
๕๙๑/๒๕๕๖  ๑๐๙๐ 
๕๙๒/๒๕๕๖ ๖๔๓ 
๕๙๓/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๕๙๔/๒๕๕๖ ๒๗๓ 
๕๙๗/๒๕๕๖ ๖๖๓ 
๖๐๐/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๐๑/๒๕๕๖ ๗๒๖ 
๖๐๓/๒๕๕๖ ๑๖๓ 
๖๐๕/๒๕๕๖ ๘๕, ๙๑๑ 
๖๐๖/๒๕๕๖ ๘, ๑๗๗ 
๖๐๗/๒๕๕๖ ๑๕๔, ๕๒๓ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๖๐๘/๒๕๕๖ ๓๓, ๙๔, ๕๑๗, ๖๙๒ 
๖๑๐/๒๕๕๖ ๑๒๐, ๔๖๓, ๑๐๐๕ 
๖๑๑/๒๕๕๖ ๑๐๑๕ 
๖๑๔/๒๕๕๖  ๑๐๓๕ 
๖๑๕/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๖๑๖/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๑๗/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๑๘/๒๕๕๖ ๖๗๕ 
๖๒๒/๒๕๕๖ ๘๘๙ 
๖๒๓/๒๕๕๖ ๙๓๓ 
๖๒๔/๒๕๕๖ ๙๒๖ 
๖๒๕/๒๕๕๖  ๑๐๙๒ 
๖๒๖/๒๕๕๖  ๒๔๐ 
๖๒๗/๒๕๕๖ ๒๔๐, ๔๕๗, ๖๔๗ 
๖๒๘/๒๕๕๖ ๑๐๙๐ 
๖๒๙/๒๕๕๖ ๕๓ 
๖๓๐/๒๕๕๖ ๑๒๑ 
๖๓๑/๒๕๕๖ ๓๕๓ 
๖๓๓/๒๕๕๖ ๑๐๔๙ 
๖๓๗/๒๕๕๖ ๘๖, ๘๗๗ 
๖๔๐/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๔๑/๒๕๕๖ ๖๑, ๘๐๖ 
๖๔๒/๒๕๕๖ ๑๐๔๙ 
๖๔๓/๒๕๕๖ ๖๒๐ 
๖๔๕/๒๕๕๖  ๙๓๘ 
๖๔๖/๒๕๕๖ ๑๐๒๕ 
๖๔๗/๒๕๕๖ ๙๘ 
๖๔๘/๒๕๕๖  ๑๐๖๓ 



 
 

๑๑๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๖๔๙/๒๕๕๖ ๑๖๔ 
๖๕๐/๒๕๕๖ ๓๗๗ 
๖๕๑/๒๕๕๖ ๕๔ 
๖๕๔/๒๕๕๖ ๓๐๕ 
๖๕๕/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๕๘/๒๕๕๖ ๕๖๘ 
๖๖๓/๒๕๕๖ ๒๔๙, ๖๐๗ 
๖๖๕/๒๕๕๖ ๑๐๑๑, ๑๐๙๓, ๑๑๑๓ 
๖๖๖/๒๕๕๖ ๙๙๒ 
๖๖๘/๒๕๕๖ ๔๖๓, ๖๒๑ 
๖๖๙/๒๕๕๖ ๙๓๒, ๑๐๒๙ 
๖๗๐/๒๕๕๖ ๕๓, ๕๘๙ 
๖๗๕/๒๕๕๖ ๑๔๙, ๙๔๒ 
๖๗๗/๒๕๕๖ ๖๖๔ 
๖๗๘/๒๕๕๖ ๕๕, ๓๘๘, ๘๗๕ 
๖๗๙/๒๕๕๖  ๓๘๘ 
๗๑๙/๒๕๕๖ ๑๒๒, ๘๐๗ 
๗๒๐/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๒๑/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๓๖/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๓๗/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๔๘/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๗๓/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๗๘/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๑/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๒/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๓/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๔/๒๕๕๖  ๑๒๒ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๗๘๕/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๖/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๗/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๘๙/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๗๙๐/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๘๑๕/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๘๑๖/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๘๑๗/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๘๑๘/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๘๑๙/๒๕๕๖  ๑๒๒ 
๘๕๔/๒๕๕๖ ๒๔๙, ๖๗๕ 
๘๕๕/๒๕๕๖ ๒๔๖, ๖๖๕ 
๘๕๘/๒๕๕๖ ๒๙๔ 
๘๖๐/๒๕๕๖ ๖๒๓ 
๘๖๒/๒๕๕๖ ๒๕, ๑๒๐ 
๘๖๓/๒๕๕๖ ๑๐๑๑, ๑๐๙๕, ๑๑๑๓ 
๘๖๕/๒๕๕๖  ๑๐๓๕ 
๘๖๗/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๘๗๑/๒๕๕๖  ๒๓๐, ๓๗๖ 
๘๗๓/๒๕๕๖  ๒๓๐, ๓๗๖ 
๘๗๕/๒๕๕๖  ๒๓๐, ๓๗๖ 
๘๗๖/๒๕๕๖ ๖๒๔ 
๘๘๑/๒๕๕๖ ๓๗๐, ๗๙๑ 

๘๘๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ) ๑๕๕ 
๘๘๕/๒๕๕๖ ๑๐๑๖ 
๘๘๗/๒๕๕๖ ๓๒๗ 
๘๙๐/๒๕๕๖ ๖๖๔ 
๘๙๑/๒๕๕๖ ๕๕ 



 
 

๑๑๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๘๙๒/๒๕๕๖ ๕๕, ๓๙๓ 
๘๙๓/๒๕๕๖ ๕๕ 
๘๙๔/๒๕๕๖ ๕๕ 
๘๙๖/๒๕๕๖ ๔๒๑, ๗๗๑ 
๙๐๒/๒๕๕๖ ๓๒๗ 
๙๐๓/๒๕๕๖ ๑๐๕๐ 
๙๐๕/๒๕๕๖ ๖๕, ๔๐๘ 
๙๐๘/๒๕๕๖ ๕๕ 
๙๑๑/๒๕๕๖ ๔๗, ๑๐๕ 
๙๑๓/๒๕๕๖ ๓๓๒ 
๙๑๔/๒๕๕๖ ๑๖๗ 

๙๑๕/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ) ๓๓๔ 
๙๑๖/๒๕๕๖ ๓๕๒ 
๙๑๗/๒๕๕๖ ๒๔๐, ๖๙๘ 
๙๒๐/๒๕๕๖ ๓๗๒ 
๙๒๒/๒๕๕๖  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๙๒๓/๒๕๕๖ ๑๙๒ 
๙๒๗/๒๕๕๖  ๑๕๑ 
๙๒๙/๒๕๕๖ ๔๑๒ 
๙๓๒/๒๕๕๖ ๒๕๑ 
๙๓๔/๒๕๕๖ ๙๗๐ 
๙๓๕/๒๕๕๖ ๓๘๕ 
๙๓๖/๒๕๕๖ ๙๖ 
๙๓๙/๒๕๕๖ ๕๑, ๗๙๗ 
๙๔๐/๒๕๕๖ ๑๔๖ 
๙๔๑/๒๕๕๖  ๑๐๙๐, ๑๐๙๕ 
๙๔๕/๒๕๕๖ ๓๒๕ 
๙๔๖/๒๕๕๖ ๔๑๗ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๙๕๑/๒๕๕๖ ๖๘๘ 
๙๕๒/๒๕๕๖  ๖๖๕ 
๙๕๔/๒๕๕๖  ๒๑๑ 
๙๕๕/๒๕๕๖ ๒๑๑ 
๙๕๖/๒๕๕๖ ๕๙๒ 
๙๕๗/๒๕๕๖ ๙๕๗ 
๙๖๐/๒๕๕๖ ๑๐๗ 
๙๖๔/๒๕๕๖ ๗๘๘ 
๙๖๖/๒๕๕๖ ๑๓๘ 
๙๖๗/๒๕๕๖ ๙๖๕ 
๙๗๑/๒๕๕๖ ๑๐๙๐ 
๙๗๓/๒๕๕๖ ๖๔๘ 
๙๗๔/๒๕๕๖ ๖๔๔ 
๙๘๕/๒๕๕๖ ๙๕๑ 
๙๘๖/๒๕๕๖ ๙๗๖, ๑๑๒๓ 
๙๘๗/๒๕๕๖ ๑๐๙๐ 
๙๙๐/๒๕๕๖ ๑๐๕๐ 
๙๙๑/๒๕๕๖ ๖๑, ๘๗๖ 
๙๙๗/๒๕๕๖ ๑๕๗ 
๙๙๙/๒๕๕๖ ๑๐๙๐ 
๑๐๐๐/๒๕๕๖  ๑๐๙๑ 
๑๐๐๑/๒๕๕๖ ๒๑๐ 
๑๐๐๔/๒๕๕๖ ๑๖๘ 
๑๐๐๕/๒๕๕๖ ๑๓๔ 
๑๐๐๖/๒๕๕๖ ๓๑๘ 
๑๐๐๗/๒๕๕๖ ๓๓๒ 
๑๐๑๐/๒๕๕๖  ๑๐๖๔ 
๑๐๑๑/๒๕๕๖ ๑๕๑ 



 
 

๑๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๐๑๒/๒๕๕๖ ๑๐๕๑ 
๑๐๑๕/๒๕๕๖ ๓๑๑ 
๑๐๑๖/๒๕๕๖ ๗๒ 
๑๐๑๗/๒๕๕๖ ๑๑๐๕, ๑๑๐๗, ๑๑๑๒ 
๑๐๒๐/๒๕๕๖ ๒๒ 
๑๐๒๒/๒๕๕๖ ๑๐๗, ๓๙๘ 

 
 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๑/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๒/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๓/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๔/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๗/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๘/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๙/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๑๐/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๑๑/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๑๒/๒๕๕๗ ๒๑๔ 
ฟ.๑๖/๒๕๕๗ ๑๗ 
ฟ.๑๘/๒๕๕๗ ๒๑, ๔๕๑, ๗๐๒ 
ฟ.๑๙/๒๕๕๗ ๒๗ 
ฟ.๒๐/๒๕๕๗ ๑๖, ๔๔๔ 
ฟ.๒๗/๒๕๕๗ ๔๖๗ 
ฟ.๔๐/๒๕๕๗ ๔๘, ๒๑๕, ๕๕๔, ๕๕๙ 
ฟ.๔๔/๒๕๕๗ ๑๗๕, ๑๗๖ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๔๖/๒๕๕๗ ๒๑๕ 
ฟ.๔๗/๒๕๕๗ ๑๒, ๒๐ 
คบ.๑/๒๕๕๗ ๙๙๕ 
คบ.๕/๒๕๕๗ ๘๙ 
คบ.๑๒/๒๕๕๗ ๑๓๔ 
คบ.๑๔/๒๕๕๗ ๔๖๕ 
คบ.๑๕/๒๕๕๗ ๔๖๕ 
คบ.๒๔/๒๕๕๗ ๑๐๒ 
คบ.๒๕/๒๕๕๗ ๘๘๗ 
คบ.๒๖/๒๕๕๗ ๑๑๐๒ 
คบ.๓๓/๒๕๕๗ ๕๒ 
คส.๓/๒๕๕๗ ๑๑๐๒, ๑๑๑๔ 
คส.๘/๒๕๕๗ ๑๔๑ 
คส.๑๐/๒๕๕๗ ๑๑๒๑ 
คส.๑๑/๒๕๕๗ ๑๑๐ 
คส.๑๓/๒๕๕๗ ๑๑๐๒ 
คส.๒๑/๒๕๕๗ ๑๑๐ 
คส.๒๒/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๒๔/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๒๖/๒๕๕๗ ๑๑๑๑ 
คส.๒๗/๒๕๕๗ ๑๑๑๑ 
คส.๓๑/๒๕๕๗ ๑๑๑๑ 
คส.๓๒/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๓๓/๒๕๕๗ ๑๐๖๔, ๑๑๑๑ 
คส.๓๕/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๓๙/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๔๒/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๔๓/๒๕๕๗ ๗๖ 



 
 

๑๑๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

คส.๔๔/๒๕๕๗ ๑๐๙๐ 
คส.๔๕/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
คส.๔๘/๒๕๕๗ ๔๘๓, ๖๘๗, ๘๙๘ 
คส.๔๙/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
๑/๒๕๕๗ ๑๐๐๐ 
๓/๒๕๕๗ ๔๘๙, ๗๙๕ 
๖/๒๕๕๗ ๙๗๗, ๑๑๒๖ 
๗/๒๕๕๗ ๑๒๒ 
๙/๒๕๕๗ ๗๔, ๓๙๐, ๔๑๘, ๕๐๘, ๘๑๘, ๙๘๑
๑๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
๑๑/๒๕๕๗ ๑๑๑๓ 
๑๒/๒๕๕๗  ๑๐๙๒ 
๑๓/๒๕๕๗  ๑๑๐๕ 
๑๔/๒๕๕๗ ๖๕๖ 
๑๕/๒๕๕๗ ๙๓๖ 
๑๖/๒๕๕๗ ๑๖๘ 
๑๘/๒๕๕๗  ๑๐๖๓ 
๑๙/๒๕๕๗ ๗๔, ๘๑๘ 
๒๑/๒๕๕๗ ๑๐๙๐ 
๒๒/๒๕๕๗ ๗๙๙ 
๒๓/๒๕๕๗ ๓๕๖, ๗๙๓ 
๒๔/๒๕๕๗ ๘, ๑๓ 
๒๖/๒๕๕๗ ๒๕๑, ๕๙๗ 
๒๙/๒๕๕๗ ๓๕๓, ๔๓๙ 
๓๐/๒๕๕๗ ๑๐๐๘ 
๓๓/๒๕๕๗ ๑๐๑๕ 
๓๕/๒๕๕๗  ๑๐๓๕ 
๓๖/๒๕๕๗ ๑๔๐, ๘๕๔ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๗/๒๕๕๗ ๗๕๐ 
๓๙/๒๕๕๗ ๒๐๓ 
๔๒/๒๕๕๗ ๖๑ 
๔๓/๒๕๕๗ ๖๒, ๘๐๗ 
๔๔/๒๕๕๗ ๘๔๙ 
๔๕/๒๕๕๗ ๔๘๐, ๗๖๓ 
๔๖/๒๕๕๗ ๑๘๓ 
๔๗/๒๕๕๗ ๓๐๕ 
๔๘/๒๕๕๗ ๓๐๖, ๕๔๙ 
๔๙/๒๕๕๗ ๒๓๓ 
๕๐/๒๕๕๗  ๒๗๒ 
๕๑/๒๕๕๗ ๒๐๓ 
๕๓/๒๕๕๗ ๑๘๗ 
๕๔/๒๕๕๗ ๖๓๗ 
๕๕/๒๕๕๗ ๙๔, ๓๕๙ 
๕๖/๒๕๕๗ ๔๕๘, ๗๖๑ 
๕๗/๒๕๕๗ ๑๐๑, ๓๘๙, ๕๐๓ 
๕๙/๒๕๕๗  ๑๑๐๕ 
๖๑/๒๕๕๗ ๔๘๑, ๖๐๘, ๘๙๐ 
๖๒/๒๕๕๗ ๙๓๒ 
๖๔/๒๕๕๗ ๙๙๕ 
๖๕/๒๕๕๗ ๑๙๓, ๕๕๓ 
๖๖/๒๕๕๗ ๔๐๐ 
๖๗/๒๕๕๗ ๒๒๑ 
๖๘/๒๕๕๗ ๒๒๑ 
๖๙/๒๕๕๗ ๒๒๑ 
๗๐/๒๕๕๗ ๒๒๑ 
๗๒/๒๕๕๗ ๒๒๑ 



 
 

๑๑๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๗๓/๒๕๕๗ ๒๒๑ 
๗๔/๒๕๕๗  ๒๒๑ 
๗๕/๒๕๕๗ ๒๗๔ 
๗๖/๒๕๕๗ ๙๘๘ 
๘๒/๒๕๕๗ ๓๙๑ 
๘๓/๒๕๕๗ ๙๙๔ 
๘๕/๒๕๕๗ ๗๔๖ 
๘๖/๒๕๕๗ ๑๘๘ 
๘๗/๒๕๕๗ ๒๘ 
๙๐/๒๕๕๗ ๒๒, ๑๑๕, ๒๒๖, ๖๙๕, ๘๒๘ 
๙๑/๒๕๕๗ ๙๑๔, ๑๐๗๑ 
๙๒/๒๕๕๗ ๖๔๑ 
๙๓/๒๕๕๗  ๖๖๕ 
๙๔/๒๕๕๗ ๓๒ 
๙๕/๒๕๕๗ ๓๐๖ 
๙๖/๒๕๕๗ ๖, ๑๒๓ 
๙๗/๒๕๕๗ ๗๓๒ 
๙๙/๒๕๕๗ ๔๑๑ 
๑๐๐/๒๕๕๗  ๑๕๑, ๙๑๕ 
๑๐๑/๒๕๕๗ ๗๓๒ 
๑๐๓/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๑๐๕/๒๕๕๗ ๖๖ 
๑๐๖/๒๕๕๗ ๕๘๕ 
๑๐๗/๒๕๕๗  ๔๖๑, ๖๒๙ 
๑๐๘/๒๕๕๗  ๑๐๓๕ 
๑๑๐/๒๕๕๗ ๑๐๒๖ 
๑๑๑/๒๕๕๗ ๔๐๖ 
๑๑๒/๒๕๕๗ ๗๗๘, ๘๐๓ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๑๓/๒๕๕๗ ๖๖๖ 
๑๑๗/๒๕๕๗ ๒๙๕ 
๑๑๘/๒๕๕๗ ๒๔๐ 
๑๑๙/๒๕๕๗ ๑๐๙๙ 
๑๒๐/๒๕๕๗ ๒๐๔ 
๑๒๑/๒๕๕๗ ๓๕๖, ๗๙๘, ๙๐๓ 
๑๒๓/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๑๒๔/๒๕๕๗  ๓๐๗ 
๑๒๖/๒๕๕๗  ๑๙๘ 
๑๒๘/๒๕๕๗ ๖๒, ๓๙๘, ๘๐๘ 
๑๓๐/๒๕๕๗ ๑๑๘, ๙๐๒, ๙๓๒ 
๑๓๒/๒๕๕๗ ๔๓๑ 
๑๓๓/๒๕๕๗ ๑๖๔, ๓๔๓, ๕๓๗, ๗๙๘ 
๑๓๔/๒๕๕๗ ๒๔, ๖๒๒, ๗๐๙ 
๑๓๕/๒๕๕๗ ๑๗๕ 
๑๓๗/๒๕๕๗ ๘๕, ๖๗๒ 
๑๔๐/๒๕๕๗ ๒๐๘ 

๑๔๒-๑๔๓/๒๕๕๗ ๙๕๗ 
๑๔๔/๒๕๕๗ ๑๓๕, ๔๐๙, ๕๕๑, ๘๖๘ 
๑๔๕/๒๕๕๗ ๑๕๑, ๙๑๕ 
๑๔๗/๒๕๕๗ ๖๘, ๕๓๔, ๖๖๖ 
๑๔๘/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๑๔๙/๒๕๕๗ ๙๕๙ 
๑๕๑/๒๕๕๗ ๙๔ 
๑๕๒/๒๕๕๗ ๕๓๕, ๙๖๖ 
๑๕๓/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๑๕๔/๒๕๕๗ ๑๐๕๒ 
๑๕๖/๒๕๕๗ ๔๑๕ 



 
 

๑๑๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๕๗/๒๕๕๗  ๑๗๘ 
๑๕๙/๒๕๕๗ ๓๓๙ 
๑๖๐/๒๕๕๗ ๙ 
๑๖๔/๒๕๕๗ ๖๕๓ 
๑๖๕/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๑๖๖/๒๕๕๗ ๗๓๙ 
๑๖๙/๒๕๕๗ ๒๐๘ 
๑๗๐/๒๕๕๗ ๑๙๓ 
๑๗๔/๒๕๕๗ ๖๗๖ 
๑๗๕/๒๕๕๗ ๙๔๒ 
๑๗๖/๒๕๕๗ ๒๑, ๒๔๑, ๔๕๐, ๗๑๒ 
๑๗๗/๒๕๕๗  ๓๐๗ 
๑๗๘/๒๕๕๗ ๕๗๑, ๗๙๕ 
๑๘๐/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๑๘๒/๒๕๕๗ ๑๐๕๒ 
๑๘๔/๒๕๕๗ ๕๘๔ 
๑๘๕/๒๕๕๗ ๔๒ 
๑๘๖/๒๕๕๗ ๑๐๕๓ 
๑๘๗/๒๕๕๗ ๑๓๑, ๕๑๓, ๘๕๖ 
๑๘๘/๒๕๕๗ ๑๕๘ 
๑๘๙/๒๕๕๗  ๑๐๙๘ 
๑๙๐/๒๕๕๗ ๕๗๓ 
๑๙๒/๒๕๕๗ ๒๗๙ 
๑๙๓/๒๕๕๗ ๓๓๗, ๔๘๑ 
๑๙๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
๑๙๗/๒๕๕๗  ๒๓๕ 
๒๐๕/๒๕๕๗  ๒๓๕ 
๒๐๗/๒๕๕๗  ๒๒๑ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๐๘/๒๕๕๗ ๑๐๒๑ 
๒๐๙/๒๕๕๗  ๑๕๑ 
๒๑๐/๒๕๕๗ ๙๑๕ 
๒๑๑/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๒๑๒/๒๕๕๗ ๙๓๙ 
๒๑๓/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๒๑๔/๒๕๕๗ ๕๕๘ 
๒๑๕/๒๕๕๗ ๑๐๕๓ 
๒๑๖/๒๕๕๗ ๘๐๙, ๘๙๑ 
๒๒๐/๒๕๕๗ ๕๖๘ 
๒๒๑/๒๕๕๗ ๓๓๗, ๕๙๘ 
๒๒๒/๒๕๕๗ ๑๐๕๔ 
๒๒๓/๒๕๕๗  ๑๐๓๗ 
๒๒๖/๒๕๕๗ ๔๕๘, ๙๐๘ 
๒๒๘/๒๕๕๗ ๑๕๑, ๕๒๑, ๖๗๑ 
๒๒๙/๒๕๕๗  ๑๐๓๗ 
๒๓๑/๒๕๕๗  ๙๕๔, ๑๐๙๒ 
๒๓๒/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๒๓๕/๒๕๕๗ ๙๘๔, ๑๐๙๔ 
๒๓๖/๒๕๕๗ ๑๑๕, ๓๕๑ 
๒๓๗/๒๕๕๗ ๗๑๖ 
๒๓๘/๒๕๕๗ ๑๖ 
๒๓๙/๒๕๕๗ ๔๔๐ 
๒๔๐/๒๕๕๗ ๑๓๐, ๕๑๓, ๘๗๒ 
๒๔๑/๒๕๕๗ ๒๙๖ 
๒๔๓/๒๕๕๗ ๓๗๑ 
๒๔๖/๒๕๕๗ ๓๓, ๖๘๒ 
๒๔๗/๒๕๕๗  ๑๐๙๒ 



 
 

๑๑๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๔๙/๒๕๕๗ ๗๒, ๓๙๔, ๔๑๗, ๕๐๐, ๘๑๐ 
๒๕๐/๒๕๕๗ ๒๔๘, ๖๖๗ 
๒๕๑/๒๕๕๗ ๓๔๐ 
๒๕๒/๒๕๕๗ ๖๒, ๓๙๘ 
๒๕๓/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๒๕๕/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๒๕๙/๒๕๕๗ ๗๗, ๖๗๘ 
๒๖๐/๒๕๕๗ ๙๒๒ 
๒๖๑/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๒๖๓/๒๕๕๗ ๑๐๒๘ 
๒๖๔/๒๕๕๗ ๑๑๑๒ 
๒๖๖/๒๕๕๗ ๒๐๕ 
๒๖๘/๒๕๕๗ ๑๘๙ 
๒๖๙/๒๕๕๗ ๙๘๒ 

๒๗๐-๒๗๒/๒๕๕๗ ๑๐๒๗ 
๒๗๓/๒๕๕๗ ๙๙๐ 
๒๗๔/๒๕๕๗ ๔๓๕ 
๒๗๖/๒๕๕๗ ๑๗๘ 
๒๗๗/๒๕๕๗ ๖๒๒ 
๒๗๘/๒๕๕๗ ๑๐ 
๒๗๙/๒๕๕๗ ๑๔๖ 
๒๘๓/๒๕๕๗ ๔๓, ๑๐๒๑ 
๒๘๕/๒๕๕๗ ๑๔๖ 
๒๘๗/๒๕๕๗ ๒๔๒ 
๒๙๑/๒๕๕๗  ๔๘๗ 
๒๙๕/๒๕๕๗ ๑๐๓๔ 
๒๙๘/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๓๐๐/๒๕๕๗ ๙๘๒ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๐๑/๒๕๕๗ ๖๓๔ 
๓๐๓/๒๕๕๗ ๕๘๔ 
๓๐๕/๒๕๕๗ ๒๐๙ 
๓๐๖/๒๕๕๗  ๑๑๐๗ 
๓๐๗/๒๕๕๗ ๖๒๖ 
๓๐๘/๒๕๕๗ ๒๗๔ 
๓๐๙/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๓๑๐/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
๓๑๑/๒๕๕๗ ๒๐๕ 
๓๑๓/๒๕๕๗ ๗๔, ๕๐๘ 
๓๑๔/๒๕๕๗ ๓๗๑ 
๓๑๕/๒๕๕๗ ๑๐๓๘ 
๓๑๖/๒๕๕๗ ๕๙๘ 
๓๑๗/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๓๑๙/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๓๒๑/๒๕๕๗ ๑๔๓, ๘๖๒ 
๓๒๔/๒๕๕๗  ๑๐๖๔ 
๓๒๕/๒๕๕๗ ๓๘ 
๓๒๖/๒๕๕๗ ๒๙๗ 
๓๒๗/๒๕๕๗  ๓๐๗ 
๓๓๐/๒๕๕๗ ๙๒๓ 
๓๓๑/๒๕๕๗ ๑๖๕ 
๓๓๓/๒๕๕๗ ๙๔๔ 
๓๓๔/๒๕๕๗ ๙๙ 
๓๓๕/๒๕๕๗ ๕๒๑, ๘๕๐ 
๓๓๙/๒๕๕๗ ๓๑๘, ๕๔๗ 
๓๔๓/๒๕๕๗ ๙๐๔ 
๓๔๔/๒๕๕๗  ๕๖๐ 



 
 

๑๑๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๔๕/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๓๔๗/๒๕๕๗ ๙๓๗ 
๓๔๙/๒๕๕๗ ๑๐๐๘ 
๓๕๑/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๓๕๓/๒๕๕๗ ๒๐๖ 
๓๕๔/๒๕๕๗  ๑๐๖๒ 
๓๕๖/๒๕๕๗ ๕๖๖ 
๓๕๘/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๓๖๑/๒๕๕๗ ๒๓๓ 
๓๖๒/๒๕๕๗ ๔๕๘ 
๓๖๕/๒๕๕๗ ๑๔๗, ๒๑๖ 
๓๖๘/๒๕๕๗ ๔๓๗ 
๓๖๙/๒๕๕๗ ๑๐๕๕ 
๓๗๐/๒๕๕๗ ๙๔, ๔๘๕, ๕๙๑, ๖๓๙ 
๓๗๕/๒๕๕๗ ๑๐๔๓ 
๓๗๗/๒๕๕๗ ๓๔๐ 
๓๗๙/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๓๘๐/๒๕๕๗ ๑๗๙ 
๓๘๑/๒๕๕๗ ๒๑๗ 
๓๘๒/๒๕๕๗ ๓๑, ๖๓๓ 
๓๘๔/๒๕๕๗ ๔๓, ๕๒๕ 
๓๘๖/๒๕๕๗  ๑๐๗๒ 
๓๘๗/๒๕๕๗ ๒๙๘ 
๔๐๑/๒๕๕๗ ๑๐๙๙ 
๔๐๒/๒๕๕๗ ๑๔๐ 
๔๐๓/๒๕๕๗ ๑๓๕, ๕๖๓ 
๔๐๔/๒๕๕๗ ๙๗๔ 
๔๑๒/๒๕๕๗ ๙๓๗ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๑๓/๒๕๕๗ ๙๓๗ 
๔๑๔/๒๕๕๗  ๙๓๗ 
๔๑๕/๒๕๕๗ ๓๗, ๓๐๗ 
๔๑๖/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๔๑๗/๒๕๕๗ ๖๓ 
๔๑๙/๒๕๕๗ ๙๘๑ 

๔๒๐/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ) ๓๙๕, ๔๒๐, ๕๑๐, ๘๔๓ 
๔๒๒/๒๕๕๗ ๙๔๔ 
๔๒๓/๒๕๕๗ ๔๔, ๗๘ 
๔๒๔/๒๕๕๗ ๑๐๘, ๙๖๗, ๑๐๒๒ 
๔๒๕/๒๕๕๗ ๓๗ 
๔๒๖/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๔๒๗/๒๕๕๗ ๑๐๘ 
๔๒๘/๒๕๕๗ ๖๑๒ 
๔๓๐/๒๕๕๗ ๗๕ 
๔๓๒/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๔๓๕/๒๕๕๗ ๑๐๑๒, ๑๑๑๓ 
๔๓๘/๒๕๕๗ ๑๒, ๑๖๖ 
๔๓๙/๒๕๕๗ ๕๒๘ 
๔๔๐/๒๕๕๗ ๙๑๙ 
๔๔๑/๒๕๕๗ ๘๙, ๕๙๙, ๑๐๒๙ 
๔๔๒/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๔๔๓/๒๕๕๗ ๙๗๑ 
๔๔๕/๒๕๕๗ ๑๐๑๒, ๑๐๙๔ 
๔๔๖/๒๕๕๗  ๑๐๒๒ 
๔๔๗/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๔๕๑/๒๕๕๗ ๙๑๙ 
๔๖๑/๒๕๕๗ ๑๗๙ 



 
 

๑๑๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๖๓/๒๕๕๗ ๑๐๓๑, ๑๑๑๙ 
๔๖๔/๒๕๕๗ ๕๕๒ 
๔๖๕/๒๕๕๗ ๘๙๖ 
๔๖๘/๒๕๕๗ ๕๐๐ 
๔๖๙/๒๕๕๗ ๑๐๔๒ 
๔๗๐/๒๕๕๗  ๑๑๐๔ 
๔๙๐/๒๕๕๗ ๑๐๓๑ 
๔๙๑/๒๕๕๗ ๔๙๐ 
๔๙๓/๒๕๕๗  ๓๔๐ 
๔๙๔/๒๕๕๗  ๓๔๐ 
๔๙๖/๒๕๕๗  ๓๔๐ 
๔๙๗/๒๕๕๗  ๓๔๐ 
๔๙๘/๒๕๕๗  ๓๔๐ 
๔๙๙/๒๕๕๗  ๓๔๐ 
๕๐๒/๒๕๕๗  ๙๓๗ 
๕๐๔/๒๕๕๗ ๑๑๑ 
๕๐๕/๒๕๕๗ ๖๖, ๓๙๒ 
๕๐๗/๒๕๕๗ ๑๐, ๖๐๐ 
๕๑๐/๒๕๕๗ ๑๐๓๘ 
๕๑๑/๒๕๕๗  ๑๐๖๔ 
๕๑๔/๒๕๕๗ ๓๓๓ 
๕๑๙/๒๕๕๗ ๑๐๐๙ 
๕๒๐/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๕๒๑/๒๕๕๗ ๖๔๒ 
๕๒๔/๒๕๕๗ ๖๗๖ 
๕๒๕/๒๕๕๗ ๔๔๖, ๖๖๘ 
๕๒๙/๒๕๕๗ ๕๘๒, ๑๐๒๓ 
๕๓๐/๒๕๕๗ ๑๑๐๐ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๓๑/๒๕๕๗ ๖๘๖, ๖๘๘ 
๕๓๒/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๕๓๗/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๕๓๘/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๕๓๙/๒๕๕๗ ๙๖๘ 
๕๔๙/๒๕๕๗ ๑๑๒๓ 
๕๕๑/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๕๕๔/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๕๕๖/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๕๕๗/๒๕๕๗ ๓๒๑ 
๕๖๑/๒๕๕๗ ๑๑๒ 
๕๖๒/๒๕๕๗ ๓๖๕ 
๕๖๔/๒๕๕๗ ๓๙๔ 
๕๖๕/๒๕๕๗ ๙๔๕ 
๕๖๖/๒๕๕๗  ๑๑๐๗ 
๕๖๘/๒๕๕๗ ๑๐๕๕ 
๕๖๙/๒๕๕๗ ๑๐๙๓ 
๕๗๐/๒๕๕๗ ๘ 
๕๗๒/๒๕๕๗ ๔๗๐, ๖๒๗ 
๕๗๔/๒๕๕๗ ๑๑๓, ๕๒๔ 
๕๗๖/๒๕๕๗ ๒๗๕ 
๕๗๗/๒๕๕๗ ๑๐๓๙ 
๕๘๐/๒๕๕๗ ๙ 
๕๘๕/๒๕๕๗ ๕๒๘ 
๕๘๖/๒๕๕๗ ๘๕๒ 
๕๘๗/๒๕๕๗  ๑๑๐๕ 
๕๘๘/๒๕๕๗  ๑๑๐๕ 
๕๙๐/๒๕๕๗ ๓๗๔ 



 
 

๑๑๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๙๑/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๕๙๕/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๕๙๖/๒๕๕๗ ๒๕ 
๖๐๓/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๖๐๔/๒๕๕๗ ๔๘๘ 
๖๐๕/๒๕๕๗ ๑๐๓๖ 
๖๐๖/๒๕๕๗ ๑๐๒๔ 
๖๐๗/๒๕๕๗ ๑๑๐๑ 
๖๐๘/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๖๐๙/๒๕๕๗ ๙๐, ๕๐๒ 
๖๑๑/๒๕๕๗  ๑๐๖๕ 
๖๑๒/๒๕๕๗ ๒๙๙ 
๖๑๔/๒๕๕๗ ๙๗๓ 
๖๑๕/๒๕๕๗ ๖๓ 
๖๒๒/๒๕๕๗ ๓๓๖ 
๖๒๔/๒๕๕๗ ๖๔๙ 
๖๒๕/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๖๓๖/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๖๓๘/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๓๙/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๔๐/๒๕๕๗ ๕๖๐, ๙๐๑ 
๖๔๑/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๔๒/๒๕๕๗  ๖๔๙, ๑๑๑๑ 
๖๔๔/๒๕๕๗ ๑๐๓๙ 
๖๔๖/๒๕๕๗ ๑๓๒, ๘๖๔ 
๖๔๗/๒๕๕๗ ๔๗๔, ๖๘๔, ๙๐๒ 
๖๔๙/๒๕๕๗ ๔๒๙ 
๖๕๙/๒๕๕๗ ๒๔๑, ๔๕๙ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๖๖๐/๒๕๕๗  ๑๒๘ 
๖๗๑/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๗๒/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๗๕/๒๕๕๗  ๑๒๒ 
๖๗๖/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๖๗๗/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๗๘/๒๕๕๗ ๑๓๒, ๕๑๔, ๘๖๔ 
๖๘๐/๒๕๕๗ ๙๑๘ 
๖๘๒/๒๕๕๗ ๑๑ 
๖๘๖/๒๕๕๗ ๖๑๕ 
๖๘๗/๒๕๕๗ ๕๓๖ 
๖๙๑/๒๕๕๗ ๕๐๐ 
๖๙๒/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๙๓/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๙๔/๒๕๕๗ ๙๐๑ 
๖๙๗/๒๕๕๗  ๑๐๓๕ 
๖๙๘/๒๕๕๗  ๑๐๒๒ 
๗๐๐/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๗๐๔/๒๕๕๗  ๕๖๐, ๙๐๑ 
๗๐๕/๒๕๕๗ ๙๔๕ 
๗๐๘/๒๕๕๗  ๑๐๙๔ 
๗๐๙/๒๕๕๗ ๓๔๓ 
๗๑๐/๒๕๕๗ ๑๕๐ 
๗๑๒/๒๕๕๗ ๑๑๐ 
๗๑๓/๒๕๕๗  ๑๑๐๗ 
๗๑๔/๒๕๕๗ ๖๖ 
๗๑๖/๒๕๕๗ ๔๖๓ 
๗๑๗/๒๕๕๗ ๑๕๒, ๕๖๑ 



 
 

๑๑๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๗๑๘/๒๕๕๗ ๙๑๕, ๑๐๗๑ 
๗๑๙/๒๕๕๗  ๑๐๗๒ 
๗๒๐/๒๕๕๗ ๑๐๙๕ 
๗๒๑/๒๕๕๗ ๙๒๐ 
๗๒๔/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๗๒๖/๒๕๕๗ ๔๕๙ 
๗๒๘/๒๕๕๗ ๖๗๒ 
๗๓๑/๒๕๕๗ ๕๑๔, ๘๕๗ 
๗๓๖/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๗๓๘/๒๕๕๗ ๔๔๑ 
๗๓๙/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๗๔๐/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๗๔๒/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๗๔๓/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๗๔๔/๒๕๕๗ ๖๐๘, ๘๙๒ 
๗๔๗/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๗๔๘/๒๕๕๗  ๑๐๖๔ 
๗๕๑/๒๕๕๗ ๑๓๒, ๕๕๒ 
๗๕๒/๒๕๕๗ ๑๐๔๑ 
๗๕๔/๒๕๕๗ ๙๗ 
๗๕๕/๒๕๕๗ ๑๘๙, ๑๙๗ 
๗๕๖/๒๕๕๗ ๖๐๙ 
๗๕๘/๒๕๕๗ ๓๖, ๕๖ 
๗๕๙/๒๕๕๗ ๑๘๙ 
๗๖๐/๒๕๕๗ ๔๐ 
๗๖๒/๒๕๕๗ ๕๕ 
๗๖๕/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๗๖๖/๒๕๕๗  ๑๕๒ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๗๗๐/๒๕๕๗ ๒๙๙ 
๗๗๑/๒๕๕๗ ๔๒๖ 
๗๗๓/๒๕๕๗ ๘๕ 
๗๗๗/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๗๗๘/๒๕๕๗ ๖ 
๗๗๙/๒๕๕๗ ๙๒๑ 
๗๘๑/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๗๘๓/๒๕๕๗ ๘๙๘ 
๗๘๔/๒๕๕๗ ๖๘๓ 
๗๘๖/๒๕๕๗ ๖๙๑ 
๗๘๘/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๗๘๙/๒๕๕๗ ๑๔๑, ๕๖๓ 
๗๙๐/๒๕๕๗ ๑๑๐๗, ๑๑๒๐ 
๗๙๑/๒๕๕๗ ๑๐๕๖ 
๗๙๔/๒๕๕๗ ๕๒๖, ๕๗๙ 
๗๙๕/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๘๐๑/๒๕๕๗ ๑๓๕ 
๘๐๒/๒๕๕๗ ๕๑๙ 
๘๐๘/๒๕๕๗ ๕๘๒ 
๘๑๐/๒๕๕๗ ๗๐ 
๘๑๓/๒๕๕๗  ๑๗๘ 
๘๑๔/๒๕๕๗  ๑๒๘ 
๘๑๘/๒๕๕๗ ๘๖, ๘๓๑ 
๘๒๑/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๘๒๒/๒๕๕๗ ๗๘ 
๘๒๔/๒๕๕๗  ๕๖๐ 
๘๒๖/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๘๒๘/๒๕๕๗  ๑๒๘ 



 
 

๑๑๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๘๓๐/๒๕๕๗ ๙๙, ๕๑๑, ๘๔๐ 
๘๓๑/๒๕๕๗  ๑๐๖๔ 
๘๓๒/๒๕๕๗ ๑๐๓๖ 
๘๓๕/๒๕๕๗ ๘๒๐ 
๘๓๖/๒๕๕๗  ๑๕๒ 
๘๓๘/๒๕๕๗  ๖๑๔ 
๘๔๐/๒๕๕๗  ๑๐๙๓, ๑๐๙๔ 
๘๔๒/๒๕๕๗  ๑๐๓๘ 
๘๔๓/๒๕๕๗ ๒๑๗ 
๘๔๕/๒๕๕๗ ๙๑ 
๘๔๖/๒๕๕๗ ๘๖๐ 
๘๕๐/๒๕๕๗ ๑๓๕, ๔๐๙, ๕๑๔, ๕๖๔, ๘๖๙
๘๕๑/๒๕๕๗ ๔๓๐ 
๘๕๓/๒๕๕๗ ๔๗๐ 
๘๕๔/๒๕๕๗ ๘๒๒ 
๘๖๖/๒๕๕๗ ๑๔๑, ๕๖๕ 
๘๖๗/๒๕๕๗  ๔๘๒, ๖๙๐ 
๘๖๘/๒๕๕๗ ๒๕๙, ๔๘๒, ๖๙๐, ๗๖๖ 
๘๖๙/๒๕๕๗  ๒๕๙, ๔๘๒, ๖๙๐ 
๘๗๑/๒๕๕๗ ๑๖๙, ๕๕๖ 
๘๗๔/๒๕๕๗ ๙๖๕ 
๘๘๑/๒๕๕๗  ๑๑๓ 
๘๘๓/๒๕๕๗ ๕๖๙, ๕๙๐ 
๘๘๔/๒๕๕๗ ๕๗๑, ๕๗๙ 
๘๘๖/๒๕๕๗ ๙๗๐ 
๘๘๗/๒๕๕๗  ๑๑๐๗ 
๘๘๙/๒๕๕๗ ๓๕๓ 

๘๙๘-๙๐๐/๒๕๕๗ ๘๗๒ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๙๐๑/๒๕๕๗  ๑๐๙๒ 
๙๐๔/๒๕๕๗ ๑๐๔, ๕๑๘ 
๙๐๕/๒๕๕๗ ๑๗๒ 
๙๐๖/๒๕๕๗  ๑๒๘ 
๙๑๑/๒๕๕๗  ๑๑๓ 
๙๑๓/๒๕๕๗ ๒๗๕ 

๙๑๔/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ) ๙๙๗ 
๙๑๖/๒๕๕๗ ๒๕๒ 
๙๑๗/๒๕๕๗ ๕๔, ๔๙๕ 
๙๒๐/๒๕๕๗ ๘๘๐ 
๙๒๔/๒๕๕๗ ๔๗๔ 
๙๒๘/๒๕๕๗ ๔๑๖ 
๙๒๙/๒๕๕๗  ๕๙๕ 
๙๓๒/๒๕๕๗ ๕๑๕, ๘๕๘ 
๙๓๓/๒๕๕๗ ๒๔๗ 
๙๓๘/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๙๓๙/๒๕๕๗ ๒๔๑, ๔๕๙ 
๙๔๐/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๙๔๑/๒๕๕๗ ๒๗๖ 
๙๔๒/๒๕๕๗ ๑๑๐๘ 
๙๔๔/๒๕๕๗  ๑๐๖๔ 
๙๔๖/๒๕๕๗ ๒๒๒ 
๙๕๗/๒๕๕๗  ๑๒๘ 
๙๖๑/๒๕๕๗ ๔๓๑ 
๙๖๒/๒๕๕๗  ๑๐๙๐ 
๙๖๓/๒๕๕๗ ๔๗๑ 
๙๖๔/๒๕๕๗ ๑๑๐๑ 
๙๖๗/๒๕๕๗ ๑๐๖๓ 



 
 

๑๑๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๙๖๙/๒๕๕๗ ๘๗๔ 
๙๗๐/๒๕๕๗ ๒๕๙, ๔๗๔ 
๙๗๓/๒๕๕๗ ๑๒๓, ๙๖๘ 
๙๗๕/๒๕๕๗  ๑๑๑๑ 
๙๗๖/๒๕๕๗ ๑๐๕๗ 
๙๗๗/๒๕๕๗  ๑๑๑๓ 
๙๗๘/๒๕๕๗ ๗๖, ๑๑๑๑ 
๙๘๑/๒๕๕๗ ๒๐๖ 
๙๘๓/๒๕๕๗ ๑๔๒ 
๙๘๕/๒๕๕๗ ๒๒๒ 
๙๘๘/๒๕๕๗ ๓๒๑ 
๙๘๙/๒๕๕๗ ๓๔๒ 
๙๙๐/๒๕๕๗ ๖๔, ๘๑๑ 
๙๙๒/๒๕๕๗ ๑๐๗๓ 
๙๙๓/๒๕๕๗ ๕๗๕ 
๙๙๖/๒๕๕๗  ๑๐๗๑ 
๙๙๗/๒๕๕๗ ๙๖ 
๙๙๘/๒๕๕๗ ๑๑๑๑ 
๑๐๐๑/๒๕๕๗ ๔๗๑ 
๑๐๐๒/๒๕๕๗ ๓๔๑ 
๑๐๐๖/๒๕๕๗ ๔๘๒ 
๑๐๐๗/๒๕๕๗ ๑๓๑ 
๑๐๑๐/๒๕๕๗ ๘๘๑ 
๑๐๑๒/๒๕๕๗ ๘๒๔ 
๑๐๑๓/๒๕๕๗ ๑๑๑๑ 
๑๐๑๕/๒๕๕๗ ๙๕๖ 
๑๐๑๗/๒๕๕๗ ๑๑๐๗ 
๑๐๒๑/๒๕๕๗ ๔๔๐ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๐๒๒/๒๕๕๗ ๒๒๗, ๔๒๓ 
๑๐๒๓/๒๕๕๗ ๑๕๐ 
๑๐๒๕/๒๕๕๗ ๔๒๔ 
๑๐๒๗/๒๕๕๗ ๑๐๔๑ 
๑๐๓๐/๒๕๕๗ ๕๒๙ 
๑๐๓๑/๒๕๕๗ ๕๑๕ 
๑๐๓๓/๒๕๕๗ ๔๖๐ 
๑๐๓๕/๒๕๕๗ ๓๖๖ 
๑๐๓๙/๒๕๕๗ ๔๔๕, ๕๕๐ 
๑๐๔๐/๒๕๕๗ ๒๗๗ 
๑๐๔๒/๒๕๕๗ ๔๙๓ 
๑๐๔๓/๒๕๕๗ ๒๙๙ 
๑๐๔๔/๒๕๕๗ ๔๖๔ 
๑๐๕๐/๒๕๕๗ ๖๗ 
๑๐๕๓/๒๕๕๗ ๙๖๘ 
๑๐๕๕/๒๕๕๗ ๔๙ 
๑๐๕๖/๒๕๕๗ ๑๐๙๐ 
๑๐๕๗/๒๕๕๗ ๔๖๕, ๘๙๓ 
๑๐๕๘/๒๕๕๗ ๔๗๑, ๗๕๓ 
๑๐๖๐/๒๕๕๗ ๕๐๑ 
๑๐๖๓/๒๕๕๗ ๒๗๐, ๕๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๑/๒๕๕๘ ๗๑๖ 
คบ.๓/๒๕๕๘ ๔๖๕, ๖๐๔ 
คบ.๖/๒๕๕๘ ๑๐๒, ๕๔๔ 
คบ.๘/๒๕๕๘  ๑๐๙๐ 
คบ.๑๑/๒๕๕๘ ๖๓๕ 
คบ.๑๒/๒๕๕๘ ๔๖๘ 
คบ.๓๐/๒๕๕๘ ๙๐ 
คส.๓/๒๕๕๘  ๑๑๑๔ 
คส.๔/๒๕๕๘ ๔๘๓, ๖๐๔ 
คส.๕/๒๕๕๘  ๑๑๑๔ 
คส.๖/๒๕๕๘ ๔๘๔, ๖๘๘ 
คส.๗/๒๕๕๘ ๙๕๕, ๑๐๖๓ 
คส.๘/๒๕๕๘ ๙๙๘ 
๒/๒๕๕๘ ๓๗๙, ๔๙๓ 
๓/๒๕๕๘  ๓๔๑ 
๕/๒๕๕๘ ๑๙๘ 
๘/๒๕๕๘  ๑๐๙๔ 
๑๓/๒๕๕๘ ๔๑๙ 
๑๕/๒๕๕๘ ๘๔, ๒๔๑, ๖๔๘ 
๑๖/๒๕๕๘ ๙๕, ๖๗๙ 
๑๗/๒๕๕๘ ๒๒๔, ๖๗๔ 
๑๙/๒๕๕๘  ๓๔๑ 
๒๑/๒๕๕๘  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๓/๒๕๕๘  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๕/๒๕๕๘  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๒๖/๒๕๕๘ ๑๙๔ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๗/๒๕๕๘ ๒๔๙, ๘๙๔ 
๓๒/๒๕๕๘ ๙๕, ๖๘๐ 
๓๔/๒๕๕๘ ๒๗๗ 
๓๕/๒๕๕๘ ๒๔๙, ๔๘๒, ๖๑๐ 
๓๖/๒๕๕๘ ๘๐, ๒๒๘, ๓๙๒, ๔๕๑, ๕๒๒ 
๓๘/๒๕๕๘ ๙๒, ๔๐๘ 
๓๙/๒๕๕๘  ๙๕, ๖๘๐ 
๔๒/๒๕๕๘ ๒๒๕, ๔๔๘, ๖๙๖ 
๔๓/๒๕๕๘ ๙๑, ๖๖๙ 
๔๖/๒๕๕๘ ๖๑๗ 
๕๑/๒๕๕๘ ๒๓๔ 
๕๒/๒๕๕๘ ๑๑๑๐ 
๕๔/๒๕๕๘ ๒๔๗, ๔๖๔, ๖๐๑ 
๕๕/๒๕๕๘ ๖๑๕ 
๖๒/๒๕๕๘  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๖๔/๒๕๕๘ ๔๐๙, ๔๖๙, ๖๐๕ 
๖๘/๒๕๕๘ ๓๖๗ 
๖๙/๒๕๕๘ ๖๘ 
๗๐/๒๕๕๘ ๔๑๘ 
๗๑/๒๕๕๘  ๑๑๐๗ 
๗๓/๒๕๕๘ ๑๓๑ 
๗๙/๒๕๕๘ ๒๑๘ 
๘๑/๒๕๕๘ ๖๐๒, ๗๕๒ 
๘๒/๒๕๕๘ ๗๘ 
๘๔/๒๕๕๘  ๑๑๐๕, ๑๑๑๑ 
๘๘/๒๕๕๘ ๘๒๖ 
๙๐/๒๕๕๘ ๘๔๕ 
๙๓/๒๕๕๘ ๒๐๙ 



 
 

๑๑๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๙๕/๒๕๕๘ ๔๔๒ 
๙๖/๒๕๕๘  ๙๐๑ 
๙๗/๒๕๕๘ ๙๐๖ 
๑๐๑/๒๕๕๘ ๕๐๔ 
๑๐๒/๒๕๕๘ ๘๒๗ 
๑๐๕/๒๕๕๘  ๑๐๖๔ 
๑๑๓/๒๕๕๘ ๑๖๙ 
๑๒๐/๒๕๕๘ ๘๕ 
๑๒๒/๒๕๕๘ ๑๕๒ 
๑๒๔/๒๕๕๘ ๖๐๔ 
๑๒๗/๒๕๕๘ ๘๑ 
๑๓๐/๒๕๕๘ ๗๔ 
๑๔๗/๒๕๕๘ ๖๔ 
๑๕๐/๒๕๕๘ ๑๓๑ 
๑๖๑/๒๕๕๘  ๑๐๖๓ 
๑๖๔/๒๕๕๘ ๘๗๘ 

๒๔๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ) ๗๗๓ 
๒๔๒/๒๕๕๘ ๖๕๖ 

 
 











                                                                                                          
 
                                                                                                        

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น

คณะผูจัดทํา 
 

ผูจัดทํา 
นายปยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  ปฏิบัติหนาที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายไพบูลย เสียงกอง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายประสิทธิ์ศักด์ิ มีลาภ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายไชยเดช ตันติเวสส รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธาน ี  
นายอนุพงศ สุขเกษม ตลุาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  ประจําศาลปกครองสูงสุด 
นายสุเมธ เดียวอิศเรศ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  ประจําศาลปกครองสูงสุด 
นายไพโรจน มินเด็น ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน  
  ประจําศาลปกครองสูงสุด 
นายรังสิกร อุปพงศ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง 
นายวชิระ ชอบแตง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง 
นายประเวศ รักษพล ตุลาการศาลปกครองสงขลา 
นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช 
นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวินัย รุงรักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวิรัช รวมพงษพัฒนะ  ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายไกรรัช เงยวิจิตร รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
  รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ 
  สํานักงานศาลปกครอง   
นายเสิน ครองระวะ ผูเชี่ยวชาญดานคดีปกครอง รักษาการในตําแหนง
  ผูอํานวยการสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายยงยุทธ อนุกูล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิชาการ 
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ผูรวบรวมขอมูล 
ภาค ๑ ภาคทั่วไป 
นายมาโนช นามเดช นางสาวบุญญาดา พัฒนะบํารุงรส 
นางสาวอัญชลี นักบริตน นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน 
นายสฤษฏพงศ ภูเพชร นายเอกพงศ เพชรโชติ 
นายคมสันต ธรรมนิติรักษ นายวันชัย นวลเขียว 
นางสาวรําไพ พาลี นายพิเชฐ เรืองนุน 
 

ภาค ๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง 
นางสาวปรานี สุขศรี  นางสาวสุรีย เผาสุขถาวร  
นายปยะศาสตร ไขวพันธุ นายเจตน สถาวรศีลพร 
นางสาวเพ็ญนภา พจชมานะวงศ นายวิริยะ  วัฒนสุชาติ 
นางกรรณิกา สินธิพงษ นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ 
นางสาวปริตตา สดสงา นางสาวธัญธร ปงประเสริฐ 
นางสาวพัชราภรณ ศิริวิมลกุล นายอนันต คงเครือพันธุ 
นายสมชาย จิตการุณ นางสาวสุนันทา ศรีเพ็ง 
นางสาวมาริสา แกวนอย นายเจษฎา พรไชยา 
นายไชยรัตน แขวงโสภา นางสาวพจนีย แดนประเทือง  
นางสาววรวรรณ ชลินทรวัฒน นางสาวฐิติพร ปานไหม  
นายณัฐพล ลือสิงหนาท นางสาวจารุณี กิจตระกูล 
นายสัญญา นวลเจริญ นายนิรัญ อินดร 
นางสาวสิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี 
นายเอกสิทธิ์ วินิจกุล นางสาวนิตา บุณยรัตน 
นางสาวปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ นายนรินทร อิธิสาร 
นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล นางสาวขนิษฐา เติมตฤษณา 
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ นายนวพรพล ไชยศิริ 
นางสาววรารัตน ไคขุนทด นายโรม ทีปะปาล 
นางสาวฤทัยรัตน ปทุมานนท นายเอกสิทธิ์ จันตะมา 
นางสาวพนมดา หลิมสกุล นายเทพประสิทธิ์ ทองสิน 
นางวชิราภรณ อนุกูล นางสาวสุชาดา ศรีเกลี้ยง 
นางจักราวดี มนูญพงศ นายสาธิต ศรีทอง 
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นายชัชวาล ขวัญแยม นางสาวรัฐญา สุขธรรมนิยม 
นายพัชรพล เตียวัฒนานนท นายชวิศ เหลาปยสกุล 
นางสาวลัคนาวดี สายมิตร นางสาววิภาวี อุยถาวร 
นางพีรญา ธีระกุล วิศิษฐพรหม นางสาวสุขฉวี รักตประจิต 
นางสาวปญญอนงค พากเพียร นายปรีดา โชติมานนท 
นางสาววีรดา ติวะสุระเดช นางสาวนุศณา แกวมา 
นางสาวนวรรถพร สัตยารักษ นางสาวปณณธร เพ็ญศิริพันธ 
นางสาวชุติมา ภูบุญเต็ม นางสาวมยุรฉัตร วุฒิยาน 
นางสาวกานตชิตา ชิตานนท นายสรวิศ เริ่มสุกรี 
นางสาวดวงแกว เกิดจันทร นางสาวจุฑามาศ สุรินทร 
นางสาวนันทรัตน ปญญา 
 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
นายเสิน ครองระวะ ผูเชี่ยวชาญดานคดีปกครอง รักษาการในตําแหนง
  ผูอํานวยการสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายสุดชาย ชาญณรงค พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นางสาวอมรรัตน ปยะดํารง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นายนพดล วิเวกแวว พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
 
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ 
นายไชยรัตน แขวงโสภา พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นายพิเชฐ เรืองนุน พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 


	1 รองปก ภาค ๑ ภาคทั่วไป
	2 คำนำ มีลายเซ็นต์ท่านปิยะ-หมายเหตุคณะผู้จัดทำ
	3 สารบัญ (ภาค 1)
	4 บทที่ 1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
	5 บทที่ 2 หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ
	6 บทที่ 3 อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
	7 บทที่ 4 เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง
	8 บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
	9 ใบปะหน้าภาคผนวก
	10 ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด (ภาค 1)
	11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ
	12 คณะผู้จัดทำ

