


 

 
 
 
 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด  
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๖๒ 



 

สารบัญ 
ก. เรียงเลขค าสั่ง/ค าพิพากษา 

 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
เรื่อง 

การประชุมใหญ่ 
ครั้งที ่

หน้า 

๘๔/๒๕๔๔ ขอให้เพิกถอนการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการ
รับรองผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้ ง 
ที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร 

๔/๒๕๔๔ ๑ 

๑๑๓/๒๕๔๔ การกระทําอย่างใดเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งไม่อยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

๗/๒๕๔๔ ๘ 

๑๕๑/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ดุลพินิจ
ดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓/๒๕๔๕ ๑๓ 

๒๐๒/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

๑-๒/๒๕๔๕ ๑๖ 

๒๕๙/๒๕๔๕ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองกลางตาม
มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา
กรณีพ้นระยะเวลาการฟูองคดีก่อนศาลปกครองเปิดทําการ 

๘/๒๕๔๕ ๒๑ 

๒๖๒/๒๕๔๕ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองกลางตาม
มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา
กรณีพ้นระยะเวลาการฟูองคดีก่อนศาลปกครองเปิดทําการ 

๘/๒๕๔๕ ๒๕ 

๒๗๑/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

๗/๒๕๔๕ ๒๙ 

๓๓๗/๒๕๔๕ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

๕-๖/๒๕๔๕ ๓๒ 

๓๖๔/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

๙/๒๕๔๕ ๓๕ 

๓๖๕/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

๙/๒๕๔๕ ๓๘ 

๔๒๗/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

๙/๒๕๔๕ ๔๑ 

๔๓๖/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่
ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีอาญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑๐/๒๕๔๕ ๔๕ 

๔๕๒/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับกําหนดเวลาฟูองคดีกรณีการละเลยต่อหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครอง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑๓/๒๕๔๕ ๕๐ 



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๔๗๙/๒๕๔๕ คดีพิพาทเก่ียวกับอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบการกระทํา
ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง 

๑๒/๒๕๔๕ ๕๔ 

๔๙๒/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครองในการขยายระยะเวลาการยื่น
คําร้องอุทธรณ์ 

๑๒/๒๕๔๕ ๕๘ 

๕๐๓/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับกําหนดเวลาฟูองคดีกรณีการละเลยต่อหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครอง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑๓/๒๕๔๕ ๖๓ 

๕๗๓/๒๕๔๕ การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕/๒๕๔๕ ๖๖ 

๖๐๖/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

๑๖/๒๕๔๕ ๖๙ 

๖๒๒/๒๕๔๕ ข้อพิพาทเก่ียวกับสัญญาร่วมการงานและร่วมทุนขยายบริการโทรศัพท์ 
๑.๕ ล้านเลขหมายในภูมิภาค 

๑๗/๒๕๔๕ ๗๒ 

๖๕๔/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดี กรณีผู้ฟูองคดีนําคดีที่เหตุแห่งการ
ฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการมาฟูองต่อศาลปกครอง
หลังจากท่ีศาลปกครองเปิดทําการแล้ว 

๑๘/๒๕๔๕ ๗๙ 

๘/๒๕๔๖ ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔/๒๕๔๕ ๘๓ 

๘๔/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ โดยสาร 
ปรับอากาศร่วมบริการมีมติไม่อนุมัติคําขอเปิดเส้นทางรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศของผู้ฟูองคด ี

๑๙/๒๕๔๕ ๘๗ 

๑๑๕/๒๕๔๖ - คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งให้ชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญาให้ข้าราชการ
ไปศึกษาหรืออบรมให้เสร็จสิ้นก่อนอนุมัติโอนไปรับราชการในส่วน
ราชการอ่ืน 
- ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดี กรณีผู้ ฟูองคดีนําคดีที่ เหตุ 
แห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองหลังจากท่ีศาลปกครองเปิดทําการแล้ว 

๒/๒๕๔๔ 
 

 
๑๘/๒๕๔๕ 

๙๑ 
 
 

๙๑ 

๑๕๙/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา ละเมิดอันเกิดจากการก่อสร้างทางหลวง 
 

๒/๒๕๕๖ ๙๖ 

๑๖๑/๒๕๔๖ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการฟูองคดีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อํานาจของคณะกรรมการ บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล 

๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
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ค าพิพากษา 
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๑๖๒/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาธนารักษ์จังหวัด
เชียงใหม่ และการตกลงด้วยวาจาเพ่ิมเติมจากสัญญาจ้างดังกล่าว 
เป็นข้อพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือไม่ 

๓/๒๕๔๖ ๑๐๗ 

๑๖๗/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อยู่ ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๔/๒๕๔๖ ๑๑๐ 

๒๐๐/๒๕๔๖ การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕/๒๕๔๖ ๑๑๓ 

๒๑๒/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ต่อเนื่องของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) 

๘-๙/๒๕๔๖ ๑๑๗ 

๒๑๙/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ต่อเนื่องของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) 

๘-๙/๒๕๔๖ ๑๒๐ 

๒๓๑/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดี กรณีผู้ฟูองคดีนําคดีที่เหตุแห่งการ
ฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการมาฟูองต่อศาลปกครอง
หลังจากท่ีศาลปกครองเปิดทําการแล้ว 

๑๘/๒๕๔๕ ๑๒๔ 

๒๖๐/๒๕๔๖ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธินําคดีมาฟูองคดีต่อศาลปกครองกรณีผู้มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาอันสมควร 

๖-๗/๒๕๔๖ ๑๒๗ 

๒๘๗/๒๕๔๖ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๔/๒๕๔๖ ๑๓๑ 

๓๓๓/๒๕๔๖ 
 

การพิจารณามีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ชะลอการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

๒๐/๒๕๔๖ ๑๓๖ 

๓๓๕/๒๕๔๖ 
 

ความเป็นผู้เสียหายในคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
มติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมติของที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๑๐/๒๕๔๖ ๑๔๐ 

๓๙๔/๒๕๔๖ 
 

การแจ้งสิทธิในการลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ เป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ 

๑๖/๒๕๔๖ ๑๔๕ 

๔๑๗/๒๕๔๖ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ต่อเนื่องของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) 

๘-๙/๒๕๔๖ ๑๕๐ 

๔๘๗/๒๕๔๖ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการงดให้บริการโทรศัพท์ตามสัญญาเช่าโทรศัพท์ 
คู่สาย/วงจรเช่า 

๑๗/๒๕๔๖ ๑๕๔ 
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๔๙๓/๒๕๔๖ คดีพิพาทเก่ียวกับการปิดทางสาธารณะซึ่งอยู่ในที่ราชพัสดุ 
 

๑๘/๒๕๔๖ ๑๕๘ 

๕๐๕/๒๕๔๖ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณาคําร้องขอถอดถอน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากตําแหน่ง อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๒๑/๒๕๔๖ ๑๖๑ 

๕๔๕/๒๕๔๖ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่ งให้ลูกจ้างชั่วคราว 
ออกจากงาน เป็นคดีพิพาทอยู่ ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองหรือไม่ 

๑๙/๒๕๔๖ ๑๗๕ 

๕๖๕/๒๕๔๖ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๒/๒๕๔๖ ๑๗๙ 

๕๗๔/๒๕๔๖ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้ก่อสร้าง 
ทางหลวงตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทาง
และขยายทางหลวงจังหวัดในท้องที่ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๔๗ 

๒๓/๒๕๔๖ ๑๘๕ 

๖๙๗/๒๕๔๖ 
 

ปัญหาระยะเวลาการฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ซึ่งเป็นข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนก่อนศาลปกครองเปิดทําการ 

๒๔/๒๕๔๖ ๑๘๙ 

๒๗๔/๒๕๔๗ 
 

คําสั่งของศาลปกครองที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา จะถือว่าเป็นคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 

๑๕/๒๕๔๖ ๑๙๔ 

๔๖๒-๔๖๔/
๒๕๔๗ 

 

ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้รับจ้างหยุด 
การทํางาน และขยายอายุสัญญาจ้างก่อสร้างถนนและสัญญาจ้าง 
ขุดลอกลําห้วย 

๒-๓/๒๕๔๗ ๑๙๘ 

๔๘๑/๒๕๔๗ 
 

คดีพิพาทที่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวพันกันระหว่างการกระทําทาง
ปกครองกับสิทธิในที่ดิน 

๔/๒๕๔๗ ๒๐๔ 

๕๐๔/๒๕๔๗ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการขุดลอกลําห้วย
สาธารณะ 

๗-๘/๒๕๔๗ ๒๐๙ 

๕๘๓/๒๕๔๗ ปัญหากรณีคําร้องขอเพ่ิมเติมคําฟูองหรือคําคัดค้านคําให้การ  
 

๕/๒๕๔๗ ๒๑๓ 

๗๒๖/๒๕๔๗ 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๖/๒๕๔๗ ๒๑๗ 

๙๐๒/๒๕๔๗                                                               
                                

๑๐/๒๔๔๗ ๒๒๑ 

๔๗-๔๘/๒๕๔๘                                                       
                          

๙/๒๔๔๗ ๒๒๔ 

    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๕๑/๒๕๔๘   ั                                                               
                                                          

๑๒/๒๔๔๗ ๒๒๙ 

๖๐/๒๕๔๘   ั                                                               
                                                          

๑๒/๒๔๔๗ ๒๓๔ 

๖๑/๒๕๔๘   ั                                                               
                                                          

๑๒/๒๔๔๗ ๒๓๘ 

๘๔/๒๕๔๘   ั                                                               
                                                          

๑๒/๒๔๔๗ ๒๔๒ 

๘๗/๒๕๔๘   ั                                                               
                                                          

๑๒/๒๔๔๗ ๒๔๗ 

๘๘/๒๕๔๘   ั                                                               
                                                          

๑๒/๒๔๔๗ ๒๕๒ 

๑๕๔/๒๕๔๘                                                             
            ู้                         

๑๓/๒๔๔๗ ๒๕๖ 

๔๔๒/๒๕๔๘   ั                                                      
                                   

๑/๒๔๔๘ ๒๖๐ 

๔๔๓/๒๕๔๘   ั                                                      
                                   

๑/๒๔๔๘ ๒๖๔ 

๔๔๔/๒๕๔๘   ั                                                      
                                   

๑/๒๔๔๘ ๒๖๘ 

๔๘๐/๒๕๔๘                                                         
                          

๔/๒๔๔๗ ๒๗๑ 

๔๘๕/๒๕๔๘                                                         
                          

๔/๒๔๔๗ ๒๗๔ 

๗๕/๒๕๔๙                                                                 
                                                       
                              ๒๕๓๐ 

๒/๒๕๔๘ ๒๗๗ 

๘๖/๒๕๔๙                  นํา                                  ๒๕๔๗ 
                                                 ๒๕๔๗ 
                                                    ฎ       
                      

๓/๒๕๔๘ ๒๘๓ 

๓๑๓/๒๕๔๙                                                       
                                                          
                  ๕                 

๑/๒๕๔๙ ๒๘๖ 

    
    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๕๕๒/๒๕๔๙                                                                  
                                                            
    ๓๑๘  /๓๘                                           
                       ู  

๒/๒๕๔๙ ๒๙๒ 

๕๘๗/๒๕๔๙                                                  
                                                    ข้    
                        ๗๘                             
                                                     
     ๒๕๔๓                ๕๗            ๓             
                               ำ                     

๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 

๕๘๘/๒๕๔๙                                              ำ                
                                                   
                                                           
                                                             
     ๒๔๙๐ 

๓/๒๕๔๙ ๓๐๑ 

๗๑๘/๒๕๔๙                                                                  
                                                          
                                                           
                                                 
                                                                     
                                                                   
                                                                ๑ 
(                

๖/๒๕๔๙ ๓๐๔ 

๕๙๕/๒๕๕๐                                                          
                                                        
                                             

๑/๒๕๕๐ ๓๐๙ 

๕๕/๒๕๕๔   ั                                                         
                           

๑/๒๕๕๓ ๓๑๖ 

๕๖/๒๕๕๔   ั                                                         
                           

๑/๒๕๕๓ ๓๒๑ 

๙๕/๒๕๕๔   ั                                                         
                           

๑/๒๕๕๓ ๓๒๕ 

๙๗/๒๕๕๔   ั                                                         
                        

๑/๒๕๕๓ ๓๒๙ 

๑๓๒/๒๕๕๔   ั                                                         
                           

๑/๒๕๕๓ ๓๓๔ 



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๓๔๗/๒๕๕๔   ั                                                         
                           

๑/๒๕๕๓ ๓๓๙ 

๘๘๓/๒๕๕๖ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องทั้งสามยื่นคําร้องต่อศาลปกครอง
ให้ เพิกถอนคําสั่ งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ  
เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๗/๒๕๕๖ ๓๔๔ 

๙๑๕/๒๕๕๖ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคผู้ถูกฟูองคดี 
กําหนดอัตราค่าบํารุงเสาไฟฟูา ค่าธรรมเนียม ในการอนุญาตพาดสายส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับเสาไฟฟูาและค่าประกันของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม ่

๔/๒๕๕๕ ๓๕๕ 

๔๒๐/๒๕๕๗ กรณีหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทน 
ต่อมา เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐจึงฟูองทายาท
ของเจ้าหน้าที่ให้รับผิดแทน กรณีนี้ศาลปกครองจะรับคําฟูองดังกล่าวไว้
พิจารณาได้หรือไม ่

๕-๖/๒๕๕๖ ๓๕๘ 

๙๑๔/๒๕๕๗ ปัญหาเกี่ ยวกั บกรณี ที่ ผู้ ถู ก ฟู องคดี ได้ โต้ แย้ ง เขตอํ านาจศาล 
โดยในระหว่างรอการพิจารณาไว้ชั่ วคราวตามมาตรา ๑๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่รับฟูองมีอํานาจมีคําสั่ง
เกี่ยวกับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟูองคดีหรือไม่ 

๑๑/๒๕๕๖ ๓๖๔ 

๘๑/๒๕๕๘ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
อันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

๔/๒๕๕๗ ๓๗๐ 

๒๓๙/๒๕๕๘ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสี ยหายครบถ้ วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูอง
คดีอันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่ง 
ทางปกครองตามกฎเฉพาะ 

๕/๒๕๕๗ ๓๗๔ 

    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๒๔๐/๒๕๕๘ 
 

ปัญหาการนับระยะ เวลาการ ฟูองคดี ตามมาตรา  ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งทางปกครอง 
แต่ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีมาฟูองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น  
ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟูอง 
ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ 

๖/๒๕๕๗ 
๗/๒๕๕๗  

และ 
๑๒/๒๕๕๗ 

๓๗๗ 

๒๔๑/๒๕๕๘ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
อันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

๔/๒๕๕๗ ๓๘๑ 

๒๔๙/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
อันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

๔/๒๕๕๗ ๓๘๘ 

๒๕๒/๒๕๕๘ 
 

ปัญหาการนับระยะ เวลาการ ฟูองคดี ตามมาตรา  ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ ฟูองคดียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่ง 
ทางปกครอง แต่ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือคําร้องทุกข์ไม่ได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดี
ไม่ได้นําคดีมาฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  

๖/๒๕๕๗ 
๗/๒๕๕๗  

และ 
๑๑/๒๕๕๗ 

๓๙๘ 



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๓๔๒/๒๕๕๘ ปัญหาการนับระยะ เวลาการ ฟูองคดี ตามมาต รา  ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งทางปกครอง 
แต่ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีมาฟูองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น  
ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟูอง 
ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ 

๖/๒๕๕๗ 
๗/๒๕๕๗  

และ 
๑๒/๒๕๕๗ 

๔๐๓ 

๓๗๑/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสี ยหายครบถ้ วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูอง
คดีอันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่ง 
ทางปกครองตามกฎเฉพาะ 

๕/๒๕๕๗ ๔๐๗ 

๓๗๑/๒๕๕๘ ปัญหาการนับระยะ เวลาการ ฟูองคดี ตามมาตรา  ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ ฟูองคดียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่ง 
ทางปกครอง แต่ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือคําร้องทุกข์ไม่ได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดี
ไม่ได้นําคดีมาฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  

๖/๒๕๕๗ 
๗/๒๕๕๗  

และ 
๑๑/๒๕๕๗ 

๔๐๗ 

๔๕๘/๒๕๕๘ การพิจารณาคดีหมายเลขดําที่ อ.๕๙๕/๕๔ และคําร้องที่ ๒๕๓/๕๖ มี
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า กรณีตามข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวถือเป็นการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วซึ่งต้องห้าม
ตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม ่

๙/๒๕๕๗ ๔๑๑ 

๑๔๙/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการโดยมีกรณีที่ต้องวินิจฉัย
ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ 

๑/๒๕๕๘ ๔๑๕ 

    
    
    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๒๙๐/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับการฟูองกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟูองคดี ในคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ฟูองคดีต่อศาลขอให้เพิก
ถ อ น คํ า สั่ ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ สั่ ง ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ช ด ใ ช้ 
ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลั งหรื อ
กรมบัญชีกลาง 

๕/๒๕๕๘ ๔๒๖ 

๒๙๑/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับการฟูองกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟูองคดี ในคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ฟูองคดีต่อศาลขอให้เพิก
ถ อ น คํ า สั่ ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ สั่ ง ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ช ด ใ ช้ 
ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลั งหรื อ
กรมบัญชีกลาง 

๕/๒๕๕๘ ๔๓๑ 

๓๖๑/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับคําร้องขอให้เพิกถอนคําสั่งในชั้นบังคับคดีของตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด (ตุลาการเจ้าของสํานวน) ที่สั่งว่าผู้ถูกฟูองคดีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตามคําพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และขอให้มีคําสั่งใหม่ตามคําขอของผู้ฟูองคดี  (คดีหมายเลขแดงที่  
ฟ.๓๕/๕๐) และการฟูองคดีเพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  
โดยให้โอนทรัพย์สินคืนให้ครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐  

๒/๒๕๕๘ 
และ ๑/๒๕๕๙ 

๔๔๓ 

๓๘๐/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบริษัท  
พีซเทเลวิชั่น จํากัด ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 

๓/๒๕๕๘ ๔๕๕ 

๔๒๔/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๔๖๕ 

๔๒๗/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๔๖๙ 

๔๓๒/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๔๗๖ 

๔๕๒/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๔๘๑ 

๔๗๔/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๔๘๗ 

๔๗๖/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๔๙๗ 

    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๕๗๔/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๕๑๓ 

๑๔๓๐/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๕๘๕ 

๒๕๖/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  

๗/๒๕๕๘ ๔๒๐ 

๓๑๘/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๔๓๖ 

๓๔๖/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๔๓๙ 

๓๗๓/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๔๕๑ 

๔๓๑/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๔๗๒ 

๔๗๕/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๔๙๐ 

๔๗๗/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๕๐๒ 

๕๔๖/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 

๗/๒๕๕๘ ๕๐๘ 

๙๘๘/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีมูลเหตุแห่งการฟูองคดีเดียวกันจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

๓/๒๕๕๙ ๕๑๖ 

๑๒๘๘/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๒๓ 

๑๒๘๙/๒๕๕๙ ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๒๖ 

๑๒๙๐/๒๕๕๙ ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๓๑ 

๑๒๙๑/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๓๖ 

๑๒๙๔/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟู องคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๕๐ 

๑๒๙๕/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๕๖ 



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

๑๒๙๗/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๕๙ 

๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๖๓ 

๑๒๙๙/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๗๑ 

๑๓๑๕/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๗๖ 

๑๓๓๕/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๓/๒๕๕๙ ๕๘๑ 

๑๔๔๘/๒๕๕๙ ปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งสํานัก
พระราชวัง โดยเลขาธิการสํานักพระราชวังที่สั่งลงโทษไล่ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ออกจากราชการและความชอบด้วยกฎหมายของ
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง  
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๖/๒๕๕๙ ๕๘๘ 

๗๗๘/๒๕๖๐ ปัญหาเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีการ ฟูองขอให้ 
เพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘/๒๕๖๐ ๕๙๒ 

๘๕๗/๒๕๖๐ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกคําสั่ง
ตามคําสั่งคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ที่ ๐๕/๒๕๕๘ ให้ผู้ฟูองคดี
สละสมณเพศ เป็นคดีที่ อยู่ ใน อํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองหรือไม่  
การนับระยะเวลาในการยื่นคําขอให้มีการปฏิบัติตามคําบังคับ 
ของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

๕/๒๕๖๐ ๕๙๖ 

๒๔๐/๒๕๖๒ กรณีผู้มีสิทธิ ฟูองคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่ ง 
ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของตนไว้ไต่สวนและวินิจฉัย หรือให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวไต่สวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของตนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

๒/๒๕๖๒ 
และ 

๔/๒๕๖๒ 

๕๙๙ 

๒๖๓/๒๕๖๒ กรณีสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการรวบรวมเมล็ดพันธ์
ข้าว ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ รองรับ
ปร ะช าคมอา เ ซี ย น  ( ข้ า ว )  เ ป็ น คดี พิ พ าท เ กี่ ย ว กั บ สั ญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม ่

๓/๒๕๖๒ ๖๐๒ 

    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

ฟ.๘๑/๒๕๕๕ 
(คําสั่ง) 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เพ่ือขอให้ 
เพิกถอนกฎ 

๓/๒๕๕๔ ๖๐๖ 

ฟ.๑๕/๒๕๔๕ 

(ค  ำพิพำกษำ) 
                                                        
                         

๑/๒๕๔๔ ๖๑๐ 

  ๘-๑๐/ 
๒๕๔๖ 

(ค  ำพิพำกษำ) 

                                 ๑๔  ๓                       ๔๓ 
(     ๒๕๓๗                                        
                  ๒๔๙๗ 

๑๑/๒๕๔๖ ๖๒๑ 

  ๑๒/๒๕๔๖ 

(ค  ำพิพำกษำ) 
                                                       ๓๑ 
(     ๒๕๔๑                                               
๒๕๒๗                                                        

๑๓/๒๕๔๖ ๖๓๔ 

  ๔๕/๒๕๔๖   ั                                                           
                                                    
                                                        

๑๒/๒๕๔๖ ๖๔๒ 

  ๔๗/๒๕๔๖                                                          
                                                     
                    ๒๕๓๙ 

๒๒/๒๕๔๖ ๖๔๖ 

  ๒๘/๒๕๔๗   ั                      ๓                    ๑๘ (     ๒๕๔๐  
                                                  
     ๒๕๓๕                                           
                                                   

๒๕/๒๕๔๖     
๑/๒๕๔๗ 

๖๕๒ 

  ๑๑๗/๒๕๔๗                                                            
                               

๑๑/๒๕๔๗ ๖๖๕ 

  ๔๘/๒๕๔๘                                                     
                                   

๑/๒๕๔๘ ๖๗๕ 

 .๔๙-๕๐/ 
๒๕๔๘ 

                                                    
                                   

๑/๒๕๔๘ ๖๘๕ 

  ๕๑/๒๕๔๘                                                     
                                   

๑/๒๕๔๘ ๖๙๖ 

  ๑๗๒/๒๕๔๘                                                            
                                       

๔/๒๕๔๘ ๗๐๕ 

  ๑๙๑/๒๕๔๘                                                            
                       

๔/๒๕๔๗ ๗๒๐ 

  ๓๐๒/๒๕๔๙                                                   
                   ๑๙๓/๒๘                          
               

๔/๒๕๔๙ ๗๒๖ 
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ค าพิพากษา 
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การประชุมใหญ่ 
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  ๓๓๑/๒๕๔๙                           บี         ์             
      ๔๗  ๑                               ๒๔๑๑         
                                                        
                                                                
                                                  
                                                  
    ๔๐         ๒๔๓๙         

๔/๒๕๔๙ ๗๓๓ 

  ๑๓๒/๒๕๕๔                                                                 
         ๒๖                                           
                     ๒๔๓๐ 

๒/๒๕๕๓ ๗๔๒ 

  ๓๐๔/๒๕๕๔                                                                 
         ๒๖                                           
                     ๒๔๓๐ 

๒/๒๕๕๓ ๗๕๔ 

  ๔๖๑/๒๕๕๔                                                           
                                      ้ำ             ำ        
                                   ๒๔๓๔/๓๖   ี ๒๔๓๖/๓๗  
  ี ๒๔๓๘/๓๙   ี ๒๔๓๙/๔๐      ี ๒๔๔๐/๔๑ 

๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 

อ.๒๘๖/๒๕๕๕ ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๓๐ 

๒/๒๕๔๓ ๗๗๘ 
 

อ.๕๑๑-๕๑๒/
๒๕๕๖ 

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓/๒๕๕๕ ๗๘๕ 

อ.๘๒๐/๒๕๕๖ กรณีอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการยกประเด็นเรื่องอํานาจศาลที่
ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ขึ้นวินิจฉัยในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 
คําพิพากษา   

๘/๒๕๕๖ ๗๙๖ 

อ.๘๒๓/๒๕๕๖ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าเจ้าหน้าที่ (ศุลการักษ์) กระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ (กรมศุลกากร) กรณีผู้ประกอบการ
ส่งออกทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 

๑-๒/๒๕๕๖ ๘๑๐ 

อ.๓๓/๒๕๕๗ การกําหนดคําบังคับและข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษา  

๑-๒/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

อ.๒๓๗/๒๕๕๗ 
 

ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้ เบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาต 
ให้ข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาจักษุวิทยา สาขา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาตจวิทยา 

๔/๒๕๕๖ ๘๓๗ 
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อ.๕๔๗/๒๕๕๗ 
 

ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้ เบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาต 
ให้ข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาจักษุวิทยา สาขา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาตจวิทยา 

๔/๒๕๕๖ ๘๕๖ 

อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  
กรณีฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้หน่วยงานของรัฐ 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๙/๒๕๕๖ ๘๔๕ 

อ.๖๑๗/๒๕๕๗ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้ เบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาต 
ให้ข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาจักษุวิทยา สาขา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาตจวิทยา 

๔/๒๕๕๖ ๘๖๔ 

อ.๕๗/๒๕๕๘ 
 
 

ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ โดยผู้ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย  
เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐/๒๕๕๖ ๘๗๐ 

อ.๓๖๐/๒๕๕๘ ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ โดยผู้ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย  
เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐/๒๕๕๖ ๘๘๒ 

อ.๖๑๙/๒๕๕๘ 
 

การพิจารณาคดีหมายเลขดําที่ อ.๕๙๕/๕๔ และคําร้องที่ ๒๕๓/๕๖ 
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า กรณีตามข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวถือเป็นการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ซึ่งต้องห้าม
ตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม ่

๙/๒๕๕๗ ๘๙๐ 

อ.๗๗๑/๒๕๕๘ การกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีที่ 
ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วนําคดีมาฟูองโดยมีคําขอให้
เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แต่ไม่ได้ขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย 

๑๐/๒๕๕๗ ๙๐๔ 

อ.๖๙๗/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๙๑๐ 

อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๙๑๕ 

อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิ 

๖/๒๕๕๘ ๙๒๑ 

    



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของหน่วยงานของรัฐในการออกคําสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเจ้าหน้าที่
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมิใช่เป็นการกระทําด้วยความ 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ 

๒/๒๕๕๙ ๙๓๐ 

อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของหน่วยงานของรัฐในการออกคําสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเจ้าหน้าที่
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมิใช่เป็นการกระทําด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ 

๒/๒๕๕๙ ๙๓๐ 

อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจในการออกคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายก
องค์การบริการส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔/๒๕๕๘ ๙๔๐ 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  

๗/๒๕๕๘ ๙๔๔ 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาการดํา เนินกระบวนพิจารณาเกี่ ยวกับคดีที่ หน่วยงาน 
ทางปกครองฟูองคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือน  
เงินค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดาร เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพหรือ
เงินอ่ืน ๆ ในส่วนที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มี 
คําพิพากษาแล้ว แต่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่าเป็นคดีที่มิได้อยู่
ในอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดควรจะดําเนินการอย่างไร 

๘/๒๕๕๘ ๙๔๔ 

อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  

๗/๒๕๕๘ ๙๕๑ 

อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ปัญหาการดํา เนินกระบวนพิจารณาเกี่ ยวกับคดีที่ หน่วยงาน 
ทางปกครองฟูองคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือน  
เงินค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดาร เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพหรือ
เงินอ่ืน ๆ ในส่วนที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มี 
คําพิพากษาแล้ว แต่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่าเป็นคดีที่มิได้อยู่
ในอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดควรจะดําเนินการอย่างไร 

๘/๒๕๕๘ ๙๕๑ 

อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนร่างคําพิพากษาให้สอดคล้องกับ
มติที่ประชุมใหญ่ในประเด็นเรื่องวันที่ถือว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทําละเมิด 
ในกรณีที่องค์คณะได้นั่งพิจารณาคดีและจัดทําร่างคําพิพากษาแล้ว แต่
ต่อมาตุลาการเจ้าของสํานวนได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งอ่ืน 
(ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) 

๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 



 

ค าสั่ง/ 
ค าพิพากษา 

เรื่อง 
การประชุมใหญ่ 

ครั้งที ่
หน้า 

อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ 
 

การตรวจพิจารณาร่างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ 
อ.๙๕๐/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขดําท่ี อ.๙๖๘/๒๕๕๐ 

๗/๒๕๕๙ ๙๕๙ 

อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนร่างคําพิพากษาให้สอดคล้องกับ
มติที่ประชุมใหญ่ในประเด็นเรื่องวันที่ถือว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทําละเมิด 
ในกรณีที่องค์คณะได้นั่งพิจารณาคดีและจัดทําร่างคําพิพากษาแล้ว แต่
ต่อมาตุลาการเจ้าของสํานวนได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งอ่ืน 
(ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) 

๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 

อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ การตรวจพิจารณาร่างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ 
อ.๙๕๐/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขดําท่ี อ.๙๖๘/๒๕๕๐ 

๗/๒๕๕๙ ๙๖๙ 

อ.๙๑๙-๙๒๐/
๒๕๖๐ 

ปัญหาข้อพิพาทเกี่ ยวกับทางหรือถนนซึ่ งจัดไว้ เ พ่ือประโยชน์ 
ในการจราจรสาธารณะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางหลวงตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือเป็นทางหลวงที่เป็นทาง
หรือถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะตามข้อ ๔ (๔)  
ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๑) ของข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม ่

๕/๒๕๕๙ ๙๗๙ 

อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย กรณีที่การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับ หรือจะนําหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ 

๗/๒๕๖๐ ๙๘๖ 

อ.๙๓๒/๒๕๖๑ กรณีการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ตามข้อพิพาท
หมายเลขดําที่ ๑๒๔/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่๘๓/๒๕๕๑ เป็นการ 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ 

๔-๗/๒๕๖๑ ๙๙๙ 

อ.๖๑๗/๒๕๖๒ การกําหนดประเภทคดีปกครองในกรณีที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เวนคืนหรือ
จัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เป็นคดีปกครองตาม
มาตรา ๙  วรรคหนึ่ ง (๒) หรือมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙/๒๕๖๑ ๑๐๐๕ 

อ.๙๒๗/๒๕๖๒ กรณีปัญหาการรื้ อถอนราวเหล็กที่ ผู้ ไ ด้ รั บอนุญาตจัดสรรที่ ดิ น 
ได้จดทะเบียนโอนเป็นสาธารณประโยชน์ 

๑/๒๕๖๑ ๑๐๑๒ 

อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย กรณีที่การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกิดข้ึนก่อนหรือหลังการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘/๒๕๖๑ ๑๐๑๖ 



 

สารบัญ 
ข. เรียงตามล าดับคร้ังของการประชุมใหญ่ 

 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๔๔ ๑/๒๕๔๔ ความเป็นผู้ เสียหายของสหภาพแรงงานมัคคุเทศก์ 
แห่งประเทศไทยในการฟูองคดีต่อศาลปกครอง 

ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 

๒/๒๕๔๔ คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งให้ซดใช้เงินค่าปรับตามสัญญา 
ให้ข้าราชการไปศึกษาหรืออบรมให้เสร็จสิ้นก่อนอนุมัติ
โอนไปรับราชการในส่วนราชการอ่ืน 

๑๑๕/๒๕๔๖ ๙๑ 

๔/๒๕๔๔ ขอให้เพิกถอนการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เกี่ยวกับการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร 

๘๔/๒๕๔๔ ๑ 

๗/๒๕๔๔ การกระทําอย่างใดเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซึ่งไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

๑๑๓/๒๕๔๔ ๘ 

๒๔๔๕ ๑-๒/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน 
ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

๒๐๒/๒๕๔๕ ๑๖ 

๓/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการ 
ใช้ดุลพินิจดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชากับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑๕๑/๒๕๔๕ ๑๓ 

๕-๖/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ส่าช้าเกินสมควร 

๓๓๗/๒๕๔๕ ๓๒ 

๗/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงาน 
ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

๒๗๑/๒๕๔๕ ๒๙ 

๘/๒๕๔๕ การพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ที่ โ อนมาเป็นคดีของ 
ศาลปกครองกลาง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
ค ดี ป ก ค ร อ ง  พ . ศ .  ๒ ๔ ๔ ๒  แ ล ะ ก า ร สั่ ง ไ ม่ รั บ 
คําฟูองไว้ พิจารณากรณีพ้นระยะเวลาการฟูองคดี 
ก่อนศาลปกครองเปิดทําการ 

๒๕๙/๒๕๔๕ 
๒๖๒/๒๕๔๕ 

๒๑ 
๒๕ 

๙/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

๓๖๔/๒๕๔๕ 
๓๖๕/๒๕๔๕ 
๔๒๗/๒๕๔๕ 

๓๕ 
๓๘ 
๔๑ 

๑๐/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่
ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีอาญาโดย 
ไม่ขอบด้วยกฎหมาย 

๔๓๖/๒๕๔๕ ๔๕ 

  
 

  



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๔๔๕ 
(ต่อ) 

๑๑/๒๕๔๕ คดีพิพาทเก่ียวกับความขอบด้วยกฎหมายของข้อ ๑๔(๓)
ของ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ฟ.๘-๑๐/
๒๕๔๖ 

๖๒๑ 

๑๒/๒๕๔๕ เรื่องที่ ๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครอง 
ในการตรวจสอบการกระทําของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่องท่ี ๒ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครองในการ
ขยายระยะเวลาการยื่นคําร้องอุทธรณ์ 

๔๗๙/๒๕๔๕ 

 

๔๙๒/๒๕๔๕ 

๕๔ 
 
 

๕๘ 

๑๓/๒๕๔๕ ปัญหาเกี่ยวกับกําหนดเวลาฟูองคดีกรณีการละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าข้าเกินสมควรของหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔๕๒/๒๕๔๕ 
๕๐๓/๒๕๔๕ 

๕๐ 
๖๓ 

๑๔/๒๕๔๕ ผู้ เ ดื อดร้ อนหรื อ เ สี ยหายหรื ออาจจะ เดื อดร้ อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒ 

๘/๒๕๔๖ ๘๓ 

๑๕/๒๕๔๕ การดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า ตามข้อ ๙๖ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๓ 

๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 

๑๖/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตามมาตรา ๖๐ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

๖๐๖/๒๕๔๕ ๖๙ 

๑๗/๒๕๔๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาร่วมการงานและร่วมทุนขยาย
บริการ โทรศัพท์ ๑.๔ ล้านเลขหมายในภมิภาค 

๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 

๑๘/๒๕๔๕ 
ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดี กรณีผู้ฟูองคดีนําคดี 
ที่เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิด 
ทําการมาฟูองต่อศาลปกครองหลังจากที่ศาลปกครอง
เปิดทําการแล้ว 

๖๕๔/๒๕๔๕ 
๑๑๕/๒๕๔๖ 
๒๓๑/๒๕๔๖ 

๗๙ 
๙๑ 

๑๒๔ 
 
 

๑๙/๒๕๔๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ 
โดยสารปรับอากาศร่วมบริการมีมติไม่อนุมัติคําขอ 
เปิดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศของผู้ฟูองคดี 

๘๔/๒๕๔๖ ๘๗ 

๒๔๔๖ ๑/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการฟูองคดีของสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้
อํานาจของ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๔๔๖ 
(ต่อ) 

๒/๒๕๕๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ
ก่อสร้างทางหลวง 

๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 

๓/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลา 
ธนารักษ์ จังหวัดเขียงใหม่ และการตกลงด้วยวาจา
เพ่ิมเติมจากสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองหรือไม่ 

๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 

๔/๒๕๔๖ คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจํา 
จังหวัดและคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๑๖๗/๒๕๔๖ ๑๑๐ 

๕/๒๕๔๖ การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๐๐/๒๕๔๖ ๑๑๓ 

๖-๗/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธินําคดีมาฟูองคดีต่อศาลปกครอง
กรณีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย
มิได้ พิจารณาอุทธรณ์ให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
อันสมควร 

๒๖๐/๒๕๔๖ ๑๒๗ 

๘-๙/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดี พิพาทเกี่ ยวกับ 
การกระทําละเมิด ต่อเนื่องของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

๒๑๒/๒๕๔๖ 
๒๑๙/๒๕๔๖ 
๔๑๗/๒๕๔๖ 

๑๑๗ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 

๑๐/๒๕๔๖ ความเป็นผู้ เสียหายในคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ 
ด้วยกฎหมายของมติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมติของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓๓๕/๒๕๔๖ ๑๔๐ 

๑๑/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ฟ.๘-๑๐/
๒๕๔๖ 

๖๒๑ 

๑๒/๒๕๔๖ ปัญหาเกี่ยวกับการฟูองขอให้ยกเลิกการจดทะเบียน  
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของ 
การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

อ.๔๕/๒๕๔๖ ๖๔๒ 

๑๓/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ 

ฟ.๑๒/๒๕๔๖ ๖๓๔ 

๑๔/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๔๔๖ 
(ต่อ) 

๑๔/๒๕๔๖ คําสั่งของศาลปกครองที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา จะถือว่า
เป็นคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 

๒๗๔/๒๕๔๗ ๑๙๔ 

๑๖/๒๕๔๖ การแจ้ งสิทธิ ในการลาออกจากการ เป็นสมาซิ ก 
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นคําสั่ ง 
ทางปกครองหรือไม ่

๓๙๔/๒๕๔๖ ๑๔๕ 

๑๗/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการงดให้บริการโทรศัพท์ตามสัญญา
เช่าโทรศัพท์คู่สาย/วงจรเช่า 

๔๘๗/๒๕๔๖ ๑๕๔ 

๑๘/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการปิดทางสาธารณะซึ่งอยู่ในที่ราชพัสดุ ๔๙๓/๒๕๔๖ ๑๕๘ 

๑๙/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวออกจากงาน เป็นคดีพิพาทอยู่ ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๕๔๕/๒๕๔๖ ๑๗๕ 

๒๐/๒๕๔๖ การพิจารณามีคําสั่ งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
กรณีผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 

๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 

๒๑/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณาคําร้องขอ
ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากตําแหน่ง  
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 

๒๒/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งให้ซดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

๕๖๕/๒๕๔๖ 
อ.๔๗/๒๕๔๖ 

๑๗๙ 
๖๔๖ 

๒๓/๒๕๔๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้ 
ก่อสร้างทางหลวงตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางและขยายทางหลวงจังหวัดในห้องที่ตําบล 
คลองเตย อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๔๗ 

๕๗๔/๒๕๔๖ ๑๘๕ 

๒๔/๒๕๔๖ ปัญหาระยะเวลาการฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนศาลปกครอง
เปิดทําการ 

๖๙๗/๒๕๔๖ ๑๘๙ 

๒๔/๒๕๔๖ 
และ 

๑/๒๕๔๗ 

ปัญหาเกี่ยวกับการนําข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา มาใช้โดยอนุโลมกับการสอบสวนทางวินัย 
ข้าราชการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 

๒๕๔๗ ๑/๒๕๔๗ เรื่องเดียวกันกับครั้งที่ ๒๔/๒๔๔๖ 
 

อ.๒๘/๒๔๔๗ ๖๕๒ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๔๗ 
(ต่อ) 

๒-๓/๒๕๔๗ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ 
ผู้รับจ้างหยุดการทํางาน และขยายอายุสัญญาจ้าง
ก่อสร้างถนนและสัญญาจ้างขุดลอกลําห้วย 

๔๖๒-๔๖๔/
๒๕๔๗ 

๑๙๘ 

๔/๒๕๔๗ คดี พิพาทที่มีประเด็นโต้แย้ ง เกี่ ยว พันกันระหว่าง 
การกระทําทางปกครองกับสิทธิในที่ดิน 

๔๘๑/๒๕๔๗ 
๔๘๐/๒๕๔๘ 
๔๘๕/๒๕๔๘ 
อ.๑๙๑/๒๕๔๘ 

๒๐๔ 
๒๗๑ 
๒๗๔ 
๗๒๐ 

๕/๒๕๔๗ ปัญหากรณีคําร้องขอเพ่ิมเติมคําฟูองหรือคําคัดค้าน
คําให้การ 

๕๘๓/๒๕๔๗ ๒๑๓ 

๖/๒๕๔๗ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๗๒๖/๒๕๔๗ ๒๑๗ 

๗-๘/๒๕๔๗ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ 
ขุดลอกลําห้วยสาธารณะ 

๕๐๔/๒๕๔๗ ๒๐๙ 

๙/๒๕๔๗ การพิจารณาคําขอให้กําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา และคําร้องขอในเหตุฉุกเฉิน 

๔๗-๔๘/๒๕๔๘ ๒๒๔ 

๑๐/๒๕๔๗ การนําคดีซึ่งมีข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันและอยู่ระหว่าง
พิจารณาในศาลยุติธรรมมาฟูองต่อศาลปกครอง 

๙๐๒/๒๕๔๗ ๒๒๑ 

๑๑/๒๕๔๗ ปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขึ้นทดแทนอาคารเดิม
ซ่ึงมีผนังอาคารร่วมกันกับอาคารของผู้อ่ืน 

อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 

๑๒/๒๕๔๗ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่มลีักษณะเป็น
สัญญาทางปกครอง 

๕๑/๒๕๔๘ 
๖๐/๒๕๔๘ 
๖๑/๒๕๔๘ 
๘๔/๒๕๔๘ 
๘๗/๒๕๔๘ 
๘๘/๒๕๔๘ 

๒๒๙ 
๒๓๔ 
๒๓๘ 
๒๔๒ 
๒๔๗ 
๒๕๒ 

๑๓/๒๕๔๗ ระยะเวลาการฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด
ในความชํารุดบกพร่องของผู้รับจ้างตามสัญญาทาง
ปกครอง 

๑๕๔/๒๕๔๘ ๒๕๖ 

๒๔๔๘ ๑/๒๕๔๘ ปัญหาระยะเวลาการฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กําหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 

๔๔๒/๒๕๔๘ 
๔๔๓/๒๕๔๘ 
๔๔๔/๒๕๔๘ 
อ.๔๘/๒๕๔๘ 

อ.๔๙-๕๐/๒๕๔๘ 
อ.๕๑/๒๕๔๘ 

๒๖๐ 
๒๖๔ 
๒๖๘ 
๖๗๕ 
๖๘๕ 
๖๙๖ 

     



 

ปี ครั้งท่ี เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๔๔๘ 
(ต่อ) 

๒/๒๕๔๘ ปัญหาเกี่ยวกับคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองในคดี
พิพาทเกี่ยวกับการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพ่ิมเติม 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๕/๒๕๔๙ ๒๗๗ 

๓/๒๕๔๘ ปัญหาเกี่ยวกับการนํากฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๔๔๗ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๗ มาใช้บังคับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้ 
ร้องทุกข์ก่อนวันที่กฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวใช้บังคับ 

๘๖/๒๕๔๙ ๒๘๓ 

๔/๒๕๔๘ ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขระยะเวลา กรณีศาลปกครอง 
มีคําสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอด 

อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 

๒๕๔๙ ๑/๒๕๔๙ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
(แทนตําแหน่งที่ว่ าง) ในเขตเลือกตั้ งที่  ๔ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

๓๑๓/๒๕๔๙ ๒๘๖ 

๒/๒๕๔๙ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ 
ฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง 
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล/๓๘(พิเศษ) ณ โรงเรียน
ควนโดนวิทยา ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

๕๕๒/๒๕๔๙ ๒๙๒ 

๓/๒๕๔๙ คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้นําไปสร้าง
หรือ ขยายทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
ในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย 
อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๕๘๘/๒๕๔๙ ๓๐๑ 

๔/๒๕๔๙ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีมีการรับ
สภาพความรับผิด ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 

๕/๒๕๔๙ ปัญหากรณีบุคคลผู้ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อํานาจ 
ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๑๑ สั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ถือว่าเป็นบุคคล 
ผู้ ถู กล ง โทษทางวิ นั ยที่ ไ ด้ รั บการล้ า งมลทินตาม
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ่

อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 

  
 

  



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๔๙ 
(ต่อ) 

๖/๒๕๔๙ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (สัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัย ประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบัน เทคโนโลยี 
ราชมงคล ตํ าบลคลองหก อํา เภอธัญบุรี  จั งหวัด
ปทุมธานี ) กรณีผู้ ฟูองคดี (ผู้ ว่าจ้าง) ฟูองเรียกเงิน
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพ่ือให้
ทํางานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ต่อจากผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ (ผู้รับจ้างเดิม) 

๗๑๘/๒๕๔๙ ๓๐๔ 

๗/๒๕๔๙ ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล 
กรณีศาลปกครองมีคําสั่งเรียกบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่ 
คู่กรณีเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๓ ประกอบกับ
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ซึ่งน่ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๕๘๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 

๒๕๕๐ ๑/๒๕๕๐ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และ 
จัดจําหน่ายข้าวระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
ผู้ฝาก และสหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อย
ปุาติ้ว จํากัด ผู้รับฝาก 

๕๙๕/๒๕๕๐ ๓๐๙ 

๒๕๕๓ ๑/๒๕๕๓ เรื่องที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับคําฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

๕๕/๒๕๕๔ 
๕๖/๒๕๕๔ 
๙๕/๒๕๕๔ 

๑๓๒/๒๕๕๔ 
๓๔๗/๒๕๕๔ 

๓๑๖ 
๓๒๑ 
๓๒๕ 
๓๓๔ 
๓๓๙ 

 เรื่องที่ ๒ ปัญหาเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการยื่นคําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 

๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 

๒/๒๕๔๓ ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทน
ที่เพ่ิมข้ึนตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๓๐ 

อ.๑๓๒/๒๕๕๔ 
อ.๓๐๔/๒๕๕๔ 
อ.๒๘๖/๒๕๕๕ 

๗๔๒ 
๗๕๔ 
๗๗๘ 

๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๔ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีการฟูองคดี
เพ่ือขอให้คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ที่รวมอยู่ในราคาน้ําตาลทราย) 
ที่นํ า ไปเ พ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิต 
ปี ๒๕๓๕/๓๖ ปี ๒๕๓๖/๓๗ ปี ๒๕๓๘/๓๙ ปี ๒๕๓๙/๔๐ 
และปี ๒๔๔๐/๔๑ 
 

อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๕๔ 
(ต่อ) 

๓/๒๕๕๔ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี
เพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ 

ฟ.๘๑/๒๕๕๕ ๖๐๖ 

๒๕๕๕ ๓/๒๕๕๕ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  

อ.๕๑๑-๕๑๒/
๒๕๕๖ 

๗๘๕ 

๔/๒๕๕๕ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ผู้ถูกฟูองคดี กําหนดอัตราค่าบํารุงเสาไฟฟูา ค่าธรรมเนียม 
ในการอนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับ 
เสาไฟฟูาและค่าประกันของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
หรือไม่  

๙๑๕/๒๕๕๖ ๓๕๕ 

๒๕๕๖ ๑-๒/๒๕๕๖ ปัญหาเกี่ ยวกับวันที่ถือว่า เจ้าหน้ าที่  (ศุลการักษ์ )  
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ  
(กรมศุลกากร) กรณีผู้ประกอบการส่งออกทุจริต 
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก  

อ.๘๒๓/๒๕๕๖ ๘๑๐ 

๔/๒๕๕๖ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้เบี้ยปรับตามสัญญา
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน 
สาขาจักษุวิทยา สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และ
สาขาตจวิทยา 

อ.๒๓๗/๒๕๕๗ 
อ.๕๔๗/๒๕๕๗ 
อ.๖๑๗/๒๕๕๗ 

 

๘๓๗ 
๘๕๖ 
๘๖๔ 

๕-๖/๒๕๕๖ กรณีหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชําระ 
ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
หน่วยงานของรัฐจึงฟูองทายาทของเจ้าหน้าที่ให้รับผิดแทน 
กรณีนี้ศาลปกครองจะรับคําฟูองดังกล่าวไว้พิจารณา 
ได้หรือไม่  

๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 

๗/๒๕๕๖ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องทั้งสามยื่นคําร้อง 
ต่อศาลปกครองให้ เ พิกถอนคําสั่ งชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๘๘๓/๒๕๕๖ ๓๔๔ 

๘/๒๕๕๖ กรณีอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการยกประเด็น
เรื่องอํานาจศาลที่ ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
ว่ าด้ วยการวินิจฉั ยชี้ ขาดอํานาจหน้าที่ ระหว่ างศาล  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ขึ้นวินิจฉัยในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 
คําพิพากษา  

อ.๘๒๐/๒๕๕๖ ๗๙๖ 

๙/๒๕๕๖ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดี กรณีฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้
หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม 

อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๕๖ 
(ต่อ) 

 มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  

๑๐/๒๕๕๖ ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ โดยผู้ไม่มี
อํานาจตามกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามข้อ ๙๒ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  

อ.๕๗/๒๕๕๘ 
อ.๓๖๐/๒๕๕๘ 

๘๗๐ 
๘๘๒ 

๑๑/๒๕๕๖ ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีได้โต้แย้งเขตอํานาจศาล
โดยในระหว่างรอการพิจารณาไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นต้น 
ซึ่งเป็นศาลที่รับฟูองมีอํานาจมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟูองคดีหรือไม่ 

๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 

๒๕๕๗ ๑-๒/๒๕๕๗ การกําหนดคําบังคับและข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง 
หรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษา  

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

๔/๒๕๕๗ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 
๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่า
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี อันเป็นวันเริ่ม
ใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับแจ้ง
ผลการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

๘๑/๒๕๕๘ 
๒๔๑/๒๕๕๘ 
๒๔๙/๒๕๕๘ 

 

๓๗๐ 
๓๘๑ 
๓๘๘ 

๕/๒๕๕๗ ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่า 
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีอันเป็นวัน
เริ่มใช้สิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
โต้แย้งคําสั่งทางปกครองตามกฎเฉพาะ 

๒๓๙/๒๕๕๘ 
๓๗๑/๒๕๕๘ 

๓๗๔ 
๔๐๗ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๕๗ 
(ต่อ) 

๙/๒๕๕๗ การพิจารณาคดีหมายเลขดําที่ อ.๕๙๕/๕๔ และคําร้อง
ที่  ๒๕๓/๕๖ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่ า  กรณีตาม
ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวถือเป็นการดําเนินกระบวน
พิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วซึ่งต้องห้าม
ตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่  

อ.๖๑๙/๒๕๕๘ 
๔๕๘/๒๕๕๘ 

๘๙๐ 
๔๑๑ 

๑๐/๒๕๕๗ การกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.  ๒๕๔๒ กรณีที่ผู้ ฟูองคดี ได้รับแจ้ง 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วนําคดีมาฟูองโดยมีคําขอให้ 
เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แต่ไม่ได้ขอให้เพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย 

อ.๗๗๑/๒๕๕๘ ๙๐๔ 

๖/๒๕๕๗ 
๗/๒๕๕๗  

และ 
๑๑/๒๕๕๗ 

ปัญหาการนับระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์ 
หรือร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่งทางปกครอง แต่ผู้มีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณ์หรือคําร้องทุกข์ไม่ได้ พิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดี 
ไม่ได้นําคดีมาฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ พ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ผู้ ฟูองคดี 
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  

๒๕๒/๒๕๕๘ 
๓๗๑/๒๕๕๘ 

๓๙๘ 
๔๐๗ 

 

๖/๒๕๕๗ 
๗/๒๕๕๗  

และ 
๑๒/๒๕๕๗ 

ปัญหาการนับระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์
โต้แย้ งคํ าสั่ งทางปกครองแต่ผู้ มี อํ านาจพิจารณา 
คําอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีมาฟูอง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ พ้นกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

๒๔๐/๒๕๕๘ 
๓๔๒/๒๕๕๘ 

๓๗๗ 
๔๐๓ 

     
     



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๕๘ ๑/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการโดยมีกรณี
ที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
หรือไม่  

๑๔๙/๒๕๕๙ ๔๑๕ 

๒/๒๕๕๘ 
และ ๑/๒๕๕๙ 

ปัญหาเกี่ยวกับคําร้องขอให้เพิกถอนคําสั่งในชั้นบังคับคดี
ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตุลาการเจ้าของ
สํานวน) ที่สั่งว่าผู้ถูกฟูองคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ดําเนินการตามคําพิพากษาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
และขอ ให้ มี คํ า สั่ ง ใหม่ ต ามคํ า ขอขอ งผู้ ฟู อ ง คดี  
(คดีหมายเลขแดงที่  ฟ.๓๕/๕๐) และการฟูองคดี 
เพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
โดยให้โอนทรัพย์สินคืนให้ครบถ้วนตามคําพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐  

๓๖๑/๒๕๕๙ ๔๔๓ 

๓/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ของบริษัท พีซเทเลวิชั่น จํากัด ไว้เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 

๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 

๔/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจในการออกคําสั่ ง ให้ผู้ ดํ ารง
ตําแหน่งนายกองค์การบริการส่วนตําบลพ้นจาก
ตําแหน่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 

๕/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ ยวกับการฟูองกระทรวงการคลั ง  หรื อ
กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถูกฟูองคดี ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
กรณีที่ เจ้าหน้าที่ฟูองคดีต่อศาลขอให้ เพิกถอนคําสั่ง 
ของหน่วยงานของรัฐที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือ
กรมบัญชีกลาง  

๒๙๐/๒๕๕๙ 
๒๙๑/๒๕๕๙ 

๔๒๖ 
๔๓๑ 

๖/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืน
เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ  

๔๒๔/๒๕๕๙ 
๔๒๗/๒๕๕๙ 
๔๓๒/๒๕๕๙ 
๔๕๒/๒๕๕๙ 
๔๗๔/๒๕๕๙ 
๔๗๖/๒๕๕๙ 
๕๗๔/๒๕๕๙ 

๔๖๕ 
๔๖๙ 
๔๗๖ 
๔๘๑ 
๔๙๐ 
๔๙๗ 
๕๑๓ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๕๘ 
(ต่อ) 

๖/๒๕๕๘ 
(ต่อ) 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืน
เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ (ต่อ) 

๑๔๓๐/๒๕๕๙ 
อ.๖๙๗/๒๕๕๙ 
อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ 
อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ 

๕๘๕ 
๙๑๐ 
๙๑๕ 
๙๒๑ 

๗/๒๕๕๘ ปัญหาเกี่ ยวกับ อํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่
หน่วยงานทางปกครองฟูองเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงิน 
ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  
 

๒๕๖/๒๕๕๙ 
๓๑๘/๒๕๕๙ 
๓๔๖/๒๕๕๙ 
๓๗๓/๒๕๕๙ 
๔๓๑/๒๕๕๙ 
๔๗๕/๒๕๕๙ 
๔๗๗/๒๕๕๙ 
๕๔๖/๒๕๕๙ 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ 
อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ 

๔๒๐ 
๔๓๖ 
๔๓๙ 
๔๕๑ 
๔๗๒ 
๔๙๐ 
๕๐๒ 
๕๐๘ 
๙๔๔ 
๙๕๑ 

๘/๒๕๕๘ ปัญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีที่
หน่วยงานทางปกครองฟูองคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้
เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือน เงินค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดาร 
เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพหรือเงินอ่ืน ๆ ในส่วนที่
ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ  ซึ่ งศาลปกครองชั้นต้นได้มี 
คําพิพากษาแล้ว แต่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่า
เป็นคดีที่มิได้อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครอง
สูงสุดควรจะดําเนินการอย่างไร 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ 
อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ 

๙๔๔ 
๙๕๑ 

๒๕๕๙ ๒/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของหน่วยงานของรัฐในการออก
คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเจ้าหน้าที่กระทํา
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมิใช่เป็นการกระทําด้วย 
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ 

อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ ๙๓๐ 

๓/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ที่มีมูลเหตุแห่งการฟูองคดีเดียวกันจากการละเลย 
ต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

๙๘๘/๒๕๕๙ 
 

๕๑๖ 

     



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๕๙ 
(ต่อ) 

๓/๒๕๕๙ 
(ต่อ) 

ปัญหาความเป็ นผู้ ได้ รั บความเดื อดร้ อนเสี ยหาย 
ที่จะมีสิทธิฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ 

๑๒๘๘/๒๕๕๙ 
๑๒๘๙/๒๕๕๙ 
๑๒๙๐/๒๕๕๙ 
๑๒๙๑/๒๕๕๙ 
๑๒๙๔/๒๕๕๙ 
๑๒๙๕/๒๕๕๙ 
๑๒๙๗/๒๕๕๙ 
๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
๑๒๙๙/๒๕๕๙ 
๑๓๑๕/๒๕๕๙ 
๑๓๓๕/๒๕๕๙ 

๕๒๓ 
๕๒๖ 
๕๓๑ 
๕๓๖ 
๕๕๐ 
๕๕๖ 
๕๕๙ 
๕๖๓ 
๕๗๑ 
๕๗๖ 
๕๘๑ 

๔/๒๕๕๙ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนร่างคําพิพากษาให้
สอดคล้องกับมติที่ประชุมใหญ่ในประเด็นเรื่องวันที่ถือว่า
เจ้าหน้าที่ได้กระทําละเมิด ในกรณีที่องค์คณะได้นั่ง
พิจารณาคดีและจัดทําร่างคําพิพากษาแล้ว แต่ต่อมา 
ตุลาการเจ้าของสํานวนได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารง
ตําแหน่งอื่น (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)  

อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ 
อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ 

๙๕๙ 
๙๖๙ 

๕/๒๕๕๙ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เ พ่ือ
ประโยชน์ในการจราจรสาธารณะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ทางหลวงตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือเป็นทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสําหรับ 
ประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะตามข้อ ๔ (๔)  
ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และข้อ ๗ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม ่

อ.๙๑๙-๙๒๐/
๒๕๖๐ 

๙๗๙ 

๖/๒๕๕๙ ปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
คําสั่งสํานักพระราชวัง โดยเลขาธิการสํานักพระราชวัง 
ที่สั่งลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ออกจาก
ราชการและความชอบด้วยกฎหมายของคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง  
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 

๗/๒๕๕๙ การตรวจพิจารณาร่างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขดําที่ อ.๙๕๐/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขดําที่ 
อ.๙๖๘/๒๕๕๐  

อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ 
อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ 

๙๕๙ 
๙๖๙ 

     



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๖๐ ๕/๒๕๖๐ คดี พิพาทเกี่ ยวกับการที่ เจ้ าคณะจั งหวัดร้อยเ อ็ด 
(ธรรมยุต) ใช้อํานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกคําสั่งตามคําสั่งคณะจังหวัด
ร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ที่ ๐๕/๒๕๕๘ ให้ผู้ฟูองคดีสละ 
สมณเพศ เป็นคดีที่อยู่ ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองหรือไม่  
การนับระยะเวลาในการยื่นคําขอให้มีการปฏิบัติตาม 
คําบังคับของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่า 
คดีจะถึงท่ีสุด 

๘๕๗/๒๕๖๐ ๕๙๖ 

๗/๒๕๖๐ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย กรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนการใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
จะนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 
หรือจะนําหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ  

อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

๙๘๖ 

๘/๒๕๖๐ ปัญหาเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีการ
ฟูองขอให้เพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๗๗๘/๒๕๖๐ ๕๙๒ 

๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๑ กรณีปัญหาการรื้อถอนราวเหล็กท่ีผู้ได้รับอนุญาตจัดสรร
ที่ดินได้จดทะเบียนโอนเป็นสาธารณประโยชน์ 

อ.๙๒๗/๒๕๖๒ ๑๐๑๒ 

๔-๗/๒๕๖๑ กรณีการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน
ศาลยุติธรรมตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่ ๑๒๔/๒๕๔๗ 
หมายเลขแดงที่๘๓/๒๕๕๑ เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ 

อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 

๘/๒๕๖๑ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย กรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

๑๐๑๖ 

๙/๒๕๖๑ การกําหนดประเภทคดีปกครองในกรณีที่ผู้ ฟูองคดี 
ฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เจ้าหน้าที่
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เวนคืนหรือจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ ง (๒) หรือมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง  (๓)แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 



 

ปี ครั้งที ่ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ 
และ 

๔/๒๕๖๒  

กรณีผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษา 
หรือมีคําสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของตน 
ไว้ไต่สวนและวินิจฉัย หรือให้คณะกรรมการดังกล่าวไต่สวน 
และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของตนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 

๓/๒๕๖๒ กรณีสัญญากู้ ยื มเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  เพ่ือใช้ 
ในการรวบรวมเมล็ดพันธ์ข้าว ตามโครงการพัฒนา 
เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ รองรับประชาคม
อาเซียน (ข้าว) เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือไม ่

๒๖๓/๒๕๖๒ ๖๐๒ 

 
 



 

สารบัญ 
ค. เรียงตามกฎหมาย  

 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

หน่วยงานทางปกครอง มาตรา ๓ ๔๗๙/๒๕๔๕ ๕๔ 
  ๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 
  ๒๑๙/๒๕๔๖ ๑๒๐ 
  ๓๙๔/๒๕๔๖ ๑๔๕ 
  ๔๑๗/๒๕๔๖ ๑๕๐ 
  ๒๖๓/๒๕๖๒ ๖๐๒ 
  ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
  อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 
  ๔๗๙/๒๕๔๕ ๕๔ 
  ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
คู่กรณี  อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
คําฟูอง  ๕๘๓/๒๕๔๗ ๖๑๓ 
  ๗๕/๒๕๔๙ ๒๗๗ 
  ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
กฎ  ฟ.๘๑/๒๕๕๕ ๖๐๖ 
สัญญาทางปกครอง  ๑๑๕/๒๕๔๖ ๙๑ 
  ๗๒๖/๒๕๔๗ ๒๑๗ 
  ๕๑/๒๕๔๘ ๒๒๙ 
  ๖๐/๒๕๔๘ ๒๓๔ 
  ๖๑/๒๕๔๘ ๒๓๘ 
  ๘๔/๒๕๔๘ ๒๔๒ 
  ๘๗/๒๕๔๘ ๒๔๗ 
  ๘๘/๒๕๔๘ ๒๕๒ 
  ๓๑๓/๒๕๔๙ ๒๘๖ 
  ๕๕๒/๒๕๔๙ ๒๙๒ 
  ๗๑๘/๒๕๔๙ ๓๐๔ 
  ๕๙๕/๒๕๕๐ ๓๐๙ 
  อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 
การกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา ๙ ๓๖๕/๒๕๔๕ ๓๘ 
  ๔๗๙/๒๕๔๕ ๕๔ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

การกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ต่อ) มาตรา ๙ (ต่อ) ๔๙๓/๒๕๔๖ ๑๕๘ 
 มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง 
๔๓๖/๒๕๔๕ 
๔๘๐/๒๕๔๘ 

๔๕ 
๒๗๑ 

  ๔๒๗/๒๕๕๙ ๔๖๙ 
  ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๑) 
๘๔/๒๕๔๔ 

๔๙๒/๒๕๔๕ 
๑ 

๕๘ 
  ๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 
  ๖๐๖/๒๕๔๕ ๖๙ 
  ๖๕๔/๒๕๔๕ ๗๙ 
  ๒๑๒/๒๕๔๖ ๑๑๗ 
  ๒๑๙/๒๕๔๖ ๑๒๐ 
  ๒๓๑/๒๕๔๖ ๑๒๔ 
  ๔๑๗/๒๕๔๖ ๑๕๐ 
  ๔๘๗/๒๕๔๖ ๑๕๔ 
  ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
  ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
  ๔๘๑/๒๕๔๗ ๒๐๔ 
  ๙๐๒/๒๕๔๗ ๒๒๑ 
  ๕๘๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 
  ๕๖/๒๕๕๔ ๓๒๑ 
  ๙๕/๒๕๕๔ ๓๒๕ 
  ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 
  ๙๑๕/๒๕๕๖ ๓๕๕ 
  ๒๔๙/๒๕๕๘ ๓๘๘ 
  ๓๗๑/๒๕๕๘ ๔๐๗ 
  ๔๒๔/๒๕๕๙ ๔๖๕ 
  ๔๓๒/๒๕๕๙ ๔๗๖ 
  ๔๗๔/๒๕๕๙ ๔๘๗ 
  ๔๗๖/๒๕๕๙ ๔๙๗ 
  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
  ๑๒๘๘/๒๕๕๙ ๕๒๓ 
  ๑๒๙๐/๒๕๕๙ ๕๓๑ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๔/๒๕๕๙ ๕๕๐ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

การกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ต่อ) มาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) (ต่อ) 

๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
๑๓๑๕/๒๕๕๙ 

๕๖๓ 
๕๗๖ 

  ๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 
  ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
  ฟ.๘๑/๒๕๕๕ ๖๐๖ 
  อ.๔๕/๒๕๔๖ ๖๔๒ 
  อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 
  อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
  อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 
  อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
  อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 
ละเลยหรือล่าช้า มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๒) 
๑๑๓/๒๕๔๔ 
๓๓๗/๒๕๔๕ 

๘ 
๓๒ 

  ๔๕๒/๒๕๔๕ ๕๐ 
  ๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 
  ๕๐๓/๒๕๔๕ ๖๓ 
  ๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 
  ๖๕๔/๒๕๔๕ ๗๙ 
  ๒๖๐/๒๕๔๖ ๑๒๗ 
  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
  ๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๓) 
๒๐๒/๒๕๔๕ 
๒๗๑/๒๕๔๕ 

๑๖ 
๒๙ 

  ๓๖๔/๒๕๔๕ ๓๕ 
  ๔๒๗/๒๕๔๕ ๔๑ 
  ๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 
  ๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 
  ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
  ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
  ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
  ๕๗๔/๒๕๔๖ ๑๘๕ 
  ๔๖๒-๔๖๔/ 

๒๕๔๗ 
๑๙๘ 

  ๔๘๑/๒๕๔๗ ๒๐๔ 
  ๕๐๔/๒๕๔๗ ๒๐๙ 
  ๙๐๒/๒๕๔๗ ๒๒๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน มาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) 

๔๔๒/๒๕๔๘ 
๔๔๓/๒๕๔๘ 

๒๖๐ 
๒๖๔ 

  ๔๔๔/๒๕๔๘ ๒๖๘ 
  ๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
  ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
  อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 
  อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 
  อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 
สัญญาทางปกครอง มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๔) 
๖๒๒/๒๕๔๕ 
๑๑๕/๒๕๔๖ 

๗๒ 
๙๑ 

  ๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 
  ๕๔๕/๒๕๔๖ ๑๗๕ 
  ๖๙๗/๒๕๔๖ ๑๘๙ 
  ๗๒๖/๒๕๔๗ ๒๑๗ 
  ๕๑/๒๕๔๘ ๒๒๙ 
  ๖๐/๒๕๔๘ ๒๓๔ 
  ๖๑/๒๕๔๘ ๒๓๘ 
  ๘๔/๒๕๔๘ ๒๔๒ 
  ๘๘/๒๕๔๘ ๒๕๒ 
  ๑๕๔/๒๕๔๘ ๒๕๖ 
  ๓๑๓/๒๕๔๙ ๒๘๖ 
  ๗๑๘/๒๕๔๙ ๓๐๔ 
  ๕๙๕/๒๕๕๐ ๓๐๙ 
  ๒๖๓/๒๕๖๒ ๖๐๒ 
  อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 
 มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๖) 
อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 

คดีไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง มาตรา ๙ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
 มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง 
๘๘๓/๒๕๕๖ 
๓๖๑/๒๕๕๙ 

๓๔๔ 
๔๔๓ 

  ๘๕๗/๒๕๖๐ ๕๙๖ 
 มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๑) 
๕๗๔/๒๕๕๙ 

๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
๕๑๓ 
๕๖๓ 

  ๑๔๓๐/๒๕๕๙ ๕๘๕ 
  อ.๖๙๗/๒๕๕๙ ๙๑๐ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

คดีไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง (ต่อ) มาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๒) 

๒๙๑/๒๕๕๙ ๔๓๑ 

 มาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) 

๓๑๘/๒๕๕๙ 
๓๔๖/๒๕๕๙ 

๔๓๖ 
๔๓๙ 

  ๓๗๓/๒๕๕๙ ๔๕๑ 
  ๔๓๑/๒๕๕๙ ๔๗๒ 
  ๔๗๕/๒๕๕๙ ๔๙๐ 
  ๔๗๗/๒๕๕๙ ๕๐๒ 
  ๕๔๖/๒๕๕๙ ๕๐๘ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 
  อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 
  อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 
 มาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๔) 
อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 

 มาตรา ๙  
วรรคสอง (๓) 

๕๔๕/๒๕๔๖ 
 

๑๗๕ 

อํานาจศาลปกครองชั้นต้น มาตรา ๑๐ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดย 
    คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๑ (๒) ฟ.๑๕/๒๕๔๕ 
ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ 
ฟ.๑๒/๒๕๔๖ 
ฟ.๘๑/๒๕๕๕ 

๖๑๐ 
๖๒๑ 
๖๓๔ 
๖๐๖ 

ผู้เสียหาย มาตรา ๔๒ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 
  ๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 
  ๕๐๓/๒๕๔๕ ๖๓ 
  ๑๒๘๘/๒๕๕๙ ๕๒๓ 
  ๑๒๙๐/๒๕๕๙ ๕๓๑ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 
  ๑๒๙๘/๒๕๕๙ ๕๖๓ 
  ๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 
  ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
  อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 
 มาตรา ๔๒  

วรรคหนึ่ง 
๑๕๑/๒๕๔๕ 
๒๐๒/๒๕๔๕ 

๑๓ 
๑๖ 

  ๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ผู้เสียหาย (ต่อ) มาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง (ต่อ) 

๘/๒๕๔๖ 
๑๖๑/๒๕๔๖ 

๘๓ 
๑๐๐ 

  ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
  ๓๓๕/๒๕๔๖ ๑๔๐ 
  ๓๙๔/๒๕๔๖ ๑๔๕ 
  ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
  ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
  ๙๑๕/๒๕๕๖ ๓๕๕ 
  ๔๖๒-๔๖๔/

๒๕๔๗ 
๑๙๘ 

  ๑๕๔/๒๕๔๘ ๒๕๖ 
  ๕๘๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 
  ๕๕/๒๕๕๔ ๓๑๖ 
  ๕๖/๒๕๕๔ ๓๒๑ 
  ๙๕/๒๕๕๔ ๓๒๕ 
  ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 
  ๑๓๒/๒๕๕๔ ๓๓๔ 
  ๓๔๗/๒๕๕๔ ๓๓๙ 
  ๒๔๙/๒๕๕๘ ๓๘๘ 
  ๑๔๙/๒๕๕๙ ๔๑๕ 
  ๒๙๐/๒๕๕๙ ๔๒๖ 
  ๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
  ๔๒๔/๒๕๕๙ ๔๖๕ 
  ๔๒๗/๒๕๕๙ ๔๖๙ 
  ๔๕๒/๒๕๕๙ ๔๘๑ 
  ๔๗๔/๒๕๕๙ ๔๘๗ 
  ๔๗๕/๒๕๕๙ ๔๙๐ 
  ๔๗๖/๒๕๕๙ ๔๙๗ 
  ๕๗๔/๒๕๕๙ ๕๑๓ 
  ๑๒๘๙/๒๕๕๙ ๕๒๖ 
  ๑๒๙๔/๒๕๕๙ ๕๕๐ 
  ๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 
  ๑๔๓๐/๒๕๕๙ ๕๘๕ 
  ๗๗๘/๒๕๖๐ ๕๙๒ 
  ๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 
  ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ผู้เสียหาย (ต่อ) มาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง (ต่อ) 

ฟ.๑๒/๒๕๔๖ 
อ.๔๕/๒๕๔๖ 

๖๓๔ 
๖๔๒ 

  อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
  อ.๖๙๗/๒๕๕๙ ๙๑๐ 
  อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ ๙๑๕ 
  อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 
การดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการก่อนฟูองคดี มาตรา ๔๒  

วรรคสอง 
๒๖๐/๒๕๔๖ 
๕๖๕/๒๕๔๖ 

๑๒๗ 
๑๗๙ 

  ๗๕/๒๕๔๙ ๒๗๗ 
  ๘๖/๒๕๔๙ ๒๘๓ 
  ๘๑/๒๕๕๘ ๓๗๐ 
  ๒๓๙/๒๕๕๘ ๓๗๔ 
  ๒๔๐/๒๕๕๘ ๓๗๗ 
  ๒๔๙/๒๕๕๘ ๓๘๘ 
  ๒๕๒/๒๕๕๘ ๓๙๘ 
  ๓๔๒/๒๕๕๘ ๔๐๓ 
  ๓๗๑/๒๕๕๘ ๔๐๗ 
  ๒๙๑/๒๕๕๙ ๔๓๑ 
  ๔๓๒/๒๕๕๙ ๔๗๖ 
  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
  ๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการร้องสอด มาตรา ๔๔ อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
ค่าธรรมเนียมศาล มาตรา ๔๔  

วรรคสี่ 
อ.๔๘/๒๕๔๘ ๖๗๕ 

ระยะเวลาการฟูองคดี มาตรา ๔๙ ๒๖๒/๒๕๔๕ ๒๕ 
  ๔๕๒/๒๕๔๕ ๕๐ 
  ๕๐๓/๒๕๔๕ ๖๓ 
  ๖๕๔/๒๕๔๕ ๗๙ 
  ๒๐๐/๒๕๔๖ ๑๑๓ 
  ๒๑๒/๒๕๔๖ ๑๑๗ 
  ๒๑๙/๒๕๔๖ ๑๒๐ 
  ๒๓๑/๒๕๔๖ ๑๒๔ 
  ๒๖๐/๒๕๔๖ ๑๒๗ 
  ๔๑๗/๒๕๔๖ ๑๕๐ 
  ๕๘๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 
  ๘๑/๒๕๕๘ ๓๗๐ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ระยะเวลาการฟูองคดี (ต่อ) มาตรา ๔๙ (ต่อ) ๒๔๐/๒๕๕๘ ๓๗๗ 
  ๒๔๑/๒๕๕๘ ๓๘๑ 
  ๒๔๙/๒๕๕๘ ๓๘๘ 
  ๒๕๒/๒๕๕๘ ๓๙๘ 
  ๓๔๒/๒๕๕๘ ๔๐๓ 
  ๓๗๑/๒๕๕๘ ๔๐๗ 
  ๑๔๙/๒๕๕๙ ๔๑๕ 
  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
  ๑๒๘๘/๒๕๕๙ ๕๒๓ 
  ๑๒๘๙/๒๕๕๙ ๕๒๖ 
  ๑๒๙๐/๒๕๕๙ ๕๓๑ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๔/๒๕๕๙ ๕๕๐ 
  ๑๒๙๕/๒๕๕๙ ๕๕๖ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 
  ๑๒๙๘/๒๕๕๙ ๕๖๓ 
  ๑๒๙๙/๒๕๕๙ ๕๗๑ 
  ๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 
  ๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 
  ๗๗๘/๒๕๖๐ ๕๙๒ 
  ๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 
  ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
  ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
  ฟ.๘๑/๒๕๕๕ ๖๐๖ 
  อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 
  อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 
  อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
 มาตรา ๕๑ ๒๐๒/๒๕๔๕ ๑๖ 
  ๒๕๙/๒๕๔๕ ๒๑ 
  ๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 
  ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
  ๕๗๔/๒๕๔๖ ๑๘๕ 
  ๖๙๗/๒๕๔๖ ๑๘๙ 
  ๕๑/๒๕๔๘ ๒๒๙ 
  ๖๑/๒๕๔๘ ๒๓๘ 
  ๘๔/๒๕๔๘ ๒๔๒ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ระยะเวลาการฟูองคด ี(ต่อ) มาตรา ๕๑ (ต่อ) ๘๗/๒๕๔๘ ๒๔๗ 
  ๘๘/๒๕๔๘ ๒๕๒ 
  ๑๕๔/๒๕๔๘ ๒๕๖ 
  ๔๔๒/๒๕๔๘ ๒๖๐ 
  ๔๔๓/๒๕๔๘ ๒๖๔ 
  ๔๔๔/๒๕๔๘ ๒๖๘ 
  ๕๕๒/๒๕๔๙ ๒๙๒ 
  ๗๑๘/๒๕๔๙ ๓๐๔ 
  ๕๙๕/๒๕๕๐ ๓๐๙ 
  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
  อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 
  อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
  อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 
ข้อยกเว้นเรื่องระยะเวลาการฟูองคดี มาตรา ๕๒ ๒๕๙/๒๕๔๕ ๒๑ 
  ๒๑๙/๒๕๔๖ ๑๒๐ 
  ๖๙๗/๒๕๔๖ ๑๘๙ 
  ๘๔/๒๕๔๘ ๒๔๒ 
  ๘๗/๒๕๔๘ ๒๔๗ 
  ๔๔๔/๒๕๔๘ ๒๖๘ 
  ๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 
 มาตรา ๕๒  

วรรคหนึ่ง 
๔๑๗/๒๕๔๖ ๑๕๐ 

 มาตรา ๕๒  
วรรคสอง 

๔๕๒/๒๕๔๕ 
๕๐๓/๒๕๔๕ 

๕๐ 
๖๓ 

  ๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 
  ๔๑๗/๒๕๔๖ ๑๕๐ 
  ๕๕๒/๒๕๔๙ ๒๙๒ 
  ๑๒๘๘/๒๕๕๙ ๕๒๓ 
  ๑๒๙๐/๒๕๕๙ ๕๓๑ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๔/๒๕๕๙ ๕๕๐ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 
  ๑๒๙๘/๒๕๕๙ ๕๖๓ 
  ๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 
  ๑๒๘๙/๒๕๕๙ ๕๒๖ 
  ๑๒๙๙/๒๕๕๙ ๕๗๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ข้อยกเว้นเรื่องระยะเวลาการฟูองคดี (ต่อ) มาตรา ๕๒  
วรรคสอง (ต่อ) 

ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ 
ฟ.๘๑/๒๕๕๕ 

๖๒๑ 
๖๐๖ 

มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเ พ่ือบรรเทาทุกข์ชั่ วคราว 
    ก่อนการพิพากษา 

มาตรา ๖๖ 
 

๔๗-๔๘/๒๕๔๘ 
๙๑๔/๒๕๕๗ 

๒๒๔ 
๓๖๔ 

  ๒๕๖/๒๕๕๙ ๔๒๐ 
 มาตรา ๖๖  

วรรคสอง 
๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตาม 
    คําพิพากษา 

มาตรา ๖๙  
วรรคหนึ่ง (๘) 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

คําบังคับ มาตรา ๗๒ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
  ๑๕๔/๒๕๔๘ ๒๕๖ 
  ๔๘๕/๒๕๔๘ ๒๗๔ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 
  ๑๒๙๘/๒๕๕๙ ๕๖๓ 
  ๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 
  ๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 
  อ.๔๕/๒๕๔๖ ๖๔๒ 
 มาตรา ๗๒  

วรรคหนึ่ง 
๘๔/๒๕๔๖ 

 
๘๗ 

 มาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) 

๔๙๒/๒๕๔๕ 
๒๑๒/๒๕๔๖ 

๕๘ 
๑๑๗ 

  ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 
  ๑๔๙/๒๕๕๙ ๔๑๕ 
  ๔๒๗/๒๕๕๙ ๔๖๙ 
  ๔๗๔/๒๕๕๙ ๔๘๗ 
  ๔๗๖/๒๕๕๙ ๔๙๗ 
  ๕๗๔/๒๕๕๙ ๕๑๓ 
  ๑๔๓๐/๒๕๕๙ ๕๘๕ 
  ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
  ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
  อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 
  อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
  อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 
  อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
  อ.๖๙๗/๒๕๕๙ ๙๑๐ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

คําบังคับ (ต่อ) มาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๒) 

๓๓๗/๒๕๔๕ 
๒๙๑/๒๕๕๙ 

๓๒ 
๔๓๑ 

  ๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 
 มาตรา ๗๒  

วรรคหนึ่ง (๓) 
๖๒๒/๒๕๔๕ 
๕๗๔/๒๕๔๖ 

๗๒ 
๑๘๕ 

  ๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
  อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 
การสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล มาตรา ๗๒  

วรรคหก 
อ.๔๘/๒๕๔๘ ๖๗๕ 

การคัดค้านคําพิพากษา มาตรา ๗๓ ๓๔๗/๒๕๕๔ ๓๓๙ 

การขอให้พิจารณาคดีใหม่ มาตรา ๗๕ 
๒๗๔/๒๕๔๗ 
๒๙๑/๒๕๕๙ 

๑๙๔ 
๔๓๑ 

คดีท่ีโอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ มาตรา ๑๐๓ 
วรรคสาม 

๒๕๙/๒๕๔๕ 
๔๙๒/๒๕๔๕ 

๒๑ 
๕๘ 

  อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 
    
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 

 

การย่นหรือขยายระยะเวลา ข้อ ๖ ๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 
การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ข้อ ๗ ๒๐๐/๒๕๔๖ ๑๑๓ 
 ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 
ระยะเวลาการฟูองคดี ข้อ ๓๐ ๒๖๒/๒๕๔๕ ๒๕ 
 ข้อ ๓๐ วรรคสอง อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 
แบบและรายการคําฟูอง ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
สําเนาคําฟูอง ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
ฟูองซ้อน ข้อ ๓๖ ๗๗๘/๒๕๖๐ ๕๙๒ 
 ข้อ ๓๖ (๑) ๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 
การทําคําคัดค้านคําให้การโดยมีประเด็นหรือคําขอเพ่ิมขึ้นใหม่ ข้อ ๔๘ วรรคสอง ๕๘๓/๒๕๔๗ ๖๑๓ 
การยื่นคําฟูองเพ่ิมเติมหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อ ๖๒ วรรคสาม ๕๘๓/๒๕๔๗ ๖๑๓ 
การไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ข้อ ๗๐ ๒๕๖/๒๕๕๙ ๔๒๐ 
  ๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 
การนัดไต่สวนคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง ๔๗-๔๘/๒๕๔๘ ๒๒๔ 
การทุเลาการบังคบัตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ข้อ ๗๒ วรรคสาม ๒๕๖/๒๕๕๙ ๔๒๐ 
  ๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 
คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
    ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๗๓ วรรคสอง ๒๔๑/๒๕๕๘ ๓๘๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

การยื่นคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ข้อ ๗๕ ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
การอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ 
    ชั่วคราว 

ข้อ ๗๖ วรรคสาม ๔๗-๔๘/๒๕๔๘ ๒๒๔ 

การนําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมาย 
    วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๗ ๓๓๓/๒๕๔๖ 
๔๗-๔๘/๒๕๔๘ 

๑๓๖ 
๒๒๔ 

  ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
การร้องสอด ข้อ ๗๘ ๒๔๐/๒๕๕๘ ๓๗๗ 
  ๓๔๒/๒๕๕๘ ๔๐๓ 
  อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
การพิจารณาสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน ข้อ ๗๙ ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 
ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อ ๙๒ ๔๗๗/๒๕๕๙ 

๕๔๖/๒๕๕๙ 
๕๐๒ 
๕๐๘ 

  อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 
  อ.๖๙๗/๒๕๕๙ ๙๑๐ 
  อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ ๙๑๕ 
การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยของคําพิพากษา 
    หรือคําสั่ง 

ข้อ ๙๕ ๔๓๖/๒๕๔๕ ๔๕ 

การดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า ข้อ ๙๖ ๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 
  ๔๕๘/๒๕๕๘ ๔๑๑ 
  อ.๖๑๙/๒๕๕๘ ๘๙๐ 
การฟูองซ้ํา ข้อ ๙๗ อ.๖๑๙/๒๕๕๘ ๘๙๐ 
กรณีคําฟูองที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดอยู่ ในเขตอํานาจ 
    ของศาลปกครองชั้นต้น 

ข้อ ๙๙ 
 

ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 

การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งที่กฎหมายหรือระเบียบ 
    มิได้กําหนดให้ถึงท่ีสุด 

ข้อ ๑๐๐  
วรรคหนึ่ง 

๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคําอุทธรณ์ ข้อ ๑๐๑  
วรรคสอง 

อ.๑๗๒/๒๕๔๘ 
๙๑๔/๒๕๕๗ 

๗๐๕ 
๓๖๔ 

การยกสํานวนย้อนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือให้พิจารณา 
    แล้วมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม่ 

ข้อ ๑๑๒  
วรรคหนึ่ง (๑) 

อ.๘๒๓/๒๕๕๖ ๘๑๐ 

การระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ข้อ ๑๑๕ ๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 
การนํ าวิ ธี พิจารณาคดีของศาลปกครองชั้ นต้นมาใช้ ใน 
    ศาลปกครองสูงสุด 

ข้อ ๑๑๖ ๖๒๒/๒๕๔๕ 
๔๗๗/๒๕๕๙ 

๗๒ 
๕๐๒ 

  ๕๔๖/๒๕๕๙ ๕๐๘ 
  อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 
  อ.๖๙๗/๒๕๕๙ ๙๑๐ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

การนําวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ใน 
    ศาลปกครองสูงสุด (ต่อ) 

ข้อ ๑๑๖ (ต่อ) อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ ๙๑๕ 

    
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยการด าเนินกระบวนพิจารณา 
   และพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ 
   ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๔๔ 

ข้อ ๖ วรรคสาม 
ข้อ ๙ 

๔๙๒/๒๕๔๕ 
๔๙๒/๒๕๔๕ 

๕๘ 
๕๘ 

    
กฎหมายอ่ืน    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ มาตรา ๓ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 
 มาตรา ๕ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 

 มาตรา ๒๖ ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 

 มาตรา ๒๘  
วรรคสอง 

๘๔/๒๕๔๔ 
๕๐๕/๒๕๔๖ 

๑ 
๑๖๑ 

 มาตรา ๔๙  
วรรคหนึ่ง 

อ.๔๙-๕๐/
๒๕๔๘ 

๖๘๕ 

 มาตรา ๔๙  
วรรคสอง 

๒๘๗/๒๕๔๖ 
อ.๔๙-๕๐/

๒๕๕๘ 

๑๓๑ 
๖๘๕ 

  อ.๑๓๒/๒๕๕๔ ๗๔๒ 

  อ.๓๐๔/๒๕๕๔ ๗๕๔ 

  อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 

 มาตรา ๕๐  
วรรคหนึ่ง 

ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 

 มาตรา ๕๐  
วรรคสอง 

ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 

 มาตรา ๑๓๘ 
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) 

๔๗๙/๒๕๔๕ ๕๔ 

 มาตรา ๑๔๔ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 

 มาตรา ๑๔๕ 
วรรคหนึ่ง (๓) 

๘๔/๒๕๔๔ ๑ 

 มาตรา ๒๖๔ ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
 มาตรา ๒๖๔ 

วรรคสาม 
๗๑๘/๒๕๔๙ ๓๐๔ 

 มาตรา ๒๗๑ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ (ต่อ) มาตรา ๒๗๑ (ต่อ) ๔๓๖/๒๕๔๕ ๔๕ 
  ๔๘๑/๒๕๔๗ ๒๐๔ 
  อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 
 มาตรา ๒๗๖ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 
  ๘๕๗/๒๕๖๐ ๕๙๖ 
  อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 
 มาตรา ๒๗๖ 

วรรคหนึ่ง 
๔๘๑/๒๕๔๗ ๒๐๔ 

 มาตรา ๓๐๔ 
วรรคสาม 

๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
 มาตรา ๒๖ อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
 มาตรา ๒๗ อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
 
 

มาตรา ๒๘  
วรรคสอง 

อ.๓๓/๒๕๕๗ 
๙๑๔/๒๕๕๗ 

๘๑๙ 
๓๖๔ 

 มาตรา ๒๘  
วรรคสาม 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

 มาตรา ๒๙  
วรรคหนึ่ง 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

 มาตรา ๓๑ อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
 มาตรา ๔๙  

วรรคสอง 
อ.๒๘๖/๒๕๕๕ 
อ.๕๔๗/๒๕๕๗ 

๗๗๘ 
๘๕๖ 

 มาตรา ๖๒  
วรรคหนึ่ง 

๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 

 มาตรา ๒๒๓ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
  ๘๕๗/๒๕๖๐ ๕๙๖ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
    ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 

ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๘  

วรรคสอง (๑) 
อ.๙๑๙–๙๒๐/

๒๕๖๐ 
๙๗๙ 

 มาตรา ๕๖ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๕๘ ทวิ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๕๙ ทวิ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๖๐ ๖๐๖/๒๕๔๕ ๖๙ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึ่ง 

๘๔/๒๕๔๘ 
๘๗/๒๕๔๘ 

๒๔๒ 
๒๔๗ 

  ๘๘/๒๕๔๘ ๒๕๒ 
 มาตรา ๑๙๓/๘ ๔๓๒/๒๕๕๙ ๔๗๖ 
 มาตรา ๑๙๓/๑๔ อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 
 มาตรา ๑๙๓/๑๕ 

วรรคหนึ่ง 
อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 

 มาตรา ๑๙๓/๒๘ 
วรรคสอง 

อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 

 มาตรา ๑๙๓/๓๐ ๖๕๔/๒๕๔๕ ๗๙ 
  ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๑๙๓/๓๕ อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 
 มาตรา ๒๐๔ อ.๖๑๙/๒๕๕๘ ๘๙๐ 
 มาตรา ๒๒๓ 

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๒๑๖-

๑๒๑๗/๒๕๖๐ 
๙๘๖ 

  อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 
  อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
 

 
อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 มาตรา ๒๒๔ อ.๖๑๙/๒๕๕๘ ๘๙๐ 
 มาตรา ๓๘๐ 

วรรคสอง 
๖๐/๒๕๔๘ 
๘๔/๒๕๔๘ 

๒๓๔ 
๒๔๒ 

  ๘๗/๒๕๔๘ ๒๔๗ 
  ๘๘/๒๕๔๘ ๒๕๒ 
 มาตรา ๓๙๑ 

วรรคหนึ่ง 
๖๐/๒๕๔๘ 

อ.๖๑๙/๒๕๕๘ 
๒๓๔ 
๘๙๐ 

 มาตรา ๓๙๑ 
วรรคสาม 

อ.๖๑๙/๒๕๕๘ ๘๙๐ 

 มาตรา ๓๙๑ 
วรรคสี่ 

๖๐/๒๕๔๘ ๒๓๔ 

 มาตรา ๔๐๖ ๓๑๘/๒๕๕๙ ๔๓๖ 
  ๔๗๕/๒๕๕๙ ๔๙๐ 
  อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ ๙๑๕ 
  อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 
 มาตรา ๔๑๒ อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
  อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ต่อ) มาตรา ๔๒๐ อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 
  อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
  อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 มาตรา ๔๓๘ 
วรรคหนึ่ง 

อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

๙๘๖ 

  อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 
  อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
  อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 มาตรา ๔๔๒ อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

๙๘๖ 

  อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 
  อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
  อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 มาตรา ๔๔๘ ๕๐๔/๒๕๔๗ ๒๐๙ 
  อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 
  อ.๘๒๓/๒๕๕๖ ๘๑๐ 
  อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 
  อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
 มาตรา ๔๔๘ 

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๑๗/๒๕๔๗ 

อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

๖๖๕ 
๙๘๖ 

 มาตรา ๕๘๗ ๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 
 มาตรา ๖๙๘ อ.๒๓๗/๒๕๕๗ ๘๓๗ 
  อ.๖๑๗/๒๕๕๗ ๘๖๔ 
 มาตรา ๑๓๐๔ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 

มาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
อ.๙๑๙–๙๒๐/

๒๕๖๐ 
๙๗๙ 

 มาตรา ๑๓๐๖ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๑๓๐๗ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๑๓๐๙ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๑๓๘๗ อ.๙๒๗/๒๕๖๒ ๑๐๑๒ 
 มาตรา ๑๓๙๐ อ.๙๒๗/๒๕๖๒ ๑๐๑๒ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ต่อ) มาตรา ๑๗๕๔ 
วรรคสาม 

๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ๖๕๔/๒๕๔๕ ๗๙ 
 มาตรา ๕๗  

วรรคหนึ่ง (๓) 
อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 

 มาตรา ๒๕๔ ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
 มาตรา ๒๕๕ ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑) ๓๖๔/๒๕๔๕ ๓๕ 
 มาตรา ๗๘ ๔๒๗/๒๕๔๕ ๔๑ 
 มาตรา ๘๓  

วรรคสอง 
๔๒๗/๒๕๔๕ ๔๑ 

ประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗/๕ อ.๔๕/๒๕๔๖ ๖๔๒ 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕  ไม่ระบุ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ประกาศ ณ วันที ๒๔ 
    พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง อ.๙๒๗/๒๕๖๒ ๑๐๑๒ 

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖๓ 
วรรคหนึ่ง 

๑๑๓/๒๕๔๔ ๘ 

 มาตรา ๑๖๓ 
วรรคสอง 

๑๑๓/๒๕๔๔ ๘ 

 มาตรา ๑๙  
วรรคหนึ่ง (๒) 

๘๔/๒๕๔๖ ๘๗ 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๘ (๑) ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๙ (๒) ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๑๔ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๔๒ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๔๓ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่ระบุ ๑๖๗/๒๕๔๖ ๑๑๐ 
พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๖  ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
 มาตรา ๙ ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
 มาตรา ๓๘ ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 

พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๗) ๒๕๙/๒๕๔๕ 
๑๑๕/๒๕๔๖ 

๒๑ 
๙๑ 

    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (ต่อ) มาตรา ๒๓ ๑๑๕/๒๕๔๖ ๙๑ 
  ๕๐๔/๒๕๔๗ ๒๐๙ 
 มาตรา ๒๓  

วรรคหนึ่ง 
๒๕๙/๒๕๔๕ ๒๑ 

พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖ (๕) ๓๖๑/๒๕๕๙ ๔๔๓ 
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๗ ๘๕๗/๒๕๖๐ ๕๙๖ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ ๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 
 มาตรา ๘ ทวิ ๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 
 มาตรา ๗๓ ๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
  อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 
 มาตรา ๕ ๔๒๗/๒๕๔๕ ๔๑ 
  อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
 มาตรา ๕  

วรรคหนึ่ง 
อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 

 มาตรา ๘ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
  อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 
 มาตรา ๘  

วรรคสาม 
อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 

 มาตรา ๑๐ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
  ๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
  อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 
  อ.๘๒๓/๒๕๕๖ ๘๑๐ 
 มาตรา ๑๐  

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ ๙๕๙ 

 มาตรา ๑๑ อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 
 มาตรา ๑๒ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
  ๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
  อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 
  อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
  อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ ๙๓๐ 
  อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
พ.ร.บ.เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ไม่ระบุ ๓๗๓/๒๕๕๙ ๔๕๑ 

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
    พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๗ ฟ.๑๒/๒๕๔๖ 
อ.๔๕/๒๕๔๖ 

๖๓๔ 
๖๔๒ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
    พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๗ ฟ.๑๒/๒๕๔๖ 
อ.๔๕/๒๕๔๖ 

๖๓๔ 
๖๔๒ 

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘  
วรรคหนึ่ง (๑) 

๕๔๕/๒๕๔๖ ๑๗๕ 

พ.ร.บ. จัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๐ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่ระบุ ๒๔๑/๒๕๕๘ ๓๘๑ 
พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ระบุ ๘๖/๒๕๔๙ ๒๘๓ 
พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 

  
อ.๙๑๙–๙๒๐/

๒๕๖๐ 
๙๗๙ 

 
มาตรา ๖ (๔) อ.๙๑๙–๙๒๐/

๒๕๖๐ 
๙๗๙ 

 
มาตรา ๑๓  

วรรคหนึ่ง (๓) 
อ.๙๑๙–๙๒๐/

๒๕๖๐ 
๙๗๙ 

 
มาตรา ๑๘ อ.๙๑๙–๙๒๐/

๒๕๖๐ 
๙๗๙ 

 มาตรา ๑๙ ๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 
 มาตรา ๒๙ ๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 
 มาตรา ๓๓ ๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ ๑๒๘๘/๒๕๕๙ ๕๒๓ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๘/๒๕๕๙ ๕๖๓ 
 มาตรา ๔  

วรรคหนึ่ง 
๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 

 มาตรา ๕ ๔๙๓/๒๕๔๖ ๑๕๘ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
 มาตรา ๕  

วรรคหนึ่ง 
๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
๑๓๓๕/๒๕๕๙ 

๕๖๓ 
๕๘๑ 

พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
 มาตรา ๔๒  

วรรคหนึ่ง 
ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 

พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง 

อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 

 มาตรา ๘ (๑) อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 
 มาตรา ๙  

วรรคสาม 
อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ต่อ) มาตรา ๑๙  
วรรคหนึ่ง 

อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 

 ไม่ระบุ ๔๒๔/๒๕๕๙ ๔๖๕ 
พ.ร.บ. โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 
    แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๑ ทวิ 

๔๓๖/๒๕๔๕ 
๔๓๖/๒๕๔๕ 

๔๕ 
๔๕ 

 วรรคหนึ่ง   
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม มาตรา ๑๙ ๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 
    การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
 มาตรา ๖๑ ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
 มาตรา ๖๓ ๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา ๕๒ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
    พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๓ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
 มาตรา ๗๔ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา ๓๔ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 
    พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๘  

วรรคหนึ่ง 
๘๔/๒๕๔๔ ๑ 

 มาตรา ๓๙ ๘๔/๒๕๔๔ ๑ 
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๕ ฟ.๑๒/๒๕๔๖ ๖๓๔ 
 มาตรา ๑๐๑ 

วรรคหนึ่ง 
ฟ.๑๒/๒๕๔๖ ๖๓๔ 

 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๔ (๘) อ.๗๗๑/๒๕๕๘ ๙๐๔ 
 มาตรา ๒๓ อ.๗๗๑/๒๕๕๘ ๙๐๔ 
 มาตรา ๒๔ อ.๗๗๑/๒๕๕๘ ๙๐๔ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๘ อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
 มาตรา ๒๓ อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
 มาตรา ๔๐ อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 
 มาตรา ๓๘ ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๖ อ.๕๗/๒๕๕๘ ๘๗๐ 
 มาตรา ๖๑ อ.๕๗/๒๕๕๘ ๘๗๐ 
 ไม่ระบุ ๒๖๐/๒๕๔๖ ๑๒๗ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
 มาตรา ๗๘ อ.๒๓๗/๒๕๕๗ ๘๓๗ 
  อ.๖๑๗/๒๕๕๗ ๘๖๔ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ) มาตรา ๘๒ อ.๓๖๐/๒๕๕๘ ๘๘๒ 
 มาตรา ๘๒  

วรรคสาม 
อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ ๙๔๔ 

 มาตรา ๘๘ อ.๕๗/๒๕๕๘ ๘๗๐ 
 มาตรา ๙๒  

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ ๙๔๔ 

 มาตรา ๙๒  
วรรคสอง 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ ๙๔๔ 

 มาตรา ๙๙  
วรรคสอง 

อ.๕๗/๒๕๕๘ ๘๗๐ 

 มาตรา ๑๐๒ 
วรรคสาม 

อ.๕๗/๒๕๕๘ ๘๗๐ 

 มาตรา ๑๐๗ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
 มาตรา ๑๑๒ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
 ไม่ระบุ ๒๖๐/๒๕๔๖ ๑๒๗ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
 มาตรา ๕๒ อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
 มาตรา ๕๗  

วรรคหนึ่ง (๑) 
อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

 มาตรา ๕๗  
วรรคหนึ่ง (๒) 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

 มาตรา ๕๗  
วรรคสอง 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

 มาตรา ๑๒๗ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๓๙  
วรรคสาม 

๓๑๘/๒๕๕๙ ๔๓๖ 

 มาตรา ๓๙  
วรรคห้า 

๓๑๘/๒๕๕๙ ๔๓๖ 

 มาตรา ๔๔  
วรรคหนึ่ง 

๓๑๘/๒๕๕๙ ๔๓๖ 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๙ (๑) อ.๙๒๗/๒๕๖๒ ๑๐๑๒ 
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ระบุ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗  

วรรคหนึ่ง 
๔๕๒/๒๕๔๕ ๕๐ 

 มาตรา ๓๙ ๔๕๒/๒๕๔๕ ๕๐ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ่ง 

อ.๙๒๗/๒๕๖๒ ๑๐๑๒ 

พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
    มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  
    พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓ 
มาตรา ๕ 

อ.๓๓๑/๒๕๔๙ 
อ.๓๓๑/๒๕๔๙ 

๗๓๓ 
๗๓๓ 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ชาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล 
    พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๑๐ ๙๐๒/๒๕๔๗ 
๙๑๔/๒๕๕๗ 

๒๒๑ 
๓๖๔ 

 มาตรา ๑๐  
วรรคหนึ่ง 

อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 

 มาตรา ๑๐  
วรรคสอง 

อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 

 มาตรา ๑๒ ๙๐๒/๒๕๔๗ ๒๒๑ 
 มาตรา ๑๕ ๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๗๗ มาตรา ๓๒ ๕๘๘/๒๕๔๙ ๓๐๑ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑  

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๓๒/๒๕๕๔ 
อ.๓๐๔/๒๕๕๔ 

๗๔๒ 
๗๕๔ 

 มาตรา ๑๑  
วรรคสอง 

อ.๑๓๒/๒๕๕๔ ๗๔๒ 

 มาตรา ๑๘ (๑) ๘/๒๕๔๖ ๘๓ 
 มาตรา ๒๑ ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
 มาตรา ๒๑  

วรรคหนึ่ง 
อ.๓๐๔/๒๕๕๔ 
อ.๒๘๖/๒๕๕๕ 

๗๕๔ 
๗๗๘ 

  อ.๕๔๗/๒๕๕๗ ๘๕๖ 
 มาตรา ๒๑  

วรรคหนึ่ง  
(๑) ถึง (๕) 

อ.๔๘/๒๕๔๘ 
อ.๔๙-๕๐/๒๕๔๘ 

อ.๕๑/๒๕๔๘ 

๖๗๕ 
๖๘๕ 
๖๙๖ 

  อ.๑๓๒/๒๕๕๔ ๗๔๒ 
  อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 
 มาตรา ๒๑  

วรรคสอง 
อ.๔๙-๕๐/

๒๕๔๘ 
๖๘๕ 

 มาตรา ๒๑  
วรรคสาม 

อ.๔๙-๕๐/
๒๕๔๘ 

อ.๕๑/๒๕๔๘ 

๖๘๕ 
 

๖๙๖ 
 มาตรา ๒๕ ๒๐๒/๒๕๔๕ ๑๖ 
  ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ต่อ) มาตรา ๒๕  
วรรคหนึ่ง 

๗๕/๒๕๔๙ ๒๗๗ 

 มาตรา ๒๕  
วรรคสอง 

๔๔๒/๒๕๔๘ 
๔๔๓/๒๕๔๘ 

๒๖๐ 
๒๖๔ 

  ๔๔๔/๒๕๔๘ ๒๖๘ 
 มาตรา ๒๖  

วรรคหนึ่ง 
๒๐๒/๒๕๔๕ 
๔๔๒/๒๕๔๘ 

๑๖ 
๒๖๐ 

  ๔๔๓/๒๕๔๘ ๒๖๔ 
  ๔๔๔/๒๕๔๘ ๒๖๘ 
 มาตรา ๒๖  

วรรคสาม 
อ.๔๘/๒๕๔๘ 

อ.๑๓๒/๒๕๕๔ 
๖๗๕ 
๗๔๒ 

  อ.๒๘๖/๒๕๕๕ ๗๗๘ 
  อ.๓๐๔/๒๕๕๔ ๗๕๔ 
  อ.๕๔๗/๒๕๕๗ ๘๕๖ 
  อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 
 มาตรา ๒๘  

วรรคสอง 
๘/๒๕๔๖ ๘๓ 

 มาตรา ๓๑ ๘/๒๕๔๖ ๘๓ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๕ (๑) (๓) 

(๗) (๙) และ (๑๒) 
อ.๕๗/๒๕๕๘ ๘๗๐ 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ มาตรา ๓ ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
  อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 

 
มาตรา ๓  
วรรคหนึ่ง 

๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 

 มาตรา ๓  
วรรคสอง 

อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 

 มาตรา ๕ ๒๐๒/๒๕๔๕ ๑๖ 
  ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
  ๕๘๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 
  ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 
  ๔๒๔/๒๕๕๙ ๔๖๕ 
  ๔๒๗/๒๕๕๙ ๔๖๙ 
  ๔๕๒/๒๕๕๙ ๔๘๑ 
  ๔๗๔/๒๕๕๙ ๔๘๗ 
  ๔๗๖/๒๕๕๙ ๔๙๗ 
  ๕๗๔/๒๕๕๙ ๕๑๓ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ (ต่อ)  ๑๒๘๙/๒๕๕๙ ๕๒๖ 
  ๑๒๙๐/๒๕๕๙ ๕๓๑ 
  ๑๒๙๑/๒๕๕๙ ๕๓๖ 
  ๑๒๙๗/๒๕๕๙ ๕๕๙ 
  ๑๒๙๘/๒๕๕๙ ๕๖๓ 
  ๑๓๑๕/๒๕๕๙ ๕๗๖ 
  ๑๓๓๕/๒๕๕๙ ๕๘๑ 
  ๑๔๓๐/๒๕๕๙ ๕๘๕ 
  อ.๖๙๗/๒๕๕๙ ๙๑๐ 
  อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ ๙๑๕ 
  อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
 มาตรา ๒๗  

วรรคหนึ่ง 
อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 

 มาตรา ๒๘ ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
 

มาตรา ๓๐ 
อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 มาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง 

อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 

 มาตรา ๓๐  
วรรคสอง 

๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 

 มาตรา ๓๗  
วรรคหนึ่ง 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

 มาตรา ๔๐  
วรรคสอง 

๘๑/๒๕๕๘ ๓๗๐ 

 มาตรา ๔๔ อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 
 มาตรา ๔๔  

วรรคหนึ่ง 
๒๖๐/๒๕๔๖ 
๕๖๕/๒๕๔๖ 

๑๒๗ 
๑๗๙ 

  ๘๑/๒๕๕๘ ๓๗๐ 
 มาตรา ๔๕ ๘๑/๒๕๕๘ ๓๗๐ 
  ๒๕๒/๒๕๕๘ ๓๙๘ 
 มาตรา ๔๕  

วรรคหนึ่ง 
๒๔๐/๒๕๕๘ 
๒๔๙/๒๕๕๘ 

๓๗๗ 
๓๘๘ 

  ๓๔๒/๒๕๕๘ ๔๐๓ 
 มาตรา ๔๕  

วรรคสอง 
๒๖๐/๒๕๔๖ 
๒๔๐/๒๕๕๘ 

๑๒๗ 
๓๗๗ 

    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ (ต่อ)  ๒๔๙/๒๕๕๘ ๓๘๘ 
  ๓๔๒/๒๕๕๘ ๔๐๓ 
 มาตรา ๔๖ ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
 มาตรา ๔๙ ๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 
 มาตรา ๕๐ อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
 มาตรา ๕๑  

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 

 มาตรา ๕๑  
วรรคสี่ 

อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ ๙๕๑ 

 มาตรา ๕๗ ๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 
  อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 
 มาตรา ๕๗  

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 

 มาตรา ๕๘ (๑) ๔๘๑/๒๕๔๗ ๒๐๔ 
 มาตรา ๖๗ ๒๕๒/๒๕๕๘ ๓๙๘ 
 มาตรา ๗๑ ๒๔๙/๒๕๕๘ ๓๘๘ 
  ๑๔๙/๒๕๕๙ ๔๑๕ 
 ไม่ระบุ ๒๔๑/๒๕๕๘ ๓๘๑ 
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๕ (๓) อ.๕๑๑–๕๑๒/

๒๕๕๖ 
๗๘๕ 

พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๓๗ มาตรา ๘ (๑) 
และ (๒) 

๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 

 มาตรา ๙ อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 
 มาตรา ๙ (๑) 

และ (๒) 
๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 

 มาตรา ๙ (๑๐) ๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 
 มาตรา ๔๓ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๔๔ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๔๕  

วรรคหนึ่ง 
๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 

 มาตรา ๔๗ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๔๗ ทวิ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
  อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 
 มาตรา ๔๗ ทว ิ(๒) ๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 
 มาตรา ๔๗ ตร ี อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

 มาตรา ๕๖  
วรรคหนึ่ง 

๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 

 มาตรา ๕๘  
วรรคสอง 

๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 

 มาตรา ๕๙ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๖๔  

วรรคหนึ่ง 
อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 

 มาตรา ๖๔/๑ อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 
 มาตรา ๖๕ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๖๖ ๒๗๑/๒๕๔๕ ๒๙ 
 มาตรา ๖๗ ๒๗๑/๒๕๔๕ ๒๙ 
 มาตรา ๖๘ ๒๗๑/๒๕๔๕ ๒๙ 
 มาตรา ๖๘ (๘) ๔๘๑/๒๕๔๗ ๒๐๔ 
 มาตรา ๖๙ ๒๗๑/๒๕๔๕ ๒๙ 
 มาตรา ๘๘ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๙๑ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
 มาตรา ๙๒ ๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 
  อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔๗ (๑) อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 
 มาตรา ๒๐ อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 
 มาตรา ๒๒ (๔) อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 
 มาตรา ๕๒ (๓) อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๔  อ.๘๒๐/๒๕๕๖ ๗๙๖ 
 มาตรา ๑๙ อ.๘๒๐/๒๕๕๖ ๗๙๖ 
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๖ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
 มาตรา ๑๕ ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 
    ๒๔๗๗ 

มาตรา ๓  
วรรคสอง 

๓๖๔/๒๕๔๕ ๓๕ 

พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙  ๘๘๓/๒๕๕๖ ๓๔๔ 
 มาตรา ๔๐ ๘๘๓/๒๕๕๖ ๓๔๔ 
 มาตรา ๔๑ อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 
 มาตรา ๔๕  

วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) 

อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน 
    ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๖ อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ ๙๔๔ 

พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๗๐ อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมร่ะบุ อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๗ อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ ๙๒๑ 
พ.ร.ฎ. เงินชว่ยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ ๔๕๒/๒๕๕๙ ๔๘๑ 
พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ระบุ ๔๒๔/๒๕๕๙ ๔๖๕ 
พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ไม่ระบุ ๕๙๕/๒๕๕๐ ๓๐๙ 
พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๓๘ 

มาตรา ๖ (๓๒) ๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 

พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔ 
มาตรา ๕ 
มาตรา ๖ 

๕๐๔/๒๕๔๗ 
๕๐๔/๒๕๔๗ 
๕๐๔/๒๕๔๗ 

๒๐๙ 
๒๐๙ 
๒๐๙ 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๑  ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
 มาตรา ๑๖ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๑ ทวิ ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 

กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน  
    พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้อ ๒ (๑๑) ๒๕๒/๒๕๕๘ ๓๙๘ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ไม่ระบุ ฟ.๑๕/๒๕๔๕  ๖๑๐ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ 
    ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้  

ไม่ระบุ ฟ.๑๒/๒๕๔๖ ๖๓๔ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ข้อ ๒ วรรคสอง (๑) อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ 
    ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ 

ไม่ระบุ ฟ.๑๒/๒๕๔๖ ๖๓๔ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ข้อ ๑๔ (๓) 
ไม่ระบุ 

ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ 
๖๕๔/๒๕๔๕ 

๖๒๑ 
๗๙ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
    พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ไม่ระบุ อ.๑๙๑/๒๕๔๘ ๗๒๐ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวง 
    เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในมาตรา ๘ ฉ 
    แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ข้อ ๑ 
ข้อ ๓ (๑๐)-(๒๕) 

๕๐๔/๒๕๔๗ 
๕๐๔/๒๕๔๗ 

๒๐๙ 
๒๐๙ 



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

กฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ วรรคสอง อ.๕๑๑–๕๑๒/
๒๕๕๖ 

๗๘๕ 

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง  ดูแล 
    บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
    พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง 

ไม่ระบุ 

๑๒๙๑/๒๕๕๙ 
๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
๔๙๓/๒๕๔๖ 

๕๓๖ 
๕๖๓ 
๑๕๘ 

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๘๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม 
    อาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

ข้อ ๔๖ วรรคสอง อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสาน 
    และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ข้อ ๔ (๔) อ.๙๑๙–๙๒๐/
๒๕๖๐ 

๙๗๙ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง 
    ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ไม่ระบุ ๕๔๕/๒๕๔๖ ๑๗๕ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
    และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๖ (๑๕)  
และ (๑๖) 

๑๒๙๑/๒๕๕๙ 
๑๒๙๘/๒๕๕๙ 

๕๓๖ 
๕๖๓ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
    การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๔  
ข้อ ๘ 

๔๓๒/๒๕๕๙ 
๔๓๒/๒๕๕๙ 

๔๗๖ 
๔๗๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ 
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๖๔ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๓๓ 
ข้อ ๓๔ 

๑๖๑/๒๕๔๖ 
๑๖๑/๒๕๔๖ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ระบุ ๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
    เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๘ 

วรรคหนึ่ง 

๕๖๕/๒๕๔๖ 
อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ 

๑๗๙ 
๙๖๙ 

 
 ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 
 ข้อ ๑๕ อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ ๙๖๙ 

 
 อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 ข้อ ๑๖ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 

 
ข้อ ๑๗ อ.๙๓๙–๙๔๐/

๒๕๖๒ 
๑๐๑๖ 

 ข้อ ๑๗ วรรคสอง ๒๙๐/๒๕๕๙ ๔๒๖ 
  ๒๙๑/๒๕๕๙ ๔๓๑ 
 ข้อ ๑๘ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
 ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ๒๙๐/๒๕๕๙ ๔๒๖ 
  ๒๙๑/๒๕๕๙ ๔๓๑ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
    เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง 
(ต่อ) 

อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

๑๐๑๖ 

 ข้อ ๑๙ ๕๖๕/๒๕๔๖ ๑๗๙ 
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ข้อ ๘ (๓) ๔๕๒/๒๕๕๙ ๔๘๑ 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิด 
    ของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ไม่ ต้ องรายงานให้กระทรวงการคลั ง 
    ตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ 

ไม่ระบุ อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิด 
    ของเจ้าหน้าที่ที่ ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลั ง 
    ตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

ไม่ระบุ อ.๔๗/๒๕๔๖ ๖๔๖ 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๑  
ข้อ ๑๓ 

๑๔๙/๒๕๕๙ 
๑๔๙/๒๕๕๙ 

๔๑๕ 
๔๑๕ 

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ ๓๗๑/๒๕๕๘ ๔๐๗ 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
    ระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่ง 
    พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๓ (๒) อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
    ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ ว่าด้วยการ 
    สอบสวนพิจารณา 

ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๔ วรรคหก 
ข้อ ๒๕ วรรคหก 

อ.๒๘/๒๕๔๗ 
อ.๕๗/๒๕๕๘ 
อ.๕๗/๒๕๕๘ 

๖๕๒ 
๘๗๐ 
๘๗๐ 

ประมวลระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี ไม่ระบุ ๘๖/๒๕๔๙ ๒๘๓ 
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ อ.๑๒๑๖-

๑๒๑๗/๒๕๖๐ 
๙๘๖ 

  อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

๑๐๑๖ 

 ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

๙๘๖ 

  อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

๑๐๑๖ 

 ข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ อ.๑๒๑๖-
๑๒๑๗/๒๕๖๐ 

๙๘๖ 

  อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

๑๐๑๖ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงาน 
    บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๗ 

อ.๒๘/๒๕๔๗ 
อ.๒๘/๒๕๔๗ 

๖๕๒ 
๖๕๒ 

 ข้อ ๘ อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 
    



 

กฎหมาย มาตรา/ข้อ 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา 
หน้า 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๗ (๑)  
และ (๓) 

อ.๙๑๙–๙๒๐/
๒๕๖๐ 

๙๗๙ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
    สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ไม่ระบุ อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๗๐๕ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๘ ๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
    และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
    วิธีการ รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
    ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ มี โทษ 
    ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๒.๑ ๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนครพนม 
    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
    ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
    ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

ข้อ ๑๓๗  
ข้อ ๑๔๑ 

๙๘๘/๒๕๕๙ 
๙๘๘/๒๕๕๙ 

๕๑๖ 
๕๑๖ 

 



 

สารบัญ 
ง. เรียงตามประเด็นข้อกฎหมาย  

 
๑. อ านาจศาล 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

กฎ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง 
ฉ บั บ ที่  ๔ ๓  ( พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๗ )  อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ฟ.๘-๑๐/๒๕๔๖ ๖๒๑ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ 

ฟ.๑๒/๒๕๔๖ ๖๓๔ 

กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

การกระทําอย่างใดเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ซึ่งไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

๑๑๓/๒๕๔๔ ๘ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน  
ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

๒๐๒/๒๕๔๕ ๑๖ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

๓๖๔/๒๕๔๕ 
๓๖๕/๒๕๔๕ 
๔๒๗/๒๕๔๕ 

๓๕ 
๓๘ 
๔๑ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ 
ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีอาญาโดยไม่ขอบ
ด้วยกฎหมาย 

๔๓๖/๒๕๔๕ ๔๕ 

การคมนาคมและ 
การขนส่ง 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ 
โดยสารปรับอากาศร่วมบริการมีมติไม่อนุมัติคําขอ 
เปิดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศของผู้ฟูองคดี 

๘๔/๒๕๔๖ ๘๗ 

การถอดถอนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณาคําร้อง 
ขอถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากตําแหน่ง  
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๕๐๕/๒๕๔๖ ๑๖๑ 

การเลือกตั้ง ขอให้เพิกถอนการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร 

๘๔/๒๕๔๔ ๑ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบ
การกระทําของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง 

๔๗๙/๒๕๔๕ ๕๔ 

    
    
    



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

การเวนคืน การกําหนดประเภทคดีปกครองในกรณีที่ผู้ ฟูองคดี 
ฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เจ้าหน้าที่เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เวนคืนหรือจัดซื้ออสั งหาริมทรัพย์ 
ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ ง (๒) หรื อมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติ  จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อ.๖๑๗/๒๕๖๒ ๑๐๐๕ 

การศาสนา คดี พิพาทเกี่ ยวกับคําสั่ งของคณะกรรมการอิสลาม 
ประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย  
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๑๖๗/๒๕๔๖ ๑๑๐ 

การสาธารณูปโภค ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ผู้ถูกฟูองคดี กําหนดอัตราค่าบํารุงเสาไฟฟูา ค่าธรรมเนียม 
ในการอนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับ 
เสาไฟฟูาและค่าประกันของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเป็นคดี
ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๙๑๕/๒๕๕๖ ๓๕๕ 

ความรับผิดอย่างอ่ืน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้
ก่อสร้างทางหลวงตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางและขยายทางหลวงจังหวัดในท้องที่ตําบล
คลองเตย อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๔๗ 

๕๗๔/๒๕๔๖ ๑๘๕ 

ที่ดิน คดีพิพาทเกี่ยวกับการสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตามมาตรา ๖๐  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

๖๐๖/๒๕๔๕ ๖๙ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการปิดทางสาธารณะซึ่งอยู่ในที่ราชพัสดุ ๔๙๓/๒๕๔๖ ๑๕๘ 
คดีพิพาทที่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวพันกันระหว่างการกระทํา
ทางปกครองกับสิทธิในที่ดิน 

๔๘๑/๒๕๔๗ 
๔๘๐/๒๕๔๘ 
๔๘๕/๒๕๔๘ 

อ.๑๙๑/๒๕๔๘ 

๒๐๔ 
๒๗๑ 
๒๗๔ 
๗๒๐ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

ปัญหาเกี่ยวกับการฟูองขอให้ยกเลิกการจดทะเบียน 
เป็นผู้ ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เ พ่ิมของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

อ.๔๕/๒๕๔๖ ๖๔๒ 

    



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ละเมิด คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทาง
ปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

๒๗๑/๒๕๔๕ ๒๙ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ
ก่อสร้างทางหลวง 

๑๕๙/๒๕๔๖ ๙๖ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ 
ขุดลอกลําห้วยสาธารณะ 

๕๐๔/๒๕๔๗ ๒๐๙ 

ละเลยหรือล่าช้า คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

๓๓๗/๒๕๔๕ ๓๒ 

วินัย ปัญหาคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่ง
สํานักพระราชวัง โดยเลขาธิการสํานักพระราชวังที่สั่ง
ลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ออกจากราชการ
และความชอบด้วยกฎหมายของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๑๔๔๘/๒๕๕๙ ๕๘๘ 

สัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาร่วมการงานและร่วมทุนขยาย
บริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมายในภูมิภาค 

๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งให้ชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญา 
ให้ข้าราชการไปศึกษาหรืออบรมให้เสร็จสิ้นก่อนอนุมัติ
โอนไปรับราชการในส่วนราชการอ่ืน 

๑๑๕/๒๕๔๖ ๙๑ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาธนารักษ์
จังหวัดเชียงใหม่และการตกลงด้วยวาจาเพ่ิมเติมจาก
สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หรือไม่ 

๑๖๒/๒๕๔๖ ๑๐๗ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการงดให้บริการโทรศัพท์ตามสัญญาเช่า
โทรศัพท์ คู่สาย/วงจรเช่า 

๔๘๗/๒๕๔๖ ๑๕๔ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวออกจากงานเป็นคดีพิพาทอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ 

๕๔๕/๒๕๔๖ ๑๗๕ 

ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ 
ผู้รับจ้างหยุดการทํางานและขยายอายุสัญญาจ้างก่อสร้าง
ถนนและสัญญาจ้างขุดลอกลําห้วย 

๔๖๒-๔๖๔/
๒๕๔๗ 

๑๙๘ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๗๒๖/๒๕๔๗ ๒๑๗ 



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

สัญญาทางปกครอง 
(ต่อ) 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓๑๓/๒๕๔๙ ๒๘๖ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัด
จําหน่ายข้าว ระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ผู้ฝาก 
และสหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อย ปุาติ้ว 
จํากัด ผู้รับฝาก 

๕๙๕/๒๕๕๐ ๓๐๙ 

กรณี สัญญากู้ ยื มเงิ นกองทุนพัฒนาสหกรณ์  เ พ่ื อใช้ 
ในการรวบรวมเมล็ดพันธ์ข้ าว ตามโครงการพัฒนา 
เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน 
(ข้าว) เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒หรือไม ่

๒๖๓/๒๕๖๒ ๖๐๒ 

สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ 

การแจ้งสิทธิในการลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ 

๓๙๔/๒๕๔๖ ๑๔๕ 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่หน่วยงาน
ทางปกครองฟูองเรียกให้เจ้าหน้ าที่คืนเงินที่ ได้รับไป 
โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 
 

๒๕๖/๒๕๕๙ 
๓๑๘/๒๕๕๙ 
๓๔๖/๒๕๕๙ 
๓๗๓/๒๕๕๙ 
๔๓๑/๒๕๕๙ 
๔๗๕/๒๕๕๙ 
๔๗๗/๒๕๕๙ 
๕๔๖/๒๕๕๙ 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ 
อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ 

๔๒๐ 
๔๓๖ 
๔๓๙ 
๔๕๑ 
๔๗๒ 
๔๙๐ 
๕๐๒ 
๕๐๘ 
๙๔๔ 
๙๕๑ 

อนุญาโตตุลาการ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องทั้งสามยื่นคําร้องต่อ
ศาลปกครองให้เพิกถอนคําสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองหรือไม่ 

๘๘๓/๒๕๕๖ ๓๔๔ 

 



 

 

๒. เงื่อนไขในการฟูองคดี 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ผู้เสียหาย ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ เสียหายอันเนื่องมาจากการ 
ใช้ดุลพินิจดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑๕๑/๒๕๔๕ ๑๓ 

ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการที ่
กรมทางหลวงไม่จ่ ายเงินค่าทดแทนที่ เ พ่ิมขึ้นให้แก่ 
ผู้ ฟูองคดีโดยนําเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับ
ธนาคารออมสิน 

๘/๒๕๔๖ ๘๓ 

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการฟูองคดีของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อํานาจของ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบ 

๑๖๑/๒๕๔๖ ๑๐๐ 

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธินําคดีมาฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
กรณีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 
มิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสมควร 

๒๖๐/๒๕๔๖ ๑๒๗ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๘๗/๒๕๔๖ ๑๓๑ 

ความเป็นผู้ เสียหายในคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ 
ด้วยกฎหมายของมติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมติของที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓๓๕/๒๕๔๖ ๑๔๐ 

ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้เสียหายของสมาชิกสภาเทศบาล 
กรณีฟูองว่านายกเทศมนตรีดําเนินกิจการของเทศบาล 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๔๖๒-๔๖๔/
๒๕๔๗ 

๑๙๘ 

ปัญหาเกี่ ยวกับคํา ฟูองขอให้ เ พิกถอนคําสั่ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

๕๕/๒๕๕๔ 
๕๖/๒๕๕๔ 
๙๕/๒๕๕๔ 

๑๓๒/๒๕๕๔ 
๓๔๗/๒๕๕๔ 

๓๑๖ 
๓๒๑ 
๓๒๕ 
๓๓๔ 
๓๓๙ 

ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการโดยมีกรณี 
ที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
หรือไม่ 

๑๔๙/๒๕๕๙ ๔๑๕ 

    



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ผู้เสียหาย (ต่อ) ปัญหาเกี่ยวกับการฟูองกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลาง
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่
ฟูองคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคําสั่งของหน่วยงานของรัฐ 
ที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง  

๒๙๐/๒๕๕๙ 
๒๙๑/๒๕๕๙ 

๔๒๖ 
๔๓๑ 

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่คืนเงิน
ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ  

๔๒๔/๒๕๕๙ 
๔๒๗/๒๕๕๙ 
๔๓๒/๒๕๕๙ 
๔๕๒/๒๕๕๙ 
๔๗๔/๒๕๕๙ 
๔๗๖/๒๕๕๙ 
๕๗๔/๒๕๕๙ 

๑๔๓๐/๒๕๕๙ 
อ.๖๙๗/๒๕๕๙ 
อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ 
อ.๑๒๔๕/๒๕๕๙ 

๔๖๕ 
๔๖๙ 
๔๗๖ 
๔๘๑ 
๔๘๗ 
๔๙๗ 
๕๑๓ 
๕๘๕ 
๙๑๐ 
๙๑๕ 
๙๒๑ 

ปัญหาความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิ
ฟูองคดีในคดีพิพาทเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ 

๑๒๘๘/๒๕๕๙ 
๑๒๘๙/๒๕๕๙ 
๑๒๙๐/๒๕๕๙ 
๑๒๙๑/๒๕๕๙ 
๑๒๙๔/๒๕๕๙ 
๑๒๙๕/๒๕๕๙ 
๑๒๙๗/๒๕๕๙ 
๑๒๙๘/๒๕๕๙ 
๑๒๙๙/๒๕๕๙ 
๑๓๑๕/๒๕๕๙ 
๑๓๓๕/๒๕๕๙ 

๕๒๓ 
๕๒๖ 
๕๓๑ 
๕๓๖ 
๕๕๐ 
๕๕๖ 
๕๕๙ 
๕๖๓ 
๕๗๑ 
๕๗๖ 
๕๘๑ 

ความเป็นผู้ เสียหายของสหภาพแรงงานมัคคุ เทศก์ 
แห่งประเทศไทยในการฟูองคดีต่อศาลปกครอง 

ฟ.๑๕/๒๕๔๕ ๖๑๐ 

การแก้ไขความเดือดร้อน 
หรือเสียหายก่อนนําคดี
มาฟูองต่อศาล 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๕๖๕/๒๕๔๖ 

อ.๔๗/๒๕๔๖ 

๑๗๙ 

๖๔๖ 

    



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

การแก้ไขความเดือดร้อน 
หรือเสียหายก่อนนําคดี
มาฟูองต่อศาล (ต่อ) 

ปัญหาเกี่ยวกับการนํากฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้ 
ร้องทุกข์ก่อนวันที่กฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวใช้บังคับ 

๘๖/๒๕๔๙ ๒๘๓ 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดี
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี อันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิ
ฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติเดียวกัน  
ในกรณีที่ผู้ ฟูองคดียื่นอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตาม
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับแจ้งผล
การอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

๘๑/๒๕๕๘ 
๒๔๑/๒๕๕๘ 
๒๔๙/๒๕๕๘ 

๓๗๐ 
๓๘๑ 
๓๘๘ 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดี
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีอันเป็นวันเริ่มใช้สิทธิ
ฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ในกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่ง
ทางปกครองตามกฎเฉพาะ 

๒๓๙/๒๕๕๘ 
๓๗๑/๒๕๕๘ 

๓๗๔ 
๔๐๗ 

การกําหนดคําบังคับ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาร่วมการงานและร่วมทุนขยาย
บริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมายในภูมิภาค 

๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 

การกําหนดคําบังคับและข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษา 

อ.๓๓/๒๕๕๗ ๘๑๙ 

การกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีท่ีผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้วนําคดีมาฟูองโดยมีคําขอให้เพิกถอนคําสั่ง 
ทางปกครอง แต่ไม่ได้ขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย 

อ.๗๗๑/๒๕๕๘ ๙๐๔ 

ระยะเวลาการฟูองคดี การ พิจา รณา เ รื่ อ ง ร้ อ งทุ กข์ ที่ โ อนมา เป็ นคดี ของ 
ศาลปกครองกลาง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการสั่งไม่รับคําฟูองไว้ 

๒๕๙/๒๕๔๕ 
๒๖๒/๒๕๔๕ 

๒๑ 
๒๕ 



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ระยะเวลาการฟูองคดี 
(ต่อ) 

พิจารณากรณีพ้นระยะเวลาการฟูองคดีก่อนศาลปกครอง 
เปิดทําการ 

  

ปัญหาเกี่ยวกับกําหนดเวลาฟูองคดีกรณีการละเลย 
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล้าช้าเกินสมควรของหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔๕๒/๒๕๔๕ 
๕๐๓/๒๕๔๕ 

๕๐ 
๖๓ 

ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดี กรณีผู้ฟูองคดีนําคดี 
ที่เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ
มาฟูองต่อศาลปกครองหลังจากที่ศาลปกครองเปิดทําการแล้ว 

๖๕๔/๒๕๔๕ 
๑๑๕/๒๕๔๖ 
๒๓๑/๒๕๔๖ 

๗๙ 
๙๑ 

๑๒๔ 
ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดต่อเนื่องของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

๒๑๒/๒๕๔๖ 
๒๑๙/๒๕๔๖ 
๔๑๗/๒๕๔๖ 

๑๑๗ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้
ก่อสร้างทางหลวงตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือสร้างทางและขยายทางหลวง จังหวัดในท้องที่ตําบล
คลองเตย อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๔๗ 

๕๗๔/๒๕๔๖ ๑๘๕ 

ปัญหาระยะเวลาการฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนศาลปกครอง 
เปิดทําการ 

๖๙๗/๒๕๔๖ ๑๘๙ 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็น
สัญญาทางปกครอง 

๕๑/๒๕๔๘ 
๖๐/๒๕๔๘ 
๖๑/๒๕๔๘ 
๘๔/๒๕๔๘ 
๘๗/๒๕๔๘ 
๘๘/๒๕๔๘ 

๒๒๙ 
๒๓๔ 
๒๓๘ 
๒๔๒ 
๒๔๗ 
๒๕๒ 

ระยะเวลาการฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด 
ในความชํารุดบกพร่องของผู้รับจ้างตามสัญญาทางปกครอง 

๑๕๔/๒๕๔๘ ๒๕๖ 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
เพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ 

ฟ.๘๑/๒๕๕๕ 
 

๖๐๖ 

ปัญหาระยะเวลาการฟูองคดี ในคดี พิพาทเกี่ยวกับ 
การกําหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 

๔๔๒/๒๕๔๘ 
๔๔๓/๒๕๔๘ 
๔๔๔/๒๕๔๘ 
อ.๔๘/๒๕๔๘ 

อ.๔๙-๕๐/๒๕๔๘ 
อ.๕๑/๒๕๔๘ 

๒๖๐ 
๒๖๔ 
๒๖๘ 
๖๗๕ 
๖๘๕ 
๖๙๖ 

    



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ระยะเวลาการฟูองคดี 
(ต่อ) 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๓๘ (พิเศษ) ณ โรงเรียน
ควนโดนวิทยา ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

๕๕๒/๒๕๔๙ ๒๙๒ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้นําไปสร้าง
หรือขยายทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล 
ในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย 
อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๕๘๘/๒๕๔๙ ๓๐๑ 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (สัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) 
กรณีผู้ฟูองคดี (ผู้ว่าจ้าง) ฟูองเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น
ในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพ่ือให้ทํางานก่อสร้างอาคาร 
ปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ต่อจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ (ผู้รับจ้างเดิม) 

๗๑๘/๒๕๔๙ ๓๐๔ 

กรณีหน่วยงานของรัฐออกคําสั่ งให้ เจ้าหน้าที่ชํ าระ 
ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
หน่วยงานของรัฐจึงฟูองทายาทของเจ้าหน้าที่ให้รับผิดแทน 
กรณีนี้ศาลปกครองจะรับคําฟูองดังกล่าวไว้พิจารณา 
ได้หรือไม ่

๔๒๐/๒๕๕๗ ๓๕๘ 

ปัญหาการนับระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์โต้แย้ง
คําสั่งทางปกครองแต่ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ไม่ได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
และผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีมาฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดี
ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์ 

๒๔๐/๒๕๕๘ 
๓๔๒/๒๕๕๘ 

๓๗๗ 
๔๐๓ 

ปัญหาการนับระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีผู้ ฟูองคดียื่ น อุทธรณ์หรือ  

๒๕๒/๒๕๕๘ 
๓๗๑/๒๕๕๘ 

๓๙๘ 
๔๐๗ 



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ระยะเวลาการฟูองคดี 
(ต่อ) 

ร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่งทางปกครอง แต่ผู้มีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณ์หรือคําร้องทุกข์ไม่ได้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และผู้ฟูองคดีไม่ได้นําคดี
มาฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 

  

ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ที่มีมูล เหตุแห่งการฟูองคดี เดียวกันจากการละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

๙๘๘/๒๕๕๙ ๕๑๖ 

ปัญหาเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีการ
ฟูองขอให้เพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗๗๘/๒๕๖๐ ๕๙๒ 

ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีมีการรับสภาพ
ความรับผิดตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

อ.๓๐๒/๒๕๔๙ ๗๒๖ 

ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีการฟูองคดี 
เพ่ือขอให้คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ที่รวมอยู่ในราคาน้ําตาล
ทราย) ที่นําไปเพ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิต 
ปี ๒๕๓๕/๓๖ ปี ๒๕๓๖/๓๗ ปี ๒๕๓๘/๓๙ ปี ๒๕๓๙/๔๐ 
และปี ๒๕๔๐/๔๑ 

อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๗๖๖ 

ปัญหาเกี่ ย วกับวันที่ ถื อว่ า เจ้ าหน้ าที่  (ศุ ลการั กษ์ )  
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ  
(กรมศุลกากร) กรณีผู้ประกอบการส่งออกทุจริตขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 

อ.๘๒๓/๒๕๕๖ ๘๑๐ 

ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดี กรณีฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้
หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม 
มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อ.๔๙๘/๒๕๕๗ ๘๔๕ 

 



 

 

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

การขยายระยะเวลา 
ยื่นอุทธรณ์ 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครองในการขยาย
ระยะเวลาการยื่นคําร้องอุทธรณ์ 

๔๙๒/๒๕๔๕ ๕๘ 

ปัญหาเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการยื่นคําร้องอุทธรณ์
คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 

๙๗/๒๕๕๔ ๓๒๙๔๒๐ 

การเพิกถอนกระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบ 

ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาร่วมการงานและร่วมทุนขยาย
บริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมายในภูมิภาค  
(กรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา แล้ว
ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาโดย
ไม่มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณา รวมทั้งกระบวน
พิจารณาที่ดําเนินมาภายหลังจากนั้นเสียก่อน) 

๖๒๒/๒๕๔๕ ๗๒ 

การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๐๐/๒๕๔๖ ๑๑๓ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมคํา
ฟูองหรือคําคัดค้าน
คําให้การ 

ปัญหากรณีคําร้องขอเพ่ิมเติมคําฟูองหรือคําคัดค้าน
คําให้การ 

๕๘๓/๒๕๔๗ ๒๑๓ 

ปัญหาเกี่ยวกับคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองในคดีพิพาท
เกี่ยวกับการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๕/๒๕๔๙ ๒๗๗ 

การทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครอง 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ของบริษัท พีซเทเลวิชั่น จํากัด ไว้เ ป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 

๓๘๐/๒๕๕๙ ๔๕๕ 

การกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครอง
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา 

การพิจารณามีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีผู้ฟูองคดี
มีคําขอให้ชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

๓๓๓/๒๕๔๖ ๑๓๖ 

การพิจารณาคําขอให้กําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาและคําร้องขอในเหตุฉุกเฉิน 

๔๗-๔๘/๒๕๔๘ ๒๒๔ 

การร้องสอด ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล 
กรณีศาลปกครองมีคําสั่งเรียกบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่
คู่กรณีเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๕๗  

๕๘๗/๒๕๔๙ ๒๙๖ 



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

การร้องสอด (ต่อ) วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ซึ่งนํามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขระยะเวลา กรณีศาลปกครองมีคําสั่ง
เรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอด 

อ.๑๗๒/๒๕๔๘ ๘๑๕ 

การขอให้พิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ 

คําสั่งของศาลปกครองที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา จะถือว่า
เป็นคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 

๒๗๔/๒๕๔๗ ๑๙๔ 

การดําเนินกระบวน
พิจารณาซ้ํา 

การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๗๓/๒๕๔๕ ๖๖ 

การพิจารณาคดีหมายเลขดําที่ อ.๕๙๕/๕๔ และคําร้องที่ 
๒๕๓/๕๖ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า กรณีตามข้อเท็จจริง
ในคดีดังกล่าวถือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม ่

๔๕๘/๒๕๕๘ 
อ.๖๑๙/๒๕๕๘ 

 

๔๑๑ 
๘๙๐ 

ปัญหาข้อกฎหมาย 
อันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

ปัญหาการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ โดยผู้ไม่มี
อํานาจตามกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามข้อ ๙๒ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อ.๕๗/๒๕๕๘ 
อ.๓๖๐/๒๕๕๘ 

๘๗๐ 
๘๘๒ 

การบังคับคดี ปัญหาเกี่ยวกับคําร้องขอให้เพิกถอนคําสั่งในชั้นบังคับคดี
ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตุลาการเจ้าของสํานวน) 
ที่สั่งว่าผู้ถูกฟูองคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการ
ตามคําพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้มีคําสั่งใหม่
ตามคําขอของผู้ฟูองคดี (คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๕๐) 
และการฟูองคดีเพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐ โดยให้ โอนทรัพย์สินคืนให้ครบถ้วนตามคํา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่  
ฟ.๓๕/๒๕๕๐ 

๓๖๑/๒๕๕๙ ๔๔๓ 

 



 

 

๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

การจัดทําความเห็นส่งไป
ยังศาลยุติธรรม 

การนําคดีซึ่งมีข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันและอยู่ระหว่าง
พิจารณาในศาลยุติธรรมมาฟูองต่อศาลปกครอง 

๙๐๒/๒๕๔๗ ๒๒๑ 
 

การยกประเด็นเรื่อง
อํานาจศาลขึ้นวินิจฉัย
ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 

กรณีอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการยกประเด็นเรื่อง
อํานาจศาลที่ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว 
ขึ้นวินิจฉัยในชั้นพิจารณาอุทธรณ์คําพิพากษา 

อ.๘๒๐/๒๕๕๖ ๗๙๖ 

การสั่ งคําขอกําหนด
มาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวในระหว่างรอ
การพิจารณาไว้ชั่วคราว 

ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีได้โต้แย้งเขตอํานาจศาล
โดยในระหว่างรอการพิจารณาไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเป็นศาล
ที่รับฟูองมีอํานาจมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของผู้ฟูองคดีหรือไม่ 

๙๑๔/๒๕๕๗ ๓๖๔ 

 



 

 

๕. เนื้อหาแห่งคดี 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

การคมนาคมและ 
การขนส่ง 

ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับทางหรือถนนซึ่ งจัดไว้ เ พ่ือ
ประโยชน์ในการจราจรสาธารณะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 
ทางหลวงตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือเป็นทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสําหรับ
ประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะตามข้อ ๔ (๔)  
ของกฎกระทรวง (พ.ศ.  ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และข้อ ๗ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม ่ 

อ.๙๑๙-๙๒๐/
๒๕๖๐ 

๙๗๙ 

การควบคุมอาคาร 
และการผังเมือง 

ปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขึ้นทดแทนอาคารเดิม
ซึ่งมีผนังอาคารร่วมกันกับอาคารของผู้อ่ืน 

อ.๑๑๗/๒๕๔๗ ๖๖๕ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจในการออกคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกองค์การบริการส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ ๙๔๐ 

การเวนคืน ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทน
ที่เพ่ิมขึ้น ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

อ.๑๓๒/๒๕๕๔ 
อ.๓๐๔/๒๕๕๔ 
อ.๒๘๖/๒๕๕๕ 

๗๔๒ 
๗๕๔ 
๗๗๘ 

การศาสนา คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) 
ใช้อํานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกคําสั่งตามคําสั่งคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 
(ธรรมยุต) ที่  ๐๕/๒๕๕๘ ให้ผู้ ฟูองคดีสละสมณเพศ  
เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
หรือไม่  
การนับระยะเวลาในการยื่นคําขอให้มีการปฏิบัติตาม 
คําบังคับของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดี
จะถึงที่สุด 

๘๕๗/๒๕๖๐ ๕๙๖ 

การสาธารณสุขและ
การอนามัย 
 

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๑ 

อ.๕๑๑-๕๑๒/
๒๕๕๖ 

๗๘๕ 

ท้องถิ่น กรณีปัญหาการรื้อถอนราวเหล็กที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดสรร
ที่ดินได้จดทะเบียนโอนเป็นสาธารณประโยชน์ 

อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 

    



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

ละเมิด  
 

ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจของหน่วยงานของรัฐในการออก
คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม 
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด 
ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมิใช่เป็นการกระทําด้วยความ 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ 

อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ ๙๓๐ 

การตรวจพิจารณาร่างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
คดีหมายเลขดําที่ อ.๙๕๐/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขดําที่ 
อ.๙๖๘/๒๕๕๐ 

อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ 
อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ 

๙๕๙ 
๙๖๙ 

ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนร่างคําพิพากษาให้
สอดคล้องกับมติที่ประชุมใหญ่ในประเด็นเรื่องวันที่ถือว่า
เจ้าหน้าที่ ได้กระทําละเมิด ในกรณีที่องค์คณะได้นั่ ง
พิจารณาคดีและจัดทําร่างคําพิพากษาแล้ว แต่ต่อมา 
ตุลาการเจ้าของสํานวนได้รับการแต่งตั้ งให้ไปดํารง
ตําแหน่งอื่น (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)  

อ.๑๘๗๔/๒๕๕๙ 
อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ 

๙๕๙ 
๙๖๙ 

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย กรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนการใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
จะนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ หรือ
จะนําหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ  

อ.๑๒๑๖-๑๒๑๗/
๒๕๖๐ 

๙๘๖ 

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย กรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อ.๙๓๙–๙๔๐/
๒๕๖๒ 

๑๐๑๖ 

วินัย ปัญหาเกี่ยวกับการนําข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณามาใช้โดยอนุโลมกับการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

อ.๒๘/๒๕๔๗ ๖๕๒ 

ปัญหากรณีบุคคลผู้ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อํานาจตาม
มาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
สั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด ถือว่า เป็นบุคคลผู้ถูกลงโทษ  

อ.๓๓๑/๒๕๔๙ ๗๓๓ 



 

ค าส าคัญ เรื่อง 
ค าสั่ง/ 

ค าพิพากษา/ 
หน้า 

วินัย (ต่อ) ทางวินัยที่ ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญั ติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ่

  

สัญญาทางปกครอง ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้เบี้ยปรับตามสัญญา
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน 
สาขาจักษุวิทยา สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และ
สาขาตจวิทยา 

อ.๒๓๗/๒๕๕๗ 
อ.๕๔๗/๒๕๕๗ 
อ.๖๑๗/๒๕๕๗ 

๘๓๗ 
๘๕๖ 
๘๖๔ 

สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ 

ปัญหาการดํา เนินกระบวนพิจารณาเกี่ ยวกับคดีที่
หน่วยงานทางปกครองฟูองคดีต่อศาลเ พ่ือเรียกให้
เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือน เงินค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดาร  
เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพหรือเงินอ่ืน ๆ ในส่วนที่
ได้ รั บ ไปโดยไม่มี สิทธิ  ซึ่ งศาลปกครองชั้ นต้น ได้ มี 
คําพิพากษาแล้ว แต่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่า
เป็นคดีที่มิได้อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครอง
สูงสุดควรจะดําเนินการอย่างไร 

อ.๑๖๑๒/๒๕๕๙ 
อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ 

๙๔๔ 
๙๕๑ 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของตนไว้ 
ไต่สวนและวินิจฉัย หรือให้คณะกรรมการดังกล่าวไต่สวน
และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของตนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

๒๔๐/๒๕๖๒ ๕๙๙ 

อนุญาโตตุลาการ กรณีการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาล
ยุติธรรม ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่  ๑๒๔/๒๕๔๗ 
หมายเลขแดงที่๘๓/๒๕๕๑ เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ 

อ.๙๓๒/๒๕๖๑ ๙๙๙ 

 



๑ 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๔ (ประชุมใหญ่) 

  นายโกวิท  สุรัสวด ี                                                     ผู้ฟูองคด ี

นายธรีศักดิ์  กรรณสูต ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑  
     กบัพวกรวม ๑๕ คน         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓ 
     มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) 
     มาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๗๖) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
     และมาตรา ๔๒) 

 พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๔๑ (มาตรา ๓๔ 
     มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙)  

  การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหน่ึง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
เป็นอ านาจหน้าที่มีสภาพเสร็จเด็ดขาด ไม่อาจน าคดีมาฟูองต่อศาลได้ น้ัน เป็นการแปล
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเพ่ิมเติมตัวบท  นอกจากน้ี การแปลบทบัญญัติดังกล่าว  
ย่อมเป็นการจ ากัดสิทธิของบุคคลในอันที่จะใช้สิทธิทางศาลที่มาตรา ๒๘ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ด้วย ทั้งยังเป็นการขัดกับหลักการแยก 
ใช้อ านาจอธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  ทั้งน้ี 
เพ่ือให้มีการคานและถ่วงดุลกันตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งหากจะถือว่า 
มีสภาพเสร็จเด็ดขาดก็หมายความเพียงว่า มีสภาพเสร็จเด็ดขาดตามภาระหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งเท่าน้ัน ผู้ฟูองคดีน้ีจึงมีสิทธิ
น าคดีมาฟูองต่อศาลได้  
 
 



๒ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ในระหว่างระยะเวลาที่มี  พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๔ นั้น  
ผู้ฟูองคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
เขต ๓๐ (บางกอกน้อย) กรุงเทพมหานครของพรรค ท. หมายเลข ๗ ได้รับความ 
เดือดร้อนเสียหายจากการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๔ 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมกัน
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซํ้าซ้อนกัน 
ถึง ๓ ฉบับ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบและขัดต่อ  พ.ร.ป. ว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๔๑ หรือเป็นความเท็จ
ไม่ตรงต่อความจริง แล้วแต่กรณี อันเปิดโอกาสให้มีการทุจริตการเลือกตั้งได้ และจากผล
การดําเนินการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าน่าจะเกิดการทุจริตเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง จึงได้ทําหนังลือร้องคัดค้านการเลือกตั้งเพ่ือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งไม่ได้รับคําตอบใดๆ แต่นาย ย. 
กรรมการการเลือกตั้งได้แถลงข่าวว่าได้ทําการวินิจฉัยตามคําร้องเรียนประกอบกับ  
การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามหลักฐานที่ได้รับแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรวจสอบในเขตเลือกตั้งดังกล่าวและได้มีการ
อ้างอิงคําสั่งชุดที่ ๒ เป็นหลักฐานต่อผู้ตรวจราชการดังกล่าวในฐานะกรรมการตรวจสอบ
การนับคะแนนด้วย หลังจากที่มีการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ไม่พบความผิด คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงไม่มีคําสั่งให้นับคะแนนใหม่  ต่อมา ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จึงได้มีหนังลือร้องดัดค้านการเลือกตั้งอีก ๒ ฉบับ แต่ไม่ได้รับคําตอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๖ ถึงที่ ๑๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบร่วมด้วย
เพราะเป็นผู้ที่แต่งตั้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๔ แต่ไม่ได้ตรวจสอบการทํางานของบุคคล
ดังกล่าว จนมีผลให้มีมติว่าไม่พบการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ 
กรุงเทพมหานคร และไม่ให้มีการนับคะแนนใหม่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟูองคดี 
จึงนําคดีมาฟูอง  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร และประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ 
กรุงเทพมหานคร 



๓ 

 

 

  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีมีความประสงค์จะฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ถึงที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้ง และฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๕ ในฐานะ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร และฟูองกล่าวหา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๕ ได้ร่วมกันออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตัง้ที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร ซํ้าซ้อน ๓ ฉบับ ที่มีขอ้ความ
อันเป็นเท็จและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากศาลเห็นว่าไม่ชอบต้องเพิกถอน ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ 
การรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องร่วม
รับผิดชอบเนื่องจากเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๕ คดีดังกล่าวจึงไม่ใช่
เรื่องที่ผู้ฟูองคดีโต้แย้งคดัค้านการดาํเนนิการเลือกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดทําให้คดีเสร็จเด็ดขาดดังที่ศาลปกครองได้วินิจฉั ยไว้ เมื่อคดีนี้ 
ผู้ฟูองคดีต้องการให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องของการออกคําสั่ง  
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีมีความประสงค์ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ถึงที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้ง และฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๕ ในฐานะ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ประสงค์ฟูอง
เป็นรายบุคคล โดยฟูองกล่าวหาโดยสรุปว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงที่ ๑๕ ได้ร่วมกันออกคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓๐ 
กรุงเทพมหานคร ซํ้าซ้อน ๓ ฉบับ อันเป็นเท็จและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ถึงที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบร่วมด้วย กรณีนี้ผู้ฟูองคดี 
ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า 
ไม่พบการกระทําความผิดและไม่ให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔๕ 
วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ของ



๔ 

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นอํานาจหน้าที่ที่มีสภาพเสร็จเด็ดขาด ศาลไม่มี
อํ า น า จ รั บ คํ า ฟู อ ง นี้ ไ ว้ พิ จ า ร ณ า พิ พ า ก ษ า ห รื อ มี คํ า สั่ ง ใ ห้ เ ป็ น อ ย่ า ง อื่ น ไ ด้ 
ดงัคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตน้หรือไม่  
  ในปัญหานี้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ ง  (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มีสภาพเสร็จเด็ดขาดอันเป็นเหตุให้ศาลไม่อาจรับคําฟูอง 
ไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ 
ได้ตรวจพิจารณาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดบัญญัติ
ชัดเจนเช่นนั้น มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติไว้เพียงว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้... (๓) สืบสวน 
สอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจรงิและวนิิจฉยัชี้ขาดปญัหาและข้อโตแ้ย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย...” 
เท่านั้น คําวินิจฉัยของศาลปกครองขึ้นต้นดังกล่าวข้างต้น เป็นการแปลกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการเพ่ิมเติมตัวบท ขัดกับหลักการแปลกฎหมาย เช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้วินิจฉัยไว้ในคําวินิจฉัยที่  ๒๔/๒๔๔๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๔๓ ว่า “ระเบียบ
คณะกรรมการการเสือกตั้ง ว่าด้วยการสั่งให้มีการเสือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการออกระเบียบเกินตัวบทที่ให้อํานาจไว้”  นอกจากนี้ การแปล
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ของศาลปกครองขึ้นต้นดังกล่าว ย่อมเป็นการจํากัดสิทธิของบุคคลในอันที่จะใช้สิทธิ  
ทางศาล ที่มาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รับรองไว้ด้วย  
ทั้งยังเป็นการชัดกับหลักการแยกใช้อํานาจอธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีและศาล  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการคานและถ่วงดุลกันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง
หากจะถือว่ามีสภาพเสร็จเด็ดขาดก็หมายความเพียงว่า  มีสภาพเสร็จเด็ดขาด 
ตามภาระหน้าที่ หลักเกี่ยวกับการ “ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเสือกตั้ง...” 
ตามมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการใช้อํานาจบริหารเท่านั้น 
ไม่อาจขยายความให้เป็นการตัดหรือจํากัดสิทธิของบุคคลที่จะใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๘ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ ดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางหลักไว้
เช่นนั้นโดยมติที่ประชุมใหญ่ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖-๖๔๗/๒๔๑๐  ฉะนั้น  
ผู้ฟูองคดีนี้จึงมีสิทธินําคดีมาฟูองต่อศาลได้ 
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  คดีมีปญัหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง 
ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ โดยอาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ ประเด็น 
คือ ประเด็นแรก ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่ ประเด็นที่ ๒  
ถ้าศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้  ผู้ ถูกฟูองคดีนี้  คือ คณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเ ลือกตั้งอาจเป็นผู้ถูกดําเนินคดี 
ในศาลปกครองได้หรือไม่ 
  ประเด็นแรก  ศาลปกครองสูงสูดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า มาตรา ๒๗๑ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วางหลักไว้ว่า “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน อํานาจของ  
ศาลอื่น”และมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติต่อไปว่า  
“ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับ
บัญชาหรืออยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน...” และมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่อง
ต่อไปนี้ (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย...” ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ได้บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ... ผู้นั้นมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง...” เมื่อพิเคราะห์
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว
ย่อมเห็นได้ว่า คดีนี้อยู่ในอํานาจศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
  ประเด็นที่สองที่ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ งอาจถูกดําเนินคดีในศาลปกครองได้หรือไม่  นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ได้พิเคราะห์บทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยข้างต้นที่ว่า หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะเป็นคู่กรณีหรือถูกดําเนินคดี 
ในศาลปกครองได้ ต้องเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ  
ในกํากับดูแลของรัฐบาลนั้นแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจําเขตเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๓ ของ พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า... (๒)... คณะกรรมการหรือบุคคล 
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ซึ่งมีกฎหมายให้อํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล”และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทนั้นอย่างน้อยจะต้อง “อยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาล” เนื่องจาก
คําว่ารัฐบาลมีความหมายกว้างกว่าคําว่าคณะรัฐมนตรี  โดยหมายถึง “รัฐในฐานะที่เป็น
ตัวแทนประเทศชาติ” มิใช่ “คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง”  
ในความหมายอย่างแคบ การกํากับดูแลอาจพิจารณาได้จากบทบัญญัติของมาตรา ๓๔ 
แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๔๑ ที่บัญญัติว่า “ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ ในร่าง  
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี...” มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้สํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
๙๐ วันนับแต่สิ้นปีบัญชี” และวรรคสอง บัญญัติว่า ‘ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี และ
การเงินทุกประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งประเมินผลการ 
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและได้ผลตามเปูาหมายเพียงใด แล้วทํารายงาน
เสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ซักช้า” และมาตรา ๓๙ บัญญัติว่า 
“เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจัดทําขึ้น... สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจมีมติให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเป็นหนังสือ หรือมาชี้แจง 
ด้วยวาจา หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ และในกรณีที่มีเหตุอันควรจะมี ข้อสังเกต
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็ได้” เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติทั้งหมดดังกล่าวเห็นได้ว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมอยู่ในกํากับดูแลของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรี แม้จะเป็นการกํากับดูแลห่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนก็ตาม เมื่อสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี 
เป็นองคาพยพของรัฐบาล จึงต้องถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตอยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาล  ฉะนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จึงอาจถูกดําเนินคดีในศาลปกครองได้
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  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองคดีนี้ ไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้น
ดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายธงชัย ลําดับวงศ์ นายไพศาล กุมาลย์วิสัย นายพีระพล เชาวน์คิริ 
พลเอก นิยม คันสนาคม นายอําพล สิงหโกวินท์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๔๔ (ประชุมใหญ่) 

  นายเดอืน  นนทศริิ                                                     ผู้ฟูองคด ี

นายกนก  ศิริพานิชกร  หัวหน้าฝุายตรวจการ 
     กรมการขนส่งทางบก  ที่ ๑      
นายอรุณ  วิชกิจ  ผู้อํานวยการส่วนตรวจการ 
     กรมการขนส่งทางบก  ที่ ๒ 
นายปรชีา  ออประเสริฐ  อธิบดีกรมการขนสง่ทางบก  ท่ี ๓   ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองและคําขอ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวกรณีมีเหตุฉุกเฉินไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๔๒๒ (มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง 
     และวรรคสอง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒))  

  การกระท าของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามกฎหมายพิเศษของฝุายปกครอง 
ที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ เพ่ือจะน าไปสู่การน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษทางอาญา 
ถ้ามีขั้นตอนใดเป็นการกระท าที่กฎหมายพิเศษน้ันและหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก าหนดให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง การกระท าดังกล่าวจะอยู่ในอ านาจ
ควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม แต่ถ้าการกระท าใดเป็นการกระท านอกเหนือ 
มิได้กระท าตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพิเศษและหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา และเป็นการกระท าที่เข้าเกณฑ์เป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองก็ย่อมมีอ านาจควบคุมตรวจสอบได้  
เมื่อการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามตามค าฟูองมีบทบัญญัติตามความในมาตรา ๑๖๓ 
แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้โดยสรุปว่า ความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับได้ หากผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน แต่หากผู้ต้องหา
ไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา 
ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟูองร้องต่อไป  ดังน้ัน การที่ผู้ฟูองคดีได้ให้การปฏิเสธในการช าระค่าปรับ
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แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามไม่ด าเนินการส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจ
ด าเนินคดีกับผู้ฟูองคดีโดยไม่ชักช้า กลับร่วมกันยึดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ฟูองคดีไว้ 
จึงเป็นการกระท านอกเหนือมิได้กระท าตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพิเศษและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นการกระท าที่เข้าเกณฑ์เป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีมีอาชีพรับจ้างขับรถโดยสารประจําทาง 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๔ เวลาประมาณ ๑๐.๔๔ นาฬิกา ขณะที่ผู้ฟูองคดีขับรถยนต์
โดยสารประจําทางหมายเลขทะเบียน ๑๑-๒๘๗๔ กรุงเทพมหานคร สาย ๑๒๔ รับส่ง 
ผู้โดยสารตามเส้นทางมาถึงบริเวณถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้มี 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กับพวก ตั้งด่านตรวจค่าควันดําของรถทั่วไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําการ
ตรวจค่าควันคําของรถที่ผู้ฟูองคดีขับขี่และแจ้งข้อกล่าวหาว่า นํารถที่มีสภาพไม่มั่นคง
แข็งแรงมาใช้ในการขนส่ง เนื่องจากมีค่าควันดํา ๙๔% ในการตรวจครั้งที่ ๑ และมีค่าควันดํา 
๙๐% ในการตรวจครัง้ที่ ๒  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ (ใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถ) ของผู้ฟูองคดีไว้ และออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีไปรายงานตนต่อนายทะเบียน  
ณ ส่วนตรวจการขนส่ง สํานักควบคุมการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๔๔๔  ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้ไปรายงานตนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และได้ไห้การ
ปฏิเสธในการชําระค่าปรับพร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ คืนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ  
หรือให้นําเรื่องส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีโดยไม่ชักช้า แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยืนยันว่า  
หากต้องการรับใบอนุญาตคืนในวันเดียวกันต้องชําระค่าปรับจํานวนขั้นต่ํา ๔,๐๐๐ บาท 
แต่หากปฏิเสธไม่ยอมรับผิดจะต้องยึดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน แล้วจึง
จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําดังกล่าว  
เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีอํานาจและไม่มีกฎหมายใดรองรับ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๔๔ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ขอให้คืนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถหรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั่งสามยังคงเพิกเฉย ผู้ฟูองคดีจึงนํา
คดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๔๔   
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองและคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
กรณีมีเหตุฉุกเฉินไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
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  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นแย้งของ
ตุลาการฝุายข้างน้อย ท่ีเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของผู้ถูกฟูองคดี 
ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กล่าวคือ มีการตรวจ จับ ยึดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ สอบสวน
เปรียบเทียบปรับและแจง้ผู้ฟูองคดทีราบแล้ว ในส่วนของขั้นตอนการส่งเรื่องไปให้พนักงาน
สอบสวนที่มีเขตอํานาจดําเนินคดีแก่ผู้ฟูองคดีเป็นขั้นตอนทางปกครอง และเป็นคดี ท่ี 
ผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ในการส่งเรื่องและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ฟูองคดีไปให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี หากละเลยหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ชอบด้วยกฎหมายหรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควรอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองควรที่จะรับคําฟูองไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   การที่จะพิจารณาว่า 
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีประเภทใดได้หรือไม่ ต้องพิจารณา
จากบทบัญญัติในมาตรา ๙ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา ๙ หากผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ศาลปกครองย่อมมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้ สําหรับคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองนั้น เป็นเรื่องที่ศาลไม่อาจตรวจสอบได้โดยสภาพ เช่น การกระทําในทาง 
นิติบัญญัติ การกระทําในทางตุลาการ และการกระทําของรัฐบาลที่เป็นงานด้านนโยบาย  
หรืองานทางการเมือง หรือนโยบายต่างประเทศ หรือในความสัมพันธ์กับฝุายนิติบัญญัติ และ
กรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) ถึง (๓) กับกรณีการพิจารณา
พิพากษาคดีประเภทอื่น เช่น คดีแพ่งหรือคดีอาญาอันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นต้น สําหรับการ
ดําเนินงานที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปสู่การนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ 
ทางอาญา เช่น การจับกุม การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การมีความเห็นในคดี เช่น  
การสั่งฟูองหรือสั่งไม่ฟูอง และการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลยุติธรรมในชั้นตอน 
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีการกระทําทางปกครองปะปนอยู่ด้วย ถ้าขั้นตอนใด 
เป็นการกระทําที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดให้อํานาจไว้เป็นการเฉพาะ
โดยตรง การกระทําดังกล่าวจะอยู่ในอํานาจการควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม 
ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา และมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาญาจักรไทย แต่ถ้าการกระทําใดที่กระทํานอกเหนือหรือมิได้กระทําตามที่กําหนด 
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ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการกระทําที่เข้าเกณฑ์เป็นกรณีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองย่อมมีอํานาจควบคุม 
ตรวจสอบได้ สําหรับการกระทําของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามกฎหมายพิเศษของฝุายปกครอง 
ที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองตามกฎหมาย
ดังกล่าวในขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปสู่การนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษทางอาญา  
ถ้ามขีั้นตอนใดเป็นการกระทําที่กฎหมายพิเศษนั้นและหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากําหนดให้อํานาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง การกระทําดังกล่าวจะอยู่ในอํานาจควบคุม
ตรวจสอบของศาลยุติธรรม แต่ถ้าการกระทําใดเป็นการกระทํานอกเหนือมิได้กระทําตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายพิเศษและหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการ
กระทําที่เข้าเกณฑ์เป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ศาลปกครองก็ย่อมมีอํานาจควบคุมตรวจสอบได้   
  กรณีการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามตามคําฟูองของผู้ฟูองคดีนั้น 
เมื่อพิจารณาบทบัญญัตติามความในมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า “บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหา  
ได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ”  
และมาตรา ๑๖๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าผู้ต้องหา 
ไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวให้ดําเนินคดีเพ่ือฟูองร้องต่อไป” ประกอบกับข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในคําฟูอง  
คําร้องอุทธรณ์ และพยานหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏในสํานวนคดีนี้แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟูงได้ว่า 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ฟูองคดีกระทําการ
ฝุาฝืนมาตรา ๗๑ และมาตรา ๑๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยนํารถ
ท่ีมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในการขนส่ง ควันดํา (๙๐%ถึง ๙๕%) และอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญตัิดงักล่าว ยึดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและให้ไป
รายงานตนต่อนายทะเบียน ณ ส่วนตรวจการขนล่ง สํานักควบคุมการขนส่ง กรมการขนส่ง
ทางบกภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม๒๕๔๔ โดยให้ถือว่าคําสั่งของผู้ตรวจการเป็นใบอนุญาต 
ผู้ประจํารถชั่วคราวภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔  
ผู้ฟูองคดีได้ไปรายงานตนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และได้ให้การปฏิเสธในการชําระค่าปรับ 
พร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ คืนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือให้นําเรื่องส่งพนักงาน



๑๒ 

 

 

สอบสวนดําเนินคดโีดยไม่ชักช้า แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยืนยันว่าหากต้องการรับใบอนุญาตคืน
ในวันเดียวกันต้องชําระค่าปรับจํานวนขั้นตํ่า ๕,๐๐๐ บาท แต่หากปฏิเสธไม่ยอมรับผิด 
จะต้องยึดใบอนุญาตไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน แล้วจึงจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ต่อไป ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่าการกระทําดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงได้ มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถหรือส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
แต่ผู้ถูกฟูองทั้งสามยังคงเพิกเฉย  ดังนั้น การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจึงเป็นการ
กระทํานอกเหนือมิได้กระทําตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายพิเศษและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กล่าวคือ การที่ผู้ฟูองคดีไม่ยินยอมทําการเปรียบเทียบ และผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสามไม่ดําเนินการส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจดําเนินคดีกับผู้ฟูองคดี 
โดยไม่ซักข้าและร่วมกันยึดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ฟูองคดีไว้นับแต่วันถัดจากวันที่ 
ผู้ฟูองคดีไปรายงานตนตามคําสั่งต่อไปอีก เป็นการกระทําที่เข้าเกณฑ์เป็นกรณีพิพาทตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กล่าวคือ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าข้าเกินสมควร 
  จึงมีคําสั่งให้รับคาํฟูองนี้ไว้พิจารณาและใหศ้าลปกครองชัน้ต้นดําเนนิการต่อไป 
  องค์คณะ  นายอําพล  สิงหโกวินท์ นายไพศาล กุมาลย์วิสัย นายธงชัย  ลําดับวงศ์ 
พลเอก นิยม คันสนาคม นายพีระพล  เชาวน์ศิริ 
 



๑๓ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายกติติชนก  สมบัตศิิริ                                               ผู้ฟูองคด ี

เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ               ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียน 
เพ่ือลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการในสังกัดหรือไม่ น้ัน มิได้มีผลเป็นการเยียวยาทุกข์ให้แก่
ผู้ฟูองคดีโดยตรง และในเรื่องของการด าเนินการทางวินัยน้ัน เป็นเรื่ องระหว่างรัฐ 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจด าเนินการตามที่ เห็นสมควร  
ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปในการด าเนินงานของฝุายบริหาร โดยมีค าพิพากษาให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีน้ีต่อศาลปกครอง  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ทําหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดี  ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือลงโทษทางวินัย นาง น. ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ และนาง อ. อาจารย์ระดับ ๗ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ที่กระทําผิด
และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้ร้องเรียนไว้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จนถึง
ขณะที่ยื่นคําฟูองต่อศาลปกครอง คือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นเวลา ๒ เดือนแล้ว  
แต่ผู้ถูกฟูองคดียังไม่ได้ดําเนินการ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่กําหนด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีและครอบครัวไดร้ับความเดือดร้อนเสียหาย
เนื่องจากการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายของนาง น. กับพวกในโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ ฟูองคดีได้ทําหนังสือ 
ร้องเรียนไปที่สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติแล้ว แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานล่าช้า  



๑๔ 

 

 

ส่งผลกระทบต่อภรรยาและบุตร รวมทั้งผู้ฟูองคดีด้วย และขณะนี้ภรรยาของผู้ฟูองคดีได้มี
คําฟูองแยกมาต่างหากแล้ว ความเดือดร้อนที่ผู้ฟูองคดีและบุตรได้รับ คือ บุตรซึ่งมีอายุ ๑๑ ปี 
มีความหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน เพราะนาง น. กับนาง อ. ได้ทําร้ายจิตใจตั้งแต่วันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๔๔๓ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๔๔๓ โดยการเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมการเรียน 
การสอนด้วยวิธทีี่มิชอบด้วยกฎหมาย ในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูที่ยังไม่ได้รับการ
จดทะเบียน และเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๔๔ นาง อ. ได้ข่มขวัญบุตรชาย ณ ที่บริเวณ 
รั้วบ้านด้วยการขับรถวนรอบและถ่ายภาพบ้านของผู้ฟูองคดีในขณะที่ไม่อยู่บ้าน ซึ่งได้ไป
แจ้งความไว้แล้ว ทําให้บุตรไม่กล้าไปโรงเรียน ผลจากการกระทําของบุคคลดังกล่าว  
สืบเนื่องมาจากสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติปฏิบัติงานล่าช้า ทําให้เกิดการฝุาผืน
ระเบียบของทางราชการและทําผิดกฎหมาย ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟูองคดี  
ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นั้น ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย
กับการเรียกเก็บเงินของนาง น. กับพวกที่แอบอ้างสมาคมผู้ปกครองและครูกระทําการที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีมีสิทธิในการตรวจสอบการทํางานของข้าราชการ และได้บันทึก
ร้องเรียนต่อสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติแล้ว แต่เมื่อร้องเรียนไปแล้วก็ยังมีการ
ดําเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมายอยู่ต่อไปอีก จึงขอให้ผู้ถูกฟูองคดีเร่งดําเนินการด่วนและ
รับผิดชอบต่อสุขภาพจิต รวมทั้งเวลาเรียนของบุตรที่สูญเสียไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยเบื้องต้นว่า ศาลปกครองจะมีอํานาจรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ เห็นว่า 
โดยที่มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า ผู้ที่จะมีสิทธิฟูองคดี
ต่อศาลปกครองได้จะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขต
อํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
ยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ สําหรับคดีนี้ ผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้ทําหนังสือ
ร้องเรียนกล่าวโทษไปยังผู้ถูกฟูองคดีเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยกับ 
นาง น. ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และนาง อ. อาจารย์ระดับ ๗ โรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ได้กระทําความผิดและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้บุตรอายุ ๑๑ 
ปี มีความหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๔๔๓ 
โดยการเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายในนามของ
สมาคมผู้ปกครองและครูที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยได้ร้องเรียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 



๑๕ 

 

 

๒๔๔๔ แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ดําเนินการตามหนังสือร้องเรียน ศาลปกครองสูงสุดโดยมติ 
ที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ผู้ฟูองคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการงดเว้นการกระทําของผู้ถูกฟูองคดี  ทั้งนี้ 
เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําร้องเรียนเพื่อลงโทษ 
ทางวินัยแก่นาง น. และนาง อ. หรือไม่ นั้น มิได้มีผลเป็นการเยียวยาทุกข์ให้แก่ผู้ฟูองคดี
โดยตรง และในเรื่องของการดําเนินการทางวินัยนั้น เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจดําเนินการตามที่เห็นสมควร ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปใน
การดําเนินงานของฝุายบริหาร โดยมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการในเรื่องดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครอง การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
คดีนี้ไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยีนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายดําริ  วัฒนสิงหะ นายเฉลิมชัย  วสีนนท์ นายจรัญ  หัตถกรรม  
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร นายพีระพล  เชาวน์ศิริ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายวิลาศ  ใจหาญ                                                     ผู้ฟูองคด ี

  กรมทางหลวง                   ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ
ใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๕ 
     และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  แม้มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเป็นกฎหมายเฉพาะแต่ก็มิได้บัญญัติเรื่องการฟูองคดีในกรณีที่รัฐมนตรี 
ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้ว ซึ่งถือเป็น
ค าสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ว่าจะต้องฟูองคดีต่อศาลอย่างไร และภายในก าหนด
ระยะเวลาใด เมื่อค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี ประกอบกับ
ผู้ฟูองคดีไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและได้ฟูองคดีต่อศาลปกครอง โดยมีค าขอให้ศาล
มีค าสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงอยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครอง ซึ่งผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดี 
ต่อศาลปกครองภายในก าหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติ ไว้ ในมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน คือ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๔ ตําบล
คลองท่อมใต้ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๒๒ ๑/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ตึกแถวสองชั้น ผู้ถูกฟูองคดีได้เวนคืนที่ดินดังกล่าวจํานวน ๑๖ ๑/๑๐ ตารางวา เพ่ือสร้าง
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (คลองท่อมใต้) บรรจบ
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (ลําทับ) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔  
สายกรุงเทพฯ คลองพรวนที่คลองท่อมใต้- ลําทับ โดยกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน ๔๙๒,๕๙๔ บาท ผู้ฟูองคดีไม่พอใจการกําหนดเงิน 
ค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้มีหนังสือลงจันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ขอเพ่ิมเงินค่าทดแทนทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป็นเงิน 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยและแจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินจาก
ราคาไร่ละ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะที่ดินที่เวนดินเป็นเงิน 
๗๒,๔๔๐.๗๔ บาท และมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ แจ้งผลการพิจารณาเงิน 
ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน ๒๔,๙๓๓ บาท ผู้ฟูองคดีไม่พอใจผลการวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 
๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟูองคดีจนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ รวมทั้งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ประเด็นการนับอายุความฟูองคดีตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะ นั้น เนื่องจากสภาพการบริหารราชการแผ่นดินปีปัจจุบันมีความล่าช้า จึงเป็นไปไม่ได้ 
ที่รัฐมนตรีจะวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน สมควรที่ศาลปกครองจะรับคดีนี้ไว้
พิจารณา ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.  
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ฉบับที่  ๔๔ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๔  
เป็นกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
รวมทั้งได้บัญญัติเรื่องระยะเวลาฟูองคดีไว้โ ดยเฉพาะว่า ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าทดแทนไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจํานวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการ
กําหนดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคําวินิจฉัยของ
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รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน
กําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ให้มีสิทธิฟูองคดี
ต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือนับแต่วันที่พ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี ซึ่งมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ได้วางหลักเกณฑ์ในการนําคดี
มาฟูองต่อศาลไว้สองกรณี คือ กรณีแรก รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายในกําหนด
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กรณีนี้จะต้องฟูองคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีที่สอง รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 
หกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กรณีนี้จะต้องฟูองคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับอุทธรณ์ สําหรับคดีนี้ ข้อเท็จจริงจากคําฟูอง
ได้ความว่า ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งรัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ แต่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัย
อุทธรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งหากผู้ฟูองคดีประสงค์จะให้ศาลเยียวยา  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกําหนดค่าทดแทนดังกล่าว  
ก็ต้องฟูองคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกําหนดหกสิบวัน การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้
มาฟูองต่อศาล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ย่อมพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๖  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว  อย่างไรก็ดี 
ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาในคําฟูองว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยและแจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟูองคดีทราบ ๒ ครั้ง คือ 
ครั้งแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไดม้ีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ แจ้งผล
การพิจารณาเงินค่าทดแทนที่ดิน เป็นเงิน ๗๒,๔๔๐.๗๔ บาท ให้ผู้ฟูองคดีทราบ ซึ่งเป็น
กรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หลังจากพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีดงักล่าวแม้จะเป็นการวินจิฉัยหลังจากพ้นกําหนดหกสบิวนั
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ก็ถือเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ (๑) แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ ซึ่งบัญญัติว่า คําสั่งทางปกครอง หมายความว่า 
“การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเปน็การสรา้งนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ  
หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เซ่น การสั่งการ การอนุญาต  
การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ” ดังนั้น การวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีจึงเป็นคําสั่งทางปกครองและถือเป็น



๑๙ 

 

 

การกระทําทางปกครองอย่างหนึ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดีอันทําให้ผู้ ฟูองคดีได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุด
โดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเป็นกฎหมายเฉพาะแต่ก็มิได้บัญญัติเรื่องการฟูองคดี 
ในกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้ว 
ซึ่งถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ว่าจะต้องฟูองคดีต่อศาลอย่างไร และภายใน
กําหนดระยะเวลาใด เมื่อคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี 
ประกอบกบัผู้ฟูองคดีไม่พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและได้ฟูองคดีต่อศาลปกครอง โดยมี
คําขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น  
อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง ซึ่งผู้ฟูองคดี
จะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คือ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือดังกล่าว 
จึงต้องถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนับแต่นั้น ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้ 
เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๔๔๔ จึงพ้นกําหนดเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แล้ว  
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในประเด็นนี้ไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วยในผล สําหรับการวินิจฉัยและแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งที่สอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ แจ้งผล 
การพิจารณาเงินค่าทดแทนปลูกสร้าง เป็นเงิน ๒๔,๙๓๓ บาท ให้ผู้ฟูองคดีทราบ เห็นว่า 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของรัฐมนตรีที่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี การใช้อํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นคําสั่ง  
ทางปกครอง ซึ่งเป็นการกระทําทางปกครองอย่างหนึ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี   
อันทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย  
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และผู้ฟูองคดีไม่พอใจ 



๒๐ 

 

 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี 
จ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น 
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๕๑  ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือดังกล่าว จึงต้องถือว่า 
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดีนับแต่นั้น ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๔ ยังไม่พ้นกําหนดเวลาการฟูองคดี  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับ 
คําฟูองประเด็นนี้ไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี  
ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างไว้พิจารณา คืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่
เกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ ฟูองคดี และให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป  
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
นายอําพล สิงหโกวินท์ นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
 



๒๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายประดิษฐ์  จิตตธรรม  ที ่๑                                       ผู้ฟูองคด ี
  นางบญุเรือน  จติตธรรม  ที ่๒ 

อําเภอไทรโยค  ท่ี ๑ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ท่ี ๒        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง  
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๐ (๗)  
     และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และ 
มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม)  

  คดีน้ีเหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ และ 
วันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แต่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กรณีจึงเป็นการร้องทุกข์เมื่อพ้นก าหนด 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์  ตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ค าร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีจึงเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ขาดอายุความ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๒๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และแม้ว่าคดีน้ีจะโอนมาเป็นคดีของศาลปกครองในวันที่ศาลปกครองกลางเปิดท าการ 
คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นค าฟูองต่อศาลปกครองในวัน
ดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ตามล าดับ จึงเป็นการยื่นค าฟูองเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงปี
นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซึ่งขาดอายุความฟูองคดีแล้ว ศาลจึงไม่อาจรับค าฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ 
 
 



๒๒ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐโดยมีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐๘ ไร่ 
และ ๑๑ ไร่ ตามลําดับ ที่ดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ฟูองคดีได้รับความไม่เป็นธรรม ประการแรก จากอําเภอไทรโยคที่ดําเนินคดีอาญา  
แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในข้อหาบุกรุกยึดถือครอบครองที่สาธารณประโยชน์  ที่ดินซึ่งเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยนายอําเภอไทรโยคได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ ถึงรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอไทรโยคเพ่ือมอบหมาย
ให้นาย ส. ผู้ใหญ่บ้านเขาสามชั้น หมู่ที่ ๒ ตําบลลุ่มสุ่ม เป็นผู้แจ้งความดําเนินคดีอาญา 
กับผู้ฟูองคดี ซึ่งความจริงที่ดินของผู้ฟูองคดีไม่ติดทางสาธารณะ และผู้ฟูองคดีไม่ได้ปิดทาง
สาธารณะ ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ชี้แจงว่า ศาลจังหวัด
กาญจนบุรีได้รับคําฟูองไว้พิจารณาในคดีหมายเลขดําที่  ๒๘๗๑/๒๕๔๒ คดีอยู่ในระหว่าง
การสืบพยานโจทก์ และประการที่สอง ร้อยตํารวจโท ป. เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอไทรโยค ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
โดยไม่ยอมรับคําร้องทุกข์ที่ผู้ฟูองคดีกล่าวหาว่า นาง ผ. บุกรุกที่ดินของผู้ฟูองคดี เมื่อวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐  อีกทั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ปลัดอําเภอไทรโยค 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดินกับพวกได้นํารถยนต์กระบะบรรทุกจํานวน ๓ คัน บุกรุกเข้าไปใน
ที่ดินของผู้ฟูองคดีเพ่ือที่จะทําการรังวัดขายให้กับนาย ว. ผู้ฟูองคดีได้ไปร้องทุกข์ต่อ 
ร้อยตํารวจเอก ส. แต่ร้อยตํารวจเอก ส. ไม่ยอมบันทึกคําร้องทุกข์เช่นเดียวกัน จึงนําคดี 
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวและให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ข้อหาที่ ๒ คําฟูองไม่ขาดอายุความ กล่าวคือ ผู้ฟูองคดี
ได้ฟูองเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทําละเมดิเพราะไม่ยอมรับแจ้งความร้องทุกข์ เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดี
ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการใช้อํานาจของเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอายุความการฟูองคดี ๑ ปี 
หรือ ๑๐ ป ี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชมุใหญ่วนิิจฉยัวา่  คดีมีประเด็นที่ตอ้งพิจารณาวา่ 
ศาลปกครองมีอํานาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า คดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่ 
ศาลปกครองเปิดทําการ ซึ่งในขณะนั้นองค์กรที่มีอํานาจในการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน



๒๓ 

 

 

หรือเสียหายในกรณีนี้ คือ ศาลยุติธรรมและคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ฟูองคดีได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
และเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองกลาง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ดังกล่าว บัญญัติว่า  
เมื่อได้มีประกาศวันเปิดทําการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ร้องทุกข์แล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และ 
ถ้าศาลปกครองกลางเห็นว่าเป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีคําพิพากษาต่อไป  ดังนั้น
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคําร้องทุกข์ว่า ร้อยตํารวจโท ป. ไม่ยอมบันทึกคําร้องทุกข์ของ 
ผู้ฟูองคดีที่ได้กล่าวหานาง ผ. ว่าบุกรุกที่ดินของผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐  
และร้อยตํารวจเอก ส. ไม่ยอมรับการแจ้งความร้องทุกข์กรณีปลัดอําเภอไทรโยค รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ดินกับพวกได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
แต่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นการยื่นคําร้องทุกข์ที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะนั้น คําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีจึงเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ขาดอายุความ ซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๒๐ (๗) แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และแม้ว่าคดีนี้จะโอนมาเป็นคดีของ 
ศาลปกครองกลางในวันที่ศาลปกครองกลางเปิดทําการ คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ซึ่งหากถือว่าเป็นการยื่นคําฟูองต่อศาลปกครองกลางในวันดังกล่าว แต่เมื่อผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
ตามลําดับ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งขาดอายุความฟูองคดีแล้ว ประกอบกับ
คดีนี้มิใช่เป็นคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล 
หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา 
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
 



๒๔ 

 

 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายดําริ  วัฒนสิงหะ นายปรีชา  พานิชวงศ์ พลเอก นิยม  ศันสนาคม 
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล 
 



๒๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายเมือง  แกว้มหานลิ  ที ่๑                                         ผู้ฟูองคด ี
  นายรุ่ง  แกว้มหานิล  ท่ี ๒ 

กรมทางหลวง  ท่ี ๑ 
กระทรวงคมนาคม  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๙) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๓๐) 

  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แสดงสิทธิถือครองที่พิพาทต่อเน่ืองกันตลอดมา 
จนออกประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่อง สงวนที่ดิน 
เพ่ือประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยผู้ฟูองคดี
ไม่ได้แย้งสิทธิภายในเก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่พิพาทจึงตกอยู่ใน
ความคุ้มครองของผู้อ านวยการทางหลวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ แห่ง พ.ร.บ.  
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวมีผลบังคับต่อ
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีได้ทราบประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
เมื่อคดีน้ีเกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครองเปิดท าการ  ดังน้ัน หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดี
ด าเนินการในลักษณะโต้แย้งสิทธิของผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะต้อง
ด าเนินคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาในขณะน้ัน หรือยื่น 
ค าร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ แต่ผู้ฟูองคดีมิได้ด าเนินการดังกล่าว 
จนพ้นระยะเวลาฟูองคดีและพ้นระยะเวลาร้องทุกข์แล้ว ศาลจึงไม่อาจรับค าฟูองของ 
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ เพราะพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
 



๒๖ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองวา่  เมื่อประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๐๗ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้จับจอง
และครอบครองที่ดินมือเปล่าซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขา เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ โดยปลูก
กระต๊อบ ปลูกข้าว และปลูกข้าวโพด ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ครอบครองทํากินโดยปลูกพืชสวนครัว 
และไม้ยืนต้นบางส่วนพร้อมกับล้อมรั้ว แต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางเทิงสั่งให้รื้อถอน
และปักปูายสงวน พร้อมกับข่มขู่และขับไล่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และบริวารจนต้องย้ายไปอยู่
บริเวณที่ดินแปลงติดกันด้านทิศตะวันออก และถูกขับไล่อีกจึงได้อาศัยในแปลงถัดไปเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๑๖  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้มีการออก น.ส. ๓ ก. ในบริเวณนั้นยกเว้น
บริเวณแปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ไปยื่นคําขอออก น.ส. ๓ ก. แต่ดําเนินการไม่ได้
เพราะมีปูายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปักอยู่ ผู้ฟูองคดียังคงครอบครองทํากินในที่ดินแปลง
พิพาทตลอดมาจนกระทั่งปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่แขวงการทางได้นําประกาศ
กระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ไปให้ผู้ฟูองคดีอ่านและทราบว่าเป็นประกาศเรื่องสงวนที่ดิน
เพ่ือประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๖๕ แห่ง พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ที่ดินแปลงพิพาท
เป็นที่สงวนเพ่ือประโยชน์แก่งานทาง และเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิให้ที่ดินแปลงดังกล่าวตกอยู่ในความคุ้มครอง
ของผู้อํานวยการทางหลวง แต่ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้โต้แย้งและคงทํากินในที่พิพาทเรื่อยมา 
แม้กระทั่งปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่ของแขวงการทางได้อนุญาตให้ผู้รับเหมาไปตัก
ขุดดินหินในที่พิพาท ผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่ยินยอมและโต้แย้งและได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์  
ขอความเป็นธรรมต่อผู้อํานวยการสํานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา  
การบุกรุกที่ดินของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๑ และได้รับคําชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้เข้าไปถือครองและขึ้นทะเบียน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้ประกาศสงวนหวงห้ามที่ดนิเพ่ือประโยชน์แก่งานทางในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้ฟูองคดี
จึงไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐแปลงดังกล่าวได้ และเมื่อประมาณต้นเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่แขวงการทางได้เข้าไปทํารั้วคอนกรีตแทนรั้วไม้ที่ผู้ฟูองคดีสร้างไว้ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการกระทําดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นการละเมิด และประกาศ
กระทรวงคมนาคมไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงนําคดีมาฟูอง  ขอให้ศาลพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งให้ประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ คืนที่ดินพิพาท
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จํานวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๓.๘๘ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟูองคดี หรือให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินที่พิพาท 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  กรณีของผู้ ฟูองคดีทั้งสองไม่ต้องด้วยมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) เมื่อพิจารณาจากคําฟูอง ข้อ ๒ เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ฟูองคดีมีเจตนาและ 
กล่าวด้วยพฤติการณ์ของผู้ถูกฟูองคดีว่าละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
โดยข้อเท็จจริงผู้ฟูองคดีเข้าจับจองและครอบครองที่ดินมือเปล่า (ในที่พิพาท) มาตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๐๗ จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถูกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขับไล่  หลังจากนั้น มีการพิพาท
เรื่องใครมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทมาตลอดจนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ 
ของผู้ถูกฟูองคดีได้นําประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ มาให้ 
ผู้ฟูองคดีอ่านและรับทราบ  ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้ยื่นร้องทุกข์ต่อผู้อํานวยการสํานักงานกลาง
ช่วยเหลือเกษตรและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งผลการพิจารณาเป็นประการใด 
ก็มิได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือทวงถามและได้ทราบผลการวินิจฉัย 
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  ดังนี้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟูองคดี
สามารถนําคดีฟูองร้องอย่างช้าภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาและมีคําสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปักปูาย
สงวนที่ดินแปลงพิพาทเพื่อประโยชน์แก่งานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และขับไล่ผู้ฟูองคดีและ
บริวารออกจากที่ดินแปลงพิพาท สองครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และครั้งที่สองในปี  
พ.ศ. ๒๕๑๖  ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่อง สงวนที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตําบลหงาว 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ แห่ง พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕ กําหนดให้ที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่สงวนเพื่อประโยชน์แก่งานทาง และได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ในประกาศดังกล่าวได้แจ้งด้วยว่าเมื่อพ้น
กําหนดเก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ดินนั้นตกอยู่
ในความคุ้มครองของผู้อํานวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทํา
หรือปลูกสร้างด้วยประการใดๆ ในที่ดินนั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการ
ทางหลวง  ดังนี้ เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แสดงสิทธิถือครองที่พิพาทต่อเนื่องกันตลอดมา
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จนออกประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับดังกล่าว ผู้ฟูองคดีไม่ได้แย้งสิทธิภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่พิพาทจึงตกอยู่ในความคุ้มครองของผู้อํานวยการ 
ทางหลวงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และตกเป็นที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกาศกระทรวง
คมนาคมดังกล่าวมีผลบังคับต่อผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีได้ทราบประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า คดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่ 
ศาลปกครองเปิดทําการ  ดังนั้น หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการในลักษณะ 
โต้แย้งสิทธิของผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะต้องดําเนินคดีต่อศาลยุติธรรม 
ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น หรือยื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ได้ แต่ผู้ ฟูองคดีมิได้ดําเนินการดังกล่าวจนพ้นระยะเวลาฟูองคดีและ 
พ้นระยะเวลาร้องทุกข์แล้วจึงยื่นคําฟูองต่อศาลปกครอง ศาลปกครองก็ไม่อาจรับคําฟูอง 
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ เพราะพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ 
แห่งการฟูองคดี  ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐  
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณานั้นชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายพีระพล  เชาวน์ศิริ นายไพศาล  กุมาลย์วิสัย นายธงชัย  ลําดับวงศ์ 
พลเอก นิยม  ศันสนาคม นายอําพล  สิงหโกวินท์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๑/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวอุไร  พรหมดวง                                     ผู้ฟูองคด ี

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์
คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
 พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     (มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙) 

  การขุดคูส่งน้ าและถมถนนเป็นส่วนหน่ึงของการจัดให้มีทางน้ าและทางบก
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ (๑) และ
มาตรา ๖๘ (๓)ประกอบมาตรา ๖๙ แห่ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะท าสัญญาขุดคูส่งน้ าและถมถนนกับ 
นาย ว. ผู้รับจ้างก็ตาม แต่เมื่อยังคงอ านาจสั่งการและก ากับดูแลการด าเนินการขุดคูส่งน้ า
และถมถนนดังกล่าวไว้ กรณีจึงถือได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบหมายให้ 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการแทน หากการขุดคูส่งน้ าและถมถนนดังกล่าวรุกล้ าเข้าไปในที่ดิน
ของผู้ ฟูองคดีตามค าฟูอง การกระท าดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมายและก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี กรณีดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ ยวกับการกระท าละเมิด 
ของหน่วยงานทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีได้ว่าจ้างนาย ว. ดําเนินการขุดคูส่งน้ําและ 
ถมถนน หมู่ที่ ๑๐ ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาจ้าง 
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓  ต่อมา ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๔ นาย ว. ผู้รับจ้างได้นํา 
รถแบคโฮพร้อมด้วยอุปกรณ์เข้าไปทําการขุดคูส่งน้ําและถมถนนในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๘๖๖ 
ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นของผู้ฟูองคดี จนได้รับ 
ความเสียหาย เป็นหลุมลึกประมาณ ๒ เมตร ถนนรุกล้ําเข้าไปในที่ดินกว้างประมาณ ๖ เมตร 
ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงนายอําเภอ 
ปากพนัง ขอให้ตรวจสอบโครงการขุดคูส่งน้ําและถมถนนดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
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ปัญหาหรือบรรเทาความเสียหายแต่ประการใด ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําสั่ง ดังนี้ ๑. จัดถมอัดบนที่ดินซึ่งได้ทําการรุกล้ํากลับคืนสู่สภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ 
ผู้ถูกฟูองคดี ๒. ขอออกรังวัดและนําเข็มหมุดเพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินต่อสํานักงานที่ดินอําเภอ
ปากพนัง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิ้น และ ๓. จ่ายเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ให้แก่ผู้ฟูองคดี กรณีผู้ฟูองคดีได้สํารองค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดไปแล้ว เพ่ือทราบจํานวน
พ้ืนที่ที่ทําการบุกรุก โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิ้น 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คดีนี้เป็นคดีสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง  
และความเสียหายเกิดจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดี  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
ตามกฎหมายต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่ มาตรา ๖๖ แห่ง 
พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติว่า “องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” 
มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทํา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก” 
มาตรา ๖๘ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํา
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้... (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา” 
ประกอบกับมาตรา ๖๙ บัญญัติว่า “อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามมาตรา 
๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวงทบวง กรม...” 
จากบทกฎหมายข้างต้นจึงเห็นได้ว่า การขุดคูส่งน้ําและถมถนนตามคําฟูองเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดให้มีทางน้ําและทางบกตามอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีตามกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริง
ปรากฏจากคําฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นหน่วยงาน 
ทางปกครอง ได้ว่าจ้างให้นาย ว. ผู้รับจ้าง ไปดําเนินการขุดคูส่งน้ําและถมถนน ซึ่งตามสัญญา
จ้างระบุว่า ผู้รับจ้างต้องทํางานขุดและถมถนน โดยขุดคูส่งน้ําขนาดปากคูกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ท้องคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร และถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงถมถนน
จํานวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตรเมื่อพิจารณาจากลักษณะงานในสัญญาจ้างแล้วจะเห็นได้ว่า  
เป็นการกําหนดแนวและขุดคูส่งน้ําขึ้นมาใหม่ และในคําอุทธรณ์ผู้ฟูองคดีได้กล่าวอ้างเพ่ิมเติมว่า 
การว่าจ้างดังกล่าวได้มีนาย น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย เป็นผู้ควบคุม
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การขุดและชี้แนวเขตให้ผู้รับจ้างกระทําการขุดคูส่งน้ําและถมถนน แม้ข้ออ้างนี้จะมิได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วในคําฟูองเดิม แต่ก็ปรากฏในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๓ ซึ่งแนบมาพร้อมคําฟูองว่า ผู้ว่าจ้าง 
มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่ง
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคําฟูอง และเป็นที่เข้าใจกันว่า การว่าจ้างของหน่วยงานทางปกครองในลักษณะเช่นนี้
จะต้องมีแผนที่แผนผังและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ชี้แนวเขตให้แก่ผู้รับจ้าง มิฉะนั้น ผู้รับจ้าง 
จะขุดคูส่งน้ําและถมถนนตามความต้องการของหน่วยงานทางปกครองได้อย่างไร  ดังนั้น  
แม้ผู้ถูกฟูองคดีจะทําสัญญาขุดคูส่งน้ําและถมถนนกับนาย ว. ผู้รับจ้างตามสัญญาก็ตาม  
เมื่อยังคงอํานาจสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินการขุดคูส่งน้ําและถมถนนดังกล่าวไว้ กรณี 
จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการจัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ํา
และทางบกโดยการขุดคูส่งน้ําและถมถนนตามคําฟูอง โดยมอบหมายให้นาย ว. ผู้รับจ้าง 
เป็นผู้ดําเนินการแทน จึงเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๖๙ แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หากการขุดคูส่งน้ําและถมถนนดังกล่าวรุกล้ําเข้าไปในที่ดิน 
ของผู้ฟูองคดีตามคําฟูองการกระทําดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ ฟูองคดี กรณีดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงาน 
ทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 
หากผู้ฟูองคดีชําระค่าธรรมเนียมศาลถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้น
เห็นสมควรกําหนด 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายวิชัย  สีสด                                       ผู้ฟูองคด ี

ร้อยตํารวจเอก  ณรงค์ กาญจนกูล พนักงานสอบสวน 
     ประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองจันทบุรี      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง  
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ 
     มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)) 

  การที่พนักงานสอบสวนรับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้วไม่ด าเนินการสอบปากค า
พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ จนเวลาล่วงเลยไปถึง ๗ ปีแล้ว เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวน
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
มิใช่เรื่องการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่เป็นการกระท า 
ที่มีลักษณะเป็นการกระท านอกเหนือหรือมิได้กระท าตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒  
วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงรับค าฟูองน้ีไว้พิจารณา
พิพากษาได้ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๗ บุตรชายของผู้ ฟูองคดี 
ถูกยิงเสียชีวิต ผู้ฟูองคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนประจําสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองจันทบุรี เพ่ือให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ยอม
สอบปากคาํพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ อันเป็นการช่วยเหลือปกปูองผู้กระทําความผิดไม่ให้รับโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา 
หรือมีคําสั่งให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนและดําเนินคดีสอบปากคําพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี   
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  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีมีความล่าช้าทั้งๆ ที่ผู้ต้องหา
รับสารภาพตลอดข้อหาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗  นอกจากนี้ มีการกล่าวอ้างว่าผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับทนายความของผู้ต้องหาอีกด้วย  ขอให้ศาลปกครองรับคดีไว้
พิจารณาและมีคําสั่งให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินคดีโดยด่วนต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การที่จะพิจารณาว่า 
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีประเภทใดได้หรือไม่ นั้น จะต้อง
พิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๙ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเว้น 
การกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองย่อมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้ 
สําหรับคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง นั้น นอกจากกรณี
ที่ไม่อาจถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได้แล้ว ยังมีข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙  
วรรคสอง (๑) ถึง (๓) และกรณีการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทอื่น เช่น คดีแพ่งและ
คดีอาญา ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อเท็จจริงตามคําฟูองในคดีนี้ได้ความว่า ผู้ถูกฟูองคดี 
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองจันทบุรี รับเรื่องร้องทุกข์ของ 
ผู้ฟูองคดีไว้แล้วไม่ดําเนินการสอบปากคําพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีซึ่งบุตรชายของ 
ผู้ฟูองคดีถูกยิงเสียชีวิตจนเวลาล่วงเลยไปถึง ๗ ปีแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟูองคดีละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และมิใช่
เรื่องการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่เป็นการกระทําที่มี
ลักษณะเป็นการกระทํานอกเหนือหรือมิได้กระทําตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และคําสั่งกรมตํารวจลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรการ
ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา สําหรับกรณีคดีที่ ไม่ปรากฏว่าผู้ใด 
เป็นผู้กระทําผิดคดีอุกฉกรรจ์ ให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนมีกําหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้
รับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ ตามข้อ ๑.๑.๒ ส่วนคดีที่รู้ตัวผู้กระทําผิดแต่เรียกหรือจับกุม
ตัวยังไม่ได้ คดีอุกฉกรรจ์ ให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนให้ เสร็จสิ้นภายใน
กําหนด ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษตามข้อ ๑.๒.๒  ดังนั้น  



๓๔ 

 

 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดี 
ไม่ดําเนินการสอบปากคําพยานในคดีนี้ ซึ่งเป็นคดีอุกฉกรรจ์ เนื่องจากบุตรชายของผู้ฟูองคดี
ถูกยิงเสียชีวิตจนเวลาล่วงเลยไปถึง ๗ ปีแล้ว  ดังนี้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
และศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคดีนี้ เป็นเรื่องของการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 
หากผู้ฟูองคดีชําระค่าธรรมเนียมศาลถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้น
เห็นสมควรกําหนด  
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
 



๓๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายลําพึง เจ้าปญัญา                                          ผู้ฟูองคด ี

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิด (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒ (๑)) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
 พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 

     ๒๔๗๗ (มาตรา ๓ วรรคสอง) 

  การที่เจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันจับกุมผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือด าเนินคดีอาญา 
เป็นการกระท าที่มีฐานของอ านาจที่ใช้มาจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งเป็นการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยู่ภายใต้อ านาจ 
การพิจารณาตรวจสอบของศาลยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบ
มาตรา ๒ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมิใช่การกระท า 
ทางปกครอง อันจะเข้ าหลักเกณฑ์ เป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ในขณะที่เกิดเหตุผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ เป็นเจ้าพนักงาน
ตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ดังนี้  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ เวลาประมาณ ๒๒.๕๐ 
นาฬิกา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๖ ได้ร่วมกันจับกุมและกล่าวหาว่า ผู้ฟูองคดีกระทําความผิด
ฐานมีสารเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จํานวน ๑/๔ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยพบยาบ้าดังกล่าวตกอยู่บนถนนข้างตัวผู้ฟูองคดี ซึ่งในขณะทําการจับกุม  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๖ ทราบดีว่าผู้ฟูองคดีมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองยาบ้าของกลาง
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ได้สอบสวน
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีให้การปฏิเสธ  ต่อมา ได้เรียกผู้ฟูองคดีมาสอบสวนเพ่ิมเติมและ 
อ่านข้อความในบันทึกคําให้การซึ่งไม่มีคําว่าผู้ฟูองคดีรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่ายาบ้า 



๓๖ 

 

 

ของกลางเป็นของผู้ฟูองคดี  จากนั้น ผู้ฟูองคดีจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แต่ในการ 
เบิกความต่อศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ได้รับรองบันทึกคําให้การของผู้ฟูองคดี
ที่มีข้อความดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะผู้ ฟูองคดีไม่เคยให้การรับสารภาพ 
และก่อนที่พนักงานสอบสวนจะสรุปสํานวนคดีนี้ ปรากฏว่าเด็กชาย บ. ได้รับสารภาพ 
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ว่ายาบ้าของกลางในคดีเป็นของตน ไม่ใช่ของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้กํากับการฝุายสืบสวนสอบสวนและเป็นผู้บังคับบัญชาของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ได้สอบสวนเด็กชาย บ. พร้อมทั้งให้ประกันตัว และแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า
ได้พบผู้กระทําผิดในคดีนี้แล้วและรับรองว่าจะดําเนินการไม่ให้มีการสั่งฟูองผู้ฟูองคดี  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ กลับให้ความเห็นชอบในการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ มีความเห็นควรสั่งฟูอง
ผู้ฟูองคดีในความผิดดังกล่าว โดยไม่ดําเนินการกับเด็กชาย บ. ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจึงร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและผู้บังคับการตํารวจจังหวัด
อุทัยธานี  ต่อมา มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินคดีอาญากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ 
นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ร่วมกันเบิกความในคดีอาญาต่อศาลจังหวัด
อุทัยธานี โดยยืนยันว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหา ซึ่งข้อความทั้งหมด
เป็นความเท็จและเป็นข้อสําคัญในคดีอาญาดังกล่าว ศาลจังหวัดอุทัยธานีได้มีคําพิพากษา
ยกฟูอง และเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔ ศาลจังหวัดอุทัยธานีได้อ่านคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ให้ยกฟูองคดีดังกล่าวด้วย การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ 
ดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ  เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งแปดชดใช้
ค่าเสียหายจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และขอฟูองคดี 
อย่างคนอนาถา   
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ ส่วนค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟูองคดีมิได้ชําระ ศาลจึงไม่มีคําสั่ง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่  พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดี
ที่มีข้อพิพาทในทางปกครอง เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดีโดยได้ร่วมกัน
จับกุมและกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีกระทําความผิดฐานมีสารเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ฟูองคดีให้การปฏิเสธ แต่ผู้ฟูองคดีก็ถูกดําเนินคดีถูกฟูองต่อ 



๓๗ 

 

 

ศาลจังหวัดอุทัยธานีในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๙๒๒/๒๕๔๑  ต่อมา ศาลจังหวัดอุทัยธานี
และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ได้มีคําพิพากษายกฟูอง ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ถูกฟูองคดี
ดังกล่าวเป็นการทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหมด
ชดใช้ค่าเสียหายให้ จึงต้องพิจารณาว่าการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีต่อผู้ฟูองคดีอันเป็นที่มา
แห่งข้อพิพาทนั้นเป็นคดีปกครอง โดยเฉพาะเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๓) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองมีอํานาจจะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้
หรือไม่ ซึ่งเห็นว่า การร่วมกันจับกุมและกล่าวหาผู้ฟูองคดีว่ากระทําความผิดอาญาตาม พ.ร.บ. 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมีสารเสพติดให้โทษไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  
เพ่ือดําเนินคดีอาญาต่อผู้ฟูองคดีของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ ในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐนั้น 
เป็นการกระทําที่มีฐานของอํานาจที่ใช้มาจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ จึงมิใช่การกระทําทางปกครอง หากแต่
เป็นการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณาตรวจสอบของ
ศาลยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การใช้อํานาจจับกุมและดําเนินการต่างๆ เพ่ือดําเนินคดีกับผู้ฟูองคดีของ 
ผูถู้กฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ จะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้อํานาจ 
ก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่นั่นเอง แม้จะเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
ก็มิอาจทําให้การกระทําดังกล่าวนั้นกลายเป็นการกระทําที่เป็นการใช้อํานาจทางปกครอง 
อันทําให้เข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐได้ร่วมกันจับกุมและกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดี
กระทําความผิดอาญา จนทําให้ผู้ฟูองคดีถูกดําเนินคดีต่อศาล เป็นการกระทําที่ทําให้ 
ผู้ฟูองคดีเสียหายและขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหมดชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟูองคดี 
มุ่งประสงค์จะเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งหมดได้กระทําละเมิดในการ
ดําเนินการของเจ้าพนักงานตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดให้อํานาจ
ไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณา
พิพากษาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา จึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ   นายหัสวุฒิ  วิ ฑิตวิริยกุล   นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์   
นายอําพล สิงหโกวินท์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายจิระวฒัน์  ลิ้มประสิทธิว์งศ ์                                ผู้ฟูองคดี 

นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวก รวม ๕ คน                 ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙) 

  การที่เจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันจับกุมผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือด าเนินคดีอาญา 
เป็นการกระท าที่มีฐานของอ านาจที่ใช้มาจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งเป็นการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยู่ภายใต้อ านาจ 
การพิจารณาตรวจสอบของศาลยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบ
มาตรา ๒ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมิ ใช่การกระท า 
ทางปกครอง อันจะเข้ าหลักเกณฑ์ เป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ในขณะที่เกิดเหตุผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ เป็นเจ้าพนักงาน
ตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ดังนี้  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ เวลาประมาณ ๒๒.๕๐ 
นาฬิกา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๖ ได้ร่วมกันจับกุมและกล่าวหาว่า ผู้ฟูองคดีกระทําความผิด
ฐานมีสารเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จํานวน ๑/๔ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยพบยาบ้าดังกล่าวตกอยู่บนถนนข้างตัวผู้ฟูองคดี ซึ่งในขณะทําการจับกุม  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๖ ทราบดีว่าผู้ฟูองคดีมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองยาบ้าของกลาง
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ได้สอบสวน
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีให้การปฏิเสธ  ต่อมา ได้เรียกผู้ฟูองคดีมาสอบสวนเพ่ิมเติมและ 
อ่านข้อความในบันทึกคําให้การซึ่งไม่มีคําว่าผู้ฟูองคดีรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่ายาบ้า 
ของกลางเป็นของผู้ฟูองคดี  จากนั้น ผู้ฟูองคดีจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แต่ในการ 
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เบิกความต่อศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ได้รับรองบันทึกคําให้การของผู้ฟูองคดี
ที่มีข้อความดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะผู้ ฟูองคดีไม่เคยให้การรับสารภาพ 
และก่อนที่พนักงานสอบสวนจะสรุปสํานวนคดีนี้ ปรากฏว่าเด็กชาย บ. ได้รับสารภาพ 
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ว่ายาบ้าของกลางในคดีเป็นของตน ไม่ใช่ของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้กํากับการฝุายสืบสวนสอบสวนและเป็นผู้บังคับบัญชาของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ ได้สอบสวนเด็กชาย บ. พร้อมทั้งให้ประกันตัว และแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า
ได้พบผู้กระทําผิดในคดีนี้แล้วและรับรองว่าจะดําเนินการไม่ให้มีการสั่งฟูองผู้ฟูองคดี  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ กลับให้ความเห็นชอบในการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๗ มีความเห็นควรสั่งฟูอง
ผู้ฟูองคดีในความผิดดังกล่าว โดยไม่ดําเนินการกับเด็กชาย บ. ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจึงร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและผู้บังคับการตํารวจจังหวัด
อุทัยธานี  ต่อมา มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินคดีอาญากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ 
นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ร่วมกันเบิกความในคดีอาญาต่อศาลจังหวัด
อุทัยธานี โดยยืนยันว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหา ซึ่งข้อความทั้งหมด
เป็นความเท็จและเป็นข้อสําคัญในคดีอาญาดังกล่าว ศาลจังหวัดอุทัยธานีได้มีคําพิพากษา
ยกฟูอง และเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔ ศาลจังหวัดอุทัยธานีได้อ่านคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ให้ยกฟูองคดีดังกล่าวด้วย การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ 
ดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ  เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งแปดชดใช้
ค่าเสียหายจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และขอฟูองคดี 
อย่างคนอนาถา 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ ส่วนค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟูองคดีมิได้ชําระ ศาลจึงไม่มีคําสั่ง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่  พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดี
ที่มีข้อพิพาทในทางปกครอง เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดีโดยได้ร่วมกัน
จับกุมและกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีกระทําความผิดฐานมีสารเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ฟูองคดีให้การปฏิเสธ แต่ผู้ฟูองคดีก็ถูกดําเนินคดีถูกฟูองต่อ 
ศาลจังหวัดอุทัยธานีในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๙๒๒/๒๕๔๑  ต่อมา ศาลจังหวัดอุทัยธานี
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และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ได้มีคําพิพากษายกฟูอง ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ถูกฟูองคดี
ดังกล่าวเป็นการทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหมด
ชดใช้ค่าเสียหายให้ จึงต้องพิจารณาว่าการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีต่อผู้ฟูองคดีอันเป็นที่มา
แห่งข้อพิพาทนั้น เป็นคดีปกครอง โดยเฉพาะเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองมีอํานาจจะรับไว้พิจารณา
พิพากษาได้หรือไม่ ซึ่งเห็นว่า การร่วมกันจับกุมและกล่าวหาผู้ฟูองคดีว่ากระทําความผิดอาญา
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมีสารเสพติดให้โทษไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เพ่ือดําเนินคดีอาญาต่อผู้ฟูองคดีของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ ในฐานะเจ้าพนักงาน
ของรัฐนั้น เป็นการกระทําที่มีฐานของอํานาจที่ใช้มาจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ จึงมิใช่การกระทําทางปกครอง 
หากแต่เป็นการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณา
ตรวจสอบของศาลยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒ (๑) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การใช้อํานาจจับกุมและดําเนินการต่างๆ เพ่ือดําเนินคดี 
กับผู้ฟูองคดีของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ จะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่ให้อํานาจ ก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่นั่นเอง แม้จะเป็นการ
ใช้อํานาจโดยมิชอบก็มิอาจทําให้การกระทําดังกล่าวนั้นกลายเป็นการกระทําที่เป็นการใช้
อํานาจทางปกครองอันทําให้เข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐได้ร่วมกันจับกุมและ
กล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีกระทําความผิดอาญา จนทําให้ผู้ฟูองคดีถูกดําเนินคดีต่อศาล เป็นการ
กระทําที่ทําให้ผู้ฟูองคดีเสียหายและขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหมดชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เห็นได้ว่า 
ผู้ฟูองคดีมุ่งประสงค์จะเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งหมดได้กระทําละเมิด 
ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดให้
อํานาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองที่จะ
พิจารณาพิพากษาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา จึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ   นายหัสวุฒิ  วิ ฑิตวิริยกุล   นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์   
นายอําพล สิงหโกวินท์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นางสดุใจ  นวลสนิท                                   ผู้ฟูองคดี 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง  
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๗๘ และ 
     มาตรา ๘๓ วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

  การที่เจ้าพนักงานต ารวจวิ่งไล่และใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายแต่กระสุนพลาด
ไปถูกบุตรชายผู้ฟูองคดีถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นขั้นตอนการด าเนินการใช้อ านาจจับกุม
ของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งก าหนดให้อ านาจไว้ 
เป็นการเฉพาะ และศาลยุติธรรมมีอ านาจที่จะเยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ จึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์เป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
การเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งด าเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงอยู่ในอ านาจพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ตามค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑๙/๒๕๔๕ ของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล คดี น้ีจึงไม่อยู่ ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เจ้าพนักงานตํารวจสายตรวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดี ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจพ้ืนที่ ในขณะที่ตรวจถึงบ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๑๒ ตําบลวังตาล ซึ่งข้างหลังบ้านมีโต๊ะ
สนุ๊กเกอร์เปิดให้คนเล่น ปรากฏว่ามีชายผู้หนึ่งวิ่งออกมาหลังบ้านหนีมาทางด้านที่ผู้ฟูองคดี
กับพวกกําลังทํางาน เจ้าพนักงานตํารวจสายตรวจประมาณสี่ถึงห้านายวิ่งไล่ติดตามจับ 
ชายดังกล่าวผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิด (ทราบภายหลังว่าชื่อนาย อ.) โดยเจ้าพนักงาน
ตํารวจสายตรวจดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนพกยิงชายผู้ต้องสงสัยหนึ่งนัด  และปรากฏว่า 
กระสุนพลาดไปถูกบุตรชายของผู้ฟูองคดีถึงแก่ความตาย ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายจาก
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การปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอกบินทร์บุรี  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดี จึงฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าทดแทนจากการ
เสียชีวิตของบุตรชายผู้ฟูองคดี จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดการงานศพตามประเพณี
๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่มีการกระทําละเมิด 
จนกว่าจะชําระเสร็จ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟูองคดีด้วย   
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์  ผู้ถูกฟูองคดีเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม อยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานทางปกครอง มีเจ้าพนักงานตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอกบินทร์บุรี เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดี มีอํานาจ
หน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย อันเป็น
กิจการทางปกครองชนิดหนึ่ง การที่เจ้าพนักงานตํารวจออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม คุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนตามหน้าที่ตามปกติ แล้ววิ่งไล่ติดตามคนร้ายที่วิ่งหลบหนีไม่ยอมให้ตรวจค้น 
เจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อว่าชายผู้นั้นได้กระทําผิด จึงติดตามเพ่ือจับกุม แล้วได้ใช้อาวุธปืนยิง
ชายดังกล่าวแต่พลาดไปถูกบุตรผู้ฟูองคดีตาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือรักษาความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.ฎ.
โอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หรืออํานาจกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยเดิมเป็นอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ
ทางปกครองชนิดหนึ่ง เพียงแต่การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะจับกุมบุคคลใดนั้นก็ต้องอยู่ใน 
กรอบที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๗๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น  
ผู้ที่ทําการจับกุมจึงจะไม่มีความผิด การกระทําดังกล่าวจึงหาใช่การใช้อํานาจในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยไว้ไม่ เห็นได้ว่า การกระทํา
ของเจ้าพนักงานตํารวจตามฟูองถือเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายจนเกิดการละเมิดต่อผู้ฟูองคดีขึ้น ผู้ถูกฟูองคดีเป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และต้องนําเรื่องในคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครองตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
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คําฟูองคดีนี้จึงอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณา
พิพากษากลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และมีคําสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีนี้ไว้
พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การดําเนินคดีอาญา 
เป็นขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การลงโทษผู้กระทําความผิดทางอาญา  อย่างไรก็ตาม  
ในขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการนั้น 
อาจมีการกระทําทางปกครองปะปนอยู่ด้วย ถ้าขั้นตอนใดเป็นการกระทําที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง และศาลยุติธรรมมีอํานาจที่จะ
เยียวยาความเสียหายได้ การกระทํานั้นจะอยู่ในอํานาจการควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม 
แต่ถ้าการกระทําใดที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการกระทํานอกเหนือหรือมิได้กระทํา
ตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการกระทําที่เข้าเกณฑ์
เป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลยุติธรรมไม่มีอํานาจ 
ที่จะเยียวยาความเสียหายได้ การกระทํานั้นจะอยู่ในอํานาจการควบคุมตรวจสอบของ 
ศาลปกครอง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี สําหรับการฟูองคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย 
อาจฟูองหน่วยงานของรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัดอยู่ ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมได้  
ตามแต่ลักษณะแห่งคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีภารกิจในการปฏิบัติงานตามประมวล
กฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ข้าราชการตํารวจเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้อํานาจ
เจ้าพนักงานจับกุมบุคคลเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ นั้นได้กระทําผิดมาแล้วจะหลบหนี  
และมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ให้อํานาจเจ้าพนักงานใช้วิธีการ 
หรือความปูองกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องนั้นในการจับกุม ถ้าผู้นั้น
ขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี  ข้อเท็จจริงตามฟูอง 
ได้ความว่า เจ้าพนักงานตํารวจสายตรวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ออกตรวจพ้ืนที่พบนาย อ. คนร้ายซึ่ งกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ  
พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ กําลังวิ่งหลบหนี การที่เจ้าพนักงานตํารวจวิ่งไล่และใช้อาวุธปืนยิงคนร้าย 
แต่กระสุนพลาดไปถูกบุตรชายผู้ฟูองคดีถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นขั้นตอนการดําเนินการ 
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ใช้อํานาจจับกุมของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกําหนดให้
อํานาจไว้เป็นการเฉพาะ และศาลยุติธรรมมีอํานาจที่จะเยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้  
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
การเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงอยู่ในอํานาจพิพากษาของศาลยุติธรรม  
ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑๙/๒๕๔๕ ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล คดีนี้จึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๖/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายคณิน  สระทองด ี ที ่๑                             ผู้ฟูองคดี 
  นายวรวิทย์  น้อยชิน  ท่ี ๒ 

นายวีรธรรม  โพธิไสย  ศกึษาธิการอําเภอคําชะอี  ท่ี ๑ 
นายนริศ  ปัญญาบุตร  นักวิชาการศึกษา ๖  

      สํานักงานศึกษาธิการอําเภอคําชะอี  ท่ี ๒   
 พันตํารวจโท  อนุชา  พาโส  เจ้าพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธร 
      ตําบลบ้านค้อ  ท่ี ๓ 

นายสุธน  จารุพันธ์  พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ที่ ๔     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๑) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 
 พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

     แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑ ทวิ  
     วรรคหนึ่ง) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๙๕) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ร่วมกันตั้งข้อกล่าวหาและด าเนินคดีแก่ผู้ฟูองคดี 
ตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑ ทวิ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นการกระท า 
โดยใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษของฝุายปกครองที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ด้วย  
จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในขั้นตอนของการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การน าตัว 
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมาลงโทษทางอาญา คดีน้ีเป็นการฟูองเพ่ือเรียกค่าเสียหาย
ในเรื่องของการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และศาลยุติธรรมมีอ านาจ 
ที่จะเยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
การกระท าของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ดังกล่าวมิใช่การกระท าทางปกครองที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ขุด
และเก็บได้ซึ่งวัตถุโบราณมีลักษณะคล้ายกลอง จํานวน ๑ ใบ จากที่นาหลังบ้านของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านหมู่ที่ ๗ ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ต่อมา ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ มีชายหลายคนมาพบผู้ฟูองคดีที่ ๑ อ้างว่าเป็น 
อดีตศึกษาธิการอําเภอคําชะอี จะขอวัตถุคล้ายกลองดังกล่าวไปเก็บไว้ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านค้อ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไม่เคยรู้จักกับบุคคลดังกล่าวมาก่อนและเกรงว่าวัตถุ
ดังกล่าวจะไม่ตกไปอยู่ในความดูแลของทางราชการอย่างแท้จริง จึงตอบไปว่าผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ซึ่งเป็นน้องภริยาได้นําวัตถุคล้ายกลองดังกล่าวไปที่กรุงเทพมหานครแล้ว ผู้ฟูองคดีที่ ๑  
ไม่ทราบว่าชายดังกล่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจจริงหรือไม่และทางราชการ  
ก็ไม่เคยมีหนังสือแจ้งใหผู้้ฟูองคดทีี่ ๑ ส่งมอบวัตถุคล้ายกลองดงักล่าว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้นําวัตถุคล้ายกลองดังกล่าวไปฝังไว้ที่เดิม  หลังจากนั้น 
อีกประมาณ ๓ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มาพบขอให้ชี้จุดฝังวัตถุคล้ายกลอง และวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๒ มีการงมหาวัตถุคล้ายกลอง ปรากฏว่างมพบวัตถุคล้ายฆ้องซึ่งเรียกว่า  
พังอาด ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ยืนยันว่าเป็นวัตถุที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ขุดได้จริง เหตุที่ยืนยันเช่นนั้น
เนื่องจากไม่ทราบว่าชายกลุ่มดงักล่าวมวีัตถุประสงค์อย่างไร ภายหลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ขุดเอาวัตถุคล้ายกลองขึ้นมาและได้นําไปที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๔๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบดูว่าเป็นโบราณวัตถุจริงหรือไม่ กรมศิลปากร
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุจริง ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงได้ส่งมอบแก่กรมศิลปากร 
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ แต่ในระหว่างที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ นําวัตถุคล้ายกลองไปที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบดูว่าเป็นโบราณวัตถุจริงหรือไม่ 
และส่งมอบแก่กรมศิลปากร นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งความดําเนินคดีกับผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ ในฐานความผิดต่อ พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นผลให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ถูกควบคุม 
ที่สถานีตํารวจภูธรตําบลบ้านค้อเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ได้กําหนดหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ฟูองคดีที่ ๑ ถึง ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่อาจหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ แต่เมื่อมีการฟูองคดีต่อศาลในเวลาต่อมา ศาลจังหวัด
มุกดาหารให้ประกันตัวได้เพียง ๖๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ต้องถูกดําเนิน
คดีอาญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งๆ ที่อธิบดี 
กรมศิลปากรได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ แจ้งให้หัวหน้าสถานีตํารวจภูธร
ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทราบว่าได้รับมอบโบราณวัตถุดังกล่าวไว้
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เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมา ศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีคําพิพากษายกฟูอง ผู้ฟูองคดีทั้งสองเห็นว่า
การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ร่วมกันตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองต้องถูกดําเนินคดีทําให้  
เสียอิสรภาพ เสียทรัพย์สิน เสียเกียรติยศ ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่พึงมี สุดที่จะ
เรียกกลับคืนมาได้และประเมินค่ามิได้ ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงนําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาล  ขอให้
ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่จ่ายเงินชดเชยความเสียหายทั้งทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง
และเสียเวลาทํามาหากิน เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง และให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ประกาศวิทยุประจําท้องถิ่นหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรับรองความบริสุทธิ์
ของผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นเวลา ๑๕ วันติดต่อกัน   
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี โดยระบุชื่อนายวรวิทย์ 
เป็นผู้ฟูองคดีไว้ในคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาเพียงคนเดียว ไม่ได้ระบุชื่อนายคณินไว้ด้วย 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ต่างก็ทําหน้าที่ทางปกครอง 
ที่แตกต่างกันโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง กล่าวคือ ผู้ฟูองคดี
ทั้งสองได้มอบวัตถุโบราณที่ขุดได้ให้กรมศิลปากร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ไปแล้ว 
ก่อนถูกจับกุม และทางกรมศิลปากร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ได้มีหนังสือยืนยันว่า  
ได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝุายปกครองน่าจะยุติคดีในขั้ นตอนนั้น การให้อัยการ 
ฟูองคดีต่อศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่กระทําโดยมีเจตนาไม่สุจริต และการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตั้งวงเงินประกันตัวผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไว้สูงถึง ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีเจตนา
กลั่นแกล้ง  นอกจากนั้น คดีนี้ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาละเมิด 
จึงอยู่ในอํานาจของศาลปกครองโดยตรง ตามมาตรา ๗๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้ 
พิจารณา ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๒๘/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๔๒๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ ของศาลปกครองชั้นต้นมีข้อผิดหลงเล็กน้อยเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟูองคดี  
อาศัยอํานาจตามข้อ ๙๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงให้เพ่ิมผู้ฟูองคดีเป็น ๒ คน โดยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดี 
ประเภทใดได้หรือไม่ ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๙ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา ๙ หากผู้ฟูองคดี 
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
จากการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลปกครองย่อมมีอํานาจ



๔๘ 

 

 

พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้ สําหรับคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองนั้น เป็นเรื่องที่ศาลไม่อาจตรวจสอบได้โดยสภาพ เช่น การกระทําในทาง 
นิติบัญญัติ การกระทําในทางตุลาการ และการกระทําของรัฐบาลที่เป็นงานด้านนโยบาย  
หรืองานทางการเมือง หรือนโยบายต่างประเทศ หรือในความสัมพันธ์กับฝุายนิติบัญญัติ  
และกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) ถึง (๓) กับกรณี 
การพิจารณาพิพากษาคดีประเภทอื่น เช่น คดีแพ่งหรือคดีอาญาอันอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นต้น
สําหรับการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปสู่การนําตัวผู้กระทําความผิด 
มาลงโทษทางอาญา เช่น การจับกุม การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การมีความเห็นในคดี 
เช่น การสั่งฟูองหรือสั่งไม่ฟูอง และการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลยุติธรรม  อย่างไรก็ตาม 
ในขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนั้น 
อาจมีการกระทําทางปกครองปะปนอยู่ด้วย ถ้าขั้นตอนใดเป็นการกระทําที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญากําหนดให้อํานาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง และศาลยุติธรรมมีอํานาจ 
ที่จะเยียวยาความเสียหายได้ การกระทํานั้นจะอยู่ในอํานาจการควบคุมตรวจสอบของ 
ศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แต่ถ้าการกระทําใดที่กระทํานอกเหนือหรือมิได้กระทําตามที่กําหนดไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการกระทําที่เข้าเกณฑ์เป็นกรณีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลยุติธรรมไม่มีอํานาจที่จะ
เยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ การกระทํานั้นจะอยู่ในอํานาจการควบคุมตรวจสอบของ 
ศาลปกครอง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี กรณีนี้ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ว่า ร่วมกันตั้งข้อกล่าวหาและดําเนินคดีแก่ผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดี 
ต้องเสียอิสรภาพ เสียทรัพย์สิน เสียเกียรติยศชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่พึงมีสุดที่จะ
เรียกกลับคืนมาได้ และประเมินค่ามิได้ โดยขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่
จ่ายเงินชดเชยความเสียหายในทรัพย์สิน เกียรติยศชื่อเสียง และการเสียเวลาทํามาหากิน  
เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดีและให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ประกาศวิทยุประจํา
ท้องถิ่นหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรับรองความบริสุทธิ์ของผู้ฟูองคดีเป็นเวลา ๑๕ วันติดต่อกัน นั้น 
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ซึ่งร่วมกันตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟูองคดีดังกล่าว เป็นการกระทํา
โดยใช้อํานาจตามกฎหมายพิเศษของฝุายปกครองที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ด้วย 
กล่าวคือ เป็นการกระทําโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. โบราณสถาน



๔๙ 

 

 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดเก็บได้ 
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝัง หรือทอดทิ้ง โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถ 
อ้างว่าเป็นเจ้าของได้ และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ 
มาตรา ๓๑ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดซ่อนเร้น จําหน่าย 
เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจํานํา หรือรับไว้ โดยประการใด ๆ ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
อันได้มาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในขั้นตอนของการดําเนินงานที่จะนําไปสู่การนําตัว 
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดมาลงโทษทางอาญา คดีนี้จึงเป็นการฟูองเพ่ือเรียกค่าเสียหาย
ในเรื่องของการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และศาลยุติธรรมมีอํานาจที่จะ
เยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ดังกล่าวมิใช่การกระทําทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายจรัญ หัตถกรรม  
นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๕๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  พันตํารวจโท จําเนียร ทัศนบริสุทธิ ์                            ผู้ฟูองคดี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ท่ี ๑ 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมาบแค  ท่ี ๒ 
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ท่ี ๓ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ ๔            ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๔๙  
     และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญเน่ืองจากฝุุนละออง
ของโรงสีข้าว ม. มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข 
และได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วตามล าดับ จึงมาฟูองต่อศาลปกครอง 
เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นกรณีที่ ฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว แต่เน่ืองจากการไม่ปรับปรุงแก้ไข
โรงงานเพ่ือควบคุมฝุุนละอองไม่ให้ฟูุงกระจายออกไปอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนจ านวนมาก หากศาลปกครองจะรับคดีน้ีไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม จึงให้รับค าฟูองน้ีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีกับพวกและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน 
จากฝุุนละอองโรงสีข้าว ม. ของนาย ป. ทําให้เสียสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก 
ผู้ฟูองคดีได้ทําหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปยังผู้ถูกฟูองคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ และยังเป็นเหตุให้บุตรสาว 
ของผู้ฟูองคดีสองคนพักอาศัยในบ้านไม่ได้ต้องไปพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ 
ซึ่งอยู่ต่างท้องที่ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการให้มีการ
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ปรับปรุงแก้ไขโรงสีข้าวและยุ้งเก็บแกลบใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยควบคุม  
ฝุุนละอองไม่ให้ฟูุงกระจาย และสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและ
ควบคุมเสียงจากการสีข้าว และกําหนดระยะเวลาในการสีข้าวรวมทั้งขอให้แก้ไขความ
เดือดร้อนดังกล่าวให้รวดเร็วที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือให้ผู้ถูกฟูองคดีปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔  ดังนั้น การยื่น
คําฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เมื่อนับระยะเวลาระหว่างวันที่มี
หนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟูองคดีได้แก้ไขความเดือดร้อนรําคาญจากฝุุนละอองโรงสีข้าว ม. 
ยังไม่เกิน ๙๐ วัน  อีกทั้ง ความเดือดร้อนจากฝุุนละอองโรงสีข้าวมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันความเดือดร้อนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข   ขอให้ 
ศาลปกครองรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาต่อไปด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า
ศาลปกครองจะมีอํานาจรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ เห็นว่า โดยที่มาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
อีกทั้ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า กรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี้  
หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทําที่ฝุาฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ และมาตรา ๓๙ กําหนดต่อไปว่า กรณีที่ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗  
โดยไม่มีเหตุอันควร หรือในกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใน
โรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 
มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่ หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
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ที่กําหนด ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ปลัดกระทรวงหรือผูซ้ึ่งปลดักระทรวงมอบหมายมอีํานาจสั่งปิดโรงงานได้ ฯลฯ 
เมื่อข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนรําคาญเนื่องจากฝุุนละออง
โรงสีข้าว ม. ของนาย ป. จึงได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน ยังผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร่วมกันตรวจสอบและ
พิจารณาแก้ไขปัญหานี้ตลอดมา โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้เคยมีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๒ แจ้งให้นาย ป. ผู้ประกอบกิจการให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน โดยการควบคุมฝุุนละออง
ข้าวจากยุ้งเก็บแกลบไม่ให้ฟูุงกระจายและให้สร้างแนวรั้วปูองกันฝุุนละอองเพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ จากนั้น ได้ติดตามการแก้ไข
ปัญหานี้มาตามลําดับ แต่ยังไม่บรรลุผล เป็นเหตุให้มีการฟูองคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด 
โดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้สั่งการให้นาย ป. 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานสีข้าวแก้ไขปัญหานี้โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗  
แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นมาตรการบังคับทางปกครองในเบื้องต้น กรณีที่ 
การประกอบกิจการโรงงานนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ฟูองคดีภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดให้ คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ แต่นาย ป. ไม่ดําเนินการ จึงเป็นอํานาจหน้าที่ 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ในอันที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่รุนแรงขึ้นอีก 
ระดับหนึ่ง คือ สั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นการชั่วคราวและให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากผลปรากฏว่ายังไม่ดําเนินการอีก มาตรการสูงสุดคือการสั่งปิดโรงงาน
ตามมาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ และที่  ๔  
มิได้ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร จึงถือได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดล่าช้าเกินสมควร  อีกทั้ง เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน
รําคาญเนื่องจากฝุุนละอองของโรงสีข้าว ม. มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับ 
การเยียวยาแก้ไขและได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วตามลําดับ จึงมาฟูอง 
ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เห็นว่า เป็นกรณีที่ฟูองเมื่อพ้นระยะเวลา 
การฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว แต่เนื่องจากการไม่ปรับปรุง
แก้ไขโรงงานเพ่ือควบคุมฝุุนละอองไม่ให้ฟูุงกระจายออกไปอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และอนามัยของประชาชนจํานวนมาก หากศาลปกครองจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงให้รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้น 
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มีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคําฟูองไว้พิจารณาและ
ให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๙/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายวิเชียร  คตุตวัส                                   ผู้ฟูองคดี 

วุฒิสภา  ท่ี ๑                  
พลตรี มนูญกฤต  รูปขจร  ประธานวุฒิสภา  ท่ี ๒ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  ท่ี ๓      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๓๘ 
     วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔)) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๙) 

  วุฒิสภาเป็นองค์กรทางนิติบัญญัติ เป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจอื่น 
รวมทั้งการมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๘ วรรคหน่ึง (๔) ด้วย ในการเลือกกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นอ านาจ
อิสระตามที่รัฐธรรมนูญฯ ให้อ านาจไว้ การท าหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในการประชุม
เพ่ือเลือกกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นอ านาจอิสระเช่นเดียวกัน เพราะฉะน้ัน วุฒิสภา 
และประธานวุฒิสภาจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ การกระท าหรือการมีมติใดๆ ของวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาจึงมิใช่ 
การกระท าตามนัยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรเป็นกรรมการ 
การเลือกตั้งจ านวนห้าคนเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือท าการประชุมลงมติเลือกอีกชั้นหน่ึง  
ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหน่ึ ง (๑) ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย  
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจึงมีฐานะเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมาย 
ให้อ านาจในการมีมติที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึ งมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ งศาลปกครองฯ  อย่างไรก็ตาม 
แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดังที่ได้วินิจฉัยไว้
ข้างต้นแล้ว และถึงหากการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
จะเป็นการกระท าโดยมิชอบก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าบุคคลที่ได้รับการสรรหาดังกล่าวน้ัน 
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ที่ประชุมของวุฒิสภาได้มีมติเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งบางส่วนในจ านวนห้าคน 
ไปแล้ว อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาในกรณีดังกล่าว แม้มิใช่อ านาจในทางนิติบัญญัติ 
แต่ก็เป็นอ านาจอิสระตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ ซึ่งศาลปกครองไม่มีอ านาจเข้าไปก้าวก่าย
ตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้ คดีไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาพิพากษาต่อไป 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือคัดเลือก 
และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งที่ดําเนินการโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ท่ี ๒ 
และที่ ๓ เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามดําเนินการสรรหาเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตั้งโดยฝุาฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในชั้นการสรรหาที่ดําเนินการ
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เริ่มจากที่มาขององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
การเลือกตั้งในส่วนของผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  
ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เนื่องจากมีอธิการบดีจํานวน ๙ คน จากจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ คน มาร่วมประชุมเพ่ือเลือก
กันเองให้เหลือ ๔ คน และในการสรรหารายชื่อเพ่ือเสนอวุฒิสภาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติว่า  
ในการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภานั้น มติในการเสนอ
ชื่อจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
และในการนี้ได้มีการตัดสิทธิผู้สมัครคนอื่นที่ได้รับคะแนนเสียงทุกรอบจํานวนหลายคน
รวมทั้งการดําเนินการดังกล่าวบางส่วนก็กระทําเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ทําให้
ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๓) 
ของรัฐธรรมนูญฯ กําหนดให้กรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลา  
ที่กําหนดหรือไม่อาจเสนอชือ่ไดค้รบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
พิจารณาเสนอชื่อแทน แต่เมื่อพ้นเวลาที่กําหนดดังกล่าวผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ก็ยังดําเนินการ
ต่อไป ซึ่งขัดต่อมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๓) ดังกล่าว สําหรับการดําเนินการในชั้นของ
วุฒิสภานั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้รับรายงานถึงการดําเนินการสรรหาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายจากคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาแล้ว ก็ชอบที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จะต้องระงบัการดาํเนนิการคดัเลือกกรรมการการเลือกตั้งไว้กอ่น และเสนอเรื่องพรอ้มความเหน็
ต่อศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือวินจิฉยัตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญฯ แต่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ และที่ ๒ 
ก็มิได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ กลับดําเนินการคัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งต่อไป  



๕๖ 

 

 

ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ดําเนินการ กลับส่งหนังสือคัดค้านให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาดําเนินการต่อไป ผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ท่ี ๒ และที่ ๓ 
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้ฟูองคดี 
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนการสรรหากรรมการ 
การเลือกตั้งและสั่งให้มีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งใหม่ และขอให้ศาลกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ระงับการนําความ 
ขึ้นกราบบังคับทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง   
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา ไม่รับคําขอให้ศาล
กําหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า 
การสรรหากรรมการการเลือกตั้งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และการเลือกกรรมการการเลือกตั้ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ เป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ จึงขอให้เพิกถอน 
การสรรหากรรมการการเลือกตั้งและให้มีการสรรหาใหม่ กรณีจึงเป็นการฟูองขอให้  
ศาลปกครองเพิกถอนการสรรหากรรมการการเลือกตั้งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และเพิกถอนมติ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการเลือกกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้วุฒิสภาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรทางนิติบัญญัติ 
เป็นผู้ใช้อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจอื่น รวมทั้งการมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา 
๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๘ 
วรรคหนึ่ง (๔) ด้วย ส่วนประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหน่งเป็นประธาน
ของวุฒิสภา อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาในการเลือกกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นอํานาจ
อิสระตามที่รัฐธรรมนูญฯ ให้อํานาจไว้ การทําหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในการประชุม 
เพ่ือเลือกกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นอํานาจอิสระเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น วุฒิสภาซึ่งเป็น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ ดังกล่าว
ด้วยการกระทําหรือการมีมติใดๆ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ จึงมิใช่การกระทําตามนัย 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง นั้น 
มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญฯ ได้กําหนดให้มีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มี



๕๗ 

 

 

คุณสมบัติสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจํานวนห้าคนเพ่ือเสนอต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
เพ่ือทําการประชุมลงมติเลือกอีกชั้นหนึ่ง การทําหน้าที่พิจารณาสรรหาดังกล่าวจึงเป็นอํานาจ
หน้าที่ตามที่มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ไว้แก่
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  
จึงมีฐานะเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อํานาจในการมีมติที่มีผลกระทบต่อบุคคล  ฉะนั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ การทําหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควร 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นการกระทําตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย 
แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏตามฟูองว่า ที่ประชุมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีมติเลือกผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสรรหา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ในจํานวนห้าคน ตามมาตรา ๑๓๘วรรคหนึ่ง (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และผู้ ได้รับเลือกได้ประชุมกันเองเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดังที่ได้วินิจฉัยไว้
ข้างต้นแล้ว และถึงหากการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ดําเนินการมาจะเป็นการกระทําโดยมิชอบดังที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างมา 
ในคําฟูองนี้ก็ตาม เมื่อปรากฏว่าบุคคลที่ได้รับการสรรหาดังกล่าวนั้น ที่ประชุมของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้มีมติเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งบางส่วนในจํานวนห้าคน 
ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๔) ของรัฐธรรมนูญฯ ไปแล้ว อํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในกรณีดังกล่าว แม้มิใช่อํานาจในทางนิติบัญญัติแต่ก็เป็นอํานาจอิสระของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ ซึ่งศาลปกครองไม่มีอํานาจเข้าไปก้าวก่าย
ตรวจสอบการใช้อํานาจหน้าที่ดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ดังที่กล่าวแล้วได้  
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า การจะพิจารณาและวินิจฉัยคดีนี้ ต่อไป ศาลก็ไม่อาจมีคําสั่ง 
หรือคําพิพากษาให้มีผลเป็นการเพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการเลือกกรรมการ 
การเลือกตั้งตามคําฟูองได้ คดีไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาพิพากษาต่อไป 
  จึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  องค์คณะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายดําริ วัฒนสิงหะ  
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๕๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๒/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายรุ่งเรือง  บุญโญรส  ที ่๑ กับพวกรวม ๑๕ คน                 ผู้ฟูองคด ี

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๘ มาตรา ๘ ทวิ  
     และมาตรา ๗๓) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) มาตรา ๔๒ 
     มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณา 
     และพิพากษาคดีปกครองที่ โอนมาจากเรื่ องร้องทุกข์ 
     ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     (ข้อ ๖ วรรคสาม และข้อ ๙) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๖) 

  คดีน้ีผู้ฟูองคดีน้ีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่หน่วยงาน
ทางปกครองออกค าสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและให้ใช้อาคารเป็นมัสยิดโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แต่เมื่อใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้หมดอายุ ประกอบกับ 
อาคารได้สร้างเสร็จแล้ว  ดังน้ัน แม้ในที่สุดจะได้ความในทางพิจารณาว่าใบอนุญาตฉบับน้ี
ออกให้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่มีใบอนุญาตที่จะต้องเพิกถอนอยู่อีก แต่โดยที่ 
ผู้ฟูองคดีอ้างว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่หน่วยงานทางปกครองละเลย
ให้มีการใช้อาคารเป็นมัสยิดโดยมิชอบ จึงเห็นได้ว่า สภาพแห่งคดีน้ีได้เปลี่ยนเป็นกรณี
พิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และในขณะที่ผู้ฟูองคดีได้น าเรื่องไปร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ น้ัน 



๕๙ 

 

 

ศาลปกครองยังไม่ได้เปิดท าการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นค าร้องทุกข์จึงเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ผู้ร้องทุกข์ต้องระบุเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์และค าขอบังคับให้ตรงกับประเด็นในเรื่อง ประกอบกับการที่รูปคดี 
ได้เปลี่ยนไปเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ฟูองคดียื่นค าร้องทุกข์แล้ว ศาลปกครองจึงรับคดีน้ีไว้
พิจารณาได้ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ส. ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับ
อนุญาตจัดสรรโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ มีกลุ่มผู้นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งเช่าที่ดินของวัดสันมะเขือ (ร้าง) นอกหมู่บ้าน ส. เป็นที่พักอาศัย โดยนาย ก. 
ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ถูกฟูองคดี ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้เป็นศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านจัดสรร ส. ที่ดินนี้เดิมเป็นของนาง ร. แต่ได้โอนกรรมสิทธิ์
ให้นาง ว. และนาง ว. ได้อุทิศให้กับมูลนิธิดารุลบิรหรือมัสยิดดารุลบิร ผู้ฟูองคดีและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส. เห็นว่า การขออนุญาตก่อสร้างศูนย์อบรมศาสนาอิสลามไม่ได้
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงคัดค้านการออกใบอนุญาตดังกล่าว  
ต่อผู้ถูกฟูองคดี แต่ผู้ถูกฟูองคดีก็ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่นาย ก. เมื่อวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมามีการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จและใช้เป็นมัสยิด ผู้ฟูองคดี
เห็นว่าการจัดตั้งมัสยิดขัดต่อระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจํามสัยิด พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากนาย ก. ไม่ได้เป็นอิหม่ามและที่ดินที่ก่อสร้าง
ไม่ได้เป็นของมัสยิด ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดี คัดค้านการดําเนินการก่อสร้าง
อาคารและการใช้อาคารเป็นมัสยิดรวม ๒ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟูองคดีเห็นว่าองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลมีหน้าที่เพียงออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ฟูองคดี  
จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อจังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาว่า หากการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามรายนี้มีกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ปกปิดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการขออนุญาต ผู้ถูกฟูองคดีก็สามารถเพิกถอนคําสั่ งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้ตรวจสอบ
พบว่า การก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตและการใช้อาคารเป็นมัสยิด  
ก็ดําเนินการไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบระงับการก่อสร้าง 
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และยังมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ สั่งให้
ระงับการใช้อาคารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ไม่ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ ว่ า  ที่ตั้ งมัสยิดดารุลบิ รอยู่ ในตํ าแหน่งที่  ๑๑๒๒  
ในแผนผังหมู่บ้าน ส. โครงการเพ่ิมเติมส่วนขยายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้านในสุดของหมู่บ้าน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมัสยิดต้องใช้เส้นทางเข้าออกทางเดียวจากประตูหมู่บ้านถึงมัสยิด  
รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร ก่อความชํารุดเสียหายต่อถนนของหมู่บ้าน มีอุบัติเหตุ 
และอาชญากรรมเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน  นอกจากนี้  
ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นที่ว่าผู้ถูกฟูองคดีละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติมีความล่าช้าเกินสมควรและไม่ดําเนินการตามคําสั่งของจังหวัดเชียงใหม่
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองคดีนี้ 
ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  แม้ผู้ฟูองคดีจะยื่นคําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งศาลปกครองชั้นต้นเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ฯว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไป ๑ วัน แต่ด้วยเหตุที่คดีพิพาทนี้
กระทบถึงประโยชน์ของประชาชนจํานวนมากและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอาศัย
อํานาจตามข้อ ๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกอบกับข้อ ๙ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาและ
พิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คําสั่งให้ ๑ วัน และรับคําร้องนี้ไว้พิจารณา 
ส่วนในประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าคําฟูองคดีนี้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ฟูองคดีนี้อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดี
ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
และให้ใช้อาคารเป็นมัสยิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพิจารณาประกอบกับคําขอของผู้ฟูองคดีที่ขอให้เพิกถอน
คําสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นคําบังคับที่ศาลปกครอง
กําหนดให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คําฟูองนี้จึงเป็นกรณีที่
ศาลปกครองรับไว้พิจารณาพิพากษาได้  แต่อย่างไรก็ดี โดยที่ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร  
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เลขที่ ๙/๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีออกให้นาย ก. ได้หมดอายุเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ 
ประกอบกับอาคารได้สร้างเสร็จแล้ว  ดังนั้น แม้ในที่สุดจะได้ความในทางพิจารณาว่าใบอนุญาต
ฉบับนี้ออกให้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่มีใบอนุญาตที่จะต้องเพิกถอนอยู่อีก แต่โดยที่ 
ผู้ฟูองคดีอ้างว่ายังคงได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีละเลยให้มีการใช้อาคาร
เป็นมัสยิดโดยมิชอบ ทั้งที่ได้ตรวจสอบพบว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารรายนี้ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายตั้งแต่ในขณะที่ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารยังไม่หมดอายุ และแม้ผู้ถูกฟูองคดี 
จะสั่งระงับการก่อสร้างและสั่งระงับการใช้อาคาร แต่ก็ไม่ได้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้นําตัวผู้ที่ละเมิดคําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีมาลงโทษ โดยผู้ถูกฟูองคดีอ้างว่าไม่พบการละเมิดคําสั่ง ทั้งที่ปรากฏหลักฐาน 
ตามหนังสือของจังหวัดเชียงใหม่ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ถึงประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส. ว่า มีการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ สถานที่ที่ระบุว่าเป็นมัสยิดซึ่งตั้งอยู่ใน
หมู่บ้าน ส. วันละ ๕ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๕-๑๐ นาท ีจึงเห็นได้วา่ สภาพแห่งคดีนี้ได้เปลี่ยนเป็น
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ตอ้งปฏิบัตติามที่กําหนดไวใ้นมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และโดยที่ในขณะที่ผู้ฟูองคดีได้นําเรื่องไปร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นั้น 
ศาลปกครองยังไม่ได้เปิดทําการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคําร้องทุกข์จึงเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไม่ได้กําหนดให้ผู้ร้องทุกข์ต้องระบุเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์และคําขอบังคับให้ตรงกับประเด็นในเรื่อง ประกอบกับการที่รูปคดีได้เปลี่ยนไป 
เป็นเวลาหลังจากที่ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องทุกข์แล้ว ศาลปกครองจึงรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้  
ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ที่จะต้องเข้าไปใช้อาคารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบๆ 
อาคาร ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และ
มาตรา ๗๓ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังกําหนดวา่ ในกรณีที่มีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดกับ
อาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคาร
ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีสิทธิร้องทุกข์ให้มีการดําเนินการลงโทษผู้กระทําความผิดได้ 
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟูองคดีอ้างว่าความเดือดร้อนเสียหายที่ได้รับ คือ ปัญหา
การจราจร อุบัติเหตุและอาชญากรรมในหมู่บ้าน เป็นผลโดยตรงจากการใช้อาคารเป็นมัสยิด  



๖๒ 

 

 

ซึ่งเป็นปัญหาที่ศาลต้องพิจารณาต่อไป กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๗๓ 
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว และเป็นผู้มีสิทธิจะนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คําฟูองในประเด็นนี้ 
จึงเป็นคําฟูองที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง 
ในประเด็นนี้ไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้รับคําฟูองในประเด็นนี้ 
ไว้พิจารณาและมีคําพิพากษาต่อไปตามรูปคดี 
  สําหรับกรณีที่ผู้ ฟูองคดีมีคําขอให้ลงโทษผู้ก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบ 
และใช้อาคารโดยฝุาฝืนคําสั่งให้ระงับการใช้อาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งมีโทษทางอาญา และแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะให้ถือว่าผู้ฟูองคดีซึ่งรับผลกระทบ 
จากการกระทําความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มีสิทธิร้องทุกข์ให้มีการดําเนินการเพ่ือลงโทษผู้กระทําความผิดได้ การดําเนินการดังกล่าว 
ก็เป็นไปตามขั้นตอนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คําฟูองในกรณีนี้ จึงไม่ใช่ 
คดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง  ที่ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับคําฟูองในประเด็นนี้ไว้พิจารณา 
จึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับประเด็นนี้ไว้พิจารณา
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายดําริ วัฒนสิงหะ  
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๓/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายเกตุสุเดช  กําแพงแก้ว                      ผู้ฟูองคด ี

สํานักงานเขตยานนาวา ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๔๒ 
     มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีประกอบ
กิจการโรงงาน ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมลภาวะทางเสียง อันเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญและเสียสุขภาพ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ 
ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่มิได้รับ 
การเยียวยาแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าเหตุเดือดร้อนร าคาญซ่ึงเป็นเหตุ 
แห่งการฟูองยังคงมีอยู่จนถึงวันฟูองคดี โดยผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไข
ความเดือดร้อนร าคาญดังกล่าว  อีกทั้ง การไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานอาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและอนามัยของประชาชนจ านวนมาก หากศาลปกครองรับค าฟูองไว้พิจารณา 
จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงให้รับค าฟูองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ส. และ/หรือ
นาย บ. และ/หรือบริษัท ม. และพวก ประกอบกิจการโรงงาน ณ ตึกแถวเลขที่ ๑๑๖/๑๔-๑๖ 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมลภาวะทางเสียง อันเปน็เหตุ
ให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนรําคาญและเสียสุขภาพ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๔ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไม่ได้รับ
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หนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล ผู้ฟูองคดีจํานําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนราชการ อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คดีนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ และจนทุกวันนี้ ก็ยังคงมิได้
ปฏิบัติอยู่ จึงเป็นกรณีที่ไม่มีอายุความ และการประกอบกิจการโรงงานโดยผิดกฎหมาย 
ข้อกําหนดและเงื่อนไขยังคงดาํเนินการอยู่จนทกุวันนี้ ผู้ฟูองคดีและพวกได้ติดตามสอบถาม
ความคืบหน้าจากผู้ถูกฟูองคดีตลอดมา ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการประกอบ
กิจการโรงงานดังกล่าวมิได้บรรเทาลงแต่อย่างใด หากการฟูองคดีนี้ยื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลา
การฟูองคดีแล้ว ก็ขอให้ศาลได้โปรดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรับไว้พิจารณาด้วยเพ่ือเป็น
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและบรรทัดฐานที่ดีแก่สังคมสืบไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ จะต้องฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟูองคดี หรือจะมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด คือ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนก็ได้ และหากไม่ได้รับ
หนังสือชี้แจงจากหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่เห็นว่า 
ไม่มีเหตุผล จะต้องยื่นฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันที่ได้มีหนังสือ 
ร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒  
ประกอบมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคําฟูองว่า 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีประกอบกิจการโรงงาน ณ ตึกแถว 
เลขที่ ๑๑๖/๑๔-๑๖ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิด 
สิ่งปฏิกูลและมลภาวะทางเสียง อันเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนรําคาญและ 
เสียสุขภาพ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่มิได้รับการเยียวยาแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดี 
นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้น
กําหนดเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  แต่อย่างไรก็ตาม  
เมื่อปรากฏว่าเหตุเดือดร้อนรําคาญซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟูองยังคงมีอยู่จนถึงวันฟูองคดี  
โดยผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขความเดือดร้อนรําคาญดังกล่าว  อีกทั้ง 
การไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนจํานวนมาก 
หากศาลปกครองรับคําฟูองไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไป ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ท่ีศาลปกครองชั้นต้น 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา 
และให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายจรัญ หัตถกรรม
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  ผศ.ดร. ลักษณว์ัต  เจริญพงศ์                      ผู้ฟูองคด ี

ผศ.ดร. นฤมล  มารคแมน         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับ 
คําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓)) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๓๖ (๑) และข้อ ๙๖) 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า 
การกระท าของผู้ถูกฟูองคดีเป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ ส่วนค าฟูองในคดีน้ีผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และกระท าละเมิดอันเกิด
จากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยในคดีน้ี
จึงเป็นประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟูองคดีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ 
และผู้ถูกฟูองคดีกระท าละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
เกินสมควรหรือไม่ ซึ่งมิใช่เป็นประเด็นเดียวกันกับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัย
ชี้ขาดมาแล้วในคดีก่อน จึงไม่เป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๖ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้รับมอบหมายจากภาควิชาปรัชญาให้รับผิดชอบกระบวนวิชา 
PY๑๐๕ (ตรรกวิทยาเบื้องต้น) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดทํา ตํา รา PY๑๐๕ ร่วมกับผู้ถูกฟูองคดี แต่ผู้ถูกฟูองคดีละเลยต่อหน้าที่ที่กําหนด 
ให้ปฏิบัติ ไม่จัดทําตําราในส่วนที่ได้รับมอบหมายจนเวลาล่วงเลยมาถึง ๗ ปี ผู้ฟูองคดีได้เร่งรัด
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ให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่ได้ผล จึงทําให้ไม่สามารถจัดพิมพ์ตํารา
ดังกล่าวได้ทันตามกําหนดเวลา  ต่อมา เมื่อวันที่๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ ทราบถึงปัญหา 
ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกฟูองคดี และผู้ฟูองคดีมีความจําเป็นต้องดําเนินการจัดทําตํารา
ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีอยู่ในที่ประชุมด้วยได้รับทราบและไม่มีผู้ใดคัดค้าน  
ผู้ฟูองคดีจึงดําเนินการจัดทําตําราดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวจนเสร็จ และได้ขออนุมัติจัดพิมพ์ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยได้เสนอเรื่องไปยังผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชา
ปรัชญาเพ่ือให้ลงนามให้ความเป็นชอบ แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยนําเรื่องไปเก็บไว้โดยไม่แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีเข้าใจว่าเอกสารดังกล่าวสูญหาย จึงได้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจ 
นครบาลหัวหมากเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔  หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔  
ผู้ฟูองคดีได้ทําหนังสือขออนุมัติพิมพ์ตําราดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีลายเซ็นของ 
ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญา แต่มีลายเซ็นของผู้ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุมัติให้จัดพิมพ์ตําราดังกล่าวได้ ซึ่งสํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ส่งต้นฉบับกลับคืนให้ผู้ฟูองคดี  โดยแจ้งว่าต้นฉบับไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากไม่มีลายเซ็นอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาปรัชญา ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีนี้มาฟูองต่อศาล
ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีลงนามในฐานะหัวหน้าภาควิชาปรัชญาในใบอนุมัติพิมพ์ตํารา 
ที่ผู้ฟูองคดีเสนอเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ภายในกําหนดเวลา ๕ วัน นับแต่วันที่ 
ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควรให้แก่ผู้ฟูองคดี เป็นจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย  
ห้ามผู้ถูกฟูองคดีกระทําการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทําให้หรืออาจทําให้ผู้ฟูองคดีเดือดร้อน
เสียหายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ว่ า  ศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบความชอบ 
ด้วยกฎหมายในการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกรณีนี้ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะที่เป็น
หัวหน้าภาควิชาปรัชญามีหน้าที่ในการอนุมัติจัดพิมพ์ตําราของผู้ฟูองคดี แต่ได้เพิกเฉย  
ไม่ดําเนินการ จึงเป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งทางปกครองโดยไม่ถูกต้อง และเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ   นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า 
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําวินิจฉัยไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีในคดีนี้ไว้พิจารณา 
โดยวินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีนําข้อหาที่มีประเด็นวินิจฉัยชี้ขาดเช่นเดียวกับคดีหมายเลขแดงที่ 



๖๘ 

 

 

๑๐๐๕/๒๕๔๔ ที่ผู้ฟูองคดีเคยยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดี และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นอีก  เป็นการดําเนินกระบวน
พิจารณาซ้ํา นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําฟูองในคดีใหม่ของผู้ฟูองคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่  
ผู้ถูกฟูองคดีใช้อํานาจทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริต ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นยังไม่เคยวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวมาก่อน จึงเป็นข้อหา  
และคําขอที่แตกต่างไปจากคดีก่อน จึงมิใช่เรื่องการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  แม้คําฟูองในคดีหลัง 
จะมีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีเช่นเดียวกันกับข้อเท็จจริงในคดีก่อนที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา แต่เมื่อได้พิจารณาคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น 
ในคดีก่อน (ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๐๕/๒๕๔๔) ที่ว่า คดีพิพาทเกิดจากการกระทําของ 
ผู้ถูกฟูองคดีใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ปฏิบัติราชการตามสายงานปกติ มิใช่กระทําการโดยใช้
อํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนจึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า การกระทําของผู้ถูกฟูองคดี 
เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ หรือไม่  ดังนั้น เมื่อคําฟูองในคดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีละเลย 
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยในคดีนี้จึงเป็นประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟูองคดี
ละเลยต่อหนา้ที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ และผู้ถูกฟูองคดีกระทําละเมิดอันเกิด
จากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ ซึ่งมิใช่เป็นประเด็นเดียวกัน
กับประเดน็ที่ศาลปกครองชั้นตน้ไดว้ินจิฉัยชีข้าดมาแล้วในคดกี่อน การฟูองคดีในคดีนีใ้นประเดน็
ที่เกี่ยวกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่ต้องห้ามตาม 
ข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนด
ห้ามมิให้ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว  
อีกทั้ง ไม่เป็นการฟูองซ้อนตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด 
  จึงมีคําสั่งให้รับคาํฟูองนี้ไว้พิจารณาและใหศ้าลปกครองชั้นต้นดําเนนิการต่อไป 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายธงชัย ลําดับวงศ์
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายจํานงค์  สงเนียม                       ผู้ฟูองคด ี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๖๐) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)) 

  การฟูองคดีต่อศาลปกครองในประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย 
ของค าสั่งของเจ้าพนักงานที่ดิน ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน น้ัน  
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินมีค าสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง แล้ว ผู้ฟูองคดีสามารถฟูอง 
เจ้าพนักงานที่ดินต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง โดยไม่ต้อง
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เสียก่อน เน่ืองจากขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๐ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองที่กฎหมายก าหนดไว้
โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
ไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
อยู่แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาโดยเห็นว่า ผู้ฟูองคดี
ยังไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินมี ส.ค. ๑ เลขที่ 
๔๔๕ หมู่ที่ ๗ ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บางส่วนของเนื้อที่ประมาณ 
๑ งาน ๗๘ ตารางวา มีการปลูกบ้านเรือนเพ่ือการอยู่อาศัย  ต่อมา นาง พ. ยื่นคําขอ 
ออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ต่อผู้ถูกฟูองคดี ผู้ฟูองคดีคัดค้าน แต่ผู้ถูกฟูองคดีได้สอบสวน
เปรียบเทียบเห็นว่า นาง พ. มีสิทธิดีกว่า จะออกโฉนดที่ดินให้นาง พ. หากผู้ฟูองคดีไม่พอใจ 
ให้ไปฟูองคดีต่อศาลภายในหกสิบวัน ผู้ฟูองคดีจึงเห็นว่า  การพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดี 
ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีไม่มีสิทธิที่จะให้ความเห็นว่า  
ที่พิพาทเป็นของผู้ใด จึงไปพบพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
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สอบสวนข้อเท็จจริงและดาํเนนิคดีตอ่ศาลจังหวัดพัทลุง จํานําคดีมาฟูองตอ่ศาล  ขอให้ศาล
ได้สอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรม 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น 
เนื่องจากหากศาลปกครองไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาแล้วจะทราบข้อเท็จจริงได้อย่างไรว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงขอให้รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า
ศาลปกครองจะมีอํานาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่  
โดยที่มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกันให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน 
แลว้แต่กรณี มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดําเนินการไปตามที่ตกลง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจ
พิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาสั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพ่ือทราบ และให้ฝุายที่ไม่พอใจ 
ไปดําเนินการฟูองต่อศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง ในกรณีที่ได้ฟูองต่อศาลแล้ว
ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคําสั่งถึงที่สุดประการใด จึงให้ดําเนินการไปตามกรณี 
ถ้าไม่ฟูองภายในกําหนดก็ให้ดําเนินการไปตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาสั่ง แล้วแต่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้จากคําฟูองว่า ที่ดินมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๔๕  
หมู่ที่ ๗ ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เดิมเป็นของนาย ก. นาง ช. สามีภริยา 
และเป็นผู้แจ้งการครอบครอง มีผู้ฟูองคดีเป็นบุตรบุญธรรม นาง ช. เป็นปูาของผู้ฟูองคดี  
นาย ก. นาง ช. ถึงแก่กรรมแล้วและได้มอบที่ดินแปลงนี้บางส่วนให้กับผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดี 
จึงครอบครองทําประโยชน์มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี โดยเนื้อที่บางส่วนได้ปลูกบ้านเพ่ือการอยู่อาศัย
ต่อมา ได้มีข้อโต้แย้งกับนาง พ. เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยว่า  
นาง พ. มีสิทธิดีกว่าจึงให้ไปฟูองคดีต่อศาล เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีไม่พอใจและเห็นว่าคําวินิจฉัย
ดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม จึงมาฟูองคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดโดยมติ 
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นกฎหมายปกครอง มีคําสั่งในการสอบสวน
เปรียบเทียบตามอํานาจหน้าที่ คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งทางปกครอง 
เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่
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ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซึ่งการฟูองคดีต่อศาลปกครองในประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย 
ของคําสั่งของเจ้าพนักงานที่ดนิ ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น เมื่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินมีคําสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แล้ว ผู้ฟูองคดีสามารถฟูองเจ้าพนักงานที่ดินต่อ 
ศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เสียก่อน เนื่องจากขั้นตอนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกัน 
ความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาโดยเห็นว่า ผู้ฟูองคดียังไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
แต่เนื่องจากไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานในสํานวนว่า ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบ
เมื่อวันเดือนปีใด จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าผู้ฟูองคดีได้ฟูองคดีนี้ภายในกําหนดระยะเวลาหรือไม่ 
จึงสมควรให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการพิจารณาใหม่ตามรูปคดีต่อไป 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณาและให้พิจารณาใหม่ตามรูปคดี 
  องค์คณะ  นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท ทีทแีอนด์ท ีจํากดั (มหาชน)                     ผู้ฟูองคด ี

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
     มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑๖) 

  คู่สัญญาฝุายหน่ึงตามสัญญาร่วมการงานฯ คือ องค์การโทรศัพท์ 
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๙๗ สัญญาร่วมการงานฯ น้ี จึงมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝุายหน่ึงเป็นหน่วยงาน 
ทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาร่วมการงานฯ น้ี 
ยังมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานและสัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญา
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครอง แต่ค าขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งให้
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แก้ไขสัญญาร่วมการงานฯ และงดเว้นการใช้สิทธิ 
บางประการตามสัญญาร่วมการงานฯ หรือให้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาร่วมการงานฯ แทน น้ัน ในขณะน้ี
ไม่อาจมีค าบังคับของศาลปกครองตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีน้ีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนเสียหายอันเนือ่งจากข้อพิพาทตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการ
โทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมาย ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๘ รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง
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แนบท้ายและบันทึกความเข้าใจต่างๆ ที่ทําขึ้นระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดี เนื่องจาก
สัญญาร่วมการงานฯ ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ ได้จัดทําขึ้นในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดี  
เป็นผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรศัพท์  ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. 
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ร.บ. โทรเลขและโทรศัพท์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ข้อสัญญาหลายข้อที่กําหนดไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ เช่น ข้อสัญญา
ในเรื่องโครงข่าย (ข้อ ๑๓ (ก) วรรคสี่ และข้อ ๑๙) ข้อสัญญาในเรื่องการให้บริการและ
การตลาด (ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘) และข้อสัญญาในเรื่องการกํากับดูแล (ข้อ ๒๔ ข้อ ๕ (ข) 
(ค) และข้อ ๑๒ (ก) (๒)) เป็นต้น ได้กําหนดขึ้นโดยอ้างอิงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ 
ผู้ถูกฟูองคดีในขณะนั้นและในฐานะที่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้มีอํานาจเหนือผู้ฟูองคดีในการ
กําหนดข้อสัญญา โดยผู้ฟูองคดีไม่มีอํานาจเจรจาต่อรองได้แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีเห็นว่า  
เมื่อได้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว 
ผลของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวทั้ง ๓ ฉบับ ทําให้สถานะของผู้ถูกฟูองคดี
เปลี่ยนแปลงไปจากผู้มีอํานาจสิทธิขาดในการประกอบกิจการโทรศัพท์และผู้มีอํานาจ 
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  มาเป็นเพียงผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายหนึ่งเท่านั้น เสรีภาพในการแข่งขันของผู้ฟูองคดีจึงได้รับความคุ้มครอง  
ให้อยู่ในสถานะเท่าเทียมกับผู้ถูกฟูองคดี ภายใต้หลักการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกฟูองคดีจะใช้อํานาจใดๆ ที่ยังคงมีอยู่ได้เพียงเท่าที่จําเป็น
เท่านั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพภายใต้หลักการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรมของผู้ฟูองคดีไม่ได้ การที่ผู้ถูกฟูองคดียังคงอ้ างอํานาจตามสัญญา
ร่วมการงานฯ ในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของผู้ฟูองคดี ซึ่งมีลักษณะเป็นการจํากัด
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มีการใช้อํานาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม และ  
มีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน อันกระทบต่อสาระสําคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ของผู้ฟูองคดีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๐ ได้บัญญัติรับรองไว้  
ข้อสัญญาร่วมการงานฯ บางข้อจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗  
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย และขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ต้องการให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้พยายามเจรจากับผู้ถูกฟูองคดีขอให้แก้ไขสัญญาร่วมการงานฯ ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่เปลี่ยนไปให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดีจะแปรสภาพไปเป็นบริษัทจํากัด
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หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ดําเนินการ 
อย่างใด  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีกําลังอยู่ในระหว่างการแปรสภาพไปเป็นบริษัทจํากัด  
โดยใช้กระบวนการตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะมีผลให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐไปเป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายเอกชนซึ่งประกอบการเพ่ือแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันในระหว่างผู้ถือหุ้น  
โดยขั้นตอนการแปรสภาพใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงกําลังจะหมดอํานาจทั้งปวง
ตามกฎหมายในฐานะผู้กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  อีกทั้ง ข้อ ๓๗ ของ
สัญญาร่วมการงานฯ ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีได้กําหนดไว้ว่า ในกรณีที่สถานภาพ
ของผู้ถูกฟูองคดีเปลี่ยนแปลงไป อํานาจหน้าที่อันเป็นของผู้ถูกฟูองคดี รวมทั้งอํานาจ  
ในการกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษาจะไม่โอนไปเป็นของเอกชนใด จนสามารถมีอํานาจ
หน้าที่ตรวจสอบและควบคุมบริษัทได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้อํานาจหน้าที่ดัง กล่าวของ 
ผู้ถูกฟูองคดีเป็นของกระทรวงคมนาคม  ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่าคู่สัญญาได้คาดหมายถึง
ความเป็นไปได้ที่ผู้ถูกฟูองคดีจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพ โดยคู่สัญญาไม่ประสงค์ที่จะให้  
ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปแล้วมีอาํนาจในการกํากบัดแูลควบคุมผู้ฟูองคดีอีก
ต่อไป จึงได้กําหนดให้อํานาจหน้าที่ดังกล่าวเปลี่ยนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม ผู้ฟูองคดี
จึงคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาและกําหนดคําบังคับ ดังนี้ (๑) ให้ผู้ถูกฟูองคดี
ร่วมกับผู้ฟูองคดีแก้ไขข้อสัญญาที่ขัดต่อหลักการแข่งขันกันอย่างเสรี เท่าเทียม และเป็นธรรม
ตามประเด็นที่ปรากฏในคําฟูองของผู้ฟูองคดี โดยให้ผลของการแก้ไขสัญญาร่วมการงานฯ 
อยู่บนหลักการพ้ืนฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของการแข่งขันกันอย่างเสรี เท่าเทียม และเป็นธรรม 
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และให้ถือว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการทําความตกลงเพ่ือเปลี่ยน
สัญญาร่วมการงานฯ เป็นการได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๘๐ วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  (๒) ให้ผู้ถูกฟูองคดีงดเว้นการใช้สิทธิ 
บางประการตามสัญญาร่วมการงานฯ ไว้จนกว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติจะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมการงานฯ เช่น งดเว้นการใช้สิทธิ
ตามข้อ ๑๓ (ก) วรรคสี่ โดยให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิปรับปรุงโครงข่ายของผู้ฟูองคดีได้โดยไม่ต้อง



๗๕ 

 

 

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟูองคดี งดเว้นการใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ โดยให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิ
เช่าวงจรทางไกลของบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ถูกฟูองคดี และสามารถสร้างและใช้วงจร
ทางไกลได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟูองคดี งดเว้น  
การใช้สิทธิตามสัญญาร่วมการงาน ข้อ ๑๗ โดยให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิดําเนินการส่งเสริม 
การขาย ปรับปรุง พัฒนารูปแบบบริการเพ่ือส่งเสริมการขาย และให้ผู้ฟูองคดีมีดุลพินิจ 
ในการกําหนดราคาค่าบริการโทรศัพท์ อุปกรณ์ในเครือข่ายและค่าบริการอื่นๆ รวมทั้ง  
การยกเว้นหรือลดค่าบริการตามระเบียบของผู้ถูกฟูองคดีโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถูกฟูองคดี และให้คํานวณส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการ ค่าติดตั้ง หรือจํานวนเงินใดๆ 
เฉพาะจํานวนที่ได้รับจริงจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น  (๓) ให้ผู้ถูกฟูองคดีถือปฏิบัติต่อสิทธิ 
และหน้าที่ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดี ตามสัญญาร่วมการงานฯ  ภายใต้หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
มาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สิทธิของผู้รับใบอนุญาต สิทธิของ
ผู้ใช้บริการ สัญญาให้บริการโทรคมนาคม การกํากับดูแลตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของการแข่งขันอย่างเสรีภาพ เท่าเทียม 
และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (๔) ในกรณีที่ศาลไม่มีคําพิพากษา
หรือคําสั่งตามคําขอใน (๑) ถึง (๓) ข้างต้น ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีร่วมกับ 
ผู้ฟูองคดีแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือทําหน้าที่
ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ และในกฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยแทนผู้ถูกฟูองคดี จนกว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมการงานฯ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า คําขอของผู้ฟูองคดีเป็นคําขอให้ศาลกําหนดคําบังคับที่อยู่นอกเหนือ
อํานาจของศาลที่จะกําหนดได้  ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เนื่องจากศาลปกครองจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรหลักในการตรวจสอบการใช้
อํานาจของรัฐและควบคุมตรวจสอบให้การกระทําทางปกครองทั้งหลายของหน่วยงาน  
ของรัฐให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งปวง  ดังนั้น เมื่อสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการและการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมของผู้ฟูองคดีถูกกระทบ เนื่องจาก
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ภายหลังการทําสัญญาร่วมการงานฯ ปรากฏว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ในการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามสัญญาร่วมการงานฯ นั้น เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
หลายประการ ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ฟูองคดีไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า เพราะผู้ฟูองคดีมิอาจ
คาดหมายได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีจะมาเป็นผู้ประกอบการที่จะต้องแข่งขันกับผู้ฟูองคดี ซึ่งผู้ฟูองคดี
มิอาจบังคับหรือกระทําการอื่นใดเพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีแก้ไขข้อสัญญาร่วมการงานฯ  
ที่ไม่เป็นธรรมและขัดหรือแย้งกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และไม่อาจหาทางเยียวยา
ความเสียหายได้โดยวิธีอื่นใด ผู้ฟูองคดีจึงต้องฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น การที่  
ศาลปกครองชั้นต้นรับว่ามีอํานาจพิจารณาพิพากษาและมีคําสั่งเกี่ยวกับข้อพิพาทสัญญา
ร่วมการงานฯ นี้ได้ แต่กลับปฏิเสธไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
เป็นคําวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน เพราะหากศาลปกครองไม่มีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ 
ย่อมไม่มีศาลใดหรือองค์กรใดที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการให้แก่  
ผู้ฟูองคดีได้อีก  นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีเห็นว่ามาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ให้อํานาจศาลปกครองที่จะกําหนดคําบังคับให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งกระทํา 
การหรืองดเว้นกระทําการตามที่สัญญาทางปกครองกําหนดให้ปฏิบัติ โดยจะกําหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ด้วยก็ได้ ศาลปกครองจึงย่อมมีอํานาจที่จะกําหนดคําบังคับ
ให้ผู้ถูกฟูองคดีกระทําการแก้ไขสัญญาร่วมการงานฯ ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักการแข่งขันกันอย่างเสรี เท่าเทียมและเป็นธรรมร่วมกับผู้ฟูองคดี และมีอํานาจ
ที่จะกําหนดคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีงดเว้นกระทําการตามสิทธิและหน้าที่ตามข้อสัญญา
ร่วมการงานฯ บางข้อตามคําขอของผู้ฟูองคดีได้   อีกทั้ง คําฟูองของผู้ฟูองคดีมีคําขอ 
รวม ๔ ข้อ แต่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาโดยวินิจฉัยแต่เพียงว่า 
ศาลปกครองชัน้ตน้ไม่มีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีแก้ไขสัญญาร่วมการงานฯ
ได้เท่านั้น โดยมิได้มีคําวินิจฉัยในประเด็นตามคําขออื่นๆ ว่าศาลมีอํานาจเพียงใด และการที่
ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาภายหลังจากที่ได้สั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี  
ทําคําให้การแล้ว เป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ คําฟูองและคําขอบังคับ
ของผู้ฟูองคดีนอกจากจะเป็นการฟูองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๗๒ 
(๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ยังเป็นการฟูองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
ประกอบมาตรา ๗๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบของศาลปกครองชั้นต้นและมีคําสั่งให้รับคําฟูอง
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
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  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑ ศาลปกครองชั้นต้นได้ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ 
หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ 
สั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกฟูองคดีทําคําให้การภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนา
คําฟูอง  อีกทั้ง ได้นัดให้คู่กรณีมาไต่สวนเมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้ว แต่ต่อมา 
ศาลปกครองชั้นต้นกลับมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา เนื่องจากคําขอท้ายฟูองเป็นคําขอ 
ท่ีศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับได ้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น 
คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้รับคําฟูองไว้พิจารณาไม่ชอบตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นผิดหลงว่าคําขอท้ายฟูองเป็นคําขอ 
ที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จึงชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณา รวมทั้ง
กระบวนพิจารณาที่ดําเนินมาภายหลังจากนั้นเสียก่อน ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง 
ไว้พิจารณา เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาทั้งๆ ที่คําสั่งรับคําฟูอง 
ไว้พิจารณายังคงมีอยู่ในสํานวน คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาจึงขัดแย้งกับคําสั่งรับคําฟูอง 
ไว้พิจารณา เพ่ือให้คดีดําเนนิไปโดยรวดเร็ว ศาลปกครองสูงสุดจึงมคีําสั่งเพิกถอนคําสั่งรบัคาํฟูอง
ไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคงให้เหลือไว้แต่คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณา  ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ประเด็นที่ ๒ คดีนี้ เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ของศาลปกครองหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อพิพาทตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน
ขยายบริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมาย ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไข
สัญญาร่วมการงานฯ และการงดเว้นการใช้สิทธิบางประการตามสัญญาร่วมการงานฯ หรือ 
การแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ 
ตามสัญญาร่วมการงานฯ แทนผู้ถูกฟูองคดี แล้วแต่กรณี จะถือว่าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ และศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า คู่สัญญาฝุายหนึ่งตามสัญญา 
ร่วมการงานฯ คือ ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์ 



๗๘ 

 

 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ สัญญาร่วมการงานฯ นี้ จึงมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝุายหนึ่ง 
เป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  นอกจากนี้ สัญญา
ร่วมการงานฯ นี้ ยังมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานและสัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ  ดังนั้น 
สัญญาร่วมการงานฯ นี้ จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คดีนี้จึงเป็นคดพิีพาทเกีย่วกบัสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตัง้
ศาลปกครองฯ ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง  แต่อย่างไรก็ตาม 
การที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีแก้ไขสัญญาร่วมการงานฯ  
และงดเว้นการใช้สิทธิบางประการตามสัญญาร่วมการงานฯ หรือให้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือทําหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาร่วมการงานฯ  
แทนผู้ถูกฟูองคดี แล้วแต่กรณี ถือได้ว่าเป็นคําขอให้ศาลปกครองกําหนดคําบังคับแก่คู่สัญญา 
อีกฝุายหนึ่งตามสัญญาร่วมการงานฯ เพ่ือให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ ซึ่งการยุติ 
ข้อโต้แย้งในสัญญาดงักล่าวตามคําฟูองของผู้ฟูองคดี ในขณะนี้ไม่อาจมคีําบงัคับของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีนี้
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายจรัญ หัตถกรรม  
นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๗๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  นายนิยม  วรรณวิเศษ                       ผู้ฟูองคด ี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของกฎ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองบางประเด็นและบางข้อหา 
ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๐) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๕๕) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒)  

     และมาตรา ๔๙) 
 กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 

     พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  เหตุแห่งการฟูองคดีน้ีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดท าการ และเป็น 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดี 
จึงมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาในขณะน้ันได้ 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อค าฟูอง
ของผู้ฟูองคดีมิได้ประสงค์ที่จะฟูองเรียกค่าเสียหาย แต่ประสงค์จะฟูองในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่
ค่าเสียหาย  ดังน้ัน ผู้ฟูองคดีจึงต้องฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมภายในอายุความสิบปี  
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะถือว่าผู้ฟูองคดีทราบ
การปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินจากผู้ถูกฟูองคดี อย่างเร็วที่สุดในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗  
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบการยุติการออกโฉนดที่ดินก็ตาม 
แต่เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันที่น าคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ก็ยังไม่เกินสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐  
และการที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองก็ยังอยู่ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดท าการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการฟูองคดี
ภายในก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 



๘๐ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนด เลขที่ ๖๑/๖๑  
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๖ และเจ้าหน้าที่ได้ทําการรังวัดแล้ว ประกาศแจกโฉนดที่ดิน 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๗  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือ เรื่อง การออกโฉนดที่ดิน 
กรณีมิได้แจ้งการครอบครอง ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ ถึงผู้ฟูองคดี แจ้งให้ทราบว่า
สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตต้องยุติการออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟูองคดี เนื่องจากกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินในกรณีที่ไม่มี ส.ค. ๑ ในพ้ืนที่ที่เป็นเกาะ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้เพิกถอนคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และให้ผู้ถูกฟูองคดีลงชื่อออกโฉนดให้ผู้ฟูองคดีต่อไป 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองบางประเด็น คือ เฉพาะข้อหาที่หนึ่ง
และประเด็นที่สองของข้อหาที่สองไว้พิจารณาพิพากษา 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเห็นว่าปัญหาคดีขาดอายุความหรือไม่  
เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลปกครองต้องไต่สวนหรือสืบพยานก่อน เรื่องนี้ผู้ฟูองคดี  
เพิ่งทราบเหตุแห่งการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทําละเมิดเมื่อนาย ป. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด มีหนังสือแจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๔ หนังสือดังกล่าวปรากฏอยู่ในสํานวนอยู่แล้ว คดีของผู้ฟูองคดีจึงไม่ขาดอายุความ  
ที่ผู้ฟูองคดีให้การว่าผู้ฟูองคดีทราบคําสั่งยุติการออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่  นั้น ผู้ฟูองคดีมิได้ทราบคําสั่งยุติ 
การออกโฉนด เนื่องจากในวันดังกล่าวเจ้าพนักงานที่ดินได้เรียกผู้ฟูองคดีมาให้ถ้อยคํา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบไต่สวนโดยไม่มีการแจ้งว่ามีการยุติการออกโฉนดแต่อย่างใด 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในบันทึกถ้อยคําของเจ้าพนักงานที่ดิน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๗ 
นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟูองคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้
ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย เป็นการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
คดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีอาญา ซึ่งต้องนํากําหนดอายุความทางอาญาที่มีกําหนด ๑๕ ปี 
มาใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคสอง และประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๙๕ (๒) คดีของผู้ฟูองคดีจึงยังไม่ขาดอายุความ ส่วนปัญหาว่ากฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นตั้งขึ้น และ 
ได้วินิจฉัยแล้วว่าคดีอยู่ในอํานาจศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟูองคดีมิได้ตั้งประเด็นไว้ คดีจึงไม่มี
ประเด็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ถูกฟูองคดีมิได้ให้การ



๘๑ 

 

 

ชัดแจ้งถึงเหตุที่มิได้ลงชื่อในโฉนดที่ดินให้ผู้ฟูองคดีทั้งที่มีระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อ ๗.๘ ซึ่งออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อ ๙ ที่ให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการออกโฉนดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แต่กลับรอให้กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผล 
ใช้บังคับ การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ ฟูองคดีทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับ
ความเสียหาย  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ให้เพิกถอนคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟูองคดีลงชื่อออกโฉนดให้ผู้ฟูองคดี
ต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   ในกรณีที่เหตุแห่งการ 
ฟูองคดีปกครองเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ แต่ผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีไปฟูองต่อ 
ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น  ต่อมา หลังจากที่ศาลปกครอง
เปิดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง  
โดยขณะที่ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครอง อายุความฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมยังไม่ครบกําหนด  
แต่การนําคดีดังกล่าวมาฟูองต่อศาลปกครอง นั้น จะเป็นการฟูองคดีปกครองเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟูองคดี  ตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนี้ เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้นับระยะเวลา 
ฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทําการเป็นต้นไป ในกรณีที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองหลังจากที่พ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองแล้ว ศาลปกครองไม่อาจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ เพราะเป็นการฟูองคดีที่พ้น
กําหนดระยะเวลาการฟูองคดีต่อศาลปกครอง ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ถ้าเห็นว่าคดี 
ที่ยื่นฟูองนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่น ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณา
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป  
เมื่อคดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดี ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรเป็นเหตุให้ 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งที่ไม่ออก
โฉนดที่ดินให้ผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ฟูองคดีได้กล่าวอ้างไว้ในคําฟูองว่า สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีได้ทราบว่าสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
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ต้องยุติการดําเนินการเรื่องของผู้ฟูองคดี เนื่องจากได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้บังคบั
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ไม่มี ส.ค. ๑ 
ในบริเวณที่เกาะ แต่เนื่องจากเหตุแห่งการฟูองคดีนี้เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ  
และเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดี 
จึงมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้นได้ ตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อพิจารณาจากคําฟูอง
ของผู้ฟูองคดีแล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ฟูองคดีมิได้ประสงค์ที่จะฟูองเรียกค่าเสียหาย แต่ประสงค์ 
จะฟูองในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหาย  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงต้องฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมภายใน 
อายุความสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   ดังนั้น  
แม้จะถือว่าผู้ฟูองคดีทราบการปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินจากผู้ถูกฟูองคดี อย่างเร็วที่สุดในวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบการยุติการออกโฉนด
ที่ดินก็ตาม เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันที่นําคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ก็ยังไม่เกินสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ และการที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองก็ยังอยู่ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่  
ศาลปกครองเปิดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการฟูองคดีปกครองภายในกําหนด
ระยะเวลาเก้าสิบวัน ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
ไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  อนึ่ง สําหรับประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า
เป็นประเด็นที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดและมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในประเด็นนี้  
ไว้พิจารณา นั้น ผู้ฟูองคดีไม่ได้โต้แย้งไว้ในคําร้องอุทธรณ์ จึงไม่มีประเด็นที่ศาลปกครอง
สูงสุดจะต้องวินิจฉัยให้ 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  
นายดําริ วัฒนสิงหะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางจวน  ใจตัง้                       ผู้ฟูองคด ี

กรมทางหลวง          ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๘ (๑) 

     มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๑) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้ฟูองคดี น้ัน 
เป็นเพราะหลักฐานทางทะเบียนที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓.ก.)  
ได้โอนเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนาย ส. แล้ว จึงเป็นกรณีที่ยังมีปัญหาโต้แย้งว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ
ในที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจึงย่อมสามารถน าเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคาร
ออมสิน ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้
เมื่อปัญหาโต้แย้งน้ันยุติลงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงจะสามารถจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนที่ฝากไว้กับธนาคารออมสินน้ันให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  ดังน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่จ่ายเงินค่าทดแทน 
ที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้ฟูองคดีโดยน าเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน 
ตามกฎหมายเช่นน้ัน จึงมิได้ท าให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากการกระท าหรืองดเว้น 
การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ดิน ๑๑๙ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เนื้อที่ ๑ ไร่ - งาน ๑๓ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวได้ถูกเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขต
ที่ดินที่จะเวนคืนฯ เพ่ือสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพฯ - ระยอง ตอนอําเภอ
บ้านฉาง - อําเภอเมืองระยอง เนื้อที่ ๑ ไร่ - งาน ๑๒ ตารางวา โดยคณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องต้นได้กําหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๘๐๐ บาท ผู้ฟูองคดี 



๘๔ 

 

 

ไม่พอใจจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดยขอค่าทดแทนเพ่ิมเป็น 
๑,๕๔๘,๗๕๐ บาท  ต่อมา เมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งจาก
แขวงการทางระยองว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเ พ่ิม 
ค่าทดแทนให้เป็นเงิน ๘๒๘,๓๙๑ บาท และให้นําหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ซึ่งอยู่ในเขตเวนคืนที่ได้ทําการรังวัดแบ่งแยกไว้แล้วไปรับเงินค่าทดแทนจากผู้ถูกฟูองคดี 
แต่ผู้ฟูองคดีไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวไปมอบให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีได้เพราะถูกนาย  ช. 
ฉ้อโกงนําที่ดินซึ่งถูกเวนคืนของผู้ฟูองคดไีปโอนขายให้แก่ตนเองทั้งแปลง ผู้ฟูองคดีจึงนําคดี
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทน
ในการเวนคืนที่ดิน จํานวน ๘๒๘,๓๙๑ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนที่ดิน จํานวน ๘๒๘,๓๙๑ บาท 
และชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดีเท่านั้น ส่วนกรณีพิพาท  
ในการโอนขายที่ดิน นั้น ผู้ฟูองคดีได้นําคดีไปสู่ศาลยุติธรรมที่ศาลจังหวัดระยองแล้ว  
คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลดังกล่าวอยู่   ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
พิพากษายกคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ข้อเท็จจริงได้ความว่า 
ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ดิน 
๑๑๙ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๑ ไร่ – งาน ๑๓ ตารางวา 
ที่ดินดังกล่าวได้ถูกเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ เพ่ือสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพฯ – ระยอง ตอนอําเภอบ้างฉาง – อําเภอเมืองระยอง 
เนื้อที่ ๑ ไร่ – งาน ๑๒ ตารางวา โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นได้กําหนด 
ค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๘๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีไม่พอใจและได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดยขอค่าทดแทน
เพ่ิมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ต่อมา ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟูองคดีได้รับ
แจ้งจากแขวงการทางระยองว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาอุทธรณ์และ
วินิจฉัยเพ่ิมค่าทดแทนให้เป็นเงิน ๘๒๘,๓๙๑ บาท ให้ผู้ฟูองคดีนําหลักฐานหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ ซึ่งอยู่ในเขตเวนคืนที่ได้ทําการรังวัดแบ่งแยกไว้แล้วไปรับเงินค่าทดแทน
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จากผู้ถูกฟูองคดี แต่ผู้ฟูองคดีไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวไปมอบให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีได้
เนื่องจากได้มีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟูองคดีให้แก่นาย ช. เมื่อวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และนาย ช. จดทะเบียนขายฝากที่ดินนั้นมีกําหนด ๖ เดือน ให้แก่
นาย ส. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐  ทั้งนี้ ผู้ฟูองคดีอ้างว่าผู้ฟูองคดีได้ตกลงขายที่ดิน
ส่วนที่เหลือให้แก่นาย ช. โดยตกลงกันว่า นาย ช. จะเป็นผู้ไปยื่นคําขอแบ่งแยกที่ดิน
ดังกล่าวให้แก่แขวงการทางระยอง ๑ ไร่ ๑๒ ตารางวา ตามจํานวนที่ดินที่ถูกเวนคืน และ
แบ่งแยกที่ดินส่วนที่เหลือ ๑ ตารางวา ให้แก่นาย ช. แต่นาย ช. กลับแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินว่า 
ผู้ฟูองคดีมอบอํานาจให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลง และต่อมานาย ช. กับนาย ส. ร่วมกัน
ทุจริต โดยนาย ช. ทําเป็นขายฝากที่ดินทั้งแปลงนั้นให้แก่นาย ส. ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ฟูองคดี
เกี่ยวกับการโอนขายที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่าถูกนาย ช. และนาย ส. ฉ้อโกงนั้น
ต่อศาลจังหวัดระยองแล้ว คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลดังกล่าว  สําหรับเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวินิจฉัยให้เพ่ิม  นั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีได้นําไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๘ (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า เงินค่าทดแทนนั้น
ให้กําหนดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน และ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่อาจจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
อื่นๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทน  
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงิน
ค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
บัญญัติว่า การวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใดๆ จะต้องนําเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาล 
หรือสํานักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสํานักงานวางทรัพย์ หรือ
ฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
กําหนดในข้อ ๙ หมวด ๒ การรับเงินคา่ทดแทนว่า ในกรณีวางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับ
ธนาคารออมสิน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้แสดงหลักฐาน
ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในกรณีนั้นอย่างชัดเจนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้โดยไม่ชักช้า เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการวางเงินค่าทดแทน



๘๖ 

 

 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้
ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้ก็ต่อเมื่อ (๑) มีสัญญาประนีประนอมยอมความ 
โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทุกคนตกลงกันได้  
(๒) มีคําพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่อาจตกลงกันได้ 
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นให้แก่  
ผู้ฟูองคดี นั้น เป็นเพราะหลักฐานทางทะเบียนที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓.ก.) 
เลขที่ ๑๒๓๗ ได้โอนเปลี่ยนแปลงตามหลักฐานสารบัญจดทะเบียนเป็นชื่อนาย ส. แล้ว  
จึงเป็นกรณีที่ยังมีปัญหาโต้แย้งวา่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธใินที่ดนิแปลงดงักล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจึงย่อม
สามารถนําเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ.  
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ต่อเมื่อปัญหาโต้แย้งนั้นยุติลงโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงจะสามารถจ่ายเงินค่าทดแทนที่ฝากไว้กับธนาคารออมสินนั้น
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รบัเงินค่าทดแทนไดต้ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  ดังนั้น 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้ฟูองคดีโดยนําเงินค่าทดแทน
ดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารออมสินตามกฎหมายเช่นนั้น จึงมิได้ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับ  
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
อันเนื่องมาจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด  
ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  
นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
 



๘๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  ห้างหุ้นสว่นจํากัด พะนารถ ตามประทปี บริการยานยนต์        ผู้ฟูองคด ี

กระทรวงคมนาคม  ท่ี ๑       
กรมการขนส่งทางบก  ที ่๒     
องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  ท่ี ๓       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒)) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง) 

  การพิจารณาค าขอเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางต่างๆ และอนุมัติเพ่ือส่งเรื่อง
ไปยังกรมการขนส่งทางบกเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศร่วมบริการ ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานกรรมการ และ
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นเลขานุการ แสดงให้เห็นว่า การพิจารณา 
ค าขอเปิดเส้นทางเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศของผู้ฟูองคดีเป็นเรื่องที่อยู่ในความ
รับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ซึ่งมีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางเฉพาะที่อยู่ใน
ขอบข่ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่าน้ัน เมื่อหน่วยงานทางปกครอง
ทั้งสามพิจารณาค าขอของผู้ฟูองคดีแล้วไม่อนุมัติ เน่ืองจากเส้นทางตามค าขอของผู้ฟูองคดี
อยู่นอกขอบข่ายเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ค าขอเข้าร่วมเดินรถ
ของผู้ฟูองคดีย่อมตกไป การที่ผู้ฟูองคดีมีค าขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งให้กระทรวง
คมนาคมอนุมัติเส้นทางเดินรถตามที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นค าขอไว้แล้ว จึงเป็นค าขอที่ศาล 
ไม่อาจก าหนดค าบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําขอเปิด
เส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ด้านห้างโรบินสัน) กรุงเทพฯ 
ถึงวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามอนุมัติ
เปิดเส้นทางดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร 
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ปรับอากาศร่วมบริการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓ มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ ร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และประธาน
คณะกรรมการฯ คัดค้านการพิจารณาที่ไม่อนุมัติให้เดินรถในเส้นทางตามคําขอ  ต่อมา  
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้พิจารณา
อนุมัติเส้นทางเดินรถดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ จึงได้มีหนังสือถึงผู้ ฟูองคดีแจ้งว่า
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ มีมติกําหนดเส้นทางเดินรถ
สําหรับรถตู้ปรับอากาศในขอบข่ายการเดินรถของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๗ เส้นทาง จึงไม่สมควรกําหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทาง  
(รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ตามคําขอของผู้ฟูองคดี จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งอนุมัติเส้นทางเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ 
กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตามที่ยื่นคําขอ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะมีคําสั่งลงวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๔๕ ยกเลิกคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ แต่ก็ไม่ทําให้
คําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบและถูกฟูองเป็น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓  
ที่ประชุมได้มีมติให้หารือเรื่องของผู้ฟูองคดีไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงต้อง
ถูกฟูองเป็นผู้ถูกฟูองคดีด้วย และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานราชการที่ทําหน้าที่ธุรการ
ให้ข้อมูลและเอกสารต่อคณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องถูกฟูองเป็น 
ผู้ถูกฟูองคดีด้วย ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าไม่อาจกําหนดตัวผู้ถูกฟูองคดีให้ถูกต้องตามฟูอง 
จึงไม่ชอบ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   การกําหนดเส้นทาง 
จํานวนผู้ประกอบการขนส่ง และจํานวนรถสําหรับการขนส่งประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม  
การขนส่งทางบกกลาง ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ และในการพิจารณาคําขอเปิดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศของผู้ฟูองคดี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 
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๒๕๒๒ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ  
เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องตามคําขอเข้าร่วมในเส้นทางต่างๆ และอนุมัติ  
เพ่ือส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการบรรจุลงในเส้นทางตามที่คณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลางได้ประกาศกําหนดแล้วต่อไป ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และ
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมเดิน
รถโดยสารกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สําหรับรถตู้โดยสารปรับอากาศ พ.ศ. 
๒๕๔๒ กรณีคําขอเปิดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศของผู้ฟูองคดี คณะกรรมการ  
จัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากการขอ
เปิดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศดังกล่าวอยู่นอกขอบข่ายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และ 
ในการประชุมของคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ เมื่อวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ที่ประชุมมีมติให้กําหนดเส้นทางการเดินรถสําหรับรถตู้ปรับอากาศ
ซึ่งเดินรถภายในขอบข่ายการเดินรถของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๑๗ เส้นทาง จึงไม่เห็นสมควรกําหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทาง  
(รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ตามคําขอของผู้ฟูองคดี จึงเห็นได้ว่า การพิจารณาคําขอเข้าร่วม
เดินรถในเส้นทางต่างๆ และอนุมัติเพ่ือส่งเรื่องไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นอํานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ ซึ่งแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยรองอธิบดีกรม  
การขนส่งทางบกเป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
เป็นเลขานุการ แสดงให้เห็นวา่ การพิจารณาคําขอเปิดเส้นทางเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศ
ของผู้ฟูองคดีเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม ซึ่งมีอํานาจ 
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางเฉพาะที่อยู่ในขอบข่ายการเดินรถของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามพิจารณาคําขอของผู้ฟูองคดีแล้วไม่อนุมัติ 
เนื่องจากเส้นทางตามคําขอของผู้ฟูองคดีอยู่นอกขอบข่ายเส้นทางเดินรถของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
คําขอเข้าร่วมเดินรถของผู้ฟูองคดีย่อมตกไป การที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลปกครองมีคําสั่ง
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อนุมัติเส้นทางเดินรถตามที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําขอไว้แล้ว จึงเป็นคําขอ 
ที่ศาลปกครองไม่อาจกําหนดคําบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุด  
เห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
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  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล  
นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายสุรพล  จรรยากูล                ผู้ฟูองคด ี

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๐ (๗)  
     และมาตรา ๒๓) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)) 

  ข้อเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๔๒ แจ้งไปยังอธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่า หากผู้ฟูองคดีซึ่งเป็น
ข้าราชการในสังกัดประสงค์จะโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ด าเนินการ
ปลดภาระหน้ีทุนก่อนตามจ านวนหน้ีทุนการลาศึกษาต่อต่างประเทศที่ผู้ฟูองคดีต้องช าระ
ประมาณ ๘๑๐,๙๕๓.๔๙ บาท และต่อมาผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 
แจ้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่า ผู้ฟูองคดีทราบจ านวนหน้ีทุนที่ต้องชดใช้
ตามสัญญาข้าราชการฯ แล้ว กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟูองคดียื่นค าร้อง
ทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นการยื่น 
ค าร้องทุกข์เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ อันเป็นเรื่องที่
ขาดอายุความร้องทุกข์ ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งต้องห้ามมิให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์รับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๒๐ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ คดีน้ีจึงเป็นคดีที่ศาลปกครองไม่อาจรับไว้
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งได้ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ขณะที่ผู้ ฟูองคดีรับราชการครูในตําแหน่งอาจารย์ 
ที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้ฟูองคดี
ได้ทําสัญญาข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กับกรมการฝึกหัดครู 
(สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ) กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงกลับเข้ารับราชการที่หน่วยงานเดิม 
ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในตําแหน่งอาจารย์ สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ขอโอนไปรับราชการในหน่วยงานดังกล่าว 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ แจ้งไปยัง
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏว่าไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ฟูองคดีโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และผู้ฟูองคดียังมีข้อผูกพันในการชดใช้หนี้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ แจ้งอธิการบดี
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่า หากผู้ฟูองคดีประสงค์จะโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จะต้องดําเนินการชดใช้หนี้ทุนการลาศึกษาต่อต่างประเทศเสียก่อน  ต่อมา  
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๒ แจ้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงว่า เพ่ือให้การโอนไปรับราชการยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามความประสงค์  
ของผู้ฟูองคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผู้ฟูองคดีจึงจําต้องชดใช้ค่าปรับตามจํานวนเงิน  
ที่เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้ว
ให้แก่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ แต่ผู้ฟูองคดียังคงสงวนสิทธิที่จะได้รับการชี้แจงถึง
เหตุผลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้มีการปรับ กรณีการขอโอนของผู้ฟูองคดี เนื่องจาก  
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการขอโอนไปรับราชการยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการโอนไปยัง
หน่วยงานที่มีฐานะเป็นส่วนราชการเช่นเดียวกัน ผู้ฟูองคดีสามารถที่จะรับราชการจนครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาลาศึกษาต่อไป โดยไม่ผิดสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒  
ผู้ฟูองคดีได้ชดใช้หนี้ทุนการศึกษาให้แก่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  เป็นจํานวนเงิน 
๔๙๗,๐๓๙ บาท และรับว่าจะชดใช้เงินตามยอดจํานวนหนี้ทุนที่กรมบัญชีกลางยืนยันให้
ชดใช้จริงให้ครบถ้วนต่อไป เมื่อผู้ฟูองคดีโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ จนกระทั่งปัจจุบันผู้ฟูองคดีก็ยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจง 
กรณีที่เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้หนี้ทุนก่อนโอนไปรับราชการ 
ยังหน่วยงานไม่ว่าจากสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหรือสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
แต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีได้รับทราบข้อมูลจากหนังสือมติชน 
คอลัมน์ข้าราชการเรื่อง “ตัวอย่างคําวินิจฉัยกรรมการร้องทุกข์ ๒ เรื่องที่ควรสนใจ”  
โดยในคอลัมน์ดังกล่าวผู้เขียนได้หยิบยกคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะที่ ๘ 
กรณีร้องทุกข์ของนาย ส. เทียบเคียงกับคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะที่ ๔
กรณีร้องทุกข์ของนาง ก. ซึ่งมี เหตุแห่งการร้องทุกข์ เป็นกรณีเดียวกัน กล่าวคือ 
ถูกหน่วยงานต้นสังกัดเรียกให้ชดใช้เงินทุนการลาศึกษาต่อตามสัญญาให้ครบถ้วนก่อนที่จะ
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อนุมัติให้โอนไปรับราชการยังหน่วยงานที่สอบคัดเลือกได้ แต่ผลการวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯ ดังกล่าวทั้ง ๒ คณะแตกต่างกัน ผู้ฟูองคดีจึงเห็นว่า หากคําสั่งของเลขาธิการ
สภาสถาบันราชภัฏที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้หนี้ทุนการลาศึกษาต่อนั้น ได้พิจารณาอยู่บน
ฐานของมติที่ประชุมอธิบดีซึ่ ง ไม่มีฐานะเป็นกฎหมายลําดับรอง ตามคําวินิจฉัย
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะที่ ๔ ในเรื่องร้องทุกข์ของนาง ก. ดังที่ปรากฏใน
คอลัมน์ของหนังสือมติชนข้างต้นแล้ว คําสั่งดังกล่าวย่อมเป็นคําสั่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับ  
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของเลขาธิการสภา
สถาบันราชภัฏที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้หนี้ทุนการลาศึกษา และให้สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์วา่  ผู้ฟูองคดีเข้าใจว่าการชําระเงนิค่าปรับให้แก่สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอด 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ ฟูองคดีทราบข้อมูลจากบทความว่า  
การจ่ายเงินค่าปรับของผู้ฟูองคดีน่าจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี จึงทําหนังสือร้องทุกข์  
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทันทีในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาใดจะเป็นสัญญา
ทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ นั้น 
ประการแรก คู่สัญญาอย่างน้อยฝุายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคล  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนรัฐ ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัมปทาน 
สัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการ
แทนรัฐตกลงให้คูส่ัญญาอีกฝาุยหนึง่เขา้ดาํเนนิการหรือเขา้ร่วมดําเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของ
รัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือ
บริการสาธารณะบรรลุผล สําหรับสัญญาข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ได้กระทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๑ ในคดีนี้ 
มีวัตถุแห่งสัญญา คือ ผู้ฟูองคดีซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ต้องกลับมารับราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วภายในระยะเวลา
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ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนหนังสือในสถาบัน 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วัตถุแห่งสัญญาดังกล่าวนี้ จึงถือว่าเป็นการดําเนินการของรัฐ  
ตามหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการกระทําบริการสาธารณะ
โดยตรง  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อกําหนดในสัญญาข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม 
ณ ต่างประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๗ การนํากฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมและเกี่ยวกับการจ่ายเงินระหว่าง
ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมที่ใช้บังคับขณะทําสัญญาและที่จะประกาศใช้ต่อไปในภายหน้า 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย การให้อํานาจแก่หน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นคู่สัญญา
ใช้ดุลพินิจในการระงับทุนหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพ่ิมอื่นใด และเรียกตัวผู้ได้รับทุน
เดินทางกลับประเทศได้ และการให้ส่วนราชการหักหนี้ที่ต้องชําระตามสัญญาออกจากเงิน
บําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่ผู้ได้รับทุนได้รับจากทางราชการ ซึ่งข้อกําหนดเหล่านี้
มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่ไม่พบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป กรณีตาม  
คําฟูองนี้จึงเข้าลักษณะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้
ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้มหีนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ แจ้งไปยังอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่า หากผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดประสงค์จะโอนไป 
รับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดําเนินการปลดภาระหนี้ทุนก่อนตามจํานวนหนี้
ทุนการลาศึกษาต่อต่างประเทศที่ผู้ฟูองคดีต้องชําระประมาณ ๘๑๐,๙๕๓.๔๙ บาท  
และต่อมาผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ แจ้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงว่า ผู้ฟูองคดีทราบจํานวนหนี้ทุนที่ต้องชดใช้ตามสัญญาข้าราชการฯ  
ตามหนังสือสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ แล้ว กรณีจึงต้องถือว่า 
ผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นการยื่นคําร้องทุกข์เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ อันเป็นเรื่องที่ขาดอายุความร้องทุกข์  ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
รับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๒๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัตเิดียวกัน เมื่อเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว
เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่คณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกขไ์ม่อาจรับไวพิ้จารณาได้ คดีนี้จึงเป็นคดีที่
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ศาลปกครองไม่อาจรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายดําริ วัฒนสิงหะ   
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายชํานาญ  พรมจนัทร ์ ที ่๑           ผู้ฟูองคด ี
  นางรตันา  พรมจันทร์  ท่ี ๒ 

แขวงการทางสุราษฎร์ธานี  ท่ี ๑     
 บริษัท ศิริผลวัฒนา ๑๙๗๙ จํากัด  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ  
ใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
 พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๙ 

     และมาตรา ๓๓) 
 พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  

     ๒๕๓๘ (มาตรา ๖ (๓๒)) 

  การด าเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นงานทาง น้ัน  
พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ
กรมทางหลวงไว้เป็นการเฉพาะ จึงถือได้ว่างานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นเรื่องการ
ด าเนินการที่จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ด าเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
สายกระบ่ี – ขนอมแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ตาม กรณีก็ยังถือว่างานก่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินดังกล่าวเป็นการด าเนินการของกรมทางหลวงซึ่งมีอ านาจโดยเฉพาะตามที่บัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน การที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างทางหลวง
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างทางหลวงดงักลา่ว เป็นผลโดยตรงจากการใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ   
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างทางหลวงสายกระบี่ – ขนอม 
ห่างจากบ้านของผู้ฟูองคดี ๖ เมตร โดยระดับถนนสูง ๓ – ๕ เมตร ทําให้ทรัพย์สินของ 
ผู้ฟูองคดีเสียหาย กล่าวคือ บ้านเกิดรอยร้าวทั้งหลังซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักรกลที่ใช้สร้างทาง ผู้ฟูองคดีและครอบครัวได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน
และเสียงรบกวนจากเครื่องจักรกลดังกล่าว ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เมื่อขึ้นหรือลงจากถนนดังกล่าว และมีการวางท่อระบายน้ําขนาด ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๒ จุด 
ไว้ตรงกับบ้านของผู้ฟูองคดี อาจจะเกิดอันตรายและทําให้บ้านเสียหายเวลาน้ําไหลหลาก 
และการถมดินทําถนนเป็นเหตุให้รั้วบ้านแตกร้าวเสียหาย และท่อระบายน้ําออกจากสวน
ของผู้ฟูองคดีถูกฝังกลบระบายน้าํไมไ่ด้ ทําให้น้ําท่วมขังสวนและตน้ผลไม้เสียหาย ผู้ฟูองคดี
ได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการก่อสร้าง
ทางดังกล่าว เพ่ือให้ช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะไม่อยู่ในเขตทางหลวง ผู้ฟูองคดี  
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองรับพิจารณาความเสียหาย
และชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี และให้แก้ไขท่อระบายน้ําที่ตรงกับบ้านของผู้ฟูองคดี  
ให้ดีและปลอดภัยต่อไปด้วย 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของหน่วยงานของรัฐ
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี   ขอให้ศาลมีคําบังคับให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบมาช่วยเหลือผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   ผู้ฟูองคดีโต้แย้งคําสั่ง 
ศาลปกครองชั้นต้นว่าผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างทางหลวง
ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง และโดยที่มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
บัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย จากกฎ 
คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวอยู่ใน
อํานาจการพิจารณาของศาลปกครองหรือไม่ โดยที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นส่วนราชการสังกัด
สํานักทางหลวงที่ ๑๔ กรมทางหลวงมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการปรับปรุงและรักษา
ทางหลวง ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ทั่วไปตามมาตรา ๖ (๓๒) แห่ง พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการ 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆ 
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ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อาจมีได้ทั้งกรณีที่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และกรณีที่
ไม่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดําเนินการเป็นรายกรณีไป 
หากเป็นกรณีการดําเนินการที่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ก็จะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติให้อํานาจกระทําไว้โดยเฉพาะ สําหรับคดีนี้เป็นเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดอันเกิดจากการดําเนินการก่อสร้างทางหลวงสายกระบี่ – ขนอม จึงจําเป็นต้อง
พิจารณาเสียก่อนว่า การก่อสร้างทางหลวงเป็นเรื่องการดําเนินการที่จําเป็นต้องอาศัย
อํานาจตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณา พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔  
ได้ให้นิยามคําว่า งานทาง หมายความว่า กิจการใดที่ทําเพ่ือหรือเนื่องในการสํารวจ 
การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 
มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กํากับ ตรวจตรา และควบคุม
ทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 
มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อํานวยการทางหลวง
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจ (๑) ใช้ที่ดินริมทางหลวง 
ซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็นการชั่วคราว (๒) ใช้และ
เข้าครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการชั่วคราว รวมทั้ง 
ทําทางผ่านเข้าไปในที่ดินใดๆ เพ่ือใช้และเข้าครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางได้ด้วย  
มาตรา ๓๒ บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแก้ทางระบายน้ําที่ไหลผ่าน 
ทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได ้และมาตรา ๓๓ บัญญัติว่า ในกรณีที่มี
ความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการกระทํา
ของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงตามมาตรา 
๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แล้ว จะเห็นได้ว่า การดําเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นงานทางนั้น พ.ร.บ.  
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของกรมทางหลวง
ไว้เป็นการเฉพาะ จึงถือได้ว่างานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นเรื่องการดําเนินการ  
ที่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายกระบี่ – ขนอม
แทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ตาม กรณีก็ยังถือว่างานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินการของกรมทางหลวงซึ่งมีอํานาจโดยเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ทางหลวง 
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พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางหลวง
ดังกล่าว เป็นผลโดยตรงจากการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็น
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น การที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา  
และให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ 
เสียให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นสมควรกําหนด เมื่อผู้ฟูองคดีชําระ
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการพิจารณาพิพากษาต่อไป  
ตามรูปคดี 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๑๐๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายมนญู สาระกูล  ท่ี ๑ กบัพวกรวม ๑๔ คน         ผู้ฟูองคด ี

  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  ท่ี ๑ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  ท่ี ๒      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒) 

 พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
     (มาตรา ๘ (๑) และ (๒) มาตรา ๙ (๑) และ (๒) มาตรา ๔๓ 
     มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๘ วรรคสอง 
     มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔) 

  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองถูกกล่าวหาว่าใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ผู้เสียหาย
จึงอาจเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง การที่ผู้ฟูองคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากช่อง ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ 
ประกอบมาตรา ๘ (๑) และ (๒) และมาตรา ๙ (๑) และ (๒) แห่ง พ.ร.บ. สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ คือ มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า และมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านในต าบลน้ัน เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แม้ผู้ฟูองคดีทั้งสิบสี่คนในคดีน้ีจะมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นผู้แทน
ของหน่วยงานทางปกครองที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 



๑๐๑ 

 

 

แต่โดยที่คดีน้ีผู้ฟูองคดีเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นการฟูองคดี 
ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากช่อง ผู้ฟูองคดีทั้งสิบสี่คนจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองแทนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องได้โดยตรง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งหมดเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรร
งบประมาณเหลือจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านตลาดน้อยหน่า-สหกรณ์โคนม ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๒๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ 
๔๔๖,๔๐๐ บาท และได้ออกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ปรากฏว่า 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส. เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดและเป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว ผู้รับจ้าง
ตามสัญญาได้ลงมือก่อสร้างถนนและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับรองการตรวจรับ
งานจ้าง แต่ปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนส่วนบุคคล เพราะเป็นที่ ดินของนาย ช. 
ตกอยู่ในภาระจํายอมของที่ดินซึ่งนาง ส. เป็นเจ้าของ เจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงไม่เคยยกที่ดิน
ให้แก่ทางราชการเพื่อให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จงใจนําเงินงบประมาณของแผ่นดินไปก่อสร้างถนนในที่ดินของเอกชน ทําให้ทางราชการ
เสียหาย เพราะเงินงบประมาณจํานวนดังกล่าวเป็นเงินภาษีอากรที่เก็บมาจากประชาชน 
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีในฐานะสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พ้นจากตําแหน่ง
แต่ไม่เป็นผล จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการตรวจสอบ
และหาผู้รับผิดในการก่อสร้างถนน (คสล.) กับให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจํานวน ๔๔๖,๔๐๐ บาท แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 



๑๐๒ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
โดยทุกปีต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีอื่นๆ ให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลปากช่อง และเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องได้มาจากเงิน
ภาษีดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นําเงินงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีที่จัดเก็บจาก
ประชาชนในท้องที่ไปใช้จ่ายโดยทุจริตและผิดกฎหมาย โดยนําไปก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ในที่ดินของเอกชน ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ผู้ฟูองคดี
ในฐานะประชาชนย่อมเป็นผู้เสียหายโดยตรง และถูกกระทบสิทธิจากการกระทําดังกล่าว 
ขอศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญว่ินจิฉยัว่า  องค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝุายบริหาร คือ นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามนัย
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การกระทําและความสัมพันธ์
ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
จะต่างจากการกระทําและความสัมพันธ์ระหว่างฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐ แต่การใช้อํานาจของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ใช้อํานาจทางบริหาร โดยมีนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อํานาจกํากับดูแล  
ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้  ไม่ว่าในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติท้องถิ่น  
การใช้อํานาจหน้าที่หรือการกระทําในความสัมพันธ์ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
  เมื่อผู้ฟูองคดีสิบสี่คนกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา ๖๕  
แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และเป็นข้าราชการประจํา ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ แต่จงใจนําเงินงบประมาณของแผ่นดินไปก่อสร้างถนนในที่ดินของเอกชน  
ทําให้เอกชนได้รับผลประโยชน์ การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  



๑๐๓ 

 

 

จึงเป็นการกระทําโดยเจตนาทุจริต และทําให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง เพราะเงิน
งบประมาณจํานวน ๔๔๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บจากประชาชน จึงเป็น
อํานาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องที่จะตรวจสอบการกระทําของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้ฟูองคดีสิบสี่คนได้เสนอญัตติ 
ขอเปิดอภิปรายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ได้เปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๔๔ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๔๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผลการลงคะแนน
ปรากฏว่า ไว้วางใจผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จํานวน ๒๘ คะแนน ไม่ไว้วางใจจํานวน ๑๑ คะแนน 
งดออกเสียง ๑ คะแนน จากผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจํานวน ๔๐ คน เป็นอันว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับการไว้วางใจจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง การกระทําของผู้ฟูองคดีสิบสี่คน
ดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามกลไก 
ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ผู้ฟูองคดี
เห็นว่าเป็นการกระทําอันมิชอบด้วยอํานาจหน้าที่ มีการใช้งบประมาณนอกวัตถุประสงค์ นั้น 
ผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่ เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบล
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล โดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นเลขานุการ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และการที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้นั้นต้องมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลย่อมต้องเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอนุมัติให้
จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปี ๒๕๔๔ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง เพ่ือก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตลาดน้อยหน่า – สหกรณ์โคนม ตําบลปากช่อง อําเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องดําเนินการ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ การดําเนินการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และที่ ๒ จึงเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายตามความใน 
หมวด ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตํา บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๕๙ 
แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อพิพาทในคดีนี้ 
จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ถูกกล่าวหาว่าใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ผู้เสียหายจึงอาจเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง   ทั้งนี้ 
เพราะการได้รับความเสียหายของราษฎรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเกิดจาก
จากการใช้อํานาจตามกฎหมายโดยไม่ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีลักษณะ
ที่จํากัดอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น การที่ผู้ฟูองคดีเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๗ ทวิ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) และ (๒) และมาตรา ๙ (๑) และ (๒) แห่ง 
พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ คือ มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่
เป็นประจํา และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้าน  
ในตําบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง และเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่องเพ่ือเป็นตัวแทนของราษฎรในเขตดังกล่าว แม้ผู้ฟูองคดีทั้งสิบสี่คนในคดีนี้จะมิใช่
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นผู้แทนของหน่วยงานทางปกครองที่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่คดีนี้ผู้ ฟูองคดีอ้างว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ซึ่ ง เป็นทั้ ง เจ้าหน้าที่และผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามกฎหมาย เป็นผู้กระทําละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องเสียเอง  ดังนั้น 
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การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสิบสี่คนในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องและมีอํานาจหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ฟูองคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นการฟูองคดีในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการและอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ผู้ฟูองคดีทั้งสิบสี่คนจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองแทนองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องได้โดยตรง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ว่าบทบัญญัติในมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่ง 
พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จะกําหนดให้นายอําเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ก็ตาม แต่การดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการทางบริหาร มิใช่เป็นขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ฟูองคดีต้องปฏิบัติก่อนนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง  
ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้ศาลปกครองตรวจสอบการกระทําของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องได้ 
  สําหรับคําฟูองในส่วนที่ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ 
ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจํานวน ๔๔๖,๔๐๐ บาท แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
เพ่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองนําเงินงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่องไปใช้จ่ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฟูองคดีเพ่ือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และศาลอาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคําฟูองในส่วนนี้ไว้
พิจารณา ส่วนคําฟูองในส่วนที่ขอให้ศาลมีคําสั่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  
รื้อถอนถนนและตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการตรวจสอบและหาผู้รับผิดในการก่อสร้างถนน 
เป็นคําฟูองที่ศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ ได้ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับ 
คําฟูองในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้   ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองทั้งหมดไว้
พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นว่าให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
เฉพาะในส่วนที่ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือ 
แทนกันชดใช้เงินจํานวน ๔๔๖,๔๐๐ บาท แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง และให้
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ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท โปร-เทค ซวีิล แอนด ์ดีไซน์ จํากดั           ผู้ฟูองคด ี

  กรมธนารักษ์          ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๕๘๗) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๕๑ 

     และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในส่วนที่ได้ท าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสัญญาฯ 
ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ผู้ว่าจ้างไม่ช าระเงินค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ให้แก่ 
ผู้รับจ้าง จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  
แต่กรณีน้ีเป็นกรณีที่เหตุแห่งการฟูองคดีปกครองเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดท าการ  
โดยขณะที่ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองอายุความฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมยังไม่ครบก าหนด 
แต่เป็นการฟูองคดีต่อศาลปกครองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี ในกรณีเช่นน้ี  
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้เริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดท าการเป็นต้นไป  ดังน้ัน การนับระยะเวลา ๑ ปี  
ในการฟูองคดีน้ีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป เมื่อผู้รับจ้างน าคดี 
มาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญารับจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
ศาลาธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ถูกฟูองคดี ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๐ ในระหว่างการก่อสร้างผู้ถกูฟูองคดไีดแ้จ้งให้ผู้ฟูองคดีทํางานเพ่ิมเตมินอกเหนือจาก
สัญญาโดยไม่ได้ทําสัญญาเพ่ิมเติมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่อกัน และแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้าง
ให้หลังจากเสร็จงาน  ต่อมา เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้ฟูองคดีได้ส่งมอบงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑
แต่ผู้ถูกฟูองคดียังไม่ชําระเงินค่าจ้างจํานวน ๓๖๘,๑๐๐ บาท ในส่วนที่ได้สั่งให้ผู้ฟูองคดี
ทํางานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสัญญาดังกล่าว ซึ่งผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระเงินหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ แต่ยังไม่ได้รับชําระเงิน



๑๐๘ 

 

 

จํานวนดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีนี้มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๓๖๘,๑๐๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การทํางานเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นการตกลงด้วยวาจา 
กับอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ในขณะนั้น และมีการประสานงานกันเรื่อยมา โดยผู้ถูกฟูองคดี 
ได้เตรียมการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนอธิบดีกรมธนารักษ์  
จึงทําให้การสั่งการขาดช่วงลงจนเวลาล่วงเลยมาถึง ๒ ปี ซึ่งผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือทวงถาม
หลายครั้งแต่ไม่ได้รับทราบผลการพิจารณา  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูอง 
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่ผู้ถูกฟูองคดีมีฐานะ
เป็นกรมตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ  
อย่างหนึ่งของรัฐ ซึ่งอาคารสถานที่สําหรับการให้บริการสาธารณะดังกล่าวเป็นถาวรวัตถุ
อันเป็นองค์ประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะนั้นให้บรรลุผล  
เมื่อสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างผู้ฟูองคดี 
กับผู้ถูกฟูองคดี มีวัตถุแห่งสัญญา คือ การรับจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารของรัฐ จึงถือได้ว่า
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสัญญา 
ทางปกครอง ส่วนข้อตกลงที่ผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีได้ตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับการ
ทํางานเพ่ิมเติมจากสัญญาทางปกครองดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทําของ  
ซึ่งมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้กําหนดให้สัญญาดังกล่าว 
ต้องทําเป็นหนังสือแต่อย่างใด แม้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ จะกําหนดให้หน่วยงานของทางราชการต้องดําเนินการทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 
ก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงระเบียบภายในของทางราชการ   ดังนั้น ข้อตกลง
เกี่ยวกับการทํางานเพ่ิมเติมด้วยวาจาดังกล่าว จึงไม่จําต้องทําเป็นหนังสือและถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาทางปกครองนั้นด้วย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูอง
ภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ จะต้องยื่นฟูอง
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มี



๑๐๙ 

 

 

เหตุแห่งการฟูองคดี  ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้ส่งมอบงานในส่วนที่ 
ได้ทําเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสัญญาฯ ให้ผู้ถูกฟูองคดีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ผู้ถูกฟูองคดี 
ไม่ชําระเงินค่าจ้างจํานวน ๓๖๘,๑๐๐ บาท ตามที่ได้ตกลงกันไว้นอกเหนือจากสัญญา
ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ ได้วินิจฉัยไว้
ในคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๕๔/๒๕๔๕ ว่า ในกรณีที่เหตุแห่งการฟูองคดีปกครอง
เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ แต่ผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีไปฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็น
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น  ต่อมา หลังจากที่ศาลปกครองเปิดทําการ 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง โดยขณะที่ยื่น
ฟูองคดีต่อศาลปกครองอายุความฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมยังไม่ครบกําหนด แต่เป็นการฟูองคดี
ต่อศาลปกครองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา  ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือ
มาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนี้ เพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ให้เริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็น
วันที่ศาลปกครองเปิดทําการเป็นต้นไป  ดังนั้น การนับระยะเวลา ๑ ปี ในการฟูองคดีนี้ 
จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาล 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว กรณีที่ผู้ฟูองคดี
กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้เตรียมการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีแล้ว แต่เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนอธิบดีกรมธนารักษ์ จึงทําให้การสั่งการขาดช่วงลง โดยผู้ฟูองคดีได้ติดตามทวงถาม
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินดังกล่าวมาโดยตลอด ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ นั้น 
ไม่อาจถือว่ามีเหตุจําเป็นอื่นอันทําให้ผู้ฟูองคดีไม่อาจฟูองคดีได้ภายในระยะเวลาการฟูองคดี 
หรือคดีจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี  
ออกจากสารบบความนั้น ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๑๑๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายแวหะมะ  จาลง             ผู้ฟูองคด ี

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  
  
  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดยะลาซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาให้ด ารงต าแหน่งอิหม่ามประจ ามัสยิด 
ก็เพ่ือให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าศาสนาอิสลามประจ ามัสยิด อันเป็นการด าเนินการ
ตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลามที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ ามัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด โดยมีผู้ถูกฟูองคดีเป็นองค์กรสูงสุด
ทางศาสนา การที่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยะลามีค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจาก
ต าแหน่งอิหม่าม เป็นการด าเนินกิจการทางศาสนาขององค์กรทางศาสนา ซึ่ง พ.ร.บ.  
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและ
ระบบการปกครองเพ่ือควบคุมดูแลกิจการทางศาสนาอิสลามตามศาสนบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะตามความเชื่อในศาสนาดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง 
จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระท าทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอ านาจรับไว้
พิจารณาพิพากษาได้ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของ 
ผู้ถูกฟูองคดี กล่าวคือ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
อิหม่ามมัสยิดยามี ซึ่งเป็นมัสยิดกลางประจําอําเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามคําสั่งลงวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ หลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ผู้ฟูองคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
อิสลามตลอดมา  ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้รับคําสั่งให้พ้นจาก
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ตําแหน่งอิหม่ามประจํามัสยิดดังกล่าว ตามคําสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยให้เหตุผลว่า 
ผู้ฟูองคดีได้กระทําการในอันที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของมัสยิด ขัดต่อ 
พ.ร.บ. การบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําสั่งของสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบธรรม เพราะไม่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสอบสวน  
การพิจารณา การยื่นคําร้องคัดค้าน และการวินิจฉัยคําร้องคัดค้าน กรณีให้คณะกรรมการ
อิสลามประจํามัสยิดพ้นจากตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่ง
ต่อผู้ถูกฟูองคดีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์  
ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ สอบถามความคืบหน้าผลการอุทธรณ์ 
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๕ สอบถามความคืบหน้าผลการอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงนํา
คดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กําหนด และให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา และ 
ผู้ถูกฟูองคดีจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นองค์กร
หน่วยงานทางปกครอง คําสั่งถอดถอนของผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นอิหม่ามและกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิดตลาดยะหา ย่อมเป็นคําสั่งทางปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคดีนี้ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การนับถือศาสนาและ 
การปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์  
ต่อหน้าที่พลเมืองและไมเ่ป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ สําหรับการดําเนินกิจการทางศาสนา
อิสลาม นั้น  พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดระบบ
ความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพ่ือควบคุมดูแลกิจการทางศาสนาไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว  ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถือศาสนาอิสลามและการดําเนินการ
ต่างๆ ขององค์กรทางศาสนาอิสลาม จึงเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่
กิจการทางปกครอง ย่อมไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง การที่ผู้ฟูองคดีฟูอง
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ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอิหม่ามประจํามัสยิดยามี ซึ่งเป็นมัสยิดกลาง
ประจําอําเภอยะลา จังหวัดยะลา ตามคําสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา  
ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้รับคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งอิหม่ามประจํามัสยิดดังกล่าว ผู้ฟูองคดีเห็นว่า
เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบธรรม จึงได้ยื่นคําร้องอุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าว แต่มิได้รับแจ้งผลการวินจิฉยั
อุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าผลการอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และสอบถามผลการอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดี  
แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง โดยขอให้
ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และให้เพิกถอน
คําสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่ง
อิหม่ามประจํามัสยิดดังกล่าว นั้น เห็นว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาให้ดํารง
ตําแหน่งอิหม่ามประจํามัสยิดยามี ก็เพ่ือให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นําศาสนาอิสลาม
ประจํามัสยิด อันเป็นการดําเนินการตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลามที่อยู่ภายใต้  
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด โดยมีผู้ถูกฟูองคดีเป็นองค์กรสูงสุดทางศาสนา การที่คณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดยะลามีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งอิหม่าม ประจํามัสยิดยามี เป็นการดําเนิน
กิจการทางศาสนาขององค์กรทางศาสนา ซึ่ง พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
๒๕๔๐ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพ่ือควบคุมดูแลกิจการ
ทางศาสนาอิสลามตามศาสนบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนาดังกล่าวแล้ว 
การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทํา
ทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางราณี  ตน้ก่อหลวง  ที ่๑            ผู้ฟูองคด ี
  นางสาวแคทลียา  ตน้ก่อหลวง  ท่ี ๒ 

  เจ้าพนักงานทีด่ินจงัหวัดสมทุรปราการ       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๙) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๗) 

  จากหลักฐานที่ผู้ถูกฟูองคดียื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
เคยยื่นค าขอต่อผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือให้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน 
ตามหนังสือของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และนาย ก. ฉบับลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๔ ซึ่งแสดงว่า 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รู้อยู่แล้วว่าตนถือโฉนดที่ดินผิดแปลงจึงยื่นค าขอให้แก้ไข แต่ผู้ถูกฟูองคดี 
ก็มิได้ด าเนินการแก้ไขและมิได้ชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสองได้น าเรื่อง
ดังกล่าวมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นค าฟูอง
เมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งเพิกถอน
กระบวนพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับค าสั่งรับค าฟูองไว้พิจารณาและการด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงทั้งหมด ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วมีค าสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา ชอบแล้ว 
 

  ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีทั้งสองพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่  ๓๐ /๑๒  
ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน 
โฉนดเลขที่ ๒๑๓๐๓๕ เลขที่ ๗๙๒๑ ตําบลสําโรงเหนือ (สําโรงฝั่งเหนือ) อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาตั้งแต่สร้างบ้าน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการได้นําประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง 
การยึดทรัพย์ของศาลล้มละลายกลางในคดหีมายเลขแดงที่ ล.๖๓๓/๒๕๔๓ มาติดประกาศ
ไว้ที่บ้านที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองพักอาศัย โดยระบุว่าศาลล้มละลายกลางได้มีหมายบังคับคดี  
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ให้จัดการยึดทรัพย์ของจําเลยในคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของจําเลยที่ ๒ 
คือ นาย ม. แล้ว ได้แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๐๓๕, ๒๑๓๔๒๔, ๒๑๓๔๒๕ และ 
๒๑๓๔๒๖ เลขที่ดิน ๗๙๒๑, ๗๙๑๒, ๗๙๑๓ และ ๗๙๑๔ ตําบลสําโรงเหนือ (สําโรงฝั่งเหนือ) 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้ฟูองคดี
ทั้งสองเห็นว่าเป็นการติดประกาศผิดบ้านและระบุที่ดินผิดแปลง กล่าวคือ บ้านและที่ดิน
ของนาย ม. คือ บ้านเลขที่ ๓๐/๑๑ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๕๖๒ เลขที่ดิน ๘๑๑๘ ตําบลสําโรงเหนือ 
(สําโรงฝั่งเหนือ) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุของความ
ผิดพลาดดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการกระทําโดยประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟูองคดีในการ
แบ่งแยกโฉนดที่ดิน โดยลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์สลับกันระหว่างผู้ฟูองคดีที่ ๑ กับนาย ก. 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้ขายให้กับนาย ม. ทําให้โฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๑๓๕๖๒ เลขที่ดิน ๘๑๑๘ ตําบลสําโรงเหนือ (สําโรงฝั่งเหนือ) อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ระบุชื่อผู้ฟูองคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นที่ตั้งของ
บ้านเลขที่ ๓๐/๑๒ ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๐๓๕ เลขที่ดิน ๗๙๒๑ ตําบลสําโรงเหนือ 
(สําโรงฝั่งเหนือ) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระบุชื่อนาย  ก.  
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นที่ตั้งของบ้านเลขที่ ๓๐/๑๑ ในขณะแบ่งแยกโฉนดที่ดิน  
ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่และมิได้ให้ผู้ครอบครองที่ดินชี้ระวังแนวเขตด้วย  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า เพ่ิงรู้ว่ามีการออกโฉนดที่ดินสลับชื่อกันเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
นําประกาศยึดทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมาติดไว้ที่บ้านที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองพักอาศัย ทําให้  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการแก้ไขโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและให้ผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ รวมทั้งมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
ชะลอการขายบ้านและที่ดินที่พิพาทไว้ก่อน จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีจะดําเนินการแก้ไขโฉนดที่ดิน
เป็นที่เรียบร้อย 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาในเบื้องต้นเสียก่อนว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนกระบวนพิจารณาในส่วนที่
เกี่ยวกับคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาและการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๗ แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ชอบหรือไม่ เห็นว่า การที่ 



๑๑๕ 

 

 

ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งรับคําฟูอง รวมทั้งกระบวนพิจารณาที่ดําเนิน 
มาภายหลังจากนั้น ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบดังกล่าว แล้วมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น 
ข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุให้มีการเพิกถอนคําสั่งรับคําฟูอง จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองและเงื่อนไขแห่งการฟูองคดีปกครอง  
ตามมาตรา ๙ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และตามข้อ ๓๖ (๑) ข้อ ๓๗ วรรคสอง ข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยข้อเท็จจริงหรือมูลเหตุที่ทําให้มีการเพิกถอน
คําสั่งรับคําฟูองดังกล่าว ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือมูลเหตุที่มีอยู่แล้วในขณะยื่นคําฟูองนั้น 
ซึ่งนอกจากกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งรับคําฟูองที่ได้มีคําสั่งเช่นนั้น
ไปโดยผิดหลงในข้อเท็จจริงแล้ว แม้ในกรณีที่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมูลเหตุดังกล่าว  
ในขณะที่มีคําสั่งรับคําฟูอง หากแต่มาปรากฏในภายหลัง ศาลปกครองชั้นต้นย่อมมีอํานาจ
เพิกถอนคําสั่งรับคําฟูองรวมทั้งกระบวนพิจารณาที่ดําเนินมาภายหลังจากนั้น เนื่องจาก
เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อ ๗ แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ โดยไม่จําเป็นต้องดําเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไปจนถึงวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก แล้วพิพากษายกฟูองเพราะเหตุ
คดีไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขแห่งการฟูองคดี
ปกครอง ตามความในหมวด ๓ และหมวด ๗ แห่งระเบียบดังกล่าว สําหรับคดีนี้  
จากหลักฐานที่ผู้ถูกฟูองคดียื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ว่า 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เคยยื่นคําขอต่อผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือให้ดําเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
ในโฉนดที่ดินตามหนังสือของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และนาย ก. ฉบับลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๔ 
ซึ่งแสดงว่าผู้ฟูองคดีที่ ๑ รู้อยู่แล้วว่าตนถือโฉนดที่ดินผิดแปลงจึงยื่นคําขอให้แก้ไข  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีก็มิได้ดําเนินการแก้ไขและมิได้ชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ได้นําเรื่องดังกล่าวมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการ
ยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเพิกถอน
กระบวนพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาและการดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงทั้งหมด ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองในประเด็น
ดังกล่าวไว้พิจารณา 



๑๑๖ 

 

 

  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
 



๑๑๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวสุชิน้  พันทะ             ผู้ฟูองคด ี

  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๙ 
     และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

  คดีน้ีผู้ ฟูองคดีมีค าขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ 
เพิกถอนโฉนดที่ดิน อันเป็นค าขอเพ่ือยุติข้อพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  
ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟูองคดี 
ในกรณีดังกล่าวน้ี ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังน้ัน เมื่อผู้ฟูองคดี
รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ได้น าคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นค าฟูองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดีปกครอง 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๔๔ นาย ร. ได้บุกรุกโดยนํารถ
แบ็คโฮเข้าไปไถปรับที่ดินในความครอบครองและทําประโยชน์ ๑ แปลงของผู้ฟูองคดี  
ที่ดินตั้งอยู่ที่บ้านนิคมสหกรณ์หนองแต้ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร โดยนาย ร. อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว พร้อมกับแสดง
เอกสารสิทธิโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร เนื้อที่ ๘-๐-๔๑ ไร่ ผู้ฟูองคดีได้ไปตรวจสอบเรื่องจึงทราบว่าเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดมุกดาหารได้ออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๖๗๓ ให้แก่นาย จ. เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๒ ทับที่ดินในความครอบครองและทําประโยชน์ของผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ร้องขอความเป็นธรรม 
ต่อผู้ถูกฟูองคดี ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ 
ดังกล่าว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีได้แจ้งผู้ฟูองคดีทราบว่า 
ได้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดนิดงักล่าวของเจ้าพนักงานที่ดนิจังหวดัมกุดาหารแล้ว เห็นว่า 



๑๑๘ 

 

 

การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้
ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ ตําบลคําอาฮวน 
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คดีนี้เป็นการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ ประกอบ 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และมีคําสั่งให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริง 
ในสํานวนคดีว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัมกุดาหารไดอ้อกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ ตําบล
คําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่๕ มีนาคม ๒๕๔๒ ทับที่ดิน 
ในความครอบครองและทําประโยชน์ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีได้ตรวจสอบการออกโฉนด
ที่ดินเลขที่๓๕๖๗๓ และเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ขอให้ตรวจสอบและพิจารณา
เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ทราบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ ออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟูองคดีจึงขอให้ 
ศาลปกครองเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา
แล้วว่า กรณีเป็นการฟูองคดีปกครองที่ยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่าระยะเวลา 
การฟูองคดีนี้เป็นไปตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟูองคดี 
มีคําขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๗๓ 
ดังกล่าว แม้ผู้ฟูองคดีจะอ้างว่าเป็นการฟูองคดี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาคําขอของผู้ฟูองคดีที่มีคําขอให้เพิกถอน
โฉนดที่ดินแล้วเห็นว่า คําขอในกรณีนี้เป็นคําขอเพ่ือยุติข้อพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟูองคดี
เพ่ือขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินในกรณีดังกล่าวนี้  
ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ได้นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๔๕ จึงเป็นคําฟูองที่ยื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดีปกครอง ตามมาตรา ๔๙ แห่ง



๑๑๙ 

 

 

พระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความจึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
 



๑๒๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางบญุมา  ภารสําราญ             ผู้ฟูองคด ี

  กรมทีด่ิน  ท่ี ๑ 
  กระทรวงมหาดไทย  ท่ี ๒ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ี ๓         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
     มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีค าสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ และลงวันที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ แจ้งให้มารดาของผู้ฟูองคดีออกจากที่ดินพิพาทภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันได้รับค าสั่ง เมื่อมารดาของผู้ฟูองคดีเพิกเฉย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงจับกุมมารดา
ของผู้ฟูองคดีและด าเนินคดีข้อหาบุกรุก เห็นได้ว่า ผู้ฟูองคดีทราบเหตุแห่งการฟูองคดีน้ี
อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เมื่อปรากฏว่า
ขณะน้ันยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครองที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งเกี่ยวกับ
คดีปกครอง มารดาของผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิของตนฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม 
หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายในขณะน้ัน แต่มารดาของผู้ฟูองคดีมิได้ด าเนินการดังกล่าว 
จนพ้นระยะเวลาการฟูองคดีและร้องทุกข์แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นค าฟูองต่อศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งพ้นก าหนดเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นบุตรของนาง ม.  ต่อมา นางมีมารดาของ 
ผู้ฟูองคดีได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย 
ขณะที่มารดาของผู้ฟูองคดียังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดิน 
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ เลขที่ ๑๙๐๗ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน 
๓๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่ดินดังกล่าว  
มารดาของผู้ฟูองคดีได้ครอบครองและทําประโยชน์มาก่อนออกหลักฐานหนังสือรับรอง  



๑๒๑ 

 

 

การทําประโยชน์ดังกล่าว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ 
ได้ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิง  
ทับที่ดินของมารดาของผู้ฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ได้มีคําสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ และคําสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ แจ้งให้มารดาของ 
ผู้ฟูองคดีพร้อมด้วยบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินสาธารณประโยชน์ 
โคกหนองอีเลิงภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง มารดาของผู้ฟูองคดีเพิกเฉย 
จึงถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมและถูกดําเนินคดีข้อหาบุกรุก เป็นเหตุให้มารดาของผู้ฟูองคดี
เกิดความกลัวต่อเจ้าหน้าที่จึงไม่กลับเข้าไปทํานาตั้งแต่บัดนั้น  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ผู้ฟูองคดีกับพวกที่เสียสิทธิได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอําเภอสมเด็จว่า  
ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงรุกล้ําเอกสารสิทธิของมารดาของผู้ฟูองคดี และ
นายอําเภอสมเด็จได้มคีําสั่งลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทําการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟูองคดียังไม่ได้รับคําตอบที่แน่ชัด และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีได้มอบอํานาจให้ทนายความไปทําการยื่นคําขอตรวจสอบเอกสาร 
ที่สํานักงานที่ดิน พบว่า ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่นา
ของมารดาของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามได้เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ของมารดาของผู้ฟูองคดี และสร้างความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่มารดาของ  
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิง ที่ได้ออกทับที่ดินของมารดา 
ของผู้ฟูองคดี และมีคําสั่งยกเลิกการเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ของมารดา
ของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเพ่ิงทราบความจริงว่า ที่ดินตามหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิง ที่รุกล้ําที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ของมารดาของผู้ฟูองคดีที่ถูกผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามเพิกถอน นั้น เป็นที่ดิน 
ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผิดจากตําแหน่ง
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และผู้ฟูองคดีเพ่ิงทราบเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คดีของ
ผู้ฟูองคดีจึงไม่ขาดอายุความ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาท
โดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกจากมารดาผู้ตาย อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ 



๑๒๒ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิง
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๑ ทับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ของมารดาของ 
ผู้ฟูองคดี และได้มีการเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดินของมารดาของผู้ฟูองคดี 
จึงเป็นลักษณะคดีพิพาททางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ดี  
ศาลปกครองจะรับคดีพิพาทลักษณะนี้ไว้พิจารณา ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ฟูองคดีต่อศาล
ภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตเิดยีวกนั เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยาย ๒๕๒๒ และคําสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ แจ้งให้
มารดาของผู้ฟูองคดีออกจากที่ดินพิพาทภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เมื่อมารดาของผู้ฟูองคดีเพิกเฉย เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจับกุมมารดาของผู้ฟูองคดี
และดําเนินคดีข้อหาบุกรุก ก็เห็นได้ว่า ผู้ฟูองคดีทราบเหตุแห่งการฟูองคดีนี้อย่างช้าที่สุด  
ก็คือวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นั่นเอง เมื่อปรากฏว่า
ขณะนั้นยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเกี่ยวกับ
คดีปกครอง นาง ม. มารดาของผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิของตนฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม
หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายในขณะนั้น แต่นาง ม. มารดาของผู้ฟูองคดีก็มิได้ดําเนินการ
ดังกล่าวจนพ้นระยะเวลาการฟูองคดีและร้องทุกข์แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นคําฟูองต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งพ้นกําหนดเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าได้ทราบความจริงจากระวางรูปถ่าย
ทางอากาศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ว่า ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงเป็นที่ดิน 
คนละแปลงกับที่นาของมารดาของผู้ฟูองคดี เป็นเพียงข้อต่อสู้ที่ผู้ฟูองคดีควรหยิบยกขึ้นมาในคดี 
หาเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิที่จะฟูองคดีที่พ้นกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วใหม่ได้  
และการฟูองคดีนี้มิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมิใช่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟูองคดีเมื่อใดก็ได้  ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัตเิดียวกัน  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
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  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๑/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางมาลิน ี หน่อทอง             ผู้ฟูองคด ี

  เทศบาลเมืองบ้านหมี ่         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๙) 

  เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ทราบเหตุแห่งการฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งขณะน้ันศาลปกครองยังไม่เปิดท าการ จึงอาจนับแต่วันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๔๔ ที่ศาลปกครองเปิดท าการแล้วเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลาส าหรับยื่นฟูองคดี 
จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ที่ผู้ฟูองคดีน าคดีน้ีมาฟูองต่อศาลปกครอง เป็นเวลาถึง 
เจ็ดเดือนเศษ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันส าหรับการยื่นฟูองคดีแล้ว 
ศาลปกครองจึงไม่อาจรับค าฟูองไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเคยรับราชการเป็นครูประชาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๘๕ ซึ่งตามทะเบียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ได้ระบุว่าผู้ฟูองคดี  
ได้เคยรับราชการที่กระทรวงศึกษาธกิาร ตําแหน่งครโูรงเรยีนวัดบางกระพี้ และต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ทางราชการได้เปิดโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศโดยขอรับครูประชาบาล 
เข้าสอนตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ฟูองคดีจึงได้ขอโอนเข้ารับราชการเป็นครูที่โรงเรียน
เทศบาลบ้านหมี่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ และผู้ฟูองคดีเข้าใจว่าเป็นการโอน 
โดยการอนุมัติรับบําเหน็จเป็นกรณีพิเศษ เวลาราชการ สิทธิอื่นๆ มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง
ปัจจุบันผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการบํานาญ  ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้มีระเบียบว่าด้วย 
เงินช่วยค่าครองชพีผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งผู้ที่จะ
ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญจะต้องมีระยะเวลาการรับราชการ
ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป ผู้ฟูองคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีและสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๔๑ กรณีที่ผู้ฟูองคดีควรจะได้รับเงินค่าครองชีพตามระเบียบดังกล่าว 
เพราะหากนับระยะเวลาที่ผู้ฟูองคดีรับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ที่ผู้ฟูองคดีถูกให้ออกจากราชการฐานหย่อนความสามารถ รวมเวลาราชการของผู้ฟูองคดี
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ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี แต่ผู้ฟูองคดีได้รบัแจ้งว่าขาดคุณสมบัตทิี่จะได้เงินดังกล่าวเนื่องจากเวลา
ราชการไม่ถึง ๒๕ ปี เพราะไม่สามารถนับอายุราชการต่อเนื่องได้ตามหนังสือสํานักงาน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ และหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองโดยขอความเป็นธรรมจากศาล 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีประสงค์ที่จะฟูองผู้ถูกฟูองคดีเพราะเหตุ 
ไม่ยอมปรับอัตราเงินเดือนใหม่ตามคําสั่งรัฐบาล เป็นอัตราเดือนละ ๓ ,๐๐๐ บาท  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีกลับปรับเงินเดือนให้กับพนักงานครูที่อยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันถึง ๒ ราย 
โดยไม่ยอมปรับให้ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีได้กล่าวอ้าง 
ในคําฟูองและเอกสารประกอบคําฟูองว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองได้ปฏิเสธการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญโดยมิชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟูองคดีสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม พ.ร.บ. 
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนําคดีไปฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจ
วินิจฉัยคดีปกครองในขณะนั้น แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ใช้สิทธิดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
แต่ประการใด การนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยู่ในอํานาจการตรวจสอบของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าว
กฎหมายได้กําหนดระยะเวลาสําหรับการยื่นฟูองคดีภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่า 
ผู้ฟูองคดีได้ทราบเหตุแห่งการฟูองคดีตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นศาลปกครองยังไม่เปิดทําการ จึงอาจนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ที่ศาลปกครองเปิดทําการแล้วเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลาสําหรับยื่นฟูองคดี จนถึงวันที่ ๒๕ 
ตลุาคม ๒๕๔๔ ที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครอง เป็นเวลาถึงเจ็ดเดือนเศษ จึงเป็นการ
ยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันสําหรับการยื่นฟูองคดีแล้ว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับ 
คําฟูองไว้พิจารณาได้ สําหรับคําร้องอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีที่ว่า ผู้ฟูองคดีประสงค์ที่จะฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดี เพราะเหตุไม่ยอมปรับอัตราเงินเดือนใหม่ตามคําสั่งรัฐบาล เป็นอัตราเดือนละ 
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๓,๐๐๐ บาท นั้น เป็นความเข้าใจของผู้ฟูองคดีไปเองว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้ปรับอัตราเงินเดือน 
ให้กับพนักงานครูรายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาเงิน 
ค่าครองชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ มิใช่การปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานครู ผู้รับบํานาญ
ของราชการสว่นท้องถิ่นแต่ประการใด และปรากฏว่าพนักงานครูที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างก็ไม่ได้รับ
เงินช่วยค่าครองชีพเนื่องจากขาดคุณสมบัติเรื่องอายุราชการเช่นเดียวกันกับผู้ฟูองคดี การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา จึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายอําพล สิงหโกวินท์
นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
 



๑๒๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  สิบตํารวจโท อรุณ  ศิริสงัขส์ุนทร            ผู้ฟอูงคด ี

  ประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้อง
ปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๔๒  
     วรรคสอง และมาตรา ๔๙) 

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๕  

     วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้มีบทบัญญัติมาตราใดก าหนดระยะเวลา
บังคับให้ ก.ตร. ต้องพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษทางวิ นัยให้แล้วเสร็จเมื่อใด  
ซึ่งระยะเวลาอันสมควรที่จะถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอุทธรณ์เทียบเคียงได้จาก
ระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของฝุายปกครองตามที่บัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ระยะเวลาเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ ก.ตร. ได้รับอุทธรณ์ และผู้ฟูองคดีมีสิทธิยื่นฟูองคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดดังกล่าว ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ส าหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์มิได้ด าเนินการ
ฟูองคดีต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และ ก.ตร. ยังมิได้พิจารณาอุทธรณ์ 
ของผู้น้ันให้แล้วเสร็จ กรณีน้ีผู้อุทธรณ์อาจมีหนังสือร้องขอต่อ ก.ตร. ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือเร่งรัดการพิจารณาอุทธรณ์ของตนได้ และย่อมมีสิทธิน าคดี 
มาฟูองต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีหนังสือ
ร้องขอต่อ ก.ตร. หรือนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับหนังสือชี้แจงจาก ก.ตร. แต่เป็นค าชี้แจง 
ที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 



๑๒๘ 

 

 

  ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีเคยดํารงตําแหน่ง ผบ.หมู่  กก.ตชด.๔๔  
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ๑๔๔ หมู่ ๔ ตําบลวังใหญ่ อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา โดยผู้ฟูองคดีไดร้ับความเดอืดรอ้นหรือเสียหายจากคําสั่งให้ออกจากราชการ
ตามคําสั่งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยไม่เป็นธรรม 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนได้กระทําการ
สอบสวนโดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมาย ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและร่วมกันใช้
เอกสารปลอม จนเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีถูกให้ออกจากราชการ  ผู้ฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผล
การพิจารณา ผู้ฟูองคดีจึงนําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีโดยด่วน 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีได้ติดตามเรื่องที่ได้อุทธรณ์คําสั่งให้ออกจาก
ราชการ โดยได้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมต่อผู้ถูกฟูองคดีถึง ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕  
อีกทั้ง ได้ติดต่อสอบถามความคบืหน้าจากกองอุทธรณ์และร้องทุกขอ์ยู่เป็นประจํา แต่ได้รับ
คําตอบว่าขณะนี้เรื่องอยู่ที่นิติกร 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  แม้ว่าเรื่องของผู้ฟูองคดี 
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ตร. ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธกีารสําหรบัแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายของฝุายปกครอง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวกําหนดระยะเวลาบังคับให้ ก.ตร. ต้องพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยให้แล้วเสร็จ
เมื่อใดก็ตาม แต่การที่ ก.ตร. มิได้พิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร ผู้ฟูองคดีย่อมมีสิทธินําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้ตามนัยมาตรา ๔๒
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ในปัญหาว่า “ระยะเวลาอันสมควร” ที่จะถือเป็น
เกณฑ์ในเบื้องต้นว่า ก.ตร. ควรพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ฟูองคดีให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาเท่าใดนั้น เมื่อได้พิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของฝุายปกครองตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งไม่เกินสามสิบวัน ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง รวมกับระยะเวลาในการพิจารณา



๑๒๙ 

 

 

อุทธรณ์โดยผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งไม่เกินหกสิบวัน ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน รวมเป็นระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองทั้งสิ้น
ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นั้น แล้ว ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
เห็นว่า ระยะเวลาอันสมควรดังกล่าว ได้แก่ ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ก.ตร. ได้รับอุทธรณ์ 
ดังนั้น เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าว หากผู้ฟูองคดีประสงค์จะฟูองคดีต่อศาล
เพ่ือให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ ก.ตร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วแล้ว ผู้ฟูองคดีก็มีสิทธิยื่นฟูองคดีเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ต่อศาลได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องมีหนังสือร้องขอต่อ ก.ตร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือเร่งรัด 
การพิจารณาอุทธรณ์ของตนก่อนแต่อย่างใด แต่ผู้ฟูองคดีต้องยื่นฟูองคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันพ้นกําหนดดังกล่าวซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการฟูองคดีปกครองที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ สําหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยมิได้ดําเนินการฟูองคดีต่อศาล
ภายในกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และ ก.ตร. ก็ยังมิได้พิจารณา
อุทธรณ์ของผู้นั้นให้แล้วเสร็จ กรณีนี้ผู้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอาจมีหนังสือร้องขอต่อ 
ก.ตร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือเร่งรัดการพิจารณาอุทธรณ์ของตนได้ ผู้อุทธรณ์
คําสั่งลงโทษทางวินัยย่อมมีสิทธิร้องขอเป็นหนังสือเพ่ือให้ ก.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดได้อยู่ตลอดไป ในกรณีที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือร้องขอแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุที่ทําให้มีการพิจารณาล่าช้าหรือได้รับหนังสือชี้แจงแต่ผู้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ
ทางวินัยเห็นว่าไม่มีเหตุผล ผู้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยก็ย่อมมีสิทธินําคดีมาฟูองต่อศาลได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีหนังสือร้องขอต่อ ก.ตร. เพ่ือให้ 
ก.ตร. เร่งรัดการพิจารณาดงักล่าว หรือนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับหนังสือชี้แจงจากก.ตร. แต่เป็น
คําชี้แจงที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีโดยด่วน นั้น เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดี
ได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยให้ ก.ตร. พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรูเ้หตแุหง่การฟูองคดีในกรณีนี้ คือ วันที่พ้นกําหนดเกา้สิบวันนับแต่วันที่
ผู้ฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยต่อ ก.ตร.  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดี 
ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่



๑๓๐ 

 

 

รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดี ซึ่งเป็นการยื่นฟูองคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการ
ต่อไป 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 



๑๓๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางยุพิน  วณอังศธุร  ที ่๑           ผู้ฟูองคด ี
  นายชิงชัย  สรรคว์งศ ์ในฐานะผู้จดัการมรดก 
       ของนางชลิม้ หวานเสนาะ ที ่๒     

  กรมทางหลวง  ท่ี ๑  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๙ 
     วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๑ 
     และมาตรา ๒๕) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓ 
     มาตรา ๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙) 

  การที่ผู้ฟูองคดีได้ขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือสั่งแก้ไขจ านวนเงินค่าทดแทนหลังจากที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วน้ัน 
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจกระท าได้  ดังน้ัน จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ที่จะพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของผู้ฟูองคดีหรือไม่ก็ได้ แต่เน่ืองจากการวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้เสมอถ้าเห็นว่าค าสั่งน้ันเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดี
ต่ ากว่าค่าทดแทนที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรม



๑๓๒ 

 

 

ต่อผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการ
วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 
๗๗๓๕ เลขที่ดิน ๒๘ ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม (ท่าใหม่) จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 
๓ งาน ๘๕ ๙/๑๐ ตารางวา และที่ดินดังกล่าวได้ถูกเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สายกรุงเทพฯ-ตราด 
ตอนอําเภอแกลง-จันทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้น 
ได้กําหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีในอัตราไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๘๕,๙๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีได้รับค่าทดแทนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 
และยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ขอค่าทดแทนเพ่ิม 
ในอัตราไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ เพ่ิมค่าทดแทนที่ดิน
จากไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามคําขอของผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๓  ต่อมา ผู้ฟูองคดีทราบว่าที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งถูกเวนคืนได้รับ 
ค่าทดแทนจากการวินิจฉัยอุทธรณ์ในอัตราไร่ละ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรม จึงได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๓ แต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้ถกูฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
โดยอ้างว่า เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ขอเพ่ิมค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีแนวทางกําหนดค่าทดแทนที่ดินของ  
ผู้ฟูองคดีให้ในอัตราไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่มีอํานาจที่จะให้เงินค่าทดแทนเกินไปจาก
ความต้องการของผู้อุทธรณ์ซึ่งพอใจในราคาค่าทดแทนตามคําขอนั้นได้ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดี  
ในราคาไร่ละ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๗๓,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ จนถึงวันฟูองคิดเป็นดอกเบี้ย ๑,๔๑๐,๙๔๖ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๘๔,๐๔๖ บาท และให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟูองคดี 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๓,๔๗๓,๑๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟูองเป็นต้นไป 
จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีจะชําระเสร็จ  



๑๓๓ 

 

 

  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คดีนี้คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นได้กําหนด 
ค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีในอัตราไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๙๐๐ บาท 
ผู้ ฟูองคดี ได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว และได้อุทธรณ์ต่อผู้ ถูกฟูองคดีที่  ๒  
ขอค่าทดแทนเพ่ิมในอัตราไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดจันทบุรีประเมินราคาไว้ โดยเชื่อโดยสุจริตว่าน่าจะมีค่าเพียงเท่าราคาที่ประเมินนั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ตามคําขอของผู้ฟูองคดี  ต่อมา 
ภายหลังผู้ฟูองคดีได้ไปติดต่อเพ่ือขอรับเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นจึงได้ทราบว่าที่ดินแปลง
ข้างเคียงซึ่งถูกเวนคืนได้รับค่าทดแทน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจึงได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามนัยมาตรา ๒๘ วรรคสาม 
แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งได้ตราเพ่ิมขึ้นตามประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่  ๔๔ ข้อ ๔ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔  
ได้ให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่จะสั่งแก้ไขจํานวนเงินเสียใหม่ได้ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
กลับปฏิเสธที่จะใช้อํานาจนั้น โดยอ้างว่าผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ขอเพ่ิมค่าทดแทนเป็นไร่ละ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีแนวทางกําหนด 
ค่าทดแทนของผู้ฟูองคดีไว้ให้ในอัตราไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่มีอํานาจที่จะให้เงิน 
ค่าทดแทนเกินไปจากความต้องการของผู้อุทธรณ์ซึ่งพอใจในราคาค่าทดแทนตามคําขอนั้นได้ 
ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายขาดประโยชน์อันพึงได้ตามสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย  
จึงได้นําคดีมาฟูองต่อศาล การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดีไม่อยู่ในฐานะผู้ที่
ได้รับความเดอืดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ผู้ฟูองคดียังไม่
เห็นพ้องด้วย เมื่อผู้ฟูองคดีทราบข้อเท็จจริงอันเกิดขึ้นใหม่แล้วได้โต้แย้งและเรียกร้อง  
ค่าทดแทนเพ่ิมเติมตามความเป็นจริงจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แต่ได้รับการปฏิเสธ และจนถึง
บัดนี้ผู้ฟูองคดีก็ยังไม่ได้ยอมรับเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
แต่อย่างใด และการที่หน่วยงานของรัฐกําหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีต่ํากว่า  
ความเป็นจริง แต่กําหนดค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงสูงกว่า ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดี  
ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิที่จะนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองกลางได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ขอให้ 



๑๓๔ 

 

 

ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองกลางเป็นรับคําฟูอง
ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การวินิจฉัยอุทธรณ์เงิน 
ค่าทดแทนของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
๒๕๓๐ ถือเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีจึงมีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายหรือความเหมาะสม  
เพ่ือกําหนดเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๔๙  
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕  
แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๓ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟูองคดีได้ขอความ
เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือสั่งแก้ไขจํานวนเงิน 
ค่าทดแทนหลังจากที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจกระทําได้  ดังนั้น 
จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของผู้ฟูองคดีหรือไม่
ก็ได้ แต่เนื่องจากการวินิจฉยัอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ถือเป็นคําสั่งทางปกครองซึ่งผู้ถูกฟูองคดี
ที่ ๒ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้เสมอถ้าเห็นว่าคําสั่งนั้นเป็นไปโดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนให้แก่
ผู้ฟูองคดีต่ํากว่าค่าทดแทนที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นการกระทําที่ไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ฟูองคด ีผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการวินิจฉัย
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้ว่าเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมจะได้แจ้งผลการพิจารณาเพ่ิมเงินค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เต็มตามจํานวน
ที่ผู้ฟูองคดีมีคําขออุทธรณ์เพ่ิมค่าทดแทนไว้ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๔๓ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อไร ต่อจากนั้น 
ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แขวงการทางจันทบุรีให้ไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวเมื่อวันที่ 
๑๘ ตลุาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีจึงทราบว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จ่ายค่าทดแทนแก่กลุ่มเจ้าของที่ดินที่
อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟูองคดีซึ่งมากกว่าที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีถึงไร่ละ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
จึงต้องถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนับแต่นั้น  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่า
ตนเองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อันเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตาม



๑๓๕ 

 

 

กฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และได้ยื่นฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงอยู่ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้น
ดําเนินการต่อไปหากผู้ฟูองคดีชําระค่าธรรมเนียมศาลถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นสมควรกําหนด 
  องค์คณะ  นายธงชัย ลําดับวงศ์ นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 



๑๓๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางแหมม่  อ้นนา            ผู้ฟูองคด ี

  นายอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 
 พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     (มาตรา ๙ (๑๐) มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) 
     และมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  
     ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๗) 

  เมื่อพิจารณาค าขอให้ศาลมีค าสั่งชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาล แล้วเห็นว่า  
การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคัน 
หมู่ที่ ๔ แทนต าแหน่งที่ว่างลงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ท าให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถ 
ลงสมัครรับเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ เน่ืองจากยังคงเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม ผู้ฟูองคดี
จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และจะเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไปจากการ
กระท าดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดี  ดังน้ัน ค าฟูองจึงมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะน า
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองตามที่ขอน้ันมาใช้ได้ ประกอบกับการขาดสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคันเพียงหน่ึงคน ย่อมไม่น่าจะมีผลกระทบถึงขั้นที่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรคต่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคัน หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคันทั้งหมดที่มีอยู่  นอกจากน้ี ในกรณีที่ศาล
มิได้ก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่ผู้ฟูองคดีตามค าขอ 
แล้วต่อมาศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นค าพิพากษาที่เป็นคุณ
แก่ผู้ฟูองคดี กรณีนี้จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาตามมาในภายหลัง
เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างลงแล้ว  
กรณีจึงมีเหตุที่ศาลจะก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 



๑๓๗ 

 

 

ก่อนการพิพากษา โดยมีค าสั่งให้ชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีน้ี ตามมาตรา ๖๖ 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน 
หมู่ที่ ๔ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งลงวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ เนื่องจากผู้ฟูองคดีมีพฤติกรรมเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน และมี
พฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ทั้งที่ผู้ฟูองคดีไม่เคยมีประวัติและ
ไม่เคยได้รับทราบว่ามีการร้องเรียนผู้ฟูองคดีในเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีไม่เคย
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟูองคดีทราบและไม่เคยตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนไม่เคย
เรียกผู้ฟูองคดีไปพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจรงิแต่อย่างใด จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล
มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ และขอให้มีคําสั่งชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาล 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ออกไปจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีนี้ 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ โดยมิได้มีการแจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ทราบข้อกล่าวหา และผู้ฟูองคดีมิได้มีโอกาสโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตน นั้น 
เนื่องจากกรณีนี้มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามไว้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟูองคดีถูกร้องเรียนว่าเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน
และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด หากมีการแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบถึงข้อกล่าวหา จะก่อให้เกิด
ผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ และการที่ตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพียงคนเดียว ย่อมทําให้โอกาสในการได้รับการจัดทําบริการ
สาธารณะจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคันลดน้อยลงเพราะขาดเสียงสนับสนุน 
นอกจากนี้ อาจทําให้ผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขาดเสถียรภาพในการบริหารงาน 
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และยังทําให้การจัดทําบริการสาธารณะหรือการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
วังคันชะงักงัน  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ชะลอ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปก่อน 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่มาตรา ๖๖ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ได้บัญญัติให้การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
มาตรการหรอืวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา จะต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่  
การบริหารงานของรัฐ ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดให้นําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคําขอ เงื่อนไขในการออกคําสั่ง
ของศาล และผลของคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยอนุโลม  ดังนั้น การกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาสําหรับคดีนี้  จึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
สองประการ คือ ประการที่หนึ่ง คําฟูองต้องมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ โดยต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า ผู้ถูกฟูองคดีตั้งใจ 
จะกระทําซ้ําหรือกระทําต่อไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญาหรือการกระทําที่ถูกฟูองร้อง หรือ 
ผู้ฟูองคดีจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดี และ
ประการที่สองจะต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ เมื่อพิจารณาคําฟูองที่มีคําขอให้
ศาลมีคําสั่งชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปจนกว่า
จะมีคําพิพากษาของศาล แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ แทนตําแหน่งที่ว่างลงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖  
ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากยังคงเป็นผู้ที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ประกอบมาตรา ๙ (๑๐) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และ 
จะเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไปจากการกระทําดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดี  ดังนั้น คําฟูองจึงมีมูล
และมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ มีประเด็น 
ที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐหรือไม่ นั้น 
เห็นว่า แม้ว่ามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
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๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละสองคน 
ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น  
แต่เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ย่อมต้องถือว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนเป็นผู้แทนของราษฎรทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนั้น โดยมิได้จํากัดความเป็นผู้แทนของราษฎรเพียงเฉพาะหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใด 
ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในกรณีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน ที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ เนื่องจาก
เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศลีธรรมแล้ว การขาดสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคันเพียงหนึ่งคน ย่อมไม่น่าจะมีผลกระทบถึงขั้นที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลวังคันทั้งหมดที่มอียู่  นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมิไดก้ําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่ผู้ฟูองคดีตามคําขอ แล้วต่อมาศาลมีคําพิพากษาให้ 
เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นคําพิพากษาที่เป็นคุณแก่ผู้ฟูองคดี กรณีนี้จะเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการบังคับคดตีามคาํพิพากษาตามมาในภายหลังเมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลแทนตาํแหน่งที่ว่างลงแล้ว ฉะนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคําสั่งให้ชะลอการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ชะลอการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคัน หมู่ที่ ๔ ออกไปจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ในคดีนี้ 
  องค์คณะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๕/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายสันติชัย  อาภรณศ์รี  ที ่๑ กบัพวกรวม ๖ คน         ผู้ฟูองคด ี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  แม้ผู้ฟูองคดีจะได้ทราบกฎระเบียบของผู้ถูกฟูองคดีว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๔ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟูองคดีจะจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ศูนย์
รังสิตตลอด ๔ ปี จนจบการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๓๙ 
ในขณะที่สมัครเข้าศึกษาแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่าศูนย์รังสิตยังไม่มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ การให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
๒๕๔๔ ที่จะขึ้นชั้นปีที่  ๒ ต้องไปเรียนที่ศูนย์รังสิต จึงเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ 
ทางการศึกษาและย่อมท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพอันส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของการศึกษา ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของ 
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมติของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  ๑ ของผู้ถูกฟูองคดี 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๔๔)  
ที่จะขึ้นชั้นปีที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ เรียนที่ศูนย์รังสิต ซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานีในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ต่อไป ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถกลับมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าพระจันทร์ได้ โดยที่ศูนย์รังสิตยังไม่มีความพร้อม
หลายประการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ที่จะใช้ในการเรียนการสอน ห้องสมุดอุปกรณ์
สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน บุคลากร และการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน เป็นต้น จึ งทําให้การ เรียนการสอนไม่มี ประสิทธิภาพและ 
ยังเพ่ิมภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา  นอกจากนี้  ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ กําหนดให้มีกระบวนการควบคุมการจดทะเบียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยให้จด
ทะเบียนเรียนได้เฉพาะในรายวิชาที่เปิดสอนที่ศูนย์รังสิต และห้ามมิให้จดทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ จึงทําให้เกิดความเสียหายต่อ
คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ เ ป็ น ก า ร จํ า กั ด สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ของนักศึกษา  อีกทั้ง ยังทําให้เกิดข้อจํากัดในการเลือกจดทะเบียนรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร เนื่องจากไม่สามารถเลือกเรียนได้ตามแผนการศึกษาที่ได้วางไว้  ซึ่งการกําหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กระทําไปโดยใช้ดุลพินิจที่มิชอบ เพราะมิได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบในด้านคุณภาพทางการศึกษา และผลกระทบด้านอื่นๆ อย่างเ พียงพอ และ 
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของโครงการย้ายการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปที่ศูนย์รังสิต
ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย จึงเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟูองคดี
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์๒๕๔๕ โต้แย้งมติดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉย ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ และมติ 
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาทั้งสองข้อหาและให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของผู้ฟูองคดีไม่จําเป็นต้อง
พิจารณา 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังและนํามาใช้
ประกอบในการพิจารณาคําฟูองข้อหาที่หนึ่ง นั้น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจาก
การกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะต้องไปเรียนที่ศูนย์รังสิตนั้นเกิดจากมติ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๓๙ และมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๒ มิใช่เกิดจากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังตามคําให้การของผู้ถูกฟูองคดี  โดยระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเพียงการนํามติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดังกล่าวมาแจ้งให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทราบเท่านั้น และถึงแม้ว่าผู้ฟูองคดีทั้งหก
จะได้ทราบถึงระเบียบดังกล่าวก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตาม แต่ก็มิได้
หมายความว่าผู้ฟูองคดีทั้งหกได้แสดงความยินยอมไว้ล่วงหน้าในความเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการใช้ดุลพินิจ
ที่ไม่เหมาะสม  อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีทั้งหกไม่เคยมีโอกาสได้ทราบมาก่อนเลยว่า การจัด 



๑๔๒ 

 

 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ศูนย์รังสิตยังมีปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ มากมาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอย่างรุนแรง จนได้รับการคัดค้านจากนักศึกษาและ
อาจารย์ส่วนข้างมากของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีจะอ้างว่านักศึกษาทั่วไป
รวมทั้งผู้ฟูองคดีรู้ว่ามีระเบียบกําหนดให้ต้องศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ที่ศูนย์รังสิต 
มาปฏิเสธความรับผิดชอบในความไม่เหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต
ไม่ได้  นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่มีข้อความใด
กําหนดว่าความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟูองคดีจะต้องมากถึงขนาดใดจึงจะเพียง
พอที่จะนํามากล่าวอ้างเพ่ือฟูองคดีต่อศาลปกครองได้  เหตุผลของศาลปกครองชั้นต้น 
จึงเป็นเหตุผลที่นอกเหนือไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย และการที่ศาลปกครองชั้นต้น
เห็นว่า มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญามีอํานาจดําเนินการได้โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง  ดังนั้น การจัดสอนระดับ
ปริญญาตรีที่ศูนย์รังสิตของผู้ถูกฟูองคดีจึงเป็นการตัดสินใจทางการบริหารซึ่งผู้ถูกฟูองคดี 
มีดุลพินิจได้ตามที่เห็นควร นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า อํานาจดังกล่าวมิไดห้มายความไปไกลถึงวา่
ผู้ถูกฟูองคดีจะมีอํานาจดําเนินการใดๆ หรือมีคําสั่งใดๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ โดยไม่คํานึงถึง
ความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ต้องรับผลจากคําสั่งทางปกครอง หรือโดยไม่ต้องคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าเป็นการ
สร้างภาระให้เกิดกับผู้ต้องรับคําสั่งทางปกครองจนเกินสมควร หรือโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่า
ได้ใช้ทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติให้เป็นผลดีได้ยิ่งกว่าหรือไม่ แต่ประการใด 
ดังนั้น การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการบริหารของผู้ถูกฟูองคดีจึงยังต้องอยู่ใน
ขอบเขตของการตรวจสอบของศาลปกครอง 
  สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาที่สอง นั้น คําวินิจฉัย
ดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีได้นําเอามติของ
ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
ไปดําเนินการควบคุมการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเป็น
กรณีที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นกรณีที่ศาลปกครองสามารถกําหนดคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้เนื่องจากการมีคําสั่งควบคุม
การลงทะเบียนของผู้ถูกฟูองคดมีีผลเปน็การจํากดัสิทธขิองนักศึกษาทั่วไปในการเลือกเรยีน
วิชาในระดับชั้นปีต่างๆ ที่เคยมีมาแต่เดิม ตามหลักเสรีภาพในการศึกษาและหลักสิทธิ 



๑๔๓ 

 

 

อัตวินิจฉัยในการกําหนดจัดกระบวนการเรียนตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละคน 
อีกทั้ง บทบัญญัติในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่มีข้อความใด
ระบุว่าการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองที่จะนํามาฟูองต่อ 
ศาลปกครองได้จะต้องเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น  นอกจากนี้ คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาของศาลปกครอง 
ชั้นต้นยังเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยหลักการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง เนื่องจาก
ศาลปกครองชั้นตน้ได้มคีําสั่งให้นัดไตส่วนคําร้องขอบรรเทาทุกขช์ั่วคราวและเรยีกให้คู่กรณี
ทําคําชี้แจงเพ่ิมเติมแล้ว จึงเห็นได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นได้ดําเนินการตรวจพิจารณาคําฟูอง 
ตามข้อ ๓๕ ข้อ ๓๗ และข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วว่า เป็นคําฟูองที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะดําเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา
ในเวลาต่อมานั้น คําสั่งดังกล่าวจึงมิชอบ และได้วินิจฉัยเกินเลยไปกว่าการพิจารณาความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของคําฟูอง โดยมีการรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงในคําฟูอง
และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการไต่สวนคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว มาวินิจฉัยในประเด็น  
ข้อพิพาทแห่งคดีโดยตรง กล่าวคือ ได้มีการวินิจฉัยโดยรับฟังจากคําชี้แจงของผู้ถูกฟูองคดี
ซึ่งผู้ฟูองคดีไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบทําคําโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานเพ่ือหักล้าง  
ข้อกล่าวอ้างตามคําชี้แจงของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวได้  ซึ่งหากผู้ฟูองคดีได้มีโอกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานแล้ว ผู้ฟูองคดีสามารถแสดงหลักฐานและข้อเท็จจริงให้เห็นได้ว่า  
คําชี้แจงของผู้ถูกฟูองคดีคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและเหตุผล อันจะมีผลทําให้ผลการ
วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปได้   ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง 
ยกคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณาต่อไป และให้ส่งสํานวนกลับไปดําเนินกระบวนพิจารณาในองค์คณะตุลาการ 
ศาลปกครองชั้นต้นอื่นซึ่งมิใช่องค์คณะเดิมที่ได้มีคําสั่งดังกล่าว 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดี
ได้กําหนดในระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๔๔ ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟูองคดีจะจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรทีั้งหมดที่ศนูย์รงัสิตตลอด ๔ ปีจนจบการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๓๙ และผู้ฟูองคดีได้ทราบกฎระเบียบดังกล่าวในขณะที่สมัครเข้าศึกษาแล้วก็ตาม 
ต่อมา เมื่อผู้ฟูองคดีได้เข้าเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟูองคดีแล้ว สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้มีมติครัง้ที่ ๘/๒๕๔๔ และที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ 



๑๔๔ 

 

 

ดังกล่าว ผู้ฟูองคดีก็สามารถนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่าศูนย์รังสิต 
ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ เช่น อาคารสถานที่ที่จะใช้ในการ
เรียนการสอน ห้องสมุดอุปกรณ์สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน
บุคลากร และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน จนสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติครั้งที่ 
๕/๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาความพร้อมขึ้น การให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นนักศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๔๔ ที่จะขึ้นชั้นปีที่ ๒ ต้องไปเรียนที่ศูนย์รังสิต จึงเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ทางการศึกษาและย่อมทําให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
ของการศึกษา ผู้ ฟูองคดีจึงเป็นผู้ ได้ รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมติของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าวแล้ว 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายธงชัย ลําดับวงศ ์ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 



๑๔๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  พลอากาศตรี ภุชงค์  สุนทรธัย                ผู้ฟูองคด ี

  คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  แม้ว่ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจะมิใช่ส่วนราชการ หรือมิใช่
รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตาม แต่ก็เป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารเงิ นกองทุนของ
ข้าราชการ จึงมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนดังกล่าวปฏิเสธไม่อนุญาตให้ 
ผู้ฟูองคดีลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จึงถือได้ว่า 
เป็นค าสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการ
กระท าหรือการงดเว้นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว และตราบใดที่ผู้ฟูองคดียังคง
เป็นสมาชิกกองทุนอยู่ ผู้ฟูองคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีเป็นข้าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนเกษียณอายุราชการได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๐ โดยสําคัญผิดจากการโฆษณาที่เชิญชวนให้ข้าราชการ
ทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวว่า เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วบําเหน็จบํานาญ 
ไม่ลดลง แต่กลับได้เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ ผู้ฟูองคดีได้เคยประสานไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
และได้รับคําอธิบายว่า สูตรการคํานวณของระบบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ นั้น 
ข้าราชการจะได้รับบําเหน็จบํานาญจากระบบกองทุนดังกล่าวมากกว่าระบบบําเหน็จ
บํานาญที่มีอยู่เดิม ซึ่งหลังจากที่ผู้ฟูองคดีได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจนเกษียณอายุราชการ  



๑๔๖ 

 

 

ในปัจจุบันผู้ฟูองคดียังไม่ได้รับเงินตามที่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกล่าวอ้าง  
ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ เพ่ือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ ขอทราบผลการพิจารณาการขอลาออกจากสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ รวมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ขอให้พิจารณาทบทวนการเพิกถอน
คําสั่งทางปกครอง (การเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ) ซึ่งกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ และลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๔๔ แจ้งว่าไม่สามารถให้ผู้ฟูองคดีลาออกจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้
กองทัพอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟูองคดีจึงต้องหักเงินเดือนของผู้ฟูองคดี  
เข้ากองทุนดังกล่าวต่อไป ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และแจ้งให้ทราบว่าเอกสารและตัวเลข
จากการคํานวณในวนัที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งดําเนินการโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ได้ระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นเพียงการประมาณการและใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น  
ส่วนการที่เงินบํานาญลดลงเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับสูตรในการคํานวณเงินบํานาญ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีจะได้รับเงินชดเชย เงินประเดิม และผลประโยชน์ตอบแทนอีกจํานวนหนึ่งด้วย 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการไม่มีอํานาจพิจารณาเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้เพราะ
การสมัครเป็นสมาชิกเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สมัครกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดี
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนการเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการของผู้ฟูองคดีนับแต่วันสมัครเป็นสมาชิก และขอให้กองทุนฯ คืนเงินสะสม
จํานวนประมาณ ๖,๕๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดี
เกษียณอายุราชการจนกว่าผู้ถูกฟูองคดีจะชําระเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น  และขอให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ตั้งแต่วันที่ผู้ฟูองคดีเกษียณอายุราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๓) เป็นต้นไป 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ในหลักกฎหมายมหาชนนั้นมิได้คํานึงถึงหลักความ
สมัครใจของคู่กรณีแต่อย่างใด การยินยอมสมัครใจผูกพันตามคําสั่งทางปกครองหรือ 
นิติกรรมทางปกครองนั้น มิใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสําคัญที่ทําให้ผู้ฟูองคดีต้องหมดสิทธิ  
ในการฟูองคดีตามหลักกฎหมายมหาชน การยกเงื่อนไขเรื่องความเดือดร้อนหรือเสียหาย



๑๔๗ 

 

 

เพ่ือไม่รับคําฟูองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายมหาชน และเห็นว่าการเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี  
ตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น มิได้คํานึงถึงความสมัครใจในการทํา
นิติกรรม เนื่องจากได้กําหนดความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ด้วย  
ซึ่งเงื่อนไขเช่นนั้นจะเกิดจากความสมัครใจหาได้ไม่และเห็นว่าการสมัครใจเกิดจากเอกสาร
ของฝุายปกครอง ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ และเหตุของความเดือดร้อนหรือ
เสียหายเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่เกิดจาก
ความสมัครใจทํานิติกรรมของผู้ฟูองคดีเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นก่อนการสมัครใจทํานิติกรรม และถือว่าเป็นการใช้อํานาจ
โดยบิดเบือน (Abuse of power) หรือบิดผันเกินขอบเขตหรือเกินวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ขัดหลัก Ultra vires และหลักเอารัดเอาเปรียบ กับทั้งศาลปกครองกลางได้ให้
ความเห็นไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลแพ่งและศาลปกครองกลาง
ตามความเห็นที่ ๑๒/๒๕๔๔ ว่า คดีที่ผู้ฟูองคดีฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟูองคดี
ลาออกจากกองทุนบําเหน็จบํานาญเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น
คดีพิพาทที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงได้ถอนฟูองจากศาลแพ่งมาฟูองที่ศาลปกครอง ผู้ฟูองคดีจึงเป็น
ผู้มีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากความเดือดร้อน
เสียหายเกิดขึ้นหลังจากผู้ฟูองคดีสมัครเป็นสมาชิกแล้ว และเกิดจากเอกสารที่ผู้ถูกฟูองคดี
จัดทําขึ้นมีข้อผิดพลาดและบกพร่องอย่างรุนแรงในเรื่องการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
ที่แสดงไว้ว่า หากผู้ฟูองคดีสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ส่วนต่างของบํานาญในระบบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการและระบบปัจจุบันจะต่างกันเพียง ๒,๓๘๗ บาท ต่อเดือน  
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าต่างกันถึง ๑๒,๔๒๘.๗๔ บาท ต่อเดือน และเมื่อเปรียบเทียบเงิน
ผลประโยชน์ในเอกสารแล้ว เห็นว่า ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจะน้อยกว่า
ระบบปัจจุบันเป็นเงิน ๘,๕๕๕.๔๑ บาท ต่อเดือน ซึ่งถ้าเก็บเงินส่วนต่างนี้ไว้  ๑๔ ปี 
ตามระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจะเก็บเป็นเงินได้ ๔๗๙,๑๒๐ บาท ในขณะที่
ระบบบํานาญปัจจุบันจะเก็บเงินได้ ๒,๐๘๘,๐๒๘ บาท แสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงไม่ได้
เป็นไปตามเอกสาร ซึ่งตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๗ 
ถึงมาตรา ๓๑ ได้วางหลักให้มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้คู่กรณีทราบในกรณีที่คําสั่ง 
ทางปกครองมีผลเป็นการจํากัดสิทธิคู่กรณีและต้องแจ้งให้ทราบอย่างเพียงพอ เช่น  
เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลาออกไม่ได้หรือหากมีอายุราชการเหลือ ๓-๕ ปี ไม่สมควร
เป็นสมาชิกเพราะได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า เป็นต้น มิใช่แจ้งเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ 



๑๔๘ 

 

 

ฝุายเดียวเพ่ือต้องการให้มีการสมัครสมาชิกเป็นจํานวนมาก ข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็น
ข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริง  ดังนั้น การสมัครเป็นสมาชิกของผู้ฟูองคดีจึงเป็นการแสดงเจตนา
โดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งนิติกรรม คือ สําคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุ
แห่งนิติกรรม ทําให้คําสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ และยกขึ้นอ้างได้เสมอ  นอกจากนั้น 
คําสั่งทางปกครองดังกล่าวยังขัดต่อหลักกฎหมายมหาชน เรื่อง หลักของความได้สัดส่วน
และถ้ายังคงบังคับตามคําสั่งดังกล่าวต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อผู้ฟูองคดีมากขึ้น  
และที่สําคัญสามารถเพิกถอนได้ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทําให้ข้อเท็จจริง 
ที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือถ้าคําสั่งทางปกครองได้ออกโดย
อาศัยข้อเท็จจริงใดหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคู่กรณี ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง
ของการมีพยานหลักฐานใหม่และมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่กรณี โดยเห็นได้จากจํานวนเงินที่แตกต่างกันในเรื่องการรับบํานาญของ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและระบบปัจจุบัน และผู้ฟูองคดีได้เคยอุทธรณ์
ภายในฝุายปกครองแล้วแต่กลับเพิกเฉย หรืออาจเพิกถอนโดยใช้อํานาจตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็น
การให้ประโยชน์ ในกรณีที่คําสั่งนั้นทําขึ้นโดยการแสดงข้อความที่ปกปิดข้อความจริง 
ซึ่งควรบอกให้แจ้ง อาจเพิกถอนเมื่อใดก็ได้ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดี
เป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี ตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และมีคําสั่งให้ 
ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีนี้ไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ตามมาตรา ๔๒ บัญญัติว่า 
ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจ 
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติ 
ข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง  
คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีฟูองว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการสมัคร 
เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แต่เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้ฟูองคดีต้องเสียสิทธิ
ประโยชน์เป็นเงินจํานวนมาก โดยเงินบาํเหนจ็บํานาญที่ไดร้ับลดนอ้ยลง แตกต่างกับการที่ไม่เป็น
สมาชิกซึ่งได้รับเงินบําเหน็จบํานาญมากกว่า ผู้ฟูองคดีจึงยื่นหนังสือขอลาออกจากการ 



๑๔๙ 

 

 

เป็นสมาชิกกองทุน แต่ผู้ถูกฟูองคดีแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่มีอํานาจให้ผู้ฟูองคดีลาออกจากการ 
เป็นสมาชิก เนื่องจากการเปน็สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อออกจากราชการเท่านั้น โดยเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙  
ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าตราบใดที่ผู้ฟูองคดียังคงเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ ผู้ฟูองคดีย่อมเป็นผู้ได้รับ 
ความเดือดรอ้นหรอืเสียหายหรอือาจจะเดอืดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกบั
เมื่อพิจารณาสถานะของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว แม้ว่ากองทุนดังกล่าวจะมิใช่
ส่วนราชการ หรือมิใช่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตาม  
แต่ก็เป็นหน่วยงานที่ไดร้ับมอบหมายให้ดาํเนินกิจการทางปกครองเกีย่วกบัการบรหิารเงินกองทุน
ของข้าราชการ จึงมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนดังกล่าวปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้ฟูองคดี
ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จึงถือได้ว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง
ที่ส่งผลกระทบให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําหรือการงดเว้น 
การกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว และโดยที่กรณีนี้ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี
ปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 



๑๕๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายลี  สายมายา                 ผู้ฟูองคด ี

  กรมทีด่ิน  ท่ี ๑       
  กระทรวงมหาดไทย  ท่ี ๒ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ี ๓         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
     มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

  การที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีค าสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ และค าสั่ง
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ แจ้งให้มารดาของผู้ฟูองคดีออกจากที่ดินพิพาทภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันได้รับค าสั่ง แต่มารดาของผู้ฟูองคดีเพิกเฉย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงจับกุม
บริวารของมารดาผู้ฟูองคดีและด าเนินคดีข้อหาบุกรุก เห็นได้ว่าผู้ฟูองคดีทราบเหตุ  
แห่งการฟูองคดีน้ีอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เมื่อปรากฏว่า
ขณะน้ันยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครองที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งเกี่ยวกับ
คดีปกครอง มารดาของผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิของตนฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม 
หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายในขณะน้ัน แต่มารดาของผู้ฟูองคดีก็มิได้ด าเนินการดังกล่าว 
จนพ้นระยะเวลาการฟูองคดีและร้องทุกข์แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นค าฟูองต่อศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งพ้นก าหนดเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นบุตรของนาง บ.  ต่อมา นาง บ. มารดาของ
ผู้ฟูองคดีได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย 
ขณะที่มารดาของผู้ฟูองคดียังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดิน 
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่ ๑๙๒๐ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน 
๖๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่ดินดังกล่าว  



๑๕๑ 

 

 

มารดาของผู้ฟูองคดีได้ครอบครองและทําประโยชน์มาก่อนออกหลักฐานหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ดังกล่าว  ต่อมา ทางราชการโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ 
โคกหนองอีเลิง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๑ ทับที่ดินของมารดาของผู้ฟูองคดี จํานวนเนื้อที่ 
๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ 
และคําสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ แจ้งให้มารดาของผู้ฟูองคดีพร้อมด้วยบริวาร 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงภายในกําหนด ๓๐ วัน 
นับแต่วันได้รับคําสั่ง มารดาของผู้ฟูองคดีเพิกเฉย จึงถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมบริวาร
มารดาของผู้ฟูองคดีดําเนินคดีข้อหาบุกรุก เป็นเหตุให้มารดาของผู้ฟูองคดีเกิดความกลัว  
ต่อเจ้าหน้าที่จึงไม่กล้าเข้าไปทํานาตั้งแต่บัดนั้น  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีกับพวก
ที่เสียสิทธิได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอําเภอสมเด็จ ว่า ที่สาธารณประโยชน์
โคกหนองอีเลิงรุกล้ําเอกสารสิทธิของมารดาของผู้ฟูองคดี และนายอําเภอสมเด็จได้มีคําสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดี
ยังไม่ได้รับคําตอบที่แน่ชัด และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีได้มอบอํานาจ
ให้ทนายความไปยื่นคําขอตรวจสอบเอกสารที่สํานักงานที่ดิน พบว่า ที่สาธารณประโยชน์
โคกหนองอีเลิงเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่นาของมารดาของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม  
ได้เพิกถอนสิทธิหนังสือรับรองการทําประโยชนข์องมารดาของผู้ฟูองคดี อันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่มารดาของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลพิพากษา 
เพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิง ที่ได้ออกทับที่ดิน
ของมารดาของผู้ฟูองคดี และมีคําสั่งยกเลิกการเพิกถอนสิทธิหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ของมารดาของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเพ่ิงทราบความจริงว่าที่ดินตามหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงที่รุกล้ําที่ดินที่มีหนังสือรับรอง  
การทําประโยชน์ของมารดาผู้ฟูองคดีที่ถูกผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามเพิกถอน นั้น เป็นหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผิดจากตําแหน่งระวางรูปถ่าย
ทางอากาศและผู้ฟูองคดีเพ่ิงทราบเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คดีของผู้ฟูองคดี 
จึงไม่ขาดอายุความ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 



๑๕๒ 

 

 

  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาท
โดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกจากมารดาผู้ตาย อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ท่ี ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิง เมื่อวันที่ 
๔ กันยายน ๒๕๒๑ ทับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนข์องมารดาผู้ฟูองคดี และได้มีการ
เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดินของมารดาผู้ฟูองคดี โดยมีคําขอให้ศาลปกครอง
พิพากษาเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงและยกเลิก
การเพิกถอนสิทธิหนังสือรับรองการทําประโยชน์ของมารดาผู้ฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างถึง
พฤติการณ์ของผู้ถูกฟูองคดีว่าใช้อํานาจตามกฎหมายออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินของ
มารดาผู้ฟูองคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้อํานาจเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
(น.ส. ๓ ก.) ของมารดาผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึ่งเป็นการ
โต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นประเด็นหลัก ข้อพิพาทในคดีนี้
จึงเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  แต่อย่างไรก็ดี ศาลปกครองจะรับคดีพิพาท
ลักษณะนี้ไว้พิจารณาก็ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๒๒ และคําสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ แจ้งให้มารดาของผู้ฟูองคดีออกจากที่ดินพิพาท
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมารดาของผู้ฟูองคดีเพิกเฉย 
เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจับกุมบริวารของมารดาผู้ฟูองคดีและดําเนินคดีข้อหาบุกรุก ก็เห็นได้ว่า 
ผู้ฟูองคดีทราบเหตุแห่งการฟูองคดีนี้อย่างช้าที่สุดก็คือวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นั่นเอง เมื่อปรากฏว่าขณะนั้นยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครองที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเกี่ยวกับคดปีกครอง นาง บ. มารดาของผู้ฟูองคดกี็ชอบที่จะใช้สิทธิ
ของตนฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งเป็นองค์กร 
ที่มีอํานาจในการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในขณะนั้น แต่นาง บ. มารดาของผู้ฟูองคดี
ก็มิได้ดําเนินการดังกล่าว จนพ้นระยะเวลาการฟูองคดีและร้องทุกข์แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นคําฟูอง
ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งพ้นกําหนดเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๔๙  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าได้ทราบความจริงจากระวางรูปถ่าย
ทางอากาศว่าที่สาธารณประโยชน์โคกหนองอีเลิงเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่นาของมารดา 
ผู้ฟูองคดี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของ 



๑๕๓ 

 

 

ผู้ฟูองคดีดังกล่าว จึงหาเป็นเหตุทําให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิที่จะนําคดีที่พ้นกําหนดเวลาฟูองคดีตามที่
กฎหมายกําหนดมาฟูองต่อศาลได้ไม่ เมื่อการฟูองคดีนี้มิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุ
จําเป็นอื่นที่ศาลปกครองจะรับเรื่องไว้พิจารณา ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และมิใช่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล
อื่นที่จะยื่นฟูองคดีเมื่อใดก็ได้  ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน 
ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีไว้พิจารณาได้ 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม 



๑๕๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายเศวต  เวียนทอง                 ผู้ฟูองคด ี

  ผู้จัดการฝุายปฏิบตัิการภาคเหนือ 
       (ผู้จัดการสํานกังานบริการโทรศัพท์เชียงใหม่ ๔ เดิม) ที่ ๑  
  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
       (ผู้อํานวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เดิม) ที่ ๒  ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)) 

  การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ฟูองคดีช าระเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ แต่ผู้ฟูองคดีและบริวารไม่เคยใช้
บริการออดิโอเท็กซ์ ผู้ฟูองคดีจึงไม่ช าระค่าบริการส่วนน้ี ส่วนค่าเช่าโทรศัพท์และ
ค่าบริการอื่นได้ช าระแล้ว น้ัน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
อันเน่ืองมาจากสัญญาเช่าโทรศัพท์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นคดี
พิพาททางแพ่ง มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงไม่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองวา่  ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๗ ๖๓๗๒
กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้ในสํานักกฎหมายของผู้ฟูองคดีมากว่า ๑๐ ปีแล้ว 
โดยเสียค่าใช้บริการปกติประมาณเดือนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  ต่อมา องค์การโทรศัพท์ 
แห่งประเทศไทยได้ส่งใบแจ้งหนี้การใช้โทรศัพท์ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟูองคดี 
มีจํานวนเงินที่ต้องชําระถึง ๔,๖๐๙.๕๖ บาท ผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจาก 
มีการเรียกเก็บค่าบริการออดิโอเท็กซ์ ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับการทายปัญหาชิงรางวัลและ  
ผู้ฟูองคดีไม่เคยใช้บริการประเภทนี้มาก่อน ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือขอตรวจสอบการใช้
โทรศัพท์ไปยังสํานักงานบริการโทรศัพท์เชียงใหม่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ และ
ยืนยันว่าผู้ฟูองคดีไม่เคยใช้บริการออดิโอเท็กซ์มาก่อน แต่ในขณะที่ยังไม่ได้รับคําตอบ 



๑๕๕ 

 

 

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ส่งใบแจ้งหนี้ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมี
ยอดเงินที่ต้องชําระ ๒,๘๘๐.๔๔ บาท โดยยังคงมีการเรียกเก็บค่าบริการออดิโอเท็กซ์มาให้
ผู้ฟูองคดีอีก ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕ ยืนยันความผิดพลาด 
ในการคิดค่าบริการพร้อมคําชี้แจงต่างๆ ไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่แทนที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการตามที่ผู้ ฟูองคดีชี้แจง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
กลับมีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งเลิกสัญญาเช่าโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าว
กับผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ คัดค้านการออกคําสั่ง
เลิกสัญญาเช่าคู่สายและวงจรเช่าโทรศัพท์หมายเลขนี้ไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงส่งเจ้าหน้าที่สองคนไปตรวจสอบที่สํานักกฎหมายของผู้ฟูองคดี 
เจ้าหน้าที่ทั้งสองเห็นว่ามีทนายความและเสมียนเพียง ๔ คน ทํางานด้านเอกสารคดีความ 
ไม่มีเวลาใช้บริการที่ไร้สาระ จึงได้ข้อสรุปและแจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินไปชําระค่าใช้โทรศัพท์ 
๒,๑๗๘.๕๒ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ชําระให้จนครบถ้วนแล้ว  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มี
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ดังกล่าวพร้อมกับแจ้งจํานวนเงินที่ค้างชําระ  
ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือยืนยันความถูกต้องว่าผู้ฟูองคดีไม่เคยใช้บริการออดิโอเท็กซ์และ 
จะไม่รับผิดชอบ แต่ได้ชําระค่าใช้บริการที่ไม่ใช่ออดิโอเท็กซ์จํานวน ๖๘๐.๕๒ บาท 
ไปครบถ้วนแล้ว  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีนําเงินค่าใช้บริการออดิโอเท็กซ์จํานวน ๔,๗๓๗.๙๖ บาท ไปชําระภายใน ๑๕ วัน 
มิฉะนั้น จะงดให้บริการและแจ้งเลิกสัญญา ซึ่งผู้ฟูองคดียังคงยืนยันว่าตนมิได้ใช้บริการ  
ในส่วนนี้ จึงไม่ยอมชําระเงินจํานวนดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และหรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จึงสั่งงดให้บริการการใช้โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าว ทั้งๆ ที่ตามหลักฐานการตรวจสอบ
กล่องบันทึกเสียงการใช้โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีระบุว่าผู้ใช้ คือ นาย อ. 
อายุประมาณ ๒๐ ปี อยู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมิได้ทํางานอยู่ที่สํานักกฎหมายของผู้ฟูองคดี
และผู้ที่ทํางานในสํานักกฎหมายของผู้ฟูองคดีก็ไม่มีผู้ใดรู้จักบุคคลดังกล่าว ผู้ฟูองคดีเห็นว่า
การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแจ้งงดการให้บริการใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๗ ๖๓๗๒  
เป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
ไม่สามารถติดต่อกับลูกความและบุคคลทั่วไปได้ตามปกติ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  
ขอให้ศาลมคีําพิพากษาหรอืคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และหรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ที่มีคําสั่งงดใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๗ ๖๓๗๒ และให้เปิดเชื่อมคู่สายโทรศัพท์
หมายเลขดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีใช้บริการเช่นเดิม 



๑๕๖ 

 

 

  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงาน 
ทางปกครองที่ดําเนินบริการสาธารณะเอง และเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกควบคุมดูแลโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและมติของคณะรัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจกับเอกชนสามารถ
ก่อนิติสัมพันธ์กันได้สองกรณี คือ กรณแีรก เอกชนมาใช้บริการของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้น
ถือเป็นเอกชนคนหนึ่ง หากพิพาทกันตามที่กําหนดไว้ในสัญญาทางแพ่ง ก็อยู่ในอํานาจ  
ศาลยุติธรรม และกรณีที่สอง หากรัฐวิสาหกิจใช้อํานาจเหนือเอกชนและไม่ใช่ประเด็น
พิพาทกันตามสัญญาทางแพ่ง ถือว่าเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายมหาชน ต้องอยู่ใน
อํานาจของศาลปกครอง คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้หมายเรียกสัญญาระหว่างผู้ฟูองคดี
กับผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเข้ามาพิจารณาตามหลักกฎหมายมหาชนเพ่ือให้สิ้นความแห่งคดี
หรือเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่า
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๗ ๖๓๗๒ จากผู้ถูกฟูองคดี  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีชําระค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ แต่ผู้ฟูองคดีไม่ชําระโดยยืนยันว่าตนและ
บริวารมิได้ใช้บริการออดิโอเท็กซ์ ผู้ถูกฟูองคดีจึงงดการให้บริการโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าว  
ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่า การงดให้บริการโทรศัพท์ของผู้ถูกฟูองคดีเป็นการออกคําสั่งทางปกครอง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาเช่า
โทรศัพท์ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองว่าผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
ชําระเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ซึ่งปรากฏว่ามีค่าบริการออดิโอเท็กซ์ตามหลักฐาน 
ท่ีผู้ถูกฟูองคดีบันทึกไว้ แต่ผู้ฟูองคดีโต้แย้งว่าผู้ฟูองคดีและบริวารไม่เคยใช้บริการออดิโอเท็กซ์  
ผู้ฟูองคดีจึงไม่ชําระค่าบริการส่วนนี้ ส่วนค่าเช่าโทรศัพท์และค่าบริการอื่นได้ชําระแล้ว  ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีได้งดให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ฟูองคดี นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ 
ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอันเนื่องมาจากสัญญาเช่าโทรศัพท์ ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นคดีพิพาททางแพ่ง มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 



๑๕๗ 

 

 

  องค์คณะ  นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 



๑๕๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๓/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายนิพนธ์  มั่นเกษม  ที ่๑           ผู้ฟูองคด ี
  นายสมศกัดิ ์ อนิน้อย  ท่ี ๒ 
  นายวโิรจน ์ คงเมอืง  ท่ี ๓ 

  ผู้กํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๖  ที ่๑  
  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครสวรรค์  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙) 
 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๕) 
 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 

     ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  การที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองปิดทางสาธารณะซ่ึงผู้ฟูองคดี 
ได้ใช้ติดต่อกันตลอดมาเป็นระยะเวลา ๔๐ ถึง ๕๐ ปี เป็นผลให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ทาง
สาธารณะดังกล่าวต้องใช้เส้นทางใหม่ที่ไกลและคับแคบเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา 
ท าให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย น้ัน เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับภาระจ ายอม 
และสิทธิในการใช้ที่พิพาทซึ่งอยู่ในที่ราชพัสดุ อันเป็นคดีพิพาททางแพ่ง มิใช่คดีพิพาท
ทางปกครองซึ่งอยู่ ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีไว้พิจารณาได้ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้อยู่อาศัยในหมู่ ๑๐ ตําบลนครสวรรค์ตก 
ได้ใช้ทางสาธารณะที่แยกจากถนนพหลโยธินผ่านทางโรงเรียนตํารวจภูธร ๖ ไปบ้านสันคู 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อกันมาประมาณ ๔๐ ถึง ๕๐ ปี  ต่อมา โรงเรียน
ตํารวจภูธร ๖ และเรือนจําชั่วคราวคลองโพธิ์ ได้ร่วมกันปิดทางสาธารณะดังกล่าว ทําให้  
ผู้ฟูองคดีต้องมาใช้เส้นทางด้านหลังการไฟฟูาฝุายผลิต ซึ่งเส้นทางดังกล่าวคับแคบ  
รถไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องเรียน
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเปิดทางที่ปิดกั้นไว้ แต่ได้รับคําชี้แจง 
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ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้เปิดเส้นทางด้านหลัง 
ให้ราษฎรใช้เข้าออกไปสู่ถนนสายเอเซียและถนนที่เทศบาลตัดใหม่ได้ แต่ผู้ฟูองคดีเห็นว่า
แม้ว่าเทศบาลจะก่อสร้างถนนให้ใหม่ก็ไม่สามารถจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายแก่ผู้ฟูองคดีได้ เพราะเส้นทางที่เปิดให้ใช้ไกลมากและคับแคบเป็นอันตรายต่อการ
สัญจรไปมา จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เปิดทางสาธารณะที่ใช้สัญจรไปมาแต่เดิม ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุญาตให้ราษฎรใช้พ้ืนที่
บริเวณเขตติดต่อพ้ืนที่โรงเรียนตํารวจภูธร ๖ ที่ราษฎรเคยใช้เป็นทางสัญจรไปมาได้
เหมือนเดิม และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเปิดทางเข้าออกเป็นการฉุกเฉินในระหว่างที่ศาลยัง
ไม่ได้พิจารณาพิพากษาคดีนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ และเมื่อมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จําเป็นต้อง
พิจารณาคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเปิดทางพิพาทเป็นการฉุกเฉิน 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ชุมชนได้ใช้ถนนที่พิพาทมาร่วม ๑๐๐ ปี จึงเป็นทาง
สาธารณะหรือภาระจํายอมไปแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ 
ต่อมา เมื่อมีการสร้างโรงเรียนตํารวจภูธร ๖ จึงได้ย้ายถนนมาอยู่ทางด้านเหนือประมาณ
๔๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร และเมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารพร้อมกับปรับปรุงพ้ืนที่ 
จึงได้มีคําสั่งปิดถนนดังกล่าวอย่างถาวร การสั่งปิดถนนดังกล่าวถือเป็นการใช้อํานาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการระงับสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้ทางสาธารณะดังกล่าว 
คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งทางปกครอง การที่ไปปิดทางสาธารณะหรือยกเลิกภาระจํายอม
ย่อมเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการกระทํานอกเหนืออํานาจ   ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและให้มีคําสั่งรับคําฟูองของ  
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป และขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
โดยมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเปิดถนนที่พิพาทตามคําขอของผู้ฟูองคดีด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   คดีนี้มีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาประเด็นเดียวว่าการปิดถนนที่พิพาทของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง เป็นกรณีที่ศาลปกครอง 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้และดูแลที่ราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ โดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๕  
แห่ง พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองปิดทางสาธารณะ
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ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ใช้ติดต่อกันตลอดมาเป็นระยะเวลา ๔๐ ถึง ๕๐ ปี เป็นผลให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็น 
ผู้ใช้ทางสาธารณะดังกล่าวต้องใช้เส้นทางใหม่ที่ไกลและคับแคบเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา 
ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย นั้น เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับภาระจํายอมและสิทธิ 
ในการใช้ที่พิพาทซึ่งอยู่ในที่ราชพัสดุ อันเป็นคดีพิพาททางแพ่ง มิใช่คดีพิพาททางปกครองซึ่งอยู่
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ศาลปกครองจึงไม่อาจรบัคดีไวพิ้จารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ และไม่พิจารณาคําขอที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเปิดทาง
พิพาทเป็นการฉุกเฉิน นั้น ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายกระมล  ทองธรรมชาติ  ท่ี ๑          ผู้ฟูองคด ี
  นายผัน  จันทรปาน  ท่ี ๒ 
  นายศักดิ์  เตชาชาญ  ท่ี ๓ 

  ประธานวฒุิสภา (พลตรี มนญูกฤต รูปขจร)  ท่ี ๑  
       กบัพวกรวม ๖ คน         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๖ 
     มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๒๖๔ และมาตรา ๓๐๔ วรรคสาม) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
     และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     (มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๓) 

  การใช้อ านาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการตรวจสอบและพิจารณาค าร้องขอ
ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากต าแหน่งก่อนส่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เพ่ือไต่สวน
ข้อเท็จจริง ตามนัยมาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.ป.  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ น้ัน มิใช่เป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหรือค าสั่งที่มีผลกระทบต่อผู้ฟูองคดี  
จึงมิใช่เป็นการกระท าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ส่วนการใช้อ านาจ 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการพิจารณาค าร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากต าแหน่ง น้ัน  
แม้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ จะไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบค าร้องขอถอดถอนไว้
อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่ในมาตรา ๓๐๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา ๖๐ 
และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีเจตนารมณ์ในการใช้
อ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ว่า หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เห็นเองหรือ 
ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งว่าค าร้องขอถอดถอนไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือ 
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ไม่ชอบด้วย พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
มีหน้าที่ต้องไต่สวนให้ปรากฏเป็นที่แน่ชัดก่อนว่าค าร้องขอถอดถอนน้ันชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ หากเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงจะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้   
แต่หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ย่อมไม่มีอ านาจที่จะใช้ดุลพินิจด าเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในค าฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ด าเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การมีมติให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากต าแหน่งแต่อย่างใด 
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเน่ืองจากการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองในข้อหาน้ี 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตามมาตรา ๒๔๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีร่วมกับองค์คณะ 
ตามคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง คณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ขอให้วินิจฉัยชี้ขาดกรณี  
พันตํารวจโท ท. จงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิและเอกสาร ประกอบด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามมาตรา ๒๙๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดโดยการลงมติ  
ในองค์คณะปรากฏว่า มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๘ เสียง ซึ่งรวมทั้งผู้ฟูองคดีทั้งสามและ
เป็นเสียงข้างมากเห็นว่าพันตํารวจโท ท. ไม่มีความผิดตามมาตรา ๒๙๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ พลตรี ส. กับพวก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม
จํานวน ๕๙ คน ได้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีทั้งสาม
และนาย จ. ซึ่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากอีกคนหนึ่งว่าได้ใช้อํานาจหน้าที่
ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวโดยมีพฤติการณ์ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
และในการยุติธรรม รวมทั้งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งเป็นการฝุาฝืน
มาตรา ๓๐๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๘ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ฟูองคดี
ทั้งสามและนาย จ. ออกจากตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยในคําร้องขอถอดถอน
มิได้ระบุพฤติการณ์ที่ร่ํารวยผิดปกติหรือส่อไปในทางทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
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ในการยุติธรรม หรือจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด 
และมิได้ระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะได้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  ตามมาตรา ๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖๑ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและไม่ได้เห็นว่า
คําร้องขอถอดถอนไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ 
พลตรี ส. และผู้ริเริ่มได้นําคําร้องแบบรับรองลายมือชื่อประชาชนผู้เข้าชื่อ  ซึ่งอ้างว่า 
มีจํานวน ๖๐,๐๐๐ คน ไปยื่นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งมิได้ระบุพฤติการณ์หรือพยานหลักฐาน
หรือเบาะแส ตามมาตรา ๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖๑ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็มิได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องดว้ยเช่นกนั กรณีการยื่นคําร้องขอถอดถอนดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหน้าที่
ตามมาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
ในอันที่จะดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่า คําร้องขอถอดถอนถูกต้องและครบถ้วน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงมีอํานาจ
หน้าที่ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามหมวด ๔  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกันโดยเร็ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ทําการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใด แต่กลับมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปทันที ทั้งที่วันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ กับทั้งไม่เคยเปิดเผยหรือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟูองคดีทราบ ซึ่งไม่เป็นธรรม
และตัดสิทธิในการโต้แย้งขั้นพ้ืนฐานของผู้ฟูองคดีตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ฟูองคดีได้มอบอํานาจให้ทนายความยื่นหนังสือคัดค้านต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ และได้ยื่นหนังสือคัดค้านเพ่ิมเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าว
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อ้างว่าได้ส่งหนังสือขอให้ถอดถอนพร้อมทั้ง
รายชื่อผู้ริเริ่มและผู้เข้าชื่อถอดถอนไปให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับ
หนังสือประมาณวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รู้หรือควรจะรู้ว่า
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ตรวจสอบคําร้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจาก
ระยะเวลาสั้นมากและทนายความผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้าน  
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ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไว้ด้วย ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําผิด
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดก็ต้องคืนคําร้องขอถอดถอนพร้อมเอกสารประกอบให้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมาย
กําหนด แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ หาได้ทําเช่นนัน้ไม ่กลับมอบหมายให้นาย ป. ซึ่งเป็นกรรมการ 
ป.ป.ช. อีกคนหนึ่งพิจารณาคําร้องขอถอดถอนต่อไป และนําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให้พิจารณาเรื่องถอดถอนของผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๔๕ ด้วย ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ทนายความผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดีทราบ 
และยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชื่อถอดถอนเป็นหน้าที่ ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว  ต่อมา ทนายความผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เพ่ือให้ขอเรื่องและคําร้องขอถอดถอนคืนมาจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้วให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการตามกฎหมายให้ครบและถูกตอ้งภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ และมีหนังสือ
ไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพ่ือให้คืนเรื่องและคําร้องขอถอดถอนพร้อมเอกสารประกอบ
กลับไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วน
และถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
หาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นการกระทํา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับ
การกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และทําให้ 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย 
  ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม พ.ร.ป. ว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการ
และขั้นตอนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําผิด
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด จะต้องส่งคําร้องขอถอดถอนพร้อมเอกสารประกอบคืน
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไปดําเนินการให้ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ได้ดําเนินการ  
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้
ปฏิบัติ  ต่อมา ผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองเพ่ิมเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ ขอให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ รับผิดเป็นส่วนตัวด้วย และฟูองผู้ถูกฟูองคดีเพ่ิมเติม ประกอบด้วย
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ นาย ก. ในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และฐานะส่วนตัว  เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๕ และนาย ร. 
ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. และฐานะส่วนตัว เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖  ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ให้รับคําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา โดยมิได้พิจารณาคําคัดค้านของผู้ฟูองคดีในเรื่องที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังไม่ได้
ตรวจสอบคําร้องขอถอดถอนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแต่อย่างใด 
และมิได้พิจารณาเรื่องที่ผู้ฟูองคดีขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ส่งคําร้องขอถอดถอนพร้อม
เอกสารคืนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วย โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เป็นผู้พิจารณาคําร้องขอถอดถอน
และเสนอเรื่องเพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๕ พิจารณา 
ลงมติ และได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน และจัดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๕ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจะดําเนินการไต่สวนผู้ฟูองคดีต่อไป  
โดยไม่คํานึงว่าผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองต่อศาลปกครองแล้วหรือไม่ รวมทั้งในวันที่ ๑๓ เมษายน 
๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่าตนและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะดําเนินการ 
ไต่สวนผู้ฟูองคดีตอ่ไป ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ 
ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายเพราะผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่มีสิทธิรับคําร้องขอถอดถอน 
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบ
คําร้องขอถอดถอนและตรวจสอบผู้เข้าชื่อและคุณสมบัติของผู้เข้าชื่อจํานวนประมาณ
๖๐,๐๐๐ ราย นั้นให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด เป็นการลัดขั้นตอนหรือ
ผิดขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่คืนเรื่องถอดถอนให้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ภายในวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ และทนายความผู้รับมอบอํานาจของผู้ ฟูองคดี 
ได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไปแล้วหลายฉบับ  นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๔ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ได้ออกแถลงการณ์กับจัดทําข่าวการประชุม
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
และสาธารณชนโดยมิชอบ ก็เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียง  
และทําให้ผู้ฟูองคดีต้องถูกไต่สวนโดยมิชอบ และทนายความของผู้ ฟูองคดีก็ถูกคอลัมน์ 
ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งหมิ่นประมาทว่าเป็นทนายโจร จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้
ศาลมีคําสั่งดังนี้ ๑. เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ส่ง
คําร้องขอถอดถอนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอถอดถอนผู้ฟูองคดีให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ 
ไต่สวน ๒. มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ คืนคําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีทั้งสาม พร้อม
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เอกสารประกอบการขอถอดถอนให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกําหนด ๓. มีคําสั่งทุเลาคําสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือขอให้
ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเป็นการเร่งด่วนและฉุกเฉิน โดยมีคําสั่ง
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชะลอหรือระงับการไต่สวนผู้ฟูองคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนี้ ๔. ในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นว่าเอกสารขอถอดถอนและ
เอกสารประกอบไม่มีลักษณะเป็นคําร้องตามกฎหมายและไม่สมควรที่จะมีคําสั่งตามคําขอ
ข้อ ๑ และข้อ ๒ ขอให้ศาลมีคําสั่งให้คําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีเป็นอันตกไป ๕. ในกรณี
ที่ศาลเห็นว่าคําขอของผู้ฟูองคดีตามข้อ ๔ ไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองก็ขอให้ศาล 
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและมีคําสั่งต่อไป ๖. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ที่ให้รับคําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและที่ให้ดําเนินการไต่สวนผู้ฟูองคดีต่อไป  
๗. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ดําเนินการไต่สวนหรือกระทําการใดๆ 
ต่อไปเกี่ยวกับคําร้องขอให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําสั่งหรือ
คําพิพากษาในคดีนี้ และ ๘. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ แถลงการณ์ให้
สัมภาษณ์หรือให้ข่าวเกี่ยวกับการดําเนินการไต่สวนคําร้องขอให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ และให้ยกคําขอการกําหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเสีย 
รวมทั้งคําขอที่ว่าหากคําขอของผู้ฟูองคดีไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ก็ขอให้ส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามีคําสั่งต่อไป นั้น เนื่องจากผู้ฟูองคดีมิได้โต้แย้งว่าบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ศาลจะต้องนํามาบังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
เพราะเหตุที่ไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ศาลจึงไม่มีอํานาจดําเนินการตามคําขอ
ดังกล่าวได้ จึงให้ยกคําขอนั้นเสีย 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ยึดแนวทางคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่ได้มีการสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณา  กรณีการฟูองคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากเมื่อพิเคราะห์
ตามมาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๙ และมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งย่อมอยู่ในกํากับดูแลของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  
แม้จะเป็นการกํากับดูแลห่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอิ สระในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของตนก็ตาม เมื่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีเป็นองคาพยพ
ของรัฐบาลจึงถือวา่คณะกรรมการดังกล่าวอยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาล จึงอาจถูกดําเนินคดี
ในศาลปกครองได้  ทั้งนี้ ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๔ กรณีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จึงมิได้แตกต่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๕ 
มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แสดงให้เห็นการกํากับดูแลโดยรัฐ และเห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อกฎหมาย
และข้อเท็จจริงดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีทุกรายในคดีนี้ย่อมอยู่ในการกํากับดูแลของ
รัฐบาล แม้จะเป็นการกํากับดูแลอยู่ห่างๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
ก็ตาม และเมื่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เป็นองคาพยพของรัฐบาล  
จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดีทุกรายอยู่ในกํากับดูแลของรั ฐบาล จึงอาจถูกฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองได้ แสดงว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ยึดถือแนวทางคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่อ้างถึง และตามที่ได้เผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชน ด้วยเหตุนี้เอง การดําเนินการด้าน 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานอิสระทั้งหลายที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐบาล  
จึงอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง และเห็นว่าหากศาลปกครองไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา  
ก็ไม่มีศาลอื่นที่จะรบัฟูองและพิจารณาได ้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๒ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีตําแหน่งเป็นประธาน
วุฒิสภา และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ จะเป็นบุคคลและองค์กรที่สําคัญในวง
ราชการ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและถูกตรวจสอบได้ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้เคยวางหลักในคําสั่งที่ ๘๔/๒๕๔๔ ว่า  
หากตีความว่าองค์กรอิสระทํางานได้โดยเด็ดขาดไม่สามารถถูกฟูองร้องได้ ก็เป็นการขัดกับ
หลักการแยกใช้อํานาจอธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการคานอํานาจและถ่วงดุลกันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นอํานาจของศาลปกครองในการพิจารณาคดีนี้ กับทั้งยั ง 
ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ นั้น แม้ว่ากระบวนการถอดถอนผู้ฟูองคดี
จะเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓ ถึงมาตรา ๓๐๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แต่ก็ได้มีการกําหนดบทบาทและอํานาจของผู้ถูกฟูองคดีแต่ละรายเอาไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟูองคดีรายใดใช้อํานาจตามกฎหมายใด
จึงทําให้ทราบได้ว่าเป็นการกระทําในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือกระทําการ  
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าได้ใช้อําน าจชอบด้วย
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กฎหมายหรือไม่ การที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
ในรัฐธรรมนูญและถือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องและได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถอดถอนเป็นองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถถูกฟูองคดีในศาลปกครองได้จึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม  
ต่อผู้ ฟูองคดี ดังเช่นในกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กําลังดําเนินการตาม 
มาตรา ๑๔๕ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการสอบสวนเพ่ือหาและสรุป
ข้อเท็จจริงเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
และศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งใหม่ก่อน ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เป็นการมิชอบด้วย
กฎหมาย และเห็นว่าในกรณีนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ 
ได้ใช้อํานาจทางปกครองตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ แม้จะอยู่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ตาม โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบรายชื่อ
และคุณสมบัติผู้เข้าชื่อประมาณ ๖๐,๐๐๐ รายนั้น ยังไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจเป็นข้อพิพาททางปกครอง ถึงแม้การกระทําดังกล่าวจะกระทําโดยองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม เพราะในกรณีดังกล่าวสิทธิหรือหน้าที่ของคู่กรณีมิได้รับการบัญญัติ
ไว้โดยรัฐธรรมนญู หากถือว่าการกระทําขององค์กรตามรฐัธรรมนูญทุกกรณีเป็นการกระทํา
ในทางรัฐธรรมนูญ กรณีจําต้องถือว่าข้อพิพาทเกือบทุกข้อพิพาทเป็นข้ อพิพาททาง
รัฐธรรมนูญ เพราะท้ายที่สุดแล้วการกระทําของรัฐทั้งหลายย่อมมีพ้ืนฐานมาจาก
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น และในการฟูองคดีนี้ผู้ฟูองคดีได้ฟูองและกล่าวอ้างเป็นการเฉพาะส่วนที่
จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้เข้าชื่อประมาณ ๖๐,๐๐๐ รายนั้น ยังไม่ได้
ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้รับทราบแล้วก็ยังไม่คืนเรื่องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือดําเนินการให้
ถูกต้อง แต่กลับดําเนินการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม จนที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้รับ  
คําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา ผู้ฟูองคดีมิได้ฟูองว่ากระบวนการถอดถอนทั้งหมด
ดําเนินการไปโดยมิชอบหรือฟูองขอให้เพิกถอนมติผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ แต่ได้ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑
ที่ใช้อํานาจทางปกครองตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓๐๔ วรรคท้าย และมาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน และศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัย
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มาแล้วว่า หากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายได้ให้ไว้ ผู้ได้รับความเสียหายก็นําคดีมาฟูอง  
ศาลปกครองได ้จึงไม่เห็นด้วยที่ว่าเมื่ออยู่ร่วมในกระบวนการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญแล้ว
จะเป็นองค์กรที่ไม่ใช้อํานาจทางปกครองและไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลปกครอง 
ในขณะที่การกระทําของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในอํานาจการตรวจสอบของ 
ศาลปกครอง และการที่ผู้ฟูองคดีได้ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เนื่องจากต้องร่วมรับผิดชอบ 
ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่ไม่คืนคําร้องให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในเมื่อเห็นว่า ยังไม่มีการตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ประชาชน ๖๐,๐๐๐ ราย แต่กลับมอบให้นาย ป. ซึ่งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. อีกคนหนึ่ง
พิจารณาเรื่องแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. และได้มีมติรับเรื่องขอถอดถอน
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ จึงมีความจําเป็นที่ต้องฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
เพ่ือให้เพิกถอนมติดังกล่าวด้วย เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๒๗ ของระเบียบว่าด้วย 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ โดยผู้ฟูองคดีได้เคยมีการโต้แย้งให้มีการตรวจสอบ
รายชื่อทั้งหมดและส่งเรื่องกลับให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เสียก่อน และสําหรับการกระทําการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๖ นั้น เห็นว่า  
ได้ใช้อํานาจทางปกครองโดยดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในคําร้องขอถอดถอนผู้ร้อง 
ตามมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน ประกอบข้อ ๒๖
ของระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ี ๑๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ นั้น ได้มีการวินิจฉัยเอาไว้ว่า การดําเนินการ
ของผู้ริเริ่มและการเข้าชื่อร้องขอของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว เพ่ือร้องขอให้
วุฒิสภามีมติถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการที่ประธานวุฒิสภาจะตรวจสอบ
รายชื่อประชาชนที่เข้าชื่อถอดถอนหรือไม่นั้น มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
และไม่มีสิทธิทําให้ผู้ฟูองคดีเสียหาย จึงเป็นการใช้อํานาจทางปกครองโดยไม่ชอบตาม
มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ได้ใช้อํานาจทางปกครองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังกล่าว ทําให้ผู้ฟูองคดีเสียหาย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  
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๘๔/๒๕๔๔ ซึ่งเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ นั้น กระทํา
โดยไม่มีอํานาจก็ดีหรือนอกเหนืออํานาจก็ดี ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัวได้ สําหรับผู้ถูกฟูองคดีที ่๔ และผู้ถูกฟูองคดีที ่๕ นั้น 
เห็นว่า เป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจหน้าที่และบังคับบัญชา 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมด และได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ในเบื้องต้น และรายงาน ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือทํา
ความเห็นและแถลงข่าวให้สาธารณชนทราบมติของที่ประชุมเกี่ยวกับคําร้องขอถอดถอน  
ผู้ฟูองคดี จึงเห็นได้ว่าทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายแล้ว ศาลปกครองก็ชอบที่จะรับ  
คําฟูองไว้พิจารณา และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและ
คําขอทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครองตามคําขอท้ายฟูองฉบับวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๔๕ และคําขอท้ายฟูองเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ เนื่องจาก
ในขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  อันเป็นขั้นตอน 
การตรวจสอบคําร้องขอถอดถอนและคุณสมบัติผู้ริเริ่มและผู้เข้าชื่อ ซึ่งผู้ถู กฟูองคดีที่ ๒ 
เคยแถลงว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน ในขณะที่ศาลปกครองสูงสุดอาจใช้เวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์นี้ในเวลาที่ใกล้เคียงหรือนานกวา่ ซึ่งถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีมูล
ก็จะต้องส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนผู้ฟูองคดีและส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ดําเนินคดีกับผู้ฟูองคดีต่อไป ทั้งผู้ฟูองคดีต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกําหนดอีกด้วย อันจะทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง  
ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง และการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ก็จะไร้ประโยชน์ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้สืบเนื่องมาจาก 
มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผู้ฟูองคดีอ้างว่ามีจํานวน ๖๐,๐๐๐ คน ได้เข้าชื่อร้องขอต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖๑  
แห่ง พ.ร.ป.  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยมิได้ตรวจสอบ
และพิจารณาว่าเป็นคําร้องขอถอดถอนที่ถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
และมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวหรือไม่ 
หลังจากที่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๓ ได้รับเรื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ได้มีมติให้รับคําร้องขอถอดถอน
ไว้พิจารณา โดยมิได้พิจารณาคําร้องขอถอดถอนดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม่ ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูอง 
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ต่อศาลปกครอง โดยมีคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ให้รับคําร้องขอถอดถอน 
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา และคําขอประกอบอื่น  ๆอีก จึงมีปัญหาว่า การใช้อํานาจตรวจสอบคําร้องขอ
ถอดถอนตลุาการศาลรัฐธรรมนญูของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนส่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ไต่สวน และการตรวจสอบคําร้องขอดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ก่อนการสั่งรับคําร้องขอ
ถอดถอนไว้พิจารณาเพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
หรือไม่ เห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่าข้อพิพาทในคดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองหรือไม่ นั้น มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทนิยามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
หรือไม่ และมีกฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ในลักษณะใด ซึ่งหากกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ 
ในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายย่อมมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
  ข้อหาที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาคําร้องขอถอดถอน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย นั้น เห็นว่า พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๖๓ กําหนดให้ประธานวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและพิจารณาว่า 
คําร้องขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากตําแหน่งนั้น เป็นคําร้องขอที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนูญ และ
มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้อง 
และครบถ้วนแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว แต่ถ้าเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ 
ผู้ร้องขอหรือผู้ริ เริ่มทราบเพ่ือดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งมาตรา ๓๐๔ วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการที่
ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญูออกจากตําแหนง่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  ดังนั้น ประธานวุฒิสภาจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและพิจารณา 
คําร้องขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กล่าวมาหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการต่อไป อันเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นหลักประกันและ 
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา การใช้อํานาจของประธานวุฒิสภาจะต้อง
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เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คําฟูองของผู้ฟูองคดีจึงมุ่งหมายให้ศาลปกครองตรวจสอบว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ละเลยต่อหนา้ที่ทีก่ฎหมายกําหนดใหต้้องปฏิบัติหรือมีการกระทําที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า แม้จะมีกฎหมายให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในการออกกฎหรือคําสั่งที่มีผลกระทบต่อบุคคลได้ เช่น การใช้อํานาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจทางบริหารหรือเป็นการกระทํา 
ทางปกครอง แต่การใช้อํานาจตรวจสอบและพิจารณาคํารอ้งขอถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ออกจากตําแหน่งก่อนส่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริงตามนัยมาตรา ๖๓ แห่ง 
พ.ร.ป.  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น มิใช่เป็นการใช้อํานาจ 
ในการออกกฎหรือคําสั่งที่มีผลกระทบต่อผู้ฟูองคดี  ดังนั้น การใช้อํานาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ในกรณีนี้จึงมิใช่เป็นการกระทําในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
  ในข้อหาที่ผู้ฟูองคดีฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ว่า ก่อนการสั่งรับคําร้องดังกล่าว 
ไว้พิจารณา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มิได้พิจารณาว่าคําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่ง 
เป็นคําร้องขอถอดถอนที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ ทําให้ผู้ฟูองคดีเดือดร้อน 
หรือเสียหาย อันเป็นข้อพิพาทเกีย่วกบัการที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐกระทําการโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
เป็นคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมีมติใดๆ ที่มีผลกระทบกับ 
ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจในการไต่สวนข้อเท็จจริง  
และมีมติว่าข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอนั้นมีมูลหรือไม่ หากมีมูลจึงจะส่งรายงานไปยัง
ประธานวุฒิสภาเพ่ือนัดประชุมวุฒิสภาพิจารณาและมีมติต่อไป ในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้
ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคําร้องขอถอดถอนข้อใดมีมูลหรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งระบุเหตุ 
แห่งการนั้น แม้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะไม่ได้กําหนดอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคําร้องขอถอดถอน 
ไว้อย่างชัดแจ้งกต็าม แต่ในมาตรา ๓๐๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา ๖๐ และ
มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว กําหนดว่า คําร้องขอถอดถอน 
ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยคน เพ่ือดําเนินการจัดทําคําร้อง และรับรอง
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ลายมือชื่อของประชาชนที่เขา้ชื่อไมน่้อยกว่าห้าหมืน่คน ซึ่งในคําร้องดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์
ที่กล่าวหาเป็นข้อๆ อย่างชัดเจนว่า มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 
ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้องระบุ
พยานหลักฐานหรอืเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าในการใช้อํานาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เห็นเองหรือผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งว่า 
คําร้องขอถอดถอนไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ชอบด้วย พ.ร.ป. ว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ก็มีหน้าที่ต้องไต่สวนให้
ปรากฏเป็นที่แน่ชัดก่อนว่าคําร้องขอถอดถอนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่าชอบ 
ด้วยกฎหมายแล้วจึงจะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ หากคําร้องขอถอดถอนดังกล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ลายมือชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อมีจํานวนไม่ถึงห้าหมื่นคนหรือไม่ระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและ
เพียงพอที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ย่อมไม่มี
อํานาจที่จะนําคําร้องขอถอดถอนซึ่งมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือมีปัญหาความชอบ
ด้วยกฎหมายมาเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดอํานาจการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง เพราะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิได้มีเจตนารมณ์ให้องค์กรใดใช้อํานาจไปในทางที่จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล การใช้อํานาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงต้องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ 
ตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนญู โดยบุคคลซึง่ถกูละเมดิสิทธิหรือเสรภีาพตามทีร่ัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้เช่นนั้นสามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดี 
ในศาลได้ ตามนัยมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เห็นเองหรือมีผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านว่าคําร้องขอถอดถอน 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ย่อมไม่มีอํานาจที่จะใช้ดุลพินิจ
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะได้ความแน่ชัดเสียก่อนว่าคําร้องขอ 
ถอดถอนนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง 
ต่อศาลปกครองว่า คําร้องขอถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งเรื่องให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาเป็นคําร้องขอถอดถอนที่ขัดต่อกฎหมาย และผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือ
ส่งไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เพ่ือให้ส่งคําร้องขอถอดถอนพร้อมเอกสารคืนกลับไปให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑
ดําเนินการให้ครบถ้วนและถกูตอ้ง แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มิได้ดําเนินการตามที่ผู้ฟูองคดีร้องขอนั้น 
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เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในคําฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอันจะ
นําไปสู่การมีมติให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสี ยหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
อันเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองในข้อหานี้ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดี
ไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
  สําหรับคําขอให้ศาลกําหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา นั้น เมื่อศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา จึงไม่จําต้องพิจารณากําหนดมาตรการ
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ยกคําขอ จึงชอบแล้ว 
  ส่วนคําขอที่ว่า หากศาลปกครองเห็นว่าคําขอของผู้ฟูองคดีไม่อยู่ในอํานาจ 
ศาลปกครอง ก็ขอให้ศาลปกครองส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไปนั้น เห็นว่า  
คดีนี้เมื่อศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง เพราะเหตุที่ไม่อยู่ในอํานาจ
ของศาลปกครองแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ศาลปกครองจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป
ตามนัยมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่สั่งให้ยกคําขอดังกล่าวจึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  องค์คณะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวอรวรรณ  จันทรัตน ์           ผู้ฟูองคด ี

  อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คํ าสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๙ 
     วรรคสอง (๓)) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
     (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้ างลูกจ้างของ 
     ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  สัญญาจ้างแรงงานตามนัยมาตรา ๘ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่น่าจะครอบคลุมถึงข้อตกลง 
การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากการจ้างลูกจ้างทั่วไป 
ตามสัญญาจ้างแรงงาน เน่ืองจากข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการจะมีลักษณะ
เป็นข้อตกลงเพ่ือให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นภารกิจของส่วนราชการในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  อีกทั้ง การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างนั้น ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖ ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอิสระในการก าหนดได้เองเช่นนายจ้างภาคเอกชน 
ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาให้เอกชนเข้าด าเนินงานหรือเข้าร่วมด าเนินงาน
บริการสาธารณะอันเป็นสัญญาทางปกครอง นิติสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการผู้ว่าจ้างกับ
ลูกจ้างของส่วนราชการ เป็นนิติสัมพันธ์อันเกิดจากสัญญาทางปกครอง มิใช่นิติสัมพันธ์ 
อันเกิดจากสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จึงมิใช่เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลแรงงาน ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกสถาบันศูนย์ตรัง สังกัดสถาบันราชภัฏสวนดุสิต สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ ได้ถูกผู้ถูกฟูองคดีออกคําสั่งลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟูองคดี 
ออกจากงาน โดยอ้างเหตุว่าผู้ฟูองคดีขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบ และละทิ้งงานเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร สืบเนื่องจากได้มคีําสั่งลงวนัที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันราชภัฏสวนดุสิตตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟูองคดี 
ได้รับทราบคําสั่งของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ทั้งยังได้ขอขยาย
ระยะเวลาการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ออกไปอีก สถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้พิจารณาคําขอ
ขยายระยะเวลาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๕ แต่ผู้ฟูองคดีก็ยังเพิกเฉยไม่ยอมเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของสถาบันราชภัฏ 
สวนดุสิตและไม่ได้มาทํางานติดต่อกันเป็นระยะเวลาสิบห้าวัน ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการที่  
ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากงานด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบ 
โดยเป็นการกระทําที่ลุแก่อํานาจ ไม่ยอมรับรู้และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น
การกระทําละเมิด ผู้ฟูองคดีจึงนําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินเดือนที่ค้างชําระ 
จํานวน ๒๒,๓๖๒.๕๙ บาท และให้ผู้ถูกฟูองคดจี่ายเงินเดือนให้ผู้ฟูองคดี เดือนละ ๖,๓๖๐ บาท 
ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์๒๕๔๖ จนกว่าผู้ฟูองคดีจะมีอายุครบ ๖๐ ปี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ศาลปกครองชั้นต้นอ้างกฎหมายผิดพลาด เนื่องจาก 
ผู้ฟูองคดีได้รับคําแนะนําจากนิติกรศาลแรงงานจังหวัดสงขลาว่า ทั้งผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดี
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลเหตุแห่งคดนีี้จึงเป็นปฏิบัติการทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ ตามมาตรา ๗๒ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้โดยตรง และหากศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
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ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อน
จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองนี้ไว้
พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  จากข้อเท็จจริงตามคําฟูอง
ที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ให้ผู้ฟูองคดีออกจากงานและชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี นั้น ข้อพิพาทแห่งคดีนี้เป็นเรื่องการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ อันสืบเนื่องจากการที่ได้มีคําสั่งจ้างผู้ฟูองคดี 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว และแต่งตั้งให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษา 
นอกสถาบันฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจให้บริการทางการศึกษาของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
จึงถือว่าสัญญาจ้างระหว่างสถาบันราชภัฏสวนดุสิตกับผู้ฟูองคดีเป็นสัญญาที่ให้เอกชน 
เข้าดําเนินงานหรือเข้าร่วมดําเนินงานบริการสาธารณะอันเป็นสัญญาทางปกครอง  ดังนั้น  
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นลูกจ้างของส่วนราชการออกจากงาน จึงเป็นข้อพิพาท
ตามสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
สําหรับประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่า คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแรงงาน 
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ นั้น เมื่อได้พิจารณา  
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑)  
ท่ีบัญญัติว่า ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิ 
หรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างแรงงานตามนัยของบทบัญญัติดังกล่าว 
ไม่น่าจะครอบคลุมถงึขอ้ตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากการจ้าง
ลูกจ้างทั่วไปตามสัญญาจ้างแรงงาน  ทั้งนี้ เนื่องจากข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวจะมีลักษณะเป็นข้อตกลงเพ่ือให้ลูกจ้างปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอันเป็นภารกิจของส่วนราชการในการจัดทําบริการสาธารณะ  อีกทั้ง การจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างนั้น ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอิสระในการกําหนด 
ได้เองเช่นนายจ้างภาคเอกชน ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาให้เอกชนเข้าดําเนินงาน 
หรือเข้าร่วมดําเนินงานบริการสาธารณะอันเป็นสัญญาทางปกครอง นิติสัมพันธ์ระหว่าง 
ส่วนราชการผู้ว่าจ้างกับลูกจ้างของส่วนราชการ เป็นนิติสัมพันธ์อันเกิดจากสัญญาทางปกครอง 
มิใช่นิติสัมพันธ์อันเกิดจากสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ข้อพิพาทที่เกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาทางปกครอง จึงมิใช่เป็น 
ข้อพิพาทที่เกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑)  



๑๗๘ 

 

 

แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวธิพิีจารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังนั้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นลูกจ้างของส่วนราชการออกจากงาน จึงมิใช่เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของ 
ศาลแรงงาน ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
และให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายอําพล สิงหโกวินท ์ 
นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 



๑๗๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายนิรนิธน์  โพธิง์าม            ผู้ฟูองคด ี

  เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  ท่ี ๑ 
  นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี  ท่ี ๒   
  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  ท่ี ๓ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ี ๔       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๘ 
     มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
     มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๔ 
     วรรคหนึ่ง) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
     ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ข้อ ๖๔) 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
     ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ข้อ ๘  
     ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙) 

  ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะ ไม่มีบทบัญญัติว่า ค าสั่งให้ช าระค่าสินไหมทดแทนให้เป็นที่สุด หรือ
อุทธรณ์ต่อบุคคลใด จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองน้ันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง 
ทางปกครอง แต่เมื่อข้อเท็จจริงในคดีน้ีรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้ออกค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
หากไม่เห็นด้วยให้ฟูองคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองต่อศาล
โดยมิได้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นผลมาจากค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  



๑๘๐ 

 

 

โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙  ดังน้ัน เมื่อผู้ฟูองคดีเข้าใจโดยสุจริตตามค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีว่าตนสามารถ 
ฟูองคดีต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อน เช่นน้ีหากศาลน ามาเป็นเหตุสั่งไม่รับ 
ค าฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา ก็จะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างยิ่ง และเมื่อคดีน้ีมีการฟูองต่อศาลปกครอง โดยอ้างว่าค าสั่งที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีใช้เงินคืน
เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีอ านาจพิจารณาพิพากษา ตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ปัจจุบันผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
เทศบาล) ระดับ ๘ เทศบาลเมืองแม่สอด ขณะผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล
เมืองสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้ออกคําสั่งลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์๒๕๔๔ และคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีและพนักงานเทศบาลผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดซื้อทีด่ิน จํานวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๗๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘.๘ ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่
กําจัดขยะ ไม่เหมาะสม ที่ดินมีราคาสูงกว่าความเป็นจริงและไม่สามารถใช้ประโยชน์  
ในที่ดินได้เต็มที่ ทําให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้ชี้มูลความผิดของผู้ฟูองคดี  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และได้รายงาน
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบ 
มาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ทราบ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เรียกเงินคืนจากผู้กระทําความผิดตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีมติเห็นด้วยกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิ  
ภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เป็นเงิน ๓๘,๑๗๙,๖๖๒.๖๓ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงออกคําสั่งลงวันที่ ๒๒สิงหาคม
๒๕๔๕ สั่งให้ผู้ฟูองคดีใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุจํานวน
๒.๕ ส่วนใน ๑๐ ส่วน ของความเสียหายทั้งหมด ร่วมกับกรรมการตรวจรับพัสดุอีก ๓ คน 
คนละเท่าๆ กันในลักษณะลูกหนี้ร่วม เป็นเงิน๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท และในฐานะเป็น



๑๘๑ 

 

 

ผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานทําเอกสารเท็จ จํานวน ๒.๕ ส่วนใน ๑๐ ส่วน ของความเสียหาย
ทั้งหมดร่วมกับนาย พ. คนละเท่าๆ กัน ในลักษณะลูกหนี้ร่วม เป็นเงิน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท 
โดยให้ใช้เงินคืนภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ และหากไม่เห็นด้วย ให้ผู้ฟูองคดี
มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน และต่อมามีคําสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งดังกล่าว
ตามคําสั่งลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ คือ แก้ไขจํานวนเงินรวมมูลค่าความเสียหาย 
เป็นจํานวน ๓๘,๑๙๑,๑๖๒.๖๓ บาท และเพ่ิมข้อความว่า เนื่องจากกรณีความรับผิดทาง
ละเมิด กระทรวงการคลังยังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบไปให้จังหวัด  (ในฐานะผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการทราบ)  ดังนั้น เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลการตรวจสอบมาให้ทราบ 
เป็นประการใด นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานีจะสั่งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังต่อไป ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ฟูองคดีมิได้เป็นผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔  
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เป็นการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และไม่ชอบด้วย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ให้หัวหน้าฝุายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยหัวหนา้ฝุายบริหารของเทศบาล คือ ผู้ที่ดํารงตําแหนง่
นายกเทศมนตรี ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้เป็นหัวหน้าฝุายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
จึงไม่มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว  ผู้ฟูองคดีได้รับทราบคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
และได้อุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าวตอ่ผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕  ทั้งนี้ เหตุที่
ไม่ยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง เนื่องจากท้ายคําสั่งดังกล่าวไม่ได้ระบุให้
ต้องอุทธรณ์แต่ระบุให้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน ผู้ฟูองคดีจึงนําคดี 
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๔ และคําสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองคดีข้อหาที่หนึ่งและข้อหาที่สอง 
เพราะศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยในเบื้องต้นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคําฟูองที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 
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ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย 
ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรอืเสียหายโดยมอิาจหลีกเลี่ยงได ้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เพราะต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้อาศัยอํานาจตามกฎหมายออกคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด อันเป็นสภาพบังคับอยู่ในตัวคือให้ผู้ฟูองคดีใช้เงินคืนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของผู้ฟูองคดีโดยตรง
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ข้อหาที่หนึ่ง เมื่อเกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน ของรัฐแห่งใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
ผู้ต้องรับผิดและจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้  ตามข้อ ๘ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้งตามข้อ ๑๖  
ของระเบียบดังกล่าว จึงเห็นว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์๒๕๔๔ และ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
เป็นขั้นตอนการดําเนนิงานเพ่ือใหท้ราบข้อเท็จจรงิวา่ มีการกระทําละเมิดและมีผู้ใดจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่จํานวนเท่าใด อันเป็นขั้นตอนดําเนินการภายในของฝุายปกครอง 
มิได้มีผลโดยตรงต่อผู้ฟูองคดี  อนึ่ง หากการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นเหตุที่ผู้ฟูองคดีจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างข้อต่อสู้ในการฟูองคดีที่ให้ 
ผู้ฟูองคดีชําระค่าสินไหมทดแทนคืนได้อยู่แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีสิทธิที่จะฟูองคดี 
ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองข้อหานี้ไว้พิจารณา จึงเป็นการชอบแล้ว 
  ข้อหาที่สอง กรณีที่ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ  
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
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ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทําในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา ๑๐ 
แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกิดความเสียหายจะต้องดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งให้ชําระค่าสินไหมทดแทน หรือฟูองคดี  
ต่อศาล ตามข้อ ๑๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบ 
มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์
แล้วเห็นว่า คํากล่าวหาในคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่วนหนึ่ง เป็นการกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดี
กระทําการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องด้วยผู้ฟูองคดีกระทําละเมิดในฐานะเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ ๖๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และส่วนหนึ่งเป็นการกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดี
กระทําการละเมิดที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องด้วยเป็นเพียงการสนับสนุนให้เจ้าพนักงาน 
ทําเอกสารเท็จเท่านั้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใด และถึงแม้ว่าการฟูอง 
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือการฟูองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดที่มิใช่การกระทําในการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ศาลปกครองก็ไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แต่เมื่อข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ให้อํานาจหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชําระค่าสินไหมทดแทน 
ดังกล่าวได้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ออกคําสั่งดังกล่าว 
คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งทางปกครอง  ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เนื่องจากกระทําละเมิดในฐานะเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับกรรมการตรวจรับพัสดุ
อีก ๓ คน คนละเท่าๆ กันในลักษณะลูกหนี้ร่วม เป็นเงิน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท และในฐานะ
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ผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานทําเอกสารเท็จร่วมกบันาย พ. อีกคนละเท่า  ๆกันในลักษณะลูกหนีร้่วม 
เป็นเงิน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท จึงเป็นคําสั่งทางปกครอง เมื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ไม่มีบทบัญญัติว่า คําสั่งให้ชําระ 
ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นที่สุด หรืออุทธรณ์ต่อบุคคลใด จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้น 
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครอง แต่เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากไม่เห็นด้วยให้ฟูองคดีต่อศาลปกครองภายใน 
๙๐ วัน ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองต่อศาลปกครอง 
โดยมิได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นผลมาจากคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่กล่าวมา
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ดังนั้น แม้ว่า พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จะกําหนดเงื่อนไขการนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองไว้ว่า 
ผู้ฟูองคดีต้องอุทธรณ์คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้ถูกฟูองคดีก่อนนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง ก็ตาม แต่เมื่อ 
ผู้ฟูองคดีเข้าใจโดยสุจริตตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีว่าตนสามารถฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ 
โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อน เช่นนี้หากศาลนํามาเป็นเหตุสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา  
ก็จะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างยิ่ง เมื่อคดีนี้มีการฟูองต่อ 
ศาลปกครอง โดยอ้างว่าคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีใช้เงินคืนเป็นคําสั่ง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในเรื่องนี้เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาความชอบ
ด้วยกฎหมายของคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และคําสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม ตามคําสั่งลงวันที่  
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองในข้อหาที่สอง
ไว้พิจารณา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
นายจรัญ หัตถกรรม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายขจร  บุญยเกียรต ิ            ผู้ฟูองคด ี

  กรุงเทพมหานคร          ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ
ใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๕๑ 
     และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ว่า 
ที่ดินของผู้ฟูองคดีได้ถูกเวนคืนไปตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๙๗ และทางราชการได้ก่อสร้างและ
ขยายถนนสายพระโขนงคลองเตย คลองตัน เสร็จสิ้นไปก่อนที่ผู้ฟูองคดีจะยื่นค าร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์กว่ายี่สิบปีแล้ว การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่ นค าร้องทุกข์ 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๒ จึงขาดอายุความร้องทุกข์ ตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ด าเนินการ
ยื่นฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาในขณะน้ันแต่อย่างใด 
การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๕ เพ่ือขอคืน
ที่ดินพิพาทอีก จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๖๔๓ 
และเลขที่ ๔๗๖๐ ตําบลคลองตัน (คลองเตย) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวม ๒ แปลง 
ต่อมา ที่ดินดังกล่าวได้ถูกเวนคืนบางส่วนตาม พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงจังหวัดในท้องที่ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง 
อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ หลังจากเวนคืนและก่อสร้างขยายทาง 
ตามแนวที่เวนคืนแล้ว ปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟูองคดีตามโฉนดเลขที่ ๘๖๔๓ 
และเลขที่ ๔๗๖๐ มีเนื้อที่เหลือจากการใช้สอยตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วเป็น
เนื้อที่ประมาณ ๓๖ ตารางวา และ ๕๔ ตารางวา ตามลําดับ ซึ่งปัจจุบันที่ดินทั้ง ๒ แปลง 
ได้ถูกบุคคลภายนอกบุกรุกใช้สอยทําประโยชน์ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
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๒๕๔๐ ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลที่ดินทั้ง ๒ แปลง คืนที่ดินดังกล่าวให้แก่
ผู้ฟูองคดี ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า
ที่ดินดังกล่าวผู้ถูกฟูองคดีต้องสงวนไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยสร้างสวนหย่อมสําหรับ
ประชาชนใช้ร่วมกัน ผู้ฟูองคดีเห็นว่า หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวเป็นคําสั่งอันกระทบสิทธิ
ของผู้ฟูองคดี เนื่องจากผู้ฟูองคดีมีสิทธิที่จะได้รับที่ดินคืนเพราะทางราชการไม่ได้ใช้ที่ดิน
ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว และผู้ถูกฟูองคดีไม่มีอํานาจนําเอาที่ดินไปสร้างเป็น
สวนหย่อม เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และจะต้องคืนที่ดินที่เหลือจากการใช้สอย
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการให้ผู้ฟูองคดีได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๖๔๓ เนื้อที่ประมาณ ๓๖ ตารางวา 
และโฉนดเลขที่ ๔๗๖๐ เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ตารางวา ซึ่งเหลือจากการใช้สอยตาม
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ตาม พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวง
จังหวัดในท้องที่ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ โดยสั่งให้ 
ส่งมอบทรัพย์สิน ในกรณีเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) และ (๕) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนประเด็นปัญหาที่ว่า 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนัน้จะโอนแก่กนัมไิดเ้ว้นแต่อาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ
หรือพระราชกฤษฎีกา ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ผู้ฟูองคดีอ้างถึงคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๕/๒๔๙๗ เรื่องที่ศาลยุติธรรมพิพากษาให้
กระทรวงมหาดไทยคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน ประกอบกับคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๕/๒๔๙๙  
ได้วินิจฉัยว่า คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๕/๒๔๙๗ มิใช่เรื่องโอนแก่กัน อันจะต้องอาศัย
อํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต่เป็นเรื่องการคืนที่ดินให้แก่
เจ้าของที่ดินเดิม  ดังนั้น จึงมิใช่กรณีเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติวิธีการคืนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ทายาทหรือเจ้าของเดิมตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  หลักกฎหมายในเรื่องสิทธิ 
ในทรัพย์สินของบุคคลได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งใช้บังคับในช่วงที่มีการเวนคืนที่ดิน
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ของผู้ฟูองคดีก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนไว้ในมาตรา ๒๙ ว่า รัฐย่อมเคารพ 
ต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชน การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนมาเป็นของรัฐ 
จะกระทํามิได้ เว้นแต่จําเป็นเพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจําเป็นในการปูองกัน
ประเทศโดยตรง หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น และต้อง
ชดใช้ค่าทดแทนอันเป็นธรรมใหแ้กเ่จ้าของหรือผู้ทรงสิทธิ บรรดาที่ได้รับความเสียหายในการโอน
กรรมสิทธิ์นั้น และในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มา ก็ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ของเอกชนไว้เช่นเดียวกัน การที่ พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวง
จังหวัดในท้องที่ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง จังหวัด 
พระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดแจ้งว่า เพ่ือสร้างและขยายทางหลวง
จังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็น 
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ต้องนําที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใช้เพื่อสร้างและขยาย 
ทางหลวงจังหวัด เมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนมามิได้ใช้ตามวัตถุประสงค์หรือเหลือจากการใช้
ตามวัตถุประสงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ย่อมไม่มีอํานาจที่จะนําที่ดินดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยชอบที่จะดําเนินการคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่มิได้ใช้นั้นให้แก่ผู้ถูกเวนคืน 
เมื่อข้อเท็จจริงตามคําฟูองรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือขอคืนที่ดิน 
ที่เหลือจากการก่อสร้างและขยายทางหลวงตาม พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ยอมคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟูองคดี  โดยอ้างว่าผู้ถูกฟูองคดีต้องสงวนไว้ 
เพื่อสร้างสวนหย่อมสําหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของผู้ถูกฟูองคดี  ข้อพิพาทในคดีนี้ 
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มิได้ใช้นั้นให้แก่ผู้ฟูองคดีได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการใดเป็นอย่างอื่น  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงได้ความว่า 
ก่อนที่ผู้ฟูองคดีจะนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองนั้น ผู้ฟูองคดีเคยนําข้อพิพาทเดียวกันนี้  
ไปร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มาก่อนแล้ว ปรากฏตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๑๘/๒๕๒๔ ว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีได้ถูกเวนคืนไปตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๙๗  



๑๘๘ 

 

 

และทางราชการได้ก่อสร้างและขยายถนนสายพระโขนงคลองเตย คลองตัน เสร็จสิ้นไปก่อนที่ 
ผู้ฟูองคดีจะยื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์กว่ายี่สิบปีแล้ว การที่ผู้ฟูองคดี 
ได้ยื่นคําร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๒ จึงขาดอายุความร้องทุกข์ ตามมาตรา ๒๓  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่เข้าขอ้ยกเวน้ที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์จะรับคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จึงไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี 
ที่ขอคืนที่ดินไว้พิจารณา โดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่า หากผู้ฟูองคดี 
ยังติดใจที่จะเรียกคืนที่ดินพิพาท ก็ชอบที่จะใช้สิทธิในทางศาลเพ่ือขอให้วินิจฉัยต่อไป  
แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการยื่นฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาในขณะนั้นแต่อย่างใด การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๔๕ เพ่ือขอคืนที่ดินพิพาทอีก จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
การฟูองคดีนี้ไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
หรือมีเหตุจําเป็นอื่นแต่อย่างใด ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองไว้พิจารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 



๑๘๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๗/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  องค์การบริหารส่วนตาํบลละหาร            ผู้ฟูองคด ี

  บริษทั ส. สหโชคบริการ จํากัด  ท่ี ๑ 
  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๕๑ 
     และมาตรา ๕๒) 

  การที่ศาลปกครองจะรับค าฟูองที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐฟูองคู่สัญญา
ฝุายเอกชนให้รับผิดตามสัญญาที่ยื่นฟูองเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดีไว้พิจารณา  
โดยเห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ น้ัน จะต้องค านึงถึงความ
เสมอภาคของคู่สัญญาฝุายเอกชนที่ไม่สามารถยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดี
โดยอ้างเหตุผลเดียวกันน้ีได้ เน่ืองจากกรณีน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการฟูองคดี มิใช่การ
ด าเนินการเพ่ือให้บริการสาธารณะบรรลุผล รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจึงไม่มีเอกสิทธิ์หรือ
สิทธิพิเศษเหนือคู่สัญญาฝุายเอกชน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วัตถุประสงค์ของการฟูองคดี
คือ เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงมิใช่กรณีการฟูองคดีที่จะท าให้
ประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟูองคดี ซึ่งเป็นการยื่นฟูอง 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ฟูองคดีเอง และมิใช่กรณีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ตามที่กล่าวอ้างตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญารับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกข้างละ 
๑ เมตร พร้อมฝังท่อระบายนำ้าจํานวน ๒ แห่ง กับผู้ฟูองคดีตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๓๙ เป็นเงินค่าจ้างจํานวน ๑๑,๖๖๔,๙๘๒ บาท ในการทําสัญญาดังกล่าว  
มีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้กับผู้ฟูองคดีเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาในวงเงินจํานวน ๕๘๓,๒๕๐ บาท ซึ่งภายหลังตรวจรับมอบงานและจ่ายเงิน



๑๙๐ 

 

 

ค่าจ้างให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีตรวจพบว่างานไหล่ทางชํารุดและยุบตัวเป็นช่วงๆ 
ทั้งสองข้างทาง จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แก้ไขซ่อมแซม แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แก้ไข
ซ่อมแซมไม่ถูกต้องตามแบบท้ายสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และริบ
หลักประกันสัญญา ผู้ ฟูองคดีได้ประมาณการราคาแก้ไขซ่อมแซมถนนไว้เป็นเงิน 
๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟูองคดีไม่อาจดําเนินการจ้างผู้รับจ้างรายอื่นให้ทําการซ่อมแซม
ไหล่ทางได้ เนื่องจากผู้ฟูองคดีไม่มีเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ จึงได้มีหนังสือ 
ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ชําระเงินค่าเสียหายจํานวน 
๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ชําระเงินประกันสัญญาจ้างตามสัญญาค้ําประกัน ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้รับหนังสือ 
ทั้งสองฉบับแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้ งสองเพิกเฉยไม่ชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด  
ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชําระเงินจํานวน ๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชาํระเงินเสร็จ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ชําระเงินจํานวน ๕๘๓,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟูองเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเงินเสร็จแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระ
ค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินคดีแทนผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ คืนเงินค่าธรรมเนียมศาลจํานวน ๗๘,๑๒๕ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟูองคดี
เห็นว่าสัญญาจ้างคดีนี้เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างถนน จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  นอกจากนี้ การยื่นฟูองคดีนี้
เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ถนน และมูลคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มีผลใช้บังคับ 
กฎหมายน่าจะไม่มีผลย้อนหลัง เมื่อคดีนี้มีอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐  ดังนั้น ระยะเวลาการฟูองคดีตามพระราชบัญญัติ เดียวกัน 
มาตรา ๕๑ ซึ่งมีกําหนดหนึ่งปี จึงไม่น่าตัดสิทธิของผู้ฟูองคดีที่จะยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครอง
ภายในอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งกําหนดอายุความไว้สิบปี 
การที่ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่าคดีนี้จะต้องฟูองภายในกําหนดหนึ่งปีจะเป็นการย่น



๑๙๑ 

 

 

ระยะเวลาฟูองคดีให้ลดลง ซึ่งเป็นการจํากัดสิทธิของผู้ฟูองคดี  นอกจากนี้ การวินิจฉัยว่า
สัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองก็เป็นปัญหาในการตีความที่ศาลปกครองสูงสุดและ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีการวางบรรทัดฐานในภายหลัง
และในการตีความข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลปกครองกลางยังเคยวินิจฉัยคลาดเคลื่อนอยู่
บ่อยๆ  ดังนั้น ระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
น่าจะนํามาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองที่ทําขึ้นภายหลังจากพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้แล้ว  อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้เคยใช้ดุลพินิจรับฟูองคดีเกี่ยวกับ
สัญญาชดใช้ทุนของข้าราชการที่ลาไปศึกษายังต่างประเทศที่ยื่นฟูองคดีเกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีไว้พิจารณาแล้วหลายคดี  จึงสมควรใช้ดุลพินิจ 
รับฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม มิฉะนั้น จะทําให้เห็นว่าคดีที่ฟูอง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในลักษณะคล้ายคลึงกันและยื่นฟูองที่ศาลเดียวกัน แต่ศาล 
มีคําวินิจฉัยที่แตกตา่งกัน ทําให้ไม่สามารถเข้าใจบรรทัดฐานของการใช้ดุลพินิจเพ่ือนําไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติไดอย่างถูกต้อง เมื่อคดีนี้มีปัญหาคาบเกี่ยวระหว่างระยะเวลา 
ในการบังคับใช้กฎหมายของสัญญาทางปกครองที่ทําขึ้นโดยใช้หลักตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ก่อนที่ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ใช้บังคับ และยังไม่เป็นที่ยุติว่าจะ
ปฏิบัติไปในทางใด กรณีจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ศาลจะรับคําฟูองไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณาและมีคําพิพากษาตามกฎหมายต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่ประชุมใหญ่เคยวินิจฉัยไว้ในคําสั่งที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ว่า กรณีที่เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้น
ก่อนศาลปกครองเปิดทําการ แต่ผู้ฟูองคดีมิได้นํ าคดีไปฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาล 
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น  ต่อมา หลังจากที่ศาลปกครองเปิดทําการเมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง โดยขณะที่ยื่นฟูองคดี 
ต่อศาลปกครอง อายุความฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมยังไม่ครบกําหนด กรณีเช่นนี้ให้เริ่มนับ
ระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทําการ 
เป็นต้นไป เมื่อข้อเท็จจริงตามคําฟูองรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีมีหนังสือขอยกเลิกสัญญาจ้าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
ผู้ฟูองคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ในขณะนั้นได้ภายในกําหนดอายุความสิบปี นับแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เมื่อผู้ฟูองคดี 
นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ การนับระยะเวลาการฟูองคดีนี้
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จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ สําหรับกรณีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดี 
ได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑  
จึงถือว่าผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นเวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ 
หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดี ตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีจึงขาด 
อายุความ  อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าการฟูองคดีนี้จะเป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับคําฟูองที่ยื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดีแล้ว 
ไว้พิจารณาได้หรือไม่ เห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ๒ ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นที่หนึ่ง ข้ออ้างของผู้ฟูองคดีที่อ้างว่า การฟูองคดีนี้เป็นการฟูองคดี
เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ใช้ถนน นั้น เห็นว่า มูลเหตุแห่งการฟูองคดีนี้สืบเนื่องมาจากการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แม้ว่าขณะที่ทําสัญญาและขณะที่ 
มูลคดีเกิดขึ้น กฎหมายยังมิได้แบ่งแยกว่าสัญญาลักษณะใดเป็นสัญญาทางแพ่งหรือลักษณะใด
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่เมื่อมีการประกาศใช้บังคับ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กฎหมาย
กําหนดให้สัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างถนนเช่นนี้เป็นสัญญาทางปกครอง
ซึ่งโดยลักษณะของสัญญาทางปกครอง คู่สัญญาฝุายรัฐอาจมีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษบางประการ
เหนือคู่สัญญาฝุายเอกชน เนื่องจากรัฐหรือหนว่ยงานของรฐัเข้าทําสัญญาในฐานะเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของมหาชน แต่มิได้หมายความว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ 
หรือสิทธิพิเศษเหนือคู่สัญญาฝุายเอกชนในทุกๆ เรื่อง แต่จะได้รับเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษ 
ในกรณีเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมหรอเพ่ือให้บริการสาธารณะบรรลุผลจริงๆ เท่านั้น การที่ 
ศาลปกครองจะรับคําฟูองที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐฟูองคู่สัญญาฝุายเอกชนให้รับผิดตามสัญญา
ที่ยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดีไว้พิจารณา โดยเห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองนั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมหรือไม่ นั้น จะต้องคํานึงถึงความเสมอภาคของคู่สัญญาฝุายเอกชนที่ไม่สามารถยื่น
ฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดีโดยอ้างเหตุผลเดียวกันนี้ได้ เนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิการฟูองคดี มิใช่การดําเนินการเพ่ือให้บริการสาธารณะบรรลุผล รัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐจึงไม่มีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษเหนือคู่สัญญาฝุายเอกชน การพิจารณาบทกฎหมาย 
หรือการตีความข้อกฎหมายเพ่ือปรับเข้ากับข้อเท็จจริงแห่งคดีว่ากรณีใดเป็นการยื่นฟูองคดี 
ที่เป็นประโยชนแ์กส่่วนรวมที่ศาลปกครองจะรับไวพิ้จารณาได ้ตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ จะต้องพิจารณาหรือตีความข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดดุลยภาพ 
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ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ของฝุายเอกชนที่เป็นคู่สัญญา  ดังนั้น การพิจารณาว่า
การยื่นฟูองกรณีใดจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ต้องพิจารณาจากผลของคําพิพากษา 
หรือคําสั่งท่ีจะเกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วัตถุประสงค์ของการฟูองคดี 
คือเพ่ือให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงมิใช่ 
กรณีการฟูองคดีที่จะทําให้ประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟูองคดี
นอกจากนี้ หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าการฟูองคดีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อจะนําเงินไป
ซ่อมแซมถนนที่ชํารุดให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกตามที่กล่าวอ้างจริง ก็ชอบด้วย
กฎหมายที่จะรีบฟูองคดีโดยเร็ว มิใช่ปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึง ๔ ปีจึงค่อยนําคดีมาฟูองเช่นนี้
การยื่นฟูองคดีนี้จึงเป็นการยื่นฟูองเพ่ือประโยชน์ของผู้ฟูองคดีเอง และมิใช่กรณีเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด 
  ประเด็นที่สอง ที่ผู้ถูกฟูองคดีโต้แย้งว่าข้อพิพาทในคดีนี้ เกิดขึ้นก่อน 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มีผลใช้บังคับ สิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมให้คู่กรณีรับผิด 
ตามสัญญาจ้างในคดีนี้มีอายุความสิบปี  แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว  
ทําให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องเหลือเพียงหนึ่งปี ซึ่งในระยะเริ่มแรกที่มีการจัดตั้งศาลปกครอง 
ก็มีปัญหาในการตีความว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง ผู้ฟูองคดี 
จึงเห็นว่าเป็นเหตุจําเป็นที่ศาลจะรับคดีไว้พิจารณาได้ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เนื่องจากข้อพิพาทในคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การฟูองคดีนีจ้ึงต้องยื่นฟูองภายใน
ระยะเวลาตามที่มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนด เมื่อผู้ฟูองคดียื่นฟูองต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา 
ฟูองคดีแล้ว การที่บทบัญญัติในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดระยะเวลา 
ฟูองคดีไว้สั้นกว่าอายุความฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม นั้น ไม่ถือเป็นเหตุจําเป็นเพ่ือให้ศาลปกครอง
มีคําสั่งรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
 



๑๙๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายพิสิทธิ์  พัฒนะนกุิจ             ผู้ฟูองคด ี

  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม่ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๗๕) 

  การสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณาและให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ น้ัน 
เป็นกรณีที่ยังมิได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเน้ือหาแห่งคดี  ดังน้ัน ค าสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค าฟูองไว้พิจารณาและให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
และค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่สั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นน้ัน จึงมิใช่ 
เป็นค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิยื่นค าขอให้พิจารณาพิพากษา
หรือมีค าสั่งชี้ขาดใหม่ ตามมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เดิมผู้ฟูองคดีเป็นพนักงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน (บบส.) ผู้ถูกฟูองคดี โดยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ฟูองคดี
กล่าวอ้างว่าไดป้ฏิบัตหินา้ที่ในตาํแหนง่ดงักล่าวโดยสุจรติ ปกปูองผลประโยชน์ใหแ้กอ่งค์กร
และอุทิศเวลาทํางานอย่างเต็มที่ จนกระทั่งได้รับมอบหมายให้บริหารงานเพิ่มขึ้นอีก ๒ ฝุาย 
แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดีสร้างความไม่พอใจให้กับนาย ป. กรรมการผู้จัดการและพวก 
ซึ่งผู้ฟูองคดีเชื่อว่านา่จะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้มกีารร้องเรียนผู้ฟูองคดี  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดี
ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ตามมติของคณะกรรมการบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถาบันการเงนิ ในการประชุมครั้งที ่๑๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒
ให้ผู้ฟูองคดีออกจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ผู้ฟูองคดี
เห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ จึงยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๒ ต่อคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน คณะกรรมการบรรษัทฯ 
พิจารณาแล้วยืนตามคําสั่งเดิม ตามหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๒  
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําสั่งดังกล่าวและเห็นว่าคําสั่ง ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพ่ือขอให้มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี  



๑๙๕ 

 

 

เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว และเพิกถอนมติของคณะกรรมการบรรษัทฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๒ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟูองคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
และเพิกถอนมติของคณะกรรมการบรรษัทฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๔๒ ที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนยันตามคําสั่งเดิม และให้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟูองคดี
ตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งเดิม และเรื่องร้องทุกข์นี้
ได้โอนมายังศาลปกครอง ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแล้วมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  ผู้ฟูองคดียื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่มีสาระสําคัญว่า  ที่ศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างและนายจ้าง  
ตามสัญญารับจ้างทํางานลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ นั้น เป็นข้อพิจารณาที่ผู้ฟูองคดี
ไม่ได้บรรยายฟูองในหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และเป็นข้อที่จะ
พิจารณาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และหรือศาลปกครอง ไม่ใช่
ข้อพิจารณาที่จะนํามาพิจารณาในชั้นตรวจคําฟูองของศาลปกครอง และเป็นการรับฟัง
ข้อพิจารณาที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้นํามาเป็นเหตุในการมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณาอีกด้วย จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดและไม่ชอบด้วยระเบียบของ  
ที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าด้วยการเสนอคําฟูองและ
การตรวจคําฟูอง สาเหตุที่ผู้ฟูองคดีฟูองคดีนี้ก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟูองคดีออกคําสั่งลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟูองคดี  
เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๓๐ และมาตรา ๑๓ (๑) จึงเป็นข้อหาที่อยู่ในอํานาจ 
ที่ศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาและมีคําสั่งได้ เพราะคําสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดี
เป็นคําสั่งทางปกครองที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้ฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งรับผู้ถูกฟูองคดีกลับเข้าทํางานตาม
ตําแหน่งเดิมตามกฎหมายแรงงานดังที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่าการที่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดพลาดและมีข้อบกพร่อง
สําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษา ทําให้ผลคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕  
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 



๑๙๖ 

 

 

  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณามีคําสั่งไม่รับคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ของ 
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําขอให้
พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มีปัญหาต้องวินิจฉัย 
ในเบื้องต้นว่า คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณาและให้จําหนา่ยคดีออกจากสารบบความ ถือเป็นกรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ ในปัญหานี้ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุ มใหญ่  
เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว เห็นได้ว่า  
การที่คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีจะมีคําขอให้
พิจารณาคดีใหม่ได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงกรณีที่ศาลปกครองได้มีการดําเนินกระบวนพิจารณา 
และได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีแล้ว โดยได้กําหนดเงื่อนไขในการขอให้
พิจารณาใหม่ที่ให้กระทําไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี ้(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือ 
มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
หรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดําเนินกระบวน
พิจารณา (๓) มีข้อบกพร่องสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําให้ผลของคดีไม่มีความ
ยุติธรรม (๔) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได้ทําขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และ
ต่อมา ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ซึ่งทําให้ผลแห่งคําพิพากษา
หรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าการสั่งไม่รับคําฟูอง 
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น เป็นกรณีที่ยังมิได้มีการวินิจฉัยชี้ขาด 
ในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี  ดังนั้น คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ 
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ และคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่สั่งยืนตามคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นนั้น จึงมิใช่เป็นคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิ 
ยื่นคําขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดใหม่ ตามมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับคําขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีใหม่ไว้พิจารณา นั้น ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําขอให้พิจารณา 
คดีใหม่ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 



๑๙๗ 

 

 

  องค์คณะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๑๙๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๒-๔๖๔/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายสืบวงศ ์ วุฒิเสน             ผู้ฟูองคด ี

  เทศบาลนครอุดรธานี  ท่ี ๑ 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ 
     มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีและด ารงต าแหน่ง
เทศมนตรีนครอุดรธานี ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเทศบาล ผู้ฟูองคดีจึงชอบที่จะดูแลและตรวจสอบการบริหารกิจการของเทศบาล
นครอุดรธานีให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในเขต
เทศบาลดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟูองคดีฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองด าเนินกิจการของเทศบาลนครอุดรธานีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการฟูอง 
ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี  
ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีน้ีต่อศาลได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่ง ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๔๙/๒๕๔๕ 
หมายเลขแดงที่ ๑๖๘/๒๕๔๕ คดีหมายเลขดําที่ ๓๕๒/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๖๙/๒๕๔๕ 
และคดีหมายเลขดําที่ ๓๕๐/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๗๒/๒๕๔๕ ของศาลปกครองชั้นต้น 
(ศาลปกครองขอนแก่น) ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีทั้งสามสํานวนนี้มีผู้ฟูองคดีและ  
ผู้ถูกฟูองคดีรายเดียวกัน เหตุแห่งการฟูองคดีก็สืบเนื่องมาจากเหตุเดียวกัน การรวม  
การพิจารณาและมีคําสั่งเข้าด้วยกันจะเป็นการสะดวก จึงเห็นควรรวมการพิจารณาและ 
มีคําสั่งคดีทั้งสามสํานวนนี้เข้าด้วยกัน 



๑๙๙ 

 

 

  ผู้ ฟูองคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีและดํารงตําแหน่ง
เทศมนตรีนครอุดรธานีมีอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ฟูองคดีได้ยื่น
ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทั้งสามสํานวน ดังนี้ 
  สํานวนที่หนึ่ง ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด ส. ทําการก่อสร้างถนนรอบ 
หนองบัว จากถนนข้างทางรถไฟถึงถนนหลังศาลเจ้าปูุ – ย่า โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เทคอนกรีตทางเท้า พร้อมปลูกไม้ยืนต้น และติดตั้ง  
เสาไฟฟูาเหล็กรีดกลมดวงโคมแสงจันทร์ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา ค่าจ้างจํานวนเงิน ๑๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางาน
ภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อ
ได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับเป็นจํานวนวันละ ๓๔,๑๐๐ บาท และจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน  ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส. ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ขออนุมัติหยุดงาน โดยอ้างว่าในพ้ืนที่ก่อสร้างเกี่ยวเนื่องกับสัญญาอื่นที่มีการก่อสร้าง  
ในบริเวณเดียวกัน ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะกรรมการควบคุมงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตรวจสอบและพิจารณา
แล้วพบว่า หากให้ผู้รับจ้างดําเนินการต่อไปจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของถนน
ดังกล่าวได้ จึงมีความเห็นตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ โดยเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดดําเนินงาน
ในงวดที่ ๓ งวดที่ ๔ งวดที่ ๕ และงวดสุดท้าย แล้วเสนอต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
อนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส. หยุดงาน ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การขอหยุดงานดังกล่าวไม่มีเหตุ
อันสมควร มิได้คํานวณตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่เกิดขึ้นมิใช่เหตุที่เกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุ
จากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย และผู้รับจ้างไม่ได้แจ้ง
เหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในกําหนดตามกฎหมายนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุด ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
การที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอหยุดงาน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุมัติให้
หยุดงานโดยไม่มีเหตุดังที่กําหนดในระเบียบดังกล่าว จึงขัดต่อกฎหมาย ผู้ฟูองคดีได้มี



๒๐๐ 

 

 

หนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพ่ือขอให้ยกเลิกการต่อ
สัญญาดังกล่าว และยื่นฟูองต่อศาล  ขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ให้หยุดงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปรับ 
ผู้รับจ้างตามสัญญา 
  สํานวนที่สอง ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาจ้างบริษัท ย. ทํางานก่อสร้างกลุ่มงานที่ ๕ งานขุดลอก
ห้วยหมากแข้งตามรูปแบบและรายการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กําหนด โดยก่อสร้างขุดลอก
คลองเดิมและทําคันดินถมบดอัดแน่น (ห้วยหมากแข้ง) พร้อมช่องรับน้ํา ขุดลอกตะกอน  
ในรางยู (ห้วยหมากแข้ง) ขุดลอกตะกอนในรางเปิดสี่เหลี่ยมคางหมู (ห้วยหมากแข้ง)  
โดยตกลงค่าจ้างเหมาโครงการทั้งหมดเป็นเงินจํานวน ๙,๐๖๖,๐๐๐ บาท กําหนดเวลา 
แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ
ล่าช้า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ  
ตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระ
ค่าปรับเป็นจํานวนวันละ ๒๒,๖๖๕ บาท และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน 
ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ บริษัท ย. ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ขออนุมัติ
ต่ออายุสัญญา โดยอ้างว่า ช่วงนี้ย่างเข้าฤดูฝน ทําให้น้ําในห้วยหมากแข้งสูงถึง ๑.๔๐ เมตร 
ประกอบกับน้ําไหลมาจากข้างนอก เช่น น้ําจากลําห้วยริน เป็นเหตุให้ผนังล้ม ทําให้การ
ทํางานล่าช้าจึงขอต่อสัญญาอีก ๔๕ วัน คณะกรรมการควบคุมงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตรวจสอบและพิจารณาแล้วพบว่า มีฝนตกหนักจนทําให้ระดับน้ําในห้วยหมากแข้ง  
มีระดับสูงจนไม่สามารถดําเนินการขุดลอกได้ ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน  
ควรขยายเวลาทํางานให้ ๒๓ วัน แล้วเสนอต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุมัติให้
ขยายอายุสัญญาอีก ๒๓ วัน ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการขอขยายอายุสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่มี
เหตุอันสมควร มิได้คํานวณตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่เกิดขึ้นมิใช่เหตุที่เกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจากพฤติการณ์อันใด
อันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย และผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบภายในกําหนดตามกฎหมายนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะต้องปฏิบัติโดย



๒๐๑ 

 

 

เคร่งครัดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ การที่ผู้รับจ้าง  
ยื่นหนังสือขอขยายอายุสัญญาทั้งสามครั้ ง และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
อนุมัติให้ขยายอายุสัญญาได้จึงขัดต่อกฎหมาย ผู้ ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่  ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้ยกเลิกสัญญานี้ และยื่นฟูองต่อศาล  ขอให้
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งขยายอายุสัญญาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยไม่ขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปรับ 
ผู้รับจ้างตามสัญญา 
  สํานวนที่สาม ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า   เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด อ. ก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวนน้ําพฤกษา (ส่วนที่ ๑) โดยก่อสร้างขุดลอกเลน – 
ขุดดิน – ถมดิน แต่ง Slope คลองดินเปิด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างคันหินรางตื้น 
ก่อสร้างทางเท้า – ทางเดิน ก่อสร้างช่องน้ําไหล ก่อสร้างรางวี ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา และติดตั้งเสาไฟฟูา ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ค่าจ้างเหมาโครงการทั้งหมดเป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กําหนดเวลาเริ่มลงมือทํางานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และกําหนดเวลา 
แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า ผู้ว่าจ้าง  
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลา 
ที่กําหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับ  
เป็นจํา นวนวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน  ต่อมา 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ. ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ขออนุมัติหยุดงาน โดยอ้างว่า
เนื่องจากปัญหาฝนตกหนักน้ําท่วมพ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่สามารถระบายน้ําออกจากพ้ืนที่
ก่อสร้างได้ และท้ายคลองมีการก่อสร้างรางระบายน้ําของเทศบาลตําบลโพธิสว่าง  
จึงไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ คณะกรรมการควบคุมงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตรวจสอบและพิจารณาแล้วพบว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจาก 
เกิดอุปสรรคปัญหาตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอมา ควรแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการดําเนินการ
ก่อสร้างไว้ก่อน แล้วเสนอต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุมัติให้หยุดงาน  ต่อมา 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ. ขอขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก คณะกรรมการตรวจ 
การจ้างของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า มีอุปสรรคปัญหาไม่สามารถดําเนินการ
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ก่อสร้างได้ ควรขยายเวลาทํางานให้อีก ๙๔ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุมัติให้ขยายอายุสญัญา 
๙๔ วัน ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการขอหยุดงานและขยายเวลาทํางานตามสัญญาข้างต้นไม่มี เหตุ
อันสมควร มิได้คํานวณตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่เกิดขึ้นมิใช่เหตุที่เกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจากพฤติการณ์
อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย และผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งเหตุดังกล่าว  
ให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบภายในกําหนดตามกฎหมายนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุด ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะต้อง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ การที่
ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอหยุดงาน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุมัติให้ 
หยุดงานได้ จึงขัดต่อกฎหมาย ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้ยกเลิกการต่อสัญญานี้ และยื่นฟูองต่อศาล  ขอให้พิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งให้หยุดงานและขยายเวลาทํางานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปรับผู้รับจ้างตามสัญญา 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองทั้งสามสํานวนไว้พิจารณาและ 
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองทั้งสาม
สํานวนไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดียื่นฟูองเทศบาล 
นครอุดรธานี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยใน 
สํานวนที่หนึ่งฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งอนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส. หยุดงาน  
ในสํานวนที่สองฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งอนุมัติให้บริษัท ย. ต่ออายุสัญญาอีก 
ยี่สิบสามวัน และในสํานวนที่สามฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ.  
หยุดงาน และให้ขยายอายุสัญญาอีกเก้าสิบสี่วัน ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ออกคําสั่งอนุมัติให้ผู้รับจ้างดังกล่าวหยุดงานและหรือขยายอายุสัญญาได้นั้น เป็นการกระทํา 
ที่มิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ทําให้ราชการ 
คือเทศบาลนครอุดรธานีเสียหาย เนื่องจากงานก่อสร้างดังกล่าวล่าช้า และไม่ได้ปรับผู้รับจ้าง 
ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟูองว่า  



๒๐๓ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําละเมดิอนัเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ผู้ฟูองคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีและดํารงตําแหน่ง
เทศมนตรีนครอุดรธานี ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีอํานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  
ผู้ฟูองคดีจึงชอบที่จะดแูลและตรวจสอบการบริหารกิจการของเทศบาลนครอุดรธานีใหเ้ป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายและรกัษาผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟูองคดี
ฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินกิจการของเทศบาลนคร
อุดรธานีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการฟูองในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครองได้  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
ทั้งสามสํานวนไว้พิจารณา นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ศาลปกครองชั้นต้น
รับคําฟูองคดีทั้งสามสํานวนไว้พิจารณา แล้วมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามรูปคดีต่อไป 
  องค์คณะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๑/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายก้าน  เทียมทดั             ผู้ฟูองคด ี

  องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ  ท่ี ๑ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ (ประธานกรรมการบริหาร
       องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ เดิม  ท่ี ๒) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ  ท่ี ๓ 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี 
       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ท่ี ๔        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๑ 
     และมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)) 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕๘ (๑)) 
 พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     (มาตรา ๖๘ (๘)) 

  กรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ใช้อ านาจตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่ง พ.ร.บ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๕๘ (๑) แห่ง พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ที่ดิน แต่ผู้ฟูองคดีไม่ด าเนินการ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่จึงเข้าไปด าเนินการด้วยตนเองหรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน น้ัน เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  
หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นการกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอ านาจศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๒๗๖  



๒๐๕ 

 

 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนข้อโต้แย้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณประโยชน์ 
หรือเป็นที่ดินของผู้ฟูองคดี เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของผู้ฟูองคดีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน ประกอบประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอยู่ใน
อ านาจศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ที่ดินที่ผู้ฟูองคดีกับชาวประมงเรือเล็กอาศัยอยู่นั้น  
เดิมเป็นของนาย จ. บิดาของผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส. ๓) ตั้งอยู่ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ บิดาผู้ฟูองคดีได้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตลอดมา และยังให้
ชาวประมงเรือเล็กเข้าอยู่อาศัยทําประโยชน์ในที่ดิน โดยใช้ เป็นที่จอดเรือและปลูกสร้าง 
ที่อยู่อาศัยเพ่ือเป็นที่เก็บเครื่องมือ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ซื้อขายอาหารทะเลตามชายฝั่ง 
ทั้งได้ปลูกต้นสนไว้เป็นที่กําบังลมและพักหลบแดดฝน เมื่อบิดาของผู้ฟูองคดีถึงแก่ความตาย 
ที่ดินดังกล่าวได้ตกทอดทางมรดกแก่ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ผู้ฟูองคดี 
ยังไม่ได้ไปยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียน ครั้นเมื่อประมาณวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟูองคดีว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดีและชาวประมงเรือเล็กอาศัย
อยู่นั้น เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พร้อมกับแจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีและชาวประมงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินดังกล่าว หากไม่ยอมรื้อถอน  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่จะใช้อํานาจรื้อถอนเอง ทั้งยังใช้อํานาจบังคับขู่จนผู้ฟูองคดีกับชาวประมง
เรือเล็กบางส่วนตกอยู่ในภาวะจํายอม จําต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป  ต่อมา วันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ได้นํารถขุดดินและรถตักดินบุกรุกเข้าไปในที่ดินดังกล่าว 
ทําการขุดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวประมงเรือเล็กที่ยังไม่ยอมรื้อถอนออกไป 
จนพังพินาศ เสียหายเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาทเศษ ผู้ฟูองคดีกับชาวประมงเรือเล็กจึงได้
รวมตัวชุมนุมประท้วง จนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการ  
สั่งการให้นายอําเภอปราณบุรจีัดประชมุร่วมระหว่างชาวประมงเรือเล็กกับผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ 
และแม้จะได้เคยมีผู้ยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๕๒๗/๒๕๔๕ 
หมายเลขแดงที่ ๑๖๐๓/๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ยังไม่ยอมหยุดการกระทํา ได้นํา 
ปูายขนาดใหญ่บุกรุกเข้าไปติดตั้งในบริเวณที่ดินดังกล่าวอีกว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์  
หาดนเรศวร โดยประสงค์ที่จะแย่งสิทธิครอบครองไปจากผู้ฟูองคดี การกระทําของ 



๒๐๖ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ถือเป็นเรื่องเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
หรือโดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีและราษฎรเกินควร จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  
ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ลงโทษผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ฐานเป็นเจ้าพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ขนย้ายรื้อถอนแผ่นปูายที่นําไปปักไว้ในที่ดินดังกล่าว  และห้ามมิให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่และบริวารเข้าไปยุ่งเกี่ยวในที่ดินดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ เป็นการใช้อํานาจ 
ในทางการปกครองโดยแท้จริงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ฟูองคดีและชาวประมงเรือเล็ก 
และที่ผู้ฟูองคดีขอให้ลงโทษผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ นั้น ศาลปกครองต้องใช้ดุลพินิจพิพากษาไป
ในแง่ทางการปกครอง มิใช่ในแง่ความผิดทางอาญา เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่พยายามกล่าวอ้าง 
โดยการออกคําสั่งเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีออกไปจากที่ดินที่พิพาทตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบล
และองค์การบรหิารส่วนตําบล แต่ก็ใช้อํานาจหนา้ที่ผิดไปจากที่กฎหมายบัญญตัิ คดีนี้จึงอยู่
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคําสั่งให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ กําหนดให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง 
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น และมาตรา ๒๗๖  
วรรคหนึ่ง กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสว่นท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเว้น
การกระทําที่หนว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทํา 
ที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ข้อเท็จจริงตามคําฟูอง
คดีนี้แยกข้อหาได้เป็น ๒ ข้อหา ดังนี้ 



๒๐๗ 

 

 

  ข้อหาที่หนึ่ง กรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีรื้อถอน 
สิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน และต่อมาผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟูองคดี 
ออกจากที่ดินพิพาท นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีรื้อถอน 
สิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง และเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงอยู่ในอํานาจศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณา
ตามมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เนื่องจากผู้ฟูองคดีมิได้ฟูองขอให้
เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว จึงไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ประกอบกับมาตรา ๕๘ (๑) แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือคุ้มครอง
ดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่มีคําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินซึ่งผู้ฟูองคดีได้มาโดยตกทอดทางมรดก แต่ผู้ฟูองคดี
ไม่ดําเนินการ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่จึงเข้าไปดําเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น 
กระทําการแทน ซึ่งเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นการกระทํา
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อํานาจ 
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอํานาจ 
ศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  ส่วนข้อหาที่สอง กรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่อ้างว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน 
ซึ่งบิดาของผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓) ตําบล
ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กลับเห็นว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นั้น มีประเด็น 
ข้อโต้แย้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณประโยชน์หรือเป็นที่ดินของผู้ฟูองคดีตามเอกสารหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓) ซึ่งเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของผู้ฟูองคดี 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน ประกอบกับประมวลกฎหมายที่ดิน  
ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองในข้อหา 
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมายไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นต้น 



๒๐๘ 

 

 

  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๒๐๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๔/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายสัมฤทธิ์  ประเสริฐสังข ์            ผู้ฟูองคด ี

  โครงการชลประทานร้อยเอ็ด กรมชลประทาน      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ 
ใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๔๘) 
 พ.ร.บ. คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๓) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
 พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ 

     สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖) 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ 

     สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่ง  
     พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ข้อ ๑  
     และข้อ ๓ (๑๐) – (๒๕)) 

  การขุดลอกล าห้วยเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรมชลประทานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑ และข้อ ๓ (๑๐) – (๒๕)  ดังน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดี 
ได้มอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ. ด าเนินการขุดลอกล าห้วยยางแทนผู้ถูกฟูองคดี  
แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด
ของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอ าเภอเสลภูมิเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒  
กรณีจึงย่อมคาดหมายได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงการกระท าละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟูองคดีมิได้ 
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวัน ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งมิได้ยื่นฟูองต่อศาลยุติธรรมภายในอายุความ 



๒๑๐ 

 

 

หน่ึงปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟูองคดีเพ่ิงน าคดี
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงเป็นการน าคดีที่ครบ
ก าหนดอายุความฟูองคดีก่อนศาลปกครองเปิดท าการมาฟูองต่อศาลปกครอง 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ. ซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจากผู้ถูกฟูองคดีได้ดําเนินการขุดลอกลําห้วยยาง ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความ
เสียหาย กล่าวคือ ที่ดินทําสวนที่อยู่ติดลําห้วยยางซึ่งทําการเกษตรได้ตลอดปีเสียหาย
ทั้งหมด คันคูดินกั้นอ่างน้ําเลี้ยงปลาเสียหายความยาว ๑๘๔ เมตร ต้นยางและต้นไม้ 
หลายพันธุ์ซึ่งได้ปลูกมาแล้วหลายปีเสียหายเป็นจํานวนมาก รวมทั้งปลาที่เลี้ยงไว้ในอ่างน้ํา
เลี้ยงปลาจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัว เสียหายทั้งหมด ประเมินค่าเสียหายแล้ว คิดเป็นเงิน
ประมาณ ๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท  ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
ขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ต่อนายอําเภอเสลภูมิ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๔๒ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดว่า ได้รับความเสียหายจากการดําเนินการ
ตามโครงการขุดลอกลําห้วยยาง รวมมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงิน ๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรตําบลโพธิ์ทองเพื่อเรียกค่าเสียหายดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาให้เป็น
ที่พอใจ จึงนําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าเสียหาย 
เป็นเงินจํานวน ๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งชดเชยการเสียผลประโยชน์ในแต่ละปีให้ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคําฟูองของผู้ฟูองคดี
แต่เพียงบางส่วนโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดในคําฟูอง เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ 
กรมชลประทานได้ประนีประนอมขอชดใช้ค่า เสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยผู้ฟูองคดีต้องการค่าเสียหาย ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ 
จะชดใช้ให้เพียง ๕,๐๐๐ บาท จึงตกลงกันไม่ได้ หรือกรณีที่ผู้ฟูองคดีร้องเรียนต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อมาจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งให้ ผู้ฟูองคดีหา
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมว่า ผู้ฟูองคดีได้เลี้ยงปลาจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัว และได้ปลูกต้นไม้ 
๑๕๐ ต้น ในบริเวณที่ขุดลอกจริง ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ส่งพยานหลักฐานให้จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
แต่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดมิได้นําพยานหลักฐานที่ผู้ฟูองคดีส่งให้ไปใช้ประกอบการพิจารณา 



๒๑๑ 

 

 

แต่อย่างใด และยังมิได้พิจารณาบันทึกการให้ถ้อยคําของนาย ส. และนาย ห. ซึ่งได้ให้
ถ้อยคําต่อปลัดอําเภอโพนทองในกรณีที่ผู้ฟูองคดีได้ร้องขอความเป็นธรรม  นอกจากนั้น  
ผู้ฟูองคดีได้ชี้แจงสาเหตุการฟูองคดีล่าช้าว่า ผู้ฟูองคดีได้ยืมเงินมาลงทุนเลี้ยงปลาจํานวนมาก 
ทําให้ยุ่งยากต้องหายืมเงนิเป็นค่าตดิตามทวงถาม  อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือข่มขู่กรณีที่
ผู้ฟูองคดีนําคดีไปฟูองศาลถึงล้านบาท ผู้ฟูองคดีมีความรู้น้อย ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดแจ้งเรื่อง
อายุความการฟูองคดใีห้ทราบ และผู้ฟูองคดีได้เคยไปยื่นคําฟูองต่อศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
แต่เจ้าหน้าที่ศาลได้แนะนําให้ไปหาอัยการจังหวัด ซึ่งมีการโยนเรื่องไปมา ผู้ฟูองคดีจึงไม่ได้
ละเลยแต่อย่างใด  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับ 
คําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชมุใหญ่วนิิจฉยัวา่  คดีนี้มีประเดน็ตอ้งพิจารณาวา่ 
ศาลปกครองจะรับคําฟูองไว้พิจารณาได้หรือไม่ เพราะเหตุเกี่ยวกับอํานาจศาลและเงื่อนไข
เกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดี ประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาล คดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการโครงการขุดลอกลําห้วยยางทําให้ทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีเสียหายหลายรายการ  
จึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ 
ใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ บัญญัติว่ า  
ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ดําเนินการ 
จัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายน้ํา หรือแบ่งน้ําเพ่ือเกษตรกรรม 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม มาตรา ๕ บัญญัติว่า ให้แบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ ฯลฯ (๑๒) ถึง (๒๓) สํานักงานชลประทานที่ ๑ 
ถึง ๑๒ และมาตรา ๖ บัญญัติว่า อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีดังนี้ ฯลฯ (๑๒) ถึง (๒๓) สํานักชลประทานที่ ๑ ถึง ๑๒ มีอํานาจหน้าที่ (ก) 
ดําเนินการเกี่ยวกับการกัก เก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา ติดตามและประเมินความปลอดภัย 
ของเขื่อน รวมทั้งปูองกนัความเสียหายอันเกดิจากน้ําภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ และ (ข) บํารุงรักษา
อาคารชลประทาน ถนนชลประทาน และปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในการ
อุปโภคและบริโภคกรณีลําห้วยนั้นเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะเป็นทางน้ําที่ไหลจากภูเขา  
การขุดลอกลําห้วยจึงเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของ 
กรมชลประทานตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



๒๑๒ 

 

 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น  ต่อมา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในมาตรา ๘ ฉ  
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ 
กรมชลประทานไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๓ (๑๐) – (๒๕) เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ และ
มาตรา ๕ (๑๒) ถึง (๒๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มอบหมายให้
ห้างหุ้นส่วนจํากดั อ. ดําเนินการขดุลอกลาํห้วยยางแทนผู้ถูกฟูองคดี แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี หรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่ 
การฟูองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดให้ 
ยื่นฟูองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มี
เหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอําเภอ 
เสลภูม ิเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ กรณีจึงย่อมคาดหมายได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงการกระทํา
ละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒  
เป็นต้นไป แต่ผู้ฟูองคดีก็มิได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนโดยการ 
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวัน ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งมิได้ใช้สิทธิทางศาลโดยการยื่นฟูองต่อศาลยุติธรรม
ภายในอายุความหนึง่ป ีตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟูองคดี
เพ่ิงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงเป็นการนําคดีที่ครบ
กําหนดอายุความฟูองคดีก่อนศาลปกครองเปิดทําการมาฟูองต่อศาลปกครอง  ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
 



๒๑๓ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๓/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  ร้อยโท สธุน ปสงัคมาน  ท่ี ๑            ผู้ฟูองคด ี
  นางสุปราณ ี ปสงัคมาน  ท่ี ๒ 

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากําแพงแสน  ท่ี ๑ 
  กรมที่ดิน  ท่ี ๒ 
  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากําแพงแสน  ท่ี ๓     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

     ๒๕๔๓ (ข้อ ๔๘ วรรคสอง และข้อ ๖๒ วรรคสาม) 

  เมื่อค าฟูองเพิ่มเติมถือเป็น“ค าฟูอง” ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีมีสิทธิที่จะท าค าฟูองเพ่ิมเติมได้ แต่จะต้องยื่นต่อศาลก่อนวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงเท่าน้ัน โดยค าฟูองเพ่ิมเติมจะมีได้เฉพาะในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับค าฟูองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้  ทั้งน้ี
ตามนัยข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ส าหรับข้อเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏว่า ภายหลังยื่นค าคัดค้านค าให้การ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ยื่นค าร้อง โดยระบุชื่อค าร้องเป็นค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟูอง  
แต่เน้ือหาสาระในค าร้องดังกล่าวได้แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง เช่นเดียวกับที่ระบุในค าคัดค้านค าให้การ จึงถือได้ว่า
ค าร้องดังกล่าวเป็นเพียงค าร้องเพ่ือยืนยันค าคัดค้านค าให้การและมีค าขอเพ่ิมเติม 
ที่แตกต่างไปจากค าขอในค าฟูองเดิม ซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณา ตามข้อ ๔๘ 
วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



๒๑๔ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ซื้อที่ดินจากบริษัท ศ. มีหลักฐาน
สําหรับที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๘๕๓ และเลขที่ 
๑๘๕๔ ตามลําดับ ซึ่งตั้งอยู่ตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ดิน 
ทั้งสองแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๓๒  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้นําเดินสํารวจเพ่ือขอออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน  น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนสร้างใบไต่สวนเพ่ือออกโฉนดที่ดินแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งยกเลิกการออกโฉนดที่ดิน (ใบไต่สวน)  
ของผู้ฟูองคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าน.ส. ๓ ก. ดังกล่าวออกทับโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑๙ ตําบล
ตาก้อง อําเภอเมืองนครปฐม (พระปฐมเจดีย์) จังหวัดนครปฐม ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้อุทธรณ์
คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาไม่รับอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดี
ทั้งสองทราบ ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงนําคดีฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกการออกโฉนดที่ดิน (ใบไต่สวน) และออกโฉนดที่ดินให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสอง และมีคําขอเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ต่อมา ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณา ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ยื่น
คําร้องลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขอแก้ไขคําฟูองโดยยกเลิกคําขอที่ให้เรียก
ค่าเสียหายดังกล่าว 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาและทําการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ ฟูองคดีทั้งสองได้ทําคําคัดค้านคําให้การฉบับลงวันที่  ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ฐานละเมิด เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท และต่อมา หลังจากทราบกําหนด
วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ยื่นคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูอง  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นจํานวนเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท และขอให้ศาลเลื่อนกําหนด 
วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงออกไปอีกเก้าสิบวันจนกว่าศาลปกครองจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ทั้งสองไว้พิจารณา และไม่อนุญาตให้เลื่อนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องฉบับลงวันที่  ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่ขอเลื่อนก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงออกไปอีกเก้าสิบวัน 



๒๑๕ 

 

 

จนกว่าศาลปกครองจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด นั้น ความจริงผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอเลื่อน  
การยื่นค าร้องขอเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ เป็นเงิน ๔๓๐ ,๐๐๐ บาท  
เป็นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าคัดค้านค าให้การในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕  
มิใชเ่ป็นการขอเลื่อนก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
มาตรา ๓ ได้บัญญัติให้ “คําฟูอง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอ 
ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคําฟูอง 
หรือคําร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคําฟูองเพ่ิมเตมิ หรือแก้ไข หรือฟูองแย้ง หรือโดยสอดเข้า
มาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให้พิจารณาใหม่ ประกอบกับ
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖๒ วรรคสาม 
กําหนดให้บรรดาคําฟูองเพ่ิมเติม คําให้การ คําคัดค้านคําให้การ คําให้การเพ่ิมเติม รวมทั้ง
พยานหลักฐานอื่น  ๆที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสํานวนคดี และไม่ต้องส่งสําเนาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และข้อ ๔๘ วรรคสอง กําหนดไว้ว่า  
ถ้าผู้ฟูองคดีทําคําคัดค้านคําให้การโดยมปีระเด็นหรือคําขอเพ่ิมขึ้นใหม่ต่างจากคําฟูอง คําให้การ 
หรือที่ศาลกําหนด ให้ศาลสั่งไม่รับประเด็นหรือคําขอใหม่นั้นไว้พิจารณา เมื่อได้พิจารณา
บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟูองคดีมีสิทธิที่จะทําคําฟูองเพ่ิมเติมได้ แต่จะต้องยื่น
ต่อศาลก่อนวนัสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยคําฟูองเพ่ิมเติมจะมีได้เฉพาะในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับคําฟูองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้   ทั้งนี้ 
ตามนัยข้อ ๔๘ วรรคสอง สําหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
ได้ยื่นคําคัดค้านคําให้การฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟูองคดีทั้งสองขอเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ฐานละเมิด เป็นเงิน 
๔๓๐,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ยื่นคําร้อง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยระบุชื่อ
คําร้องเป็นคาํร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูอง แต่เนื้อหาสาระในคํารอ้งดังกล่าวไดแ้สดงถึงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ ฟูองคดีทั้งสองเป็นจํานวนเงิน  
๔๓๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกับที่ระบุในคําคัดค้านคําให้การฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
และฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงถือได้ว่าคําร้องดังกล่าวเป็นเพียงคําร้องเพ่ือยืนยัน 
คําคัดค้านคําให้การและมีคําขอเพ่ิมเติมที่แตกต่างไปจากคําขอในคําฟูองเดิม ซึ่งต้องห้ามมิให้
ศาลรับไว้พิจารณา ตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําร้องของผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
ไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 



๒๑๖ 

 

 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
 



๒๑๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๖/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท เอสเจ เฮลธแ์วร์ จํากดั            ผู้ฟูองคด ี

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ี ๑ 
  กระทรวงสาธารณสุข  ท่ี ๒ 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ ๓        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)) 

  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
ในโรงพยาบาล มีลักษณะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้ในการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูล 
ของประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะด้านการแพทย์ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ดังน้ัน วัตถุแห่งสัญญาในคดีน้ีจึงเป็นการ 
ซื้อเครื่องมือส าคัญที่จ าเป็นต่อการจัดท าบริการสาธารณะด้านการแพทย์ให้บรรลุผล  
สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะรับค าฟูองไว้พิจารณา
พิพากษาหรือมีค าสั่งได้ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ บริษัท ฮ. ได้ทําสัญญา
ซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์กับ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพื่อติดตั้งในโรงพยาบาลของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งในภายหลังได้มกีารแกไ้ข
สัญญาอีกหลายครั้ง และได้เปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากบริษัท ฮ. เป็นผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๔๒ โดยมีการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น ๒๒ งวด กําหนดส่งมอบงาน
ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีได้ส่งมอบงานภายในกําหนดเวลาตามสัญญา 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่เคยแจ้งความบกพร่องของงานที่ส่งแต่อย่างใด แต่ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงผู้ฟูองคดีเพ่ือบอกเลิกสัญญาซื้อขายชุด
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยอ้างว่าผู้ฟูองคดีส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องภายใน
กําหนดสัญญา แต่ในส่วนของ Application Software ผู้ฟูองคดีไม่สามารถส่งมอบและ



๒๑๘ 

 

 

ติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในกําหนดสัญญา ผู้ฟูองคดีได้ทําหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าว  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ทํางานต่อไปโดยไม่ยกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟูองคดีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันแจ้งหนังสือนี้ ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ส่งมอบงานตามสัญญาที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขยายให้ 
ในระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นัด 
ผู้ฟูองคดีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสาธิตและตรวจรับโปรแกรม ในวันดังกล่าว  
ได้มีการทดลองใช้ระบบโปรแกรมชุดข้อมูลของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นควรให้งานที่ผู้ฟูองคดีส่งมอบผ่านการตรวจรับงาน และให้ผู้ฟูองคดี  
นําระบบดังกล่าวไปสาธิตให้ผู้ใช้งานในโรงพยาบาลอีก ๗ แห่งในโครงการ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีการประชุมพิจารณาดังกล่าว ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีการ
ตรวจรับงานอย่างเป็นทางการแล้ว ย่อมมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการส่งมอบงานในครั้งที่ ๒ 
คือ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ และหากจะถือว่าเป็นการส่งมอบ
งานล่าช้า (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒) ก็เป็นความผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
อันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ คิดค่าปรับ 
ในช่วงเวลาตั้งแต่ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นระยะเวลาหกสิบสองวัน 
กับช่วงระยะเวลาตั้งแตแ่จ้งยกเลิกการบอกเลิกสัญญาถงึวันที่ส่งมอบงานครั้งที่ ๒ เป็นเวลา
ห้าสิบสามวัน จึงเป็นการไม่ชอบ  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้คืนค่าปรับบางส่วนให้ผู้ฟูองคดี
อีกเป็นเงิน ๑,๐๗๒,๒๕๓.๑๖ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟูองคดีอีก
เป็นเงินจํานวน ๒,๔๖๒,๖๓๙.๐๖ บาท  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังต้องชําระเงิน 
ในส่วนที่เหลืออีกจํานวน ๕,๕๗๓,๙๕๐.๓๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๓๖,๕๘๙.๔๒ บาท  
ผู้ ฟูองคดี ได้ทวงถามมาโดยตลอด พร้อมทั้ งอุทธรณ์ผลการพิจารณาลดค่าปรับ   
ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ตามหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ยืนยันข้อพิจารณาเดิมโดยไม่คืนเงินจํานวน 
๘,๐๓๖,๕๘๙.๔๒ บาท ซึ่งทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้พิจารณาข้อโต้แย้งของผู้ฟูองคดี ก็เป็นการไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับ 
การตรวจรับมอบงาน  นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดียังได้รับความเสียหายจากการขาดประโยชน์ 
อันพึงได้จากการประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยืนยันไม่คืนเงิน 
ส่วนที่เหลือดังกล่าว และทําให้ผู้ฟูองคดีเสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
อื่นๆ ไม่เชื่อถือในศักยภาพการทํางานของผู้ฟูองคดี เป็นเหตุให้ไม่อาจเข้าประมูลงานหรือ



๒๑๙ 

 

 

เข้าสอบราคางานอื่นๆ ได้อีก ผู้ฟูองคดีจึงขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี้จากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
อีกปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นเงินที่ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสามต้องชําระแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสิ้น ๒๔,๘๔๔,๘๒๑.๔๒ บาท การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ออกคําสั่งไม่คืนค่าปรับและไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาถือเป็นการ
ออกคําสั่งหรือกระทําการอื่นโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือ
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานอยู่ในกํากับ
ดูแลของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วย ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือลงวนัที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินให้ผู้ฟูองคดีจํานวน ๒๔,๘๔๔,๘๒๑.๔๒ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๘,๐๓๖,๕๘๙.๔๒ บาท นับแต่วัน 
ถัดจากวันฟูองเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระเสรจ็สิ้น ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกนัหรือแทนกัน
ชําระค่าเสียหายปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมี 
คําพิพากษา และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันลงประกาศโฆษณาคําพิพากษา
ของศาลในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไปไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสามเอง หากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามไม่ดาํเนนิการดงักล่าว ให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ดําเนนิการแทน
โดยบังคับเอาค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ พร้อมทั้งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  สัญญาซื้อขายระหว่างผู้ ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี 
เป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าผู้ฟ้องคดีทุกประการ  นอกจากนี้ ยังเห็นว่า 
สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะเพราะกระท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งรับค าฟ้อง 
ไว้พิจารณา และหากศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ก็ขอให้มีค าสั่ง 
ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีสามารถย่ืนฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดี 
ได้รับแจ้งค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาใดจะเป็นสัญญา 
ทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ได้นั้น ประการแรก
คู่สัญญาอย่างน้อยฝุายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย 
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ให้กระทําการแทนรัฐประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทํา
บริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
เป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบคุคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง
เข้าดําเนินการหรือเข้าร่วมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกําหนด 
ในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้อํานาจทางปกครอง
หรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล  ดังนั้น หากสัญญาใด
เป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมุ่งผูกผันตนกับคู่สัญญา 
อีกฝุายหนึ่งด้วยใจสมัครบนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาค และมิได้มีลักษณะเช่นที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น สัญญานั้นย่อมเป็นสัญญาทางแพ่ง สําหรับคดีนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ฟูองคดีจะต้องส่งมอบโดยติดตั้งในโรงพยาบาลของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ซื้อตามสัญญา นั้น มีลักษณะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะใช้ในการ
เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลของประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะด้านการแพทย์ จากแผนกหนึ่ง 
ไปยังอีกแผนกหนึ่งในโรงพยาบาลเดียวกัน และจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง 
ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ดังนั้น วัตถุ 
แห่งสัญญาในคดีนี้จึงเป็นการซื้อเครื่องมือสําคัญที่จําเป็นต่อการจัดทําบริการสาธารณะด้าน
การแพทย์ให้บรรลุผล และแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะเป็นผู้ควบคุมและใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวก็ตาม แต่วัตถุประสงค์หลัก
ของการใช้เครื่องมือดังกล่าวก็เป็นไปเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์โดยตรง 
ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านการแพทย์นั่นเอง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 
ที่จะรับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง 
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจาสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา และให้ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๒/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายสมชาติ  โรจน์รุจิพงศ ์            ผู้ฟูองคด ี

  เทศบาลนครสมุทรสาคร  ท่ี ๑ 
  กรมโยธาธิการ  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ 
ใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)) 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 

     ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒) 

  ตามค าฟูองผู้ฟูองคดีอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีและที่ดินที่มีการบริจาคให้
เป็นที่ดินคนละแปลงกันโดยไม่มีประเด็นพิพาทในเรื่องสิทธิในที่ดิน  ดังน้ัน ค าฟูองที่อ้างว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองด าเนินการก่อสร้างถนนโดยไม่มีอ านาจ เป็นการกระท าละเมิดต่อ 
ผู้ฟูองคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย และการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
เมื่อความปรากฏต่อศาลว่าผู้ฟูองคดีได้ฟูองคดีต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครภายหลังจากที่
ศาลปกครองเปิดท าการ และต่อมาผู้ฟูองคดีได้น าเรื่องเดียวกันน้ีมาฟูองต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นอีก ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจัดท าความเห็นส่งไปยังศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงต้องมีค าสั่งยก
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้ศาลปกครองชั้นต้นด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
เดียวกันต่อไป 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 
๙๗๓๘ เลขที่ดิน ๒๐๔ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่  
๒ งาน ๘๔ ๖/๑๐ ตารางวา และนาง จ. ภรรยาของผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
โฉนดเลขที่  ๙๗๓๗ เลขที่ดิน ๒๐ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
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สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ นาง จ. ได้บริจาคที่ดินเฉพาะส่วนของตน
ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟูองคดี จํานวนเนื้อที่ ๕๕๕/๑๐ ตารางวา ให้กับ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพื่อสร้างถนนบริเวณซอยเจียมอุทิศ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองกับโยธาธิการ
จังหวัดสมุทรสาครได้ทําการก่อสร้างถนนเจียมอุทิศจนแล้วเสร็จ  หลังจากนั้น เมื่อประมาณ
ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ บุตรสาวของผู้ฟูองคดีได้ขอใช้ที่ดินของผู้ฟูองคดีซึ่งมีหน้ากว้าง
ติดถนนประมาณ ๓๐ เมตร เพื่อปลูกสร้างร้านขายอาหาร แต่ผู้รับเหมารังวัดที่ดินได้เนื้อที่
หน้ากว้างประมาณ ๑๕ เมตรเท่านั้น ผู้ฟูองคดีจึงยื่นขอสอบเขตที่ดินดังกล่าวต่อสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร จึงทราบว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่ได้สร้างถนนเจียมอุทิศลงในที่ดิน
แปลงที่ภรรยาของผู้ฟูองคดีบริจาค แต่กลับสร้างลงในที่ดินของผู้ฟูองคดี โดยสร้างถนน
เจียมอุทิศรุกล้ําที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นเนื้อที่ประมาณ ๘๙ ตารางวา คิดเป็นราคาที่ดิน
จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองกับโยธาธิการจังหวัด
สมุทรสาครเป็นการละเมดิและบุกรุกที่ดินของผู้ฟูองคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้
ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แล้ว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้มีหนงัสือไปยังผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ เพื่อให้ดําเนินการรื้อถอนถนน
เจียมอุทิศออกจากที่ดินของผู้ฟูองคดี แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกเฉย  หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๔๑/๒๕๔๔ โดยฟูองขับไล่และเรียกค่าเสียหายมีจํานวนทุนทรัพย์ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรสาคร จึงนํา
คดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน 
รื้อถอนถนนเจียมอุทิศในส่วนที่รุกล้ําอยู่ในที่ดินของผู้ฟูองคดี และทําการปรับสภาพที่ดิน 
ในส่วนที่รื้อถอนถนนออกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟ้องมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตาม 
มาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงาน
ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี  
และร่วมกันกระทําละเมิดตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๗๓๘ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  



๒๒๓ 

 

 

อ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองทําการก่อสร้างถนนลงในที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นเนื้อที่ประมาณ ๘๙ 
ตารางวา โดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากภรรยาของผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 
๙๗๓๔ เลขที่ดิน ๒๐ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้บริจาคที่ดิน
บางส่วนที่ติดกับที่ดินของผู้ฟูองคดีให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพ่ือจัดทําถนน แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
มิได้ก่อสร้างถนนลงในที่ดินแปลงที่ภรรยาของผู้ฟูองคดีบริจาค กลับก่อสร้างถนนลงในที่ดิน 
แปลงของผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองได้อ้างสิทธิใด ๆ ที่ทําให้มีอํานาจเข้าใช้ประโยชน์ในที่พิพาทได้ และตามคําฟูองผู้ฟูองคดี
อ้างว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีและที่ดินที่มีการบริจาคให้เป็นที่ดินคนละแปลงกันโดยไม่มีประเด็น
พิพาทในเรื่องสิทธิในที่ดิน  ดังนั้น คําฟูองที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการ
ก่อสร้างถนนโดยไม่มีอํานาจ เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อความปรากฏต่อศาลว่าผู้ฟูองคดีได้ฟูองคดีต่อศาลจังหวัด
สมุทรสาครเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลปกครองเปิดทําการ 
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว และต่อมาผู้ฟูองคดีได้นําเรื่องเดียวกันนี้มาฟูองต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นอีก ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะดําเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด 
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจัดทําความเห็นส่งไปยังศาลจังหวัดสมุทรสาคร 
ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้ศาลปกครองชั้นต้น
ดําเนินการตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
 



๒๒๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗-๔๘/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายยงยศ อดิเรกสาร ที ่๑ กับพวกรม ๑๒๖ คน         ผู้ฟูองคด ี

  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากดั         ผู้ร้องสอด 

  อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  ท่ี ๑ 
  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ี ๒ 
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ท่ี ๓ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแห้ง  ท่ี ๔      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๖๖) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  

     ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๗๖ วรรคสาม และข้อ ๗๗) 

  ค าว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ย่อมหมายถึงผู้ถูกฟูองคดีหรือบุคคลภายนอก
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
หรือได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากค าสั่งที่ศาลก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงมิใช่
ผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว การที ่
ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้รับค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของผู้ฟูองคดี ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ ป.๒๘/๒๕๔๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ ทําให้ผู้ร้องสอดสามารถประกอบกิจการโรงงานรับฝังกลบวัสดุ  
ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) ที่ไม่มีอันตราย มีกําลังเครื่องจักร ๑๘๖ แรงม้า โดยมีสถานที่ตั้งโรงงาน



๒๒๕ 

 

 

ตามที่ระบุในใบขออนุญาตอยู่ที่เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ีมีเนื้อที่ประกอบกจิการเป็นบ่อฝังกลบขยะ ๒๒๒ ไร่ ๓๔ ตารางวา เป็นหลุม
ฝังกลบขยะขนาดหลุมละ ๒ ไร่ ปริมาณขยะ ๒,๐๐๐ ตันต่อปี อันเป็นโรงงานจําพวกที่ ๓ 
ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสถานที่ตั้งโรงงานและสถานประกอบ
กิจการโรงงานจะต้องตั้งในทําเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยไม่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ที่ตั้งโรงงานหรือสถาน
ประกอบกิจการโรงงานจริงของผู้ร้องสอดกลับไปตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตําบลห้วยแห้ง อําเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี คนละสถานที่กับที่ได้รับใบอนุญาต ส่วนหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 
ก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งการจัดตั้งโรงง านในลักษณะ
ดังกล่าวต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ร้องสอดมิได้จัดทําก่อน
ขออนุญาต และไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลห้วยแห้งในฐานะหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ก็ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้แก้ไขความเดือดร้อนจากเหตุรําคาญ และไม่ดําเนินการให้ผู้ร้องสอด
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด 
จนเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนและราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
ได้รับความเดือดร้อน ต้องเจ็บปุวยจากการได้รับมลพิษต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย  ต่อมา 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบ
กิจการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย (ขยะพิษ) จากโรงงานอุตสาหกรรม  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับและควบคุมดูแลโรงงานที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กลับละเลยเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เพิกถอนใบอนุญาต 
ทุกชนิดของผู้ร้องสอด ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ร้องสอดทุกฉบับ ให้ผู้ร้องสอดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับ
ราษฎรที่เดือดร้อน ให้ผู้ร้องสอดฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับดังเดิม และทําการขนย้าย
ขยะทั้งหมดออกจากบริเวณจังหวัดสระบุรีภายใน ๓ เดือน และให้หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดตามกฎหมาย 



๒๒๖ 

 

 

  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉนิว่า “กรณีนี้เห็นว่ายังไม่ใช่
กรณีฉุกเฉิน จึงไม่อนุญาต ส่วนการขอคุ้มครองชั่วคราวจะพิจารณาในชั้นสั่งรับคําฟูอง” 
ส่วนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา นั้น ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งว่า “รับไว้รวมสํานวน สั่งในชั้นรับคําฟูอง” ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗  
ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉินอีกครั้ง ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งว่า “นัดไต่สวนวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา” 
  ศาลปกครองชั้นตน้ได้พิจารณาคําขอให้ศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาแล้ว เห็นควรกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
มอบหมายให้ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ออกคําสั่งตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง ให้ผู้ร้องสอดระงับการนํากากอุตสาหกรรม
เข้ามาฝังกลบในพ้ืนที่ เว้นแต่กากอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง 
  ผู้ฟูองคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งให้ผู้ร้องสอด
ระงับการนํากากอุตสาหกรรมทุกชนิดเข้ามาฝังกลบในพ้ืนที่จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 
และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ร้องสอดแจ้งรายละเอียดกากอุตสาหกรรม
ที่ผู้ร้องสอดได้นําไปฝังกลบตั้งแต่เริ่มแรก อาทิ จํานวน ชนิด และรายชื่อโรงงานที่มาใช้
บริการทั้งหมดย้อนหลังห้าปี และให้แสดงผลการวิเคราะห์น้ําเสียย้อนหลังไปทุกปีเช่นกัน 
ตามเงื่อนไขข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๖ ของใบอนุญาต และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
และผู้ร้องสอดร่วมกันพิสูจน์บ่อฝังกลบที่ ๑ และที่ ๒ เพื่อหาค่าโลหะหนักตามที่ได้ตกลงไว้ 
โดยมีการรับรองและรับประกันว่ากากอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นกากของเสียชนิดใด 
ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ประการใด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําร้องอุทธรณ์ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคําร้อง
ขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว 
และออกคําสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้  



๒๒๗ 

 

 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ
ประกอบด้วย และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๓ กําหนดให้นําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระทําได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเกี่ยวกับ
คําร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ว่า กรณีนี้เห็นว่ายังไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน 
จึงไม่อนุญาต โดยมิได้สั่งยกคําขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟูองคดี คําขอวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟูองคดีจึงยังคงมีอยู่ มิได้ตกไป ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะ
ดําเนินการส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณีทําคําชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานก่อนนัดไต่สวน 
เพ่ือมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอดังกล่าว ตามข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟูองคดียื่นคําร้องขอไต่สวน
ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ อีกครั้งหนึ่ง และศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนฉุกเฉิน 
ในวันเดียวกันแล้วมีคําสั่งว่ายังไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน โดยในวันดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวน
พยานหลักฐานและมีคําสั่งให้แจ้งคู่กรณีทุกฝุายทราบแล้ว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
ศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนคู่กรณทีุกฝุายเพ่ือประกอบคําขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
และมีคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและมีคําสั่งคําขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา เป็นการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําร้องอุทธรณ์คําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของ 
ผูฟู้องคดี นั้น เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อพิจารณาข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดให้การอุทธรณ์คําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา  
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด จึงมีประเด็นที่จะต้อง 
พิจารณาว่า ผู้ ฟูองคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษาในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า คําว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อ ๗๖ วรรคสาม  
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ย่อมหมายถึง 
ผู้ถูกฟูองคดีหรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 



๒๒๘ 

 

 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคําสั่งที่ศาลกําหนด
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่ง
ระเบียบดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้รับคําร้องอุทธรณ์คําสั่ง ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของผู้ฟูองคดี 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  พลเอก นิยม ศันสนาคม
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
 



๒๒๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  ห้างหุ้นสว่นจํากัด ศรกีรกฎก่อสร้าง          ผู้ฟูองคด ี

  การประปาส่วนภูมิภาค         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๖๖) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  

     ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๗๖ วรรคสาม และข้อ ๗๗) 

  ค าว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ย่อมหมายถึงผู้ถูกฟูองคดีหรือบุคคลภายนอก
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
หรือได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากค าสั่งที่ศาลก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงมิใช่
ผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว การที ่
ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้รับค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของผู้ฟูองคดี ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ ป.๒๘/๒๕๔๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ ทําให้ผู้ร้องสอดสามารถประกอบกิจการโรงงานรับฝังกลบวัสดุ  
ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) ที่ไม่มีอันตราย มีกําลังเครื่องจักร ๑๘๖ แรงม้า โดยมีสถานที่ตั้งโรงงาน
ตามที่ระบุในใบขออนุญาตอยู่ที่เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ีมีเนื้อที่ประกอบกจิการเป็นบ่อฝังกลบขยะ ๒๒๒ ไร่ ๓๔ ตารางวา เป็นหลุม
ฝังกลบขยะขนาดหลุมละ ๒ ไร่ ปริมาณขยะ ๒,๐๐๐ ตันต่อปี อันเป็นโรงงานจําพวกที่ ๓ 
ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสถานที่ตั้งโรงงานและสถานประกอบ
กิจการโรงงานจะต้องตั้งในทําเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยไม่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ตามที่
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กําหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ที่ตั้งโรงงานหรือสถาน
ประกอบกิจการโรงงานจริงของผู้ร้องสอดกลับไปตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตําบลห้วยแห้ง อําเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี คนละสถานที่กับที่ได้รับใบอนุญาต ส่วนหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 
ก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งการจัดตั้งโรงงานในลักษณะ
ดังกล่าวต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ร้องสอดมิได้จัดทําก่อน
ขออนุญาต และไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลห้วยแห้งในฐานะหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ก็ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้แก้ไขความเดือดร้อนจากเหตุรําคาญ และไม่ดําเนินการให้ผู้ร้องสอด
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด 
จนเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนและราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
ได้รับความเดือดร้อน ต้องเจ็บปุวยจากการได้รับมลพิษต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย   ต่อมา 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบ
กิจการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย (ขยะพิษ) จากโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับและควบคุมดูแลโรงงานที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กลับละเลยเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เพิกถอนใบอนุญาต 
ทุกชนิดของผู้ร้องสอด ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ร้องสอดทุกฉบับ ให้ผู้ร้องสอดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับ
ราษฎรที่เดือดร้อน ให้ผู้ร้องสอดฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับดังเดิม และทําการขนย้าย
ขยะทั้งหมดออกจากบริเวณจังหวัดสระบุรีภายใน ๓ เดือน และให้หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดตามกฎหมาย 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉนิว่า “กรณีนี้เห็นว่ายังไม่ใช่
กรณีฉุกเฉิน จึงไม่อนุญาต ส่วนการขอคุ้มครองชั่วคราวจะพิจารณาในชั้นสั่งรับคําฟูอง” 
ส่วนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา นั้น ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งว่า “รับไว้รวมสํานวน สั่งในชั้นรับคําฟูอง” ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗  
ผูฟู้องคดียื่นคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉินอีกครั้ง ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งว่า “นัดไต่สวนวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา” 
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  ศาลปกครองชั้นตน้ได้พิจารณาคําขอให้ศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาแล้ว เห็นควรกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
มอบหมายให้ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ออกคําสั่งตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง ให้ผู้ร้องสอดระงับการนํากากอุตสาหกรรม
เข้ามาฝังกลบในพ้ืนที่ เว้นแต่กากอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง 
  ผู้ฟูองคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งให้ผู้ร้องสอด
ระงับการนํากากอุตสาหกรรมทุกชนิดเข้ามาฝังกลบในพ้ืนที่จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 
และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ร้องสอดแจ้งรายละเอียดกากอุตสาหกรรม
ท่ีผู้ร้องสอดได้นําไปฝังกลบตั้งแต่เริ่มแรก อาทิ จํานวน ชนิด และรายชื่อโรงงานที่มาใช้
บริการทั้งหมดย้อนหลังห้าปี และให้แสดงผลการวิเคราะห์น้ําเสียย้อนหลังไปทุกปีเช่นกัน 
ตามเงื่อนไขข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๖ ของใบอนุญาต และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
และผู้ร้องสอดร่วมกันพิสูจน์บ่อฝังกลบที่ ๑ และที่ ๒ เพื่อหาค่าโลหะหนักตามที่ได้ตกลงไว้ 
โดยมีการรับรองและรับประกันว่ากากอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นกากของเสียชนิดใด 
ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ประการใด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําร้องอุทธรณ์ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคําร้อง
ขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว 
และออกคําสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ
ประกอบด้วย และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๓ กําหนดให้นําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระทําได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
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และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเกี่ยวกับ
คําร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ว่า กรณีนี้เห็นว่ายังไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน 
จึงไม่อนุญาต โดยมิได้สั่งยกคําขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟูองคดี คําขอวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟูองคดีจึงยังคงมีอยู่ มิได้ตกไป ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะ
ดําเนินการส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณีทําคําชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานก่อนนัดไต่สวน 
เพ่ือมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอดังกล่าว ตามข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟูองคดียื่นคําร้องขอไต่สวน
ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ อีกครั้งหนึ่ง และศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนฉุกเฉิน 
ในวันเดียวกันแล้วมีคําสั่งว่ายังไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน โดยในวันดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวน
พยานหลักฐานและมีคําสั่งให้แจ้งคู่กรณีทุกฝุายทราบแล้ว  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
ศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนคู่กรณทีุกฝุายเพ่ือประกอบคําขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
และมีคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและมีคําสั่งคําขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา เป็นการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําร้องอุทธรณ์คําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของ 
ผู้ฟูองคดี นั้น เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อพิจารณาข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดให้การอุทธรณ์คําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา  
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด จึงมีประเด็นที่จะต้อง 
พิจารณาว่า ผู้ ฟูองคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษาในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า คําว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อ ๗๖ วรรคสาม  
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ย่อมหมายถึง 
ผู้ถูกฟูองคดีหรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคําสั่งที่ศาลกําหนด
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่ง
ระเบียบดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้รับคําร้องอุทธรณ์คําสั่ง ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของผู้ฟูองคดี 



๒๓๓ 

 

 

  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  พลเอก นิยม ศันสนาคม
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
 



๒๓๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  กรมชลประทาน             ผู้ฟูองคด ี

  บริษัท พิบูลย์มหาสารคาม จํากัด        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง และ 
     มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสี่) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
     และมาตรา ๕๑) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญา
และเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีช าระค่าปรับภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว 
และผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถือได้ว่าการ 
บอกเลิกสัญญามีผลแล้วตามมาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖  
จึงพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญา
ว่าจ้างผู้ถูกฟูองคดีให้ทํางานขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองกระทุ่ม ตําบลเขวา อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้ราษฎรใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคอันเป็นกิจการ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตกลงค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๑,๖๗๖,๗๐๐ บาท ในการนี้ 
ผู้ถูกฟูองคดีได้นําหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ท. จํานวนเงิน ๘๓,๘๓๕ บาท วางเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และกําหนดงานแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทํางานจากผู้ฟูองคดี โดยผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีเข้าปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๔  ดังนั้น จึงต้องเริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งครบกําหนด
อายุสัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีเข้าทํางานก็ไม่ได้เร่งรัดปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามสัญญาแต่ประการใด จนเมื่อครบกําหนดสัญญา ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 



๒๓๕ 

 

 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ถูกฟูองคดีว่าครบกําหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟูองคดี 
ยังไม่ส่งมอบงานจึงต้องถูกปรับ ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้ง 
ผู้ฟูองคดีว่ายินดีเสียค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟูองคดียังคงทํางานล่าช้า  ต่อมา ช่างผู้ควบคุมงาน
ของผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวนัที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของ
ผู้ฟูองคดีว่า จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีทํางานได้ผลงานเพียงร้อยละ ๒๕
ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานมาก เหตุเพราะผู้ถูกฟูองคดีไม่ใช้เครื่องจักรเครื่องมือตามแผนงาน  
ที่เสนอไว้ ทําให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรและทางราชการ เห็นควรดําเนินการตาม
สัญญา ข้อ ๑๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือลงวนัที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ เร่งรัดให้
ผู้ถูกฟูองคดีเข้าดําเนินการภายในเจ็ดวัน หากไม่ดําเนินการจะบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับหนังสือแล้วก็ไม่นําเครื่องจักร เครื่องมือเข้าทํางานตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ แจ้งบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟูองคดี โดยผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีทํางานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
แล้วทิ้งงานไป ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟูองคดีต้องรับผิดตามสัญญา ดังนี้  
๑. ต้องเสียเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๓ โดยผู้ฟูองคดีได้แจ้งธนาคาร ท. ผู้ค้ําประกัน
ให้จ่ายเงินตามหนังสือค้ําประกัน ซึ่งผู้ค้ําประกันได้จ่ายเงินจํานวน ๘๓,๘๓๕ บาท ให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีแล้ว ๒. ต้องเสียค่าปรับรายวันตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ เนื่องจากทํางานไม่แล้วเสร็จ 
ล่วงเลยเวลาที่กําหนดในสัญญาไปจนถึงวันที่ผู้ฟูองคดีบอกเลิกสัญญา เป็นเวลา ๓๘๕ วัน 
ค่าปรับตามสัญญาวันละ ๑,๖๗๖.๗๐ บาท คิดเป็นค่าปรับ ๖๐๐,๒๕๘.๖๐ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดี
ได้บอกกล่าวให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว  
โดยผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ชําระ 
ทําให้ได้รับความเสียหาย จึงขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว 
นับแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ผิดนัด จนถึงวันฟูองคดีเป็นเงิน ๔๔,๗๗๒.๗๑ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๓๑.๓๑ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดีถือเป็นทุนทรัพย์ฟูองคดีนี้ จึงนําคดี 
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาและคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน 
๖๔๕,๐๓๑.๓๑ บาท แก่ผู้ฟูองคดี และให้ผู้ถูกฟูองคดีเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปี ในต้นเงิน ๖๐๐,๒๕๘.๖๐ บาท นับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ โดยคืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟูองคดี 



๒๓๖ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์วา่  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําวินจิฉัยของศาลปกครองชั้นต้น
ในคดีนี้ แต่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่  ๔๔๒/๒๕๔๖ 
หมายเลขแดงที่ ๔๗๒/๒๕๔๖ ที่วินิจฉัยว่า การนับระยะเวลาการฟูองคดีหนึ่งปีตามมาตรา ๕๑ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเวลาชําระเงินตามที่ 
ทวงถามแล้วไม่ชําระ โดยผู้ฟูองคดีเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อกันภายในสิบปีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา ซึ่งแตกต่าง
จากระยะเวลาฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่กําหนดไว้หนึ่งปี ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาที่สั้นมาก หากกฎหมายต้องการให้เริ่มนับเวลาฟูองคดีตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญา 
จะต้องกําหนดไว้อย่างชัดแจ้ง  นอกจากนี้ การเรียกร้องค่าปรับหลังการบอกเลิกสัญญา  
จะมีขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานเพ่ือพิจารณาค่าปรับ โดยต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนําเงินมา
ชําระภายในเวลาที่กําหนด หากผู้รับจ้างไม่ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด จึงจะรู้ว่า 
มีเหตุการฟูองคดีเกิดขึ้น ซึ่งมักจะใช้เวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่  
ผู้รับจ้างรับสภาพหนี้หรือขอผ่อนชําระหนี้ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องฟูองคดี อายุความ  
ก็สามารถสะดุดหยุดลงได้ แต่เมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ก็ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และส่วนราชการรู้เหตุการณ์ฟูองคดีตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ โดยสามารถ
ฟูองคดีได้ภายในหนึ่งปีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้
ปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งการบอกเลิกสัญญา 
และกําหนดให้ชําระค่าปรับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และผู้ถูกฟูองคดีได้รับ
หนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แต่ไม่ชําระเงินภายในวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๕ ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และระยะเวลาการฟูองคดีจะเริ่มนับ 
ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองคดีในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
จึงไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี   ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
หนองกระทุ่ม เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนี้ จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดีภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถงึเหตแุห่งการฟูองคดตีามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว สําหรับคดีนี้ 
เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีทํางานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
ผู้ฟูองคดีจึงบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญา รวมทั้งปรับผู้ถูกฟูองคดี โดยยื่นฟูอง



๒๓๗ 

 

 

ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งในกรณีที่ผู้ฟูองคดี 
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่นนี้ กรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๓๙๑ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คู่สัญญาแต่ละฝุายต้องกลับไปสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม กล่าวคือ  
กลับไปสู่ฐานะเดิมก่อนที่ทั้งสองฝุายจะตกลงทําสัญญากัน แต่ทั้งนี้ การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้น  
หากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายของคู่สัญญาแต่ละฝุายไม่ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๓๙๑ วรรคสี่  ดังนั้น ในคดีนี้เมื่อผู้ฟูองคดีใช้สิทธิเลิกสัญญาพิพาทแล้ว ผู้ฟูองคดีย่อมไม่มีสิทธิ
ตามสัญญา ข้อ ๑๖ ที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเบี้ยปรับตามสัญญาได้อีก  แต่อย่างไรก็ดี 
การใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวก็ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ฟูองคดี  
กรณีถือได้ว่าผู้ฟูองคดีประสงค์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งค่าเสียหาย 
ที่ผู้ฟูองคดีมีสิทธิตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง เมื่อผู้ฟูองคดี 
มีหนังสือลงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ชําระค่าปรับ อันเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายของผู้ฟูองคดี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ 
หนังสือดังกล่าว และผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถือได้ว่า 
การบอกเลิกสัญญามีผลแล้ว ตามมาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖  
จึงพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
 



๒๓๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  กรมชลประทาน             ผู้ฟูองคด ี

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชนิตร  ท่ี ๑ 
  นายธนพล ธนชัยอารีย์  ท่ี ๒        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
     และมาตรา ๕๑) 

  การที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีบันทึกฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๔๕ เสนอผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๑๐ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานล่าช้า ๖๔๔ วัน จึงต้องถูกปรับเป็นเงิน ๗,๕๖๐,๖๕๐.๑๖ บาท 
ซึ่งผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๑๐ ส านักพัฒนาแหล่งน้ า ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมชลประทานรับทราบและลงนามอนุมัติตามบันทึกของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕  ดังน้ัน วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ 
จึงถือได้ว่าเป็นการฟูองคดีเมื่อล่วงพ้นก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญา
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ในการก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบตามโครงการ
พัฒนาบึงไฮ ตําบลโคกก่อง อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วงเงิน ๑๑,๗๔๐,๑๔๐ บาท 
กําหนดระยะเวลาทํางานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยมีข้อกําหนด
เกี่ยวกับค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ ๑๑,๗๔๐.๑๔ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงาน
และรับเงินค่างานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ ไปแล้ว แต่การส่งมอบงานงวดที่ ๕ งวดสุดท้าย 
เกินอายุสัญญา ๖๔๔ วัน ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า ครบอายุสัญญาแล้ว
ขอให้เร่งรัดการทํางาน และขอสงวนสิทธิริบเงินประกันสัญญา เงินค่าปรับ และเรียกร้อง



๒๓๙ 

 

 

ค่าเสียหายตามเงื่อนไขแห่งสัญญา  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ และขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
พร้อมทั้งมีบันทึกฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ เสนอผู้จัดการโครงการก่อสร้าง๑๐ 
สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา ๒ ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ส่งมอบงานเกินกําหนดอายุสัญญา ๖๔๔ วัน ซึ่งตามสัญญา ข้อ ๑๖ ให้กําหนดค่าปรับ 
วันละ ๑๑,๗๔๐.๑๔ บาท รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๗,๕๖๐,๖๕๐.๑๖ บาท ซึ่งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีได้ลงนามรับทราบและอนุมัติ พร้อมทั้งมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ทราบเกี่ยวกับค่าปรับกรณีส่งมอบงาน 
เกินกําหนดอายุสัญญาดังกล่าว  หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้มาชําระค่าปรับ ในระหว่างนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีหนังสือขอความเป็นธรรมให้พิจารณาลดหย่อนค่าปรับเท่ากับค่างานงวดสุดท้ายที่เหลือ  
ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า ไม่อาจสั่ง
ลดค่าปรับได้ แต่ผู้ฟูองคดีได้พิจารณาลดค่าปรับให้ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการตรวจ  
การจ้างทําการตรวจการจ้างระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
จํานวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๒๓๔,๘๐๒.๘๐ บาท คงเป็นค่าปรับที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องชําระ ๕,๐๘๐,๓๒๐.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
นับแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันฟูอง เป็นเวลา ๓๖๓ วัน เป็นเงิน ๓๘๑,๐๒๔.๐๑ บาท สําหรับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ซึ่งได้รับหนังสือของผู้ฟูองคดีให้นําเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จํานวน ๕๘๗,๐๐๗ บาท ไปชําระให้แก่ผู้ฟูองคดี 
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เพิกเฉย จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ร่วมกันชําระเงินค่าปรับจํานวน ๕,๔๖๑,๓๔๔.๒๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๕,๐๘๐,๓๒๐.๑๙ บาท นับถัดจากวันฟูอง
จนกว่าจะชําระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชําระเงินจํานวน ๘๘๐,๔๔๖.๘๐ บาท  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  หากการฟูองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ถือเอาวันที่ผู้ฟูองคดีทราบและอนุมัติการส่งมอบงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นวันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนั้น ย่อมไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ 
ผู้ฟูองคดีเริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๕ และได้นําคดีมา



๒๔๐ 

 

 

ฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงยังไม่พ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ขอให้
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณาต่อไปด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า 
ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาได้ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ 
เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ณ โครงการก่อสร้าง ๑๐ สํานัก
พัฒนาแหล่งน้ํา ๒ ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้าง  
ระหว่าง ผู้ฟูองคดี ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้รับจ้าง โดยมีข้อตกลงแห่งสัญญาให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ ณ โครงการพัฒนาบึงไฮ ตําบลโคกก่อง อําเภอ 
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วงเงิน ๑๑,๗๔๐,๑๔๐ บาท สัญญานี้จึงมีคู่สัญญาอย่างน้อย 
ฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และเป็นสัญญาที่มีลักษณะ
เป็นการให้เอกชนเข้ามาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้วมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา กรณีจึงเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
มีปัญหาที่ต้องพิจารณาตอ่ไปซึง่เป็นประเดน็ตามคําร้องอุทธรณ์ว่า ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองภายใน
กําหนดระยะเวลาการฟูองคดีหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
เมื่อคดีนี้มูลเหตุแห่งการฟูองคดีสืบเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดแห่งสัญญา คือ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแล้วผู้ฟูองคดี 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ทํางานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ขอให้เร่งรัดให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิในการริบเงินประกัน
สัญญา เงินค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหายตามเงื่อนไขแห่งสัญญา  หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้เร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญาด้วยการพยายามส่งมอบงานหลายครั้ง แต่ได้รับการทักท้วง 
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือไปถึงผู้ฟูองคดีว่า ขอส่งมอบงานในงวดที่ ๕ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย  
ผู้ฟูองคดีจึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปทําการตรวจรับ  ต่อมา คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง มีบันทึกฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ เสนอผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๑๐  
ซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานล่าช้า ๖๔๔ วัน  
ซึ่งตามสัญญาข้อ ๑๖ ระบุให้อํานาจผู้ฟูองคดีปรับวันละ ๑๑,๗๔๐.๑๔ บาท จึงต้องปรับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๕๖๐,๖๕๐.๑๖ บาท ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๑๐ สํานักพัฒนา
แหล่งน้ํา ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานรับทราบและลงนามอนุมัติตามบันทึก 



๒๔๑ 

 

 

ของคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือไปถึง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานเกินกําหนดอายุสัญญาเป็นเวลา ๖๔๔ วัน  
ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๑๖ กําหนดค่าปรับไว้วันละ ๑๑,๗๔๐.๑๔ บาท รวมเงินค่าปรับ
ทั้งสิ้น ๗,๕๖๐,๖๕๐ บาท  ดังนั้น จึงเห็นว่า วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี คือ 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๑๐ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา ๒  
ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน รับทราบและลงนามอนุมัติตามบันทึกของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทีร่ายงานผลการส่งมอบงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดี
มาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ จึงถือได้ว่าเป็นการฟูองคดีเมื่อล่วงพ้น
กําหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  ตามมาตรา ๕๑  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คําร้องอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้น  ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 



๒๔๒ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  กรมชลประทาน             ผู้ฟูองคด ี

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฉลอมการโยธา        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และ 
     มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
     มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒) 

  การบอกเลิกสัญญามีผลเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิก
สัญญาแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหน่ึง ประกอบ
มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง  ดังน้ัน ก าหนดเวลาการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิก
สัญญามีผลดังกล่าว เมื่อคดีน้ีผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ บอกเลิก
สัญญาแก่ผู้ถูกฟูองคดี แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา
ในวันใด แต่ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นค าฟูองเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญา
ว่าจ้างผู้ถูกฟูองคดีให้ทํางานขุดคลองระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง พร้อมอาคาร ๒ แห่ง 
และถนนบนคันคลองทั้งสองฝั่ง ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว 
๓.๘๐๐ กิโลเมตร ในเขตโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อันเป็นกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ค่าจ้างเป็นเงิน ๗๙,๕๗๒,๙๒๘.๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดี
ได้นําหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ท. จํานวนเงิน ๓,๙๗๘,๖๔๗.๐๐ บาท มาวางเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ถูกฟูองคดีต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนด ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบัหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสอื 



๒๔๓ 

 

 

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา และผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องเข้ารับทํางานตั้งแต่
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๔  อย่างไรก็ดี 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทํางานก่อสร้างของผู้ถูกฟูองคดีเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากไม่นํา
เครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานเข้าทํางานตามแผนงานที่เสนอไว้ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือ
เตือนจํานวน ๔ ฉบับ ให้ผู้ถูกฟูองคดีเร่งทํางาน แต่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๔๔ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟูองคดีว่า ผู้ถูกฟูองคดีขอคืนงาน
และงบประมาณส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟูองคดี เพ่ือให้ผู้ฟูองคดีดําเนินการเอง เนื่องจาก  
ผู้ถูกฟูองคดีประสบปัญหาด้านการเงินและสภาพอากาศ ทําให้เกิดปัญหาในการทํางาน  
แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากไม่มี
ข้อกําหนดเรื่องการคืนเงินไว้ในสัญญา  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๔๔ ยืนยันว่าไม่สามารถปฏิบัติงานที่เหลือได้ หากทําต่อไปจะก่อให้เกิดความล่าช้าและ
ไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด จึงขอยกเลิกสัญญาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
ขอคืนงาน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงาน
ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแล้ว ผู้ฟูองคดี
เห็นว่าสัญญาจ้างครบกําหนดตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๔ แต่เมื่อผู้ถูกฟูองคดีขอขยาย
ระยะเวลาทํางาน ผู้ฟูองคดีก็ยินยอมขยายเวลาโดยงดค่าปรับจํานวน ๒๖๐ วัน แต่ผู้ถูกฟูองคดี
ก็ยังไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งนับถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔  
ผู้ถูกฟูองคดีทํางานได้ผลงานเพียง ๗๓.๐๓% เท่านั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่าหากงานที่เหลือ 
ไม่แล้วเสร็จตามกําหนดจะทําให้ทางราชการเสียหาย ผู้ฟูองคดีจึงใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ ๖ 
และข้อ ๑๖ บอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟูองคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕  
และมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าปรับเป็นเงิน 
๑๓,๗๖๖,๑๑๕.๑๖ บาท และเงินค่าจ้างล่วงหน้าจํานวน ๓,๓๔๐,๘๔๐.๑๐ บาท ภายใน
เจ็ดวันนับแตว่ันที่ไดร้ับหนงัสือฉบับนี้  หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวนัที ่๓๐ เมษายน
๒๕๔๖ ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญา และผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับหนังสือทวงถามดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉย
ไม่ชําระเงินดังกล่าว ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องรับผิดตาม
สัญญา ข้อ ๑๖ โดยต้องจ่ายค่าปรับรายวันวันละ ๗๙,๕๗๒.๙๒ บาท จากการที่ผู้ถูกฟูองคดี
ทํางานไม่แล้วเสร็จนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดีบอกเลิกสัญญา เป็นเวลา ๑๗๓ วัน คิดเป็นเงิน
ค่าปรับ ๑๓,๗๖๖,๑๑๕.๑๖ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
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ดังกล่าวนับจากวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันบอกกล่าวให้ชําระเงินจนถึงวันฟูอง 
เป็นเงิน ๑,๐๐๑,๓๔๒.๑๐ บาท รวมเป็นเงินคา่ปรบัจํานวน ๑๔,๗๖๗,๔๕๗.๒๖ บาท และ
ผู้ถูกฟูองคดีต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟูองคดีเข้าดําเนินการก่อสร้างเอง ทําให้มีค่างาน
เพ่ิมขึ้นจํานวน ๑๐,๓๑๓,๕๘๖.๖๒ บาท  ทั้งนี้ ตามสัญญาข้อ ๑๗ ผู้ฟูองคดีได้ทวงถาม 
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟูองคดี
ไม่ชําระ จึงขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๐,๓๑๓,๕๘๖.๖๒ บาท 
นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันฟูอง เป็นเงิน ๖๓,๕๗๖.๙๐ บาท รวมเป็นเงิน
ค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้นที่ต้องชําระแก่ผู้ฟูองคดี จํานวน ๑๐,๓๗๗,๑๖๓.๕๒ บาท รวมเป็นเงิน 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีต้องชําระทั้งสิ้นจํานวน ๒๕,๑๔๔,๖๒๐.๗๘ บาท ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ในการ
ฟูองคดีนี้ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระเงินจํานวน ๒๕,๑๔๔,๖๒๐.๗๖ บาท แก่ผู้ฟูองคดี และให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๔,๐๗๙,๗๐๑.๗๘ บาท นับถัดจากวันฟูอง
เป็นต้นไปจนกว่าชําระเสร็จ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่เห็นว่า วันที่บอกเลิกสัญญา คือ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี และต้อง
ยื่นฟูองภายในหนึ่งปีนับแต่วันบอกเลิกสัญญาดังกล่าว เพราะไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของ
การจัดตั้งศาลปกครอง และไม่สอดคล้องกับระบบและวิธีการของทางราชการ โดยที่มูลคดีนี้
เกิดจากผู้ถูกฟูองคดีทําผิดสัญญาจ้างทําของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๑๙๓/๓๐ กําหนดอายุความในการเรียกร้องไว้สิบปี 
และภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาแล้วหากคู่สัญญาได้ความรับความเสียหาย ก็สามารถ
เรียกร้องเอาจากคู่สัญญาอีกฝุายได้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ ถ้าไม่แจ้งบอกเลิกสัญญา 
ให้อีกฝุายทราบ ก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่มีต่อกันได้ และเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้วอีกฝุายไม่ชําระหนี้ตามที่เรียกร้อง จะถือว่าเกิดข้อโต้แย้งสิทธิและมีสิทธิในการนําคดี
มาฟูองศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น วันที่บอกเลิก
สัญญา คือ วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีและวันที่ผู้ฟูองคดีถูกปฏิเสธการชําระหนี้ถือเป็นวันที่
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี การที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๔๕ เพ่ือบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟูองคดี จึงมิใช่วันที่ผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ทั้งนี้ ศาลปกครองชั้นตน้ไดเ้คยวนิิจฉยัไวเ้ป็นบรรทัดฐานในคดหีมายเลขดําที่ ๔๔๒/๒๕๔๖ 
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หมายเลขแดงที่ ๔๗๒/๒๕๔๖ และผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเวียนไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ทั่วราชอาณาจักรทราบและถือปฏิบัติแล้ว  นอกจากนี้ หลังจากการบอกเลิกสัญญาแล้ว 
ก็อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ ซึ่งมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กําหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังสัญญาเลิกกันไปได้นานถึง
ห้าปี โดยผู้ว่าจ้างต้องทวงถามให้ผู้รับจ้างรับผิดชําระหนี้ค่าเสียหายภายในระยะเวลา  
ที่กําหนดก่อน ถ้าไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าผิดนัดชําระหนี้และเกิดข้อโต้แย้ง
แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ทําให้มีสิทธินําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้ สําหรับคดีนี้ ผู้ฟูองคดีได้เตือน
ให้ผู้ถูกฟูองคดีเร่งทํางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาหลายครั้ง  จนเมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่างาน 
ไม่อาจแล้วเสร็จตามสัญญา และจะทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟูองคดีจึงได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาตามสัญญา ข้อ ๖ และข้อ ๑๖ 
หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้เร่งดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ โดยเรียกค่าปรับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและนํางานที่เหลือมาทําเองเพ่ือให้โครงการดําเนินการ
แล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งผู้ฟูองคดีต้องคิดคํานวณค่างานใหม่  
และขออนุมัติราคาและค่างานจากกรมบัญชีกลาง เมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้ว  
จึงถือเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟูองคดีต้องรับผิดตามสัญญา โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด 
ที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดําเนินการ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การบอกเลิกสัญญา การเรียกค่าปรับ 
และการเรียกค่าเสียหาย เป็นการใช้สิทธิของผู้ฟูองคดีที่มีอยู่ตามสัญญาและกฎหมาย  
ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา  
ทางปกครอง ตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับและค่าเสียหาย 
ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่เพิกเฉยไม่ชําระเงิน
ตามที่ทวงถาม ผู้ฟูองคดีจึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีได้โต้แย้งสิทธิของผู้ฟูองคดีตามสัญญา 
ทางปกครอง และผู้ฟูองคดีได้รู้เหตุแห่งการฟูองคดีในวันดังกล่าว กําหนดเวลาฟูองคดี  
หนึ่งปีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกําหนดให้ชําระหนี้ เมื่อผู้ฟูองคดีมายื่นฟูองในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาจ้างทํางานขุดคลอง
ระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง พร้อมอาคารสองแห่ง และถนนคันคลองสองฝั่ง ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ในเขตโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัด
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นครศรีธรรมราช มีผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญา และสัญญาดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟูองคดีบอกเลิกสัญญา สั่งปรับ และเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากผู้ถูกฟูองคดีเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีทํางานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สัญญากําหนด  
โดยฟูองศาลปกครองขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับ ค่าเสียหาย  
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า  
ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีหรือไม่ เห็นว่า 
กรณีการฟูองคดีอันสืบเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็น
สัญญาทางปกครอง ทํางานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองจึงบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับ นั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การเลิกสัญญากระทําด้วยการ
แสดงเจตนาแก่อีกฝุายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การแสดงเจตนา 
ที่กระทําต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหนา้ มีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถงึผู้รับการแสดง
เจตนา  ฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแล้ว 
กําหนดเวลาการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผลดังกล่าว คดีนี้เหตุแห่งการ
ฟูองคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีทํางานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่สัญญากําหนด เมื่อผู้ถูกฟูองคดี
เป็นฝุายบอกเลิกสัญญาเพราะไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ตามหนังสือของ 
ผู้ถูกฟูองคดีลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕  
บอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟูองคดีในเหตุเดียวกัน ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือ
แจ้งการบอกเลิกสัญญาในวันใด แต่ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง การฟูองคดีนี้ 
ไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่น
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญตัิดงักล่าว อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีไม่มีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังได้ 
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 



๒๔๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          ผู้ฟูองคด ี

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี.ที. นครเทิง คอนสตรัคชั่น  ท่ี ๑ 
  นายกรีฑา  หน่อสุวรรณ  ท่ี ๒        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง  
     และมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒) 

  การบอกเลิกสัญญามีผลเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิก
สัญญาแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหน่ึง ประกอบ
มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง  ดังน้ัน ก าหนดเวลาการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิก
สัญญามีผลดังกล่าว เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาทางไปรษณีย์ตอบรับ 
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว และเป็นที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใด แต่ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับ
หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแล้วภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ 
ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดี
เมื่อพ้นก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว และแม้คดีน้ีจะเป็นกรณีที่เหตุ 
แห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดท าการ แต่เมื่อนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดท าการ ก็เป็นการฟูองคดีเมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาการฟูองคดีอีกเช่นกัน 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองวา่  ผู้ฟูองคดีตกลงว่าจ้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการให้ทําการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน ในท้องที่จังหวัด
เชียงราย ตามสัญญาลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๗๙๕,๙๔๓ บาท กําหนดแล้วเสร็จงานตามสัญญาภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐  



๒๔๘ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้เข้าทําการก่อสร้างและส่งมอบงานแต่เฉพาะงานงวดที่ ๑ และงาน
งวดที่ ๒ เท่านั้น  หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้ทิ้งงานส่วนที่ยังทําค้างอยู่ ผู้ฟูองคดี 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แจ้งเร่งรัดผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้ทําการ
ก่อสร้างโดยเร็ว  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ และ
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๐ ถึงผู้ฟูองคดีขอขยายเวลาการก่อสร้าง เมื่อผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่สามารถทํางานส่วนที่ยังทําค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามสัญญาได้ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง
และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปยังผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง และได้มีหนังสือลงวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ และลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ชําระค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญา  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๑ ถึงผู้ฟูองคดีขอให้พิจารณายกเว้นการลงโทษผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้เป็น 
ผู้ทิ้งงาน รวมทั้งให้พิจารณายกเว้นค่าปรับตามสัญญาและคืนหลักประกันสัญญาให้แก่  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองด้วย และต่อมา ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๒  
แจ้งอนุมัติยกเว้นให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่เป็นผู้ทิ้งงานและแจ้งการอนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ได้รับคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งแจ้งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้ชําระค่าปรับส่วนที่ยังค้างอยู่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดี
ได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้ชําระค่าปรับส่วนที่ยังค้างอยู่ แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
มิได้ชําระ ผู้ฟูองคดีจึงฟูองคดีต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองชําระค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๖๖๗ บาท และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันหรือ
แทนกันชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค่าปรับดังกล่าว นับแต่วันถัดจาก
วันฟูองคดีจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟูองคดี  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ ส่วนค่าธรรมเนียมศาลให้คืนผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เดิมการฟูองคดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยุติธรรม ซึ่งการฟูองคดีมีอายุความสิบปีนับแต่วันผิดสัญญาตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ และต่อมาได้มีการตรา พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ขึ้นมาบังคับใช้  
จึงทําให้สัญญาทางปกครองดังกล่าวอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
แต่ในระยะเริ่มใช้บงัคับพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังไม่มีคําวินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้งว่าสัญญาใด 
เป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีคําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๕ ว่า สัญญาก่อสร้าง



๒๔๙ 

 

 

ปรับปรุงโรงพยาบาลเป็นสัญญาทางปกครอง อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นที่ทราบว่าสัญญาที่ส่วนราชการจ้างผู้รับจ้างเพ่ือทําการ
ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะหรือจัดให้มีการสาธารณูปโภค
ทํานองเดียวกันเป็นสัญญาทางปกครอง และกําหนดเวลาการฟูองคดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ซึ่งเป็นการมีคําวินิจฉัยหลังจากที่ล่วงเลย
กําหนดเวลาการฟูองคดีปกครองคดีนี้แล้ว กรณีจึงอาจถือได้ว่าเป็นเหตุจําเป็นอื่นที่มิได้
ดําเนินคดีปกครองได้ทันภายในกําหนดเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน และเนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน ซึ่งเป็นสัญญาที่ให้จัดทํา
บริการสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปรับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ อันเป็น
สัญญาทางปกครอง เป็นการฟูองเรียกให้ชดใช้เงินค่าปรับโดยเงินค่าปรับที่จะได้รับชดใช้ 
จะถูกส่งกลับเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน เพ่ือรัฐบาลจะได้พิจารณาและเห็นสมควรจัดสรร
ให้มีการก่อสร้างสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในสถานที่ที่ยังไม่มีหรือชํารุดทรุดโทรม  
ในปีงบประมาณตอ่ๆ ไป อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและแก่ส่วนรวมในการบริการ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน แต่ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่พิจารณาและสั่งคดีตามคําฟูอง
ดังกล่าว ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ศาลปกครองสามารถรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งกลับคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นและมีคําสั่งให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดให้การยื่นฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จะต้อง 
ยื่นฟูองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่
มีเหตุแห่งการฟูองคดี สําหรับคดีนี้ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญาจ้างผู้ถูกฟูองคดีให้ก่อสร้างอาคาร
สถานีอนามัยทดแทนจํานวนหนึ่งหลัง ตามสัญญาลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ กําหนด
แล้วเสร็จงานตามสัญญาภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมิได้
ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด อันถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ฟูองคดีจึงได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง แจ้งบอกเลิกสัญญาตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป อันเป็นเหตุให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง  ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ แจ้งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้ชําระค่าปรับฐานผิดสัญญาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพิกเฉย เห็นว่า กรณีการฟูองคดี  
อันสืบเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็นสัญญาทาง



๒๕๐ 

 

 

ปกครอง ทํางานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ทางปกครอง จึงบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับ นั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การเลิกสัญญากระทําด้วยการ
แสดงเจตนาแก่อีกฝุายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การแสดง
เจตนาที่กระทําต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า มีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึง
ผู้รับการแสดงเจตนา  ฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้ง
การบอกเลิกสัญญาแล้ว กําหนดเวลาการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญา  
มีผลดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนด ผู้ฟูองคดีก็มีสิทธินําคดีมาฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่ งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาในขณะนั้น เพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระค่าเสียหายและค่าปรับตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาได้ นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแจ้งบอกเลิก
สัญญา ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ การนับระยะเวลาการฟูองคดีจึงต้อง
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาฉบับดังกล่าว ผู้ฟูองคดี 
มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว และเป็นที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๗ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้รับหนังสือฉบับ
ดังกล่าวเมื่อใด แต่ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแล้ว
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แล้ว และแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยไว้ในคําสั่ง  
ท่ี ๖๕๔/๒๕๔๕ ว่า กรณีที่เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ และ 
ยังไม่พ้นกําหนดอายุความฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม แต่ผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีไปฟูองต่อ  
ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น   ต่อมา หลังจากที่ 
ศาลปกครองเปิดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครอง กรณีเช่นนี้ ให้เริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทําการเป็นต้นไป แต่สําหรับคดีนี้ แม้ว่าจะนับระยะเวลา 
การฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ก็ตาม เมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้มาฟูอง 
ต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ก็เป็นการฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา
การฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อยู่ดี ประกอบกับคดีนี้ 



๒๕๑ 

 

 

ไม่เข้าลักษณะเป็นคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของ
บุคคล และไม่ใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้
พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
 



๒๕๒ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  กรมชลประทาน             ผู้ฟูองคด ี

  บริษัท พิบูลย์มหาสารคาม จํากัด        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง  
     และมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
     และมาตรา ๕๑) 

  การบอกเลิกสัญญามีผลเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิก
สัญญาแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหน่ึง ประกอบ
มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง  ดังน้ัน ก าหนดเวลาการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิก
สัญญามีผลดังกล่าว เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญา
และเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีช าระค่าปรับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว  
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๔๕ ก าหนดระยะเวลาการฟูองคดีเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา เมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดีน าคดี  
มาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญา 
ว่าจ้างผู้ถูกฟูองคดีให้ทํางานปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติหนองห้วยแล้ง ตําบลหนองไฮ  
อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนและ  
ให้ราษฎรใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค อันเป็นกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตกลงค่าจ้าง
ตามสัญญาเป็นเงิน ๓,๙๔๕,๘๙๐ บาท กําหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางานจากผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดี  
เข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟูองคดีได้รับทราบแล้ว จึงต้องเริ่มนับ
อายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งครบกําหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ สิงหาคม 



๒๕๓ 

 

 

๒๕๔๔ หลังจากเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้เร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา  
แต่ประการใดจนครบกําหนดสัญญา  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือขอปรับแผนปฏิบัติงาน
โดยขอเข้าทํางานตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งเท่ากับ
เป็นการขยายเวลาการทํางานออกไปอีกประมาณ ๑๒๐ วัน ผู้ฟูองคดีพิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามแผนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีก็ยังไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  
ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาไปยังผู้ถูกฟูองคดี และ
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าปรับเป็นเงินจํานวน ๙๙๐,๔๑๘.๓๙ บาท ภายในกําหนดเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ววันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๕ และเมื่อครบกําหนดชําระในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้ถูกฟูองคดียังไม่นําเงิน
ไปชําระ แต่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อุทธรณ์คําสั่งบอกเลิก
สัญญาไปยังผู้ฟูองคดี โดยขอให้สั่งยกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาเพ่ือจะขอทํางานต่อ  
ให้เสร็จ และให้ทุเลาการบังคับการปรับภายหลังบอกเลิกสัญญาจนกว่าผลอุทธรณ์จะสิ้นสุด 
ผู้ฟูองคดีพิจารณาแล้วไม่อาจยกเลิกคําสั่งบอกเลิกสัญญาได้ จึงมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกฟูองคดี
นําเงินค่าปรับไปชําระอกี ตามหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งว่า การคิดค่าปรับไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าต้องชําระเงิน
ค่าปรับเพียง ๖๕๕,๐๑๗.๗๔ บาท และขอให้ผู้ฟูองคดีจ่ายเงินค่างานที่ทําไปหลังจาก 
ผู้ฟูองคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ฟูองคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าควรลดเงินค่าปรับให้ตามที่ผู้ถูกฟูองคดี
ร้องขอ ส่วนเงินค่างานที่ทําหลังจากบอกเลิกสัญญาไม่สามารถจ่ายให้ได้ เนื่องจากได้บอกเลิก
สัญญาและให้ผู้ถูกฟูองคดีหยุดปฏิบัติงานแล้ว และได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ 
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟูองคดีทราบ พร้อมกับแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีนําเงิน
ค่าปรับจํานวน ๖๕๕,๐๑๗.๗๔ บาท ไปชําระแก่ผู้ฟูองคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ และมีหน้าที่ต้อง
ชําระเงินที่ทวงถามแก่ผู้ฟูองคดีภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ชําระ 
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ฟูองคดีจึงรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดีในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ 
อันเป็นวันที่ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีปฏิเสธและผิดนัดชําระหนี้ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟูอง 
ต่อศาลปกครองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป สําหรับการผิดนัดไม่ชําระหนี้
ดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟูองคดีจึงขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปี ในต้นเงินดงักล่าวนับแต่วนัที่ผิดนัดจนถึงวันฟูอง เป็นเวลา ๑๙๗ วัน วันละ ๑๓๔.๕๙ บาท 
คิดเป็นเงิน ๒๖,๕๑๔.๒๓ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘๑,๕๓๑.๙๗ บาท จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๖๘๑,๕๓๑.๙๗ บาท  



๒๕๔ 

 

 

แก่ผู้ฟูองคดี และให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน 
๖๘๑,๕๓๑.๙๗ บาท นับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ โดยให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น  
แต่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๔๔๒/๒๕๔๖ หมายเลขแดง 
ที่ ๔๗๒/๒๕๔๖ ที่วินิจฉัยว่า การนับระยะเวลาการฟูองคดีหนึ่งปี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเวลาชําระเงินตามที่ทวงถาม
แล้วไม่ชําระ โดยผู้ฟูองคดีเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อกันภายในสิบปีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา ซึ่งแตกต่างจาก
ระยะเวลาฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่กําหนดไว้หนึ่งปี  ซึ่งเป็นระยะเวลา 
ที่สั้นมาก เพราะกฎหมายมุ่งหมายที่จะให้ระยะเวลาฟูองคดีนับแต่วันที่มีเหตุต้องฟูองคดี
จริงๆ คือ วันที่ถือว่าลูกหนี้ปฏิเสธไม่ชําระหนี้   นอกจากนี้ การเรียกร้องค่าปรับหลังจาก
การบอกเลิกสัญญาจะมีขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานเพ่ือพิจารณาค่าปรับ โดยต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างนําเงินมาชําระภายในเวลาที่กาํหนด หากผู้รับจ้างไม่ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด 
จึงจะรู้ว่ามีเหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้น ซึ่งมักจะใช้เวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา 
สําหรับคดีนี้ ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕  
และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีโต้แย้งว่าผู้ฟูองคดีคิดค่าปรับไม่ถูกต้อง ผู้ฟูองคดี
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าปรับที่ถูกต้อง คือ ๖๕๕,๐๑๗.๗๔ บาท เป็นตามที่ผู้ถูกฟูองคดี
โต้แย้งจริง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าปรับดังกล่าว
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๔๖ จึงต้องชําระค่าปรับภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีไม่ชําระ
ค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และถือเป็น
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว ระยะเวลาฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้ฟูองคดีมายื่นฟูองศาลปกครองวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูอง
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ํา
ธรรมชาติหนองห้วยแล้ง มีผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญา และสัญญา



๒๕๕ 

 

 

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีพิพาทนี้จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดีภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่รูห้รือควรรู้ถงึเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งกรณีการฟูองคดีอันสืบเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างที่มีลักษณะ
เป็นสัญญาทางปกครอง ทํางานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองจึงบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าปรับ นั้น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การเลิกสัญญา
กระทําด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝุายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้
การแสดงเจตนาที่กระทําต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า มีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนา
นั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา  ฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับ
หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแล้ว กําหนดเวลาการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิก
สัญญามีผลดังกล่าว สําหรับคดีนี้ เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีทํางาน  
ไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
บอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าปรับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๔๕ กําหนดระยะเวลาการฟูองคดีเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟูองคดีนําคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น ชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)         ผู้ฟูองคด ี

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิษณุโลกชัตเตอร์ส  ท่ี ๑ 
  นายประสิทธิ์  สุ่มพิทักษ์สกุล  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๔๒ 
       วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒) 

  การที่ผู้ ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมาซ่อมแซมอาคารที่เกิดความช ารุดบกพร่องแต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉย 
ไม่ด าเนินการ ผู้ฟูองคดีจึงว่าจ้างผู้อื่นท าการแก้ไขซ่อมแซมแทน กรณีเช่นน้ี วันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ในงานที่จ้างตามสัญญาทางปกครองน้ัน จะต้องเริ่มต้นนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
ของผู้ฟูองคดีรู้ถึงความช ารุดบกพร่อง หรืออย่างช้าในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็น
วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองด าเนินการซ่อมแซมอาคารท่ีช ารุด 
เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดีเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองไม่อาจรับค าฟูองไว้
พิจารณาได้ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญาจ้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ก่อสร้างอาคารที่ทําการไปรษณีย์รับจ่ายหล่มสักและอาคารที่ทําการ
สื่อสารโทรคมนาคมหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน ๓๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
กําหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๐ และตามสัญญาจ้างข้อ ๖ กําหนดว่า 
ถ้ามีความชํารุดบกพร่องเสียหาย แม้จะเกิดขึ้นภายหลังจากกําหนดยี่สิบสี่เดือนหลังจาก  
วันส่งมอบงานแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองยังต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชํารุด
บกพร่อง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อผู้ฟูองคดีได้ว่าจ้าง
ผู้อื่นทํางานแทนผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองยังต้องรับผิดชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนงาน
ที่ผู้รับจ้างคนใหม่ทําเป็นงานจ้างของตน ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๐ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งต่อมาผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 



๒๕๗ 

 

 

ถึงผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองว่า อาคารสํานักงานบริการโทรคมนาคมที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับเหมา
ก่อสร้างได้เกิดความชํารุดบกพร่อง ซึ่งตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ วรรคสอง ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ในฐานะผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องภายในเวลาห้าปีนับจากวันส่งมอบงาน 
โดยแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือ และผู้ฟูองคดีขอสงวนสิทธิที่จะ
เรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากความชํารุดบกพร่องดังกล่าว ตามรายการความเสียหาย 
ดังนี้ ๑) แผ่นหินแกรนิตด้านหน้าอาคารหลุด จํานวน ๔ แห่ง ๒) ผิวปูนฉาบด้านหน้าหลุด
เป็นรู จํานวน ๑ แห่ง ๓) ผนังอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒ มีรอยแตกร้าว ๔ แห่ง ๔) ผนัง
อาคารทางขึ้นถังเก็บน้ํามีรอยแตกร้าวและมีสีหลุดร่อนตามรอยแตกร้าวของผนังหลายแห่ง 
๕) ผิวปูนฉาบบริเวณกระถางต้นไม้กับอาคารชั้นล่างแตกร้าว และ ๖) กุญแจลูกบิดประตู
ห้องอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟูาชํารุด จํานวน ๒ ชุด แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพิกเฉย 
ไม่ดําเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงได้ว่าจ้างผู้อื่นทํา การแก้ไขซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ  
เป็นค่าจ้างทั้งสิ้น ๘๗,๐๗๙ บาท ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕  
ให้ผู้ถูกฟูองคดทีั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าซ่อมแซมเป็นเงิน ๙,๘๑๖ บาท ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ได้ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว แต่ยังมีค่าเสียหายที่คลาดเคลื่อนอีกส่วน ผู้ฟูองคดีจึงได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันชําระค่าทาสีผนังบริเวณที่
ทําการซ่อมแซมให้แลดูเรียบร้อยเป็นปกติในการใช้งาน เป็นจํานวนเงิน ๗๗,๒๗๓ บาท 
โดยให้ชําระภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งครบกําหนดแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ยังมิได้ชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้กับผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  
ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน ๗๗,๒๗๓ บาท 
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจํานวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟูอง
เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจะชําระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแทนกัน 
หรือร่วมกันชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดีด้วย 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมจํานวนเงิน ๒,๑๐๗.๕๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของรัฐและเป็นทรัพย์สิน
ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์และเพ่ือส่วนรวมของประชาชน ผู้ฟูองคดีเป็นแต่เพียงผู้ดูแลรักษา
อาคารที่สร้างเพ่ือส่วนรวมเท่านั้น การฟูองคดีนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอันเป็นผล
เสียหายโดยตรงต่อรายได้ของรัฐ การได้รับชดเชยอันเป็นการเยียวยาความเสียหายแก่รัฐ
ย่อมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกประการหนึ่ง การฟูองคดีนี้มีเหตุจําเป็นอื่น   ทั้งนี้ 
สืบเนื่องจากการที่ผู้ฟูองคดีได้ติดตามทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองปฏิบัติตามสัญญา  



๒๕๘ 

 

 

ต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อยุติเกี่ยวกับจํานวนหนี้ที่ต้องทวงถาม เป็นเหตุให้ผู้ฟู องคดี 
ไม่สามารถฟูองคดีได้ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปี และสัญญานี้กระทําขึ้นก่อน  
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ใช้บังคับ ผู้ฟูองคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. การสื่อสาร  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ สัญญาที่กระทําโดยผู้ฟูองคดีมีอายุความสิบปีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ก่อนที่ผู้ฟูองคดีจะมีสถานะ
เป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ได้มีสถานะเป็นการสื่อสาร  
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมาก่อน และโดยผลของกฎหมายทําให้ผู้ฟูองคดี  
มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนเช่นปัจจุบันนี้ ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญาจ้างผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง  
ให้ทําการก่อสร้างอาคารที่ทําการไปรษณีย์รับจ่ายและอาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคม
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๙ กําหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๔๐ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาที่ผู้ฟูองคดีทํากับ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองนั้นเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟูองคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาล
ปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และตามมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้ยื่นฟูองคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟูองคดี ซึ่งตามสัญญา ข้อ ๖ กําหนดว่า ถ้างานที่จ้างเกิดชํารุดบกพร่องเสียหาย
ขึ้นภายในกําหนดยี่สิบสี่เดือนนับแต่วันที่ได้รับมอบงานตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ยังต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชํารุดบกพร่องตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้ว่าจ้างผู้อื่นทํางานแทนผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองยังต้องรับผิดชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนงานที่ผู้รับจ้างคนใหม่
ทําเป็นงานจ้างของตน เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐  
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  ต่อมา ปรากฏในภายหลังว่า อาคารสํานักงานบริการโทรคมนาคม
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รับเหมาก่อสร้างไดเ้กิดความชํารุดบกพร่อง ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้แก้ไขให้เรียบร้อยภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
เพิกเฉยไม่ดําเนินการอย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงได้ดําเนินการจ้างผู้อื่นทําการแก้ไขซ่อมแซม 



๒๕๙ 

 

 

จนแล้วเสร็จเป็นค่าจ้างทั้งสิ้น ๘๗,๐๘๙ บาท ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ร่วมกันชดใช้เงินค่าซ่อมแซมจํานวน ๙,๘๑๖ บาท แต่ยังมีค่าเสียหายที่คลาดเคลื่อนอยู่อีก
จํานวน ๗๗,๒๗๓ บาท ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองร่วมกันชําระคา่ทาสีผนงับรเิวณที่ทําการซ่อมแซมให้เรียบร้อยเป็นปกติในการใช้งาน 
จํานวน ๗๗,๒๗๓ บาท โดยให้ชําระภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ เมื่อครบกําหนดแล้ว
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองก็ยังมิได้ชําระเงินจํานวนดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า เป็นการฟูองคดีภายใน
ระยะเวลากําหนดการฟูองคดีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีหรือไม่ เห็นว่า 
เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ให้มาซ่อมแซมอาคารที่เกิดความชํารุดบกพร่องแต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ดําเนินการ 
แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงว่าจ้างผู้อื่นทําการแก้ไขซ่อมแซมแทน กรณีเช่นนี้ วันที่ผู้ฟูองคดีรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดในความชํารุดบกพร่อง  
ในงานที่จ้างตามสัญญาทางปกครองนั้น จะต้องเริ่มต้นนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของ
ผู้ฟูองคดีรู้ถึงความชํารุดบกพร่อง หรืออย่างช้าในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการซ่อมแซมอาคารที่ชํารุด  
เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองเมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองไม่อาจรับคําฟูองไว้
พิจารณาได้ ที่ผู้ฟูองคดีโต้แย้งว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของรัฐและเป็นทรัพย์สินส่วนรวม
เพ่ือประโยชน์และเพ่ือส่วนรวมของประชาชน ผู้ฟูองคดีเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเท่านั้น เห็นว่า 
กรณีนี้มิได้เกี่ยวกับการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ หากแต่เป็นประโยชน์ของผู้ฟูองคดีเอง 
ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาด้วยความตั้งใจ การที่ผู้ฟูองคดีมิได้ดําเนินการฟูองคดี
ภายในหนึ่งปีนับแตว่ันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ถือว่าผู้ฟูองคดีมิได้เอาใจใส่ดูแล
รักษาทรัพย์สินที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าเพ่ือส่วนรวมเท่าที่ควร และกรณีนี้ก็มิใช่เหตุจําเป็นอื่น 
ที่สามารถจะยกมากล่าวอ้างได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ พร้อมคืนค่าธรรมเนยีม ๒,๑๐๗.๕๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี นั้น
ชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๒/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นางบญุรอด  ลิ้มไพโรจน ์           ผู้ฟูองคด ี

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๕๑) 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๕ 

     วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) 

  การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์การก าหนดเงินค่าทดแทน ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมากรมโยธาธิการได้แจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ฟูองคดีไม่พอใจ
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี และได้น าคดีมาฟูองต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรี จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 
๒๐๗๘๐ ตําบลบางเชือกหนัง (บางเชือกหนังฝั่งเหนือ) อําเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ ๑๕๐ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนทั้งแปลงตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ – เพชรเกษม – 
รัตนาธิเบศร์ โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดราคาค่าทดแทนให้ 
ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟูองคดีเห็นว่าราคาค่าทดแทนดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ํากว่า
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงยื่นหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมเป็นตารางวาละ 
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๒๐,๐๐๐ บาท  ต่อมา กรมโยธาธิการได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพ่ิมราคา  
ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีแปลงดังกล่าวเป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดี
เห็นว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินให้อีก
ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น ยังไม่เป็นธรรม ยังเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาตามปกติในท้องตลาด 
และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งกําหนดให้การกําหนดเงินค่าทดแทนต้องกําหนดให้อย่างเป็นธรรม 
โดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพ และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน เนื่องจากที่ดินของผู้ฟูองคดีแปลงดังกล่าวเป็นที่ดิน
แปลงเล็ก ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อยู่ติดถนนสาธารณะถึงสองด้าน  อีกทั้ง อยู่ในทําเลที่ถือว่า
เป็นแหล่งชุมชน มีผู้อาศัยหนาแน่น การกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีและ
ที่ดินแปลงอื่นๆ ที่ถูกเวนคืนในบริเวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนซึ่งเป็นถนนซอย
สาธารณะกว้างประมาณ ๖ เมตร ที่รถยนต์เข้าออกได้ กับที่ดินที่ไม่อยู่ติดถนนซึ่งรถยนต์ 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ ในราคาเดียวกัน คือ ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท แสดงถึงความบกพร่อง
หรือผิดพลาดของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ที่มิได้ตรวจสอบสภาพและทําเล
ที่ตั้งของที่ดินให้ถกูตอ้งกบัสภาพข้อเท็จจริง แต่กําหนดราคาคา่ทดแทนที่ดนิให้แก่ผู้ฟูองคดี
ตามราคาประเมินทุนทรพัย์เพ่ือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๒ เท่านั้น โดยไม่คํานึงถึงสภาพที่แท้จริงของที่ดินและราคา 
ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และเมื่อผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพ่ิมจํานวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว แสดงว่า
ที่ดินของผู้ฟูองคดีแปลงดังกล่าวมีราคาสูงกว่าที่ดินแปลงอื่นๆ ที่ไม่อยู่ติดถนนซึ่งถูกเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกาเดียวกันเพียงตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท เท่านั้น ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรม และ
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ในการวินิจฉัยอุทธรณ์จํานวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
โดยได้รับโอนอํานาจหน้าที่ดังกล่าวมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.ฎ.
โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดียกเลิกเพิกถอนคําวินิจฉัยที่เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดิน
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ให้แก่ผู้ฟูองคดีแต่ยังไม่เป็นธรรม และขอให้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่ให้เป็นธรรมตามที่
กฎหมายกําหนดต่อไป  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ แล้ว  
แต่ผู้ฟูองคดีจําไม่ได้ว่าได้รับวันใด และเนื่องจากผู้ฟูองคดีต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นจากที่เดิม
ที่ถูกเวนคืน ทําให้หนังสือแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวสูญหายไป  ต่อมา ผู้ฟูองคดี
ได้มอบหมายให้ทนายความไปขอคัดสําเนาหนังสือฉบับดังกล่าวจากกรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม และเห็นว่าในหนังสือแจ้งคําวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวมไิดร้ะบวุิธกีารและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟูองไว้ในหนังสือ ซึ่งทําให้ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟูองขยายเป็น
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง ตามมาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้ว่า 
ผู้ฟูองคดีจะจําวันที่ไดร้ับหนงัสือแจ้งคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ได้  แต่อย่างไรก็ดี ผู้ฟูองคดีก็ต้อง
ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวในวันหลังจากที่ได้ลงวันที่ หรือจะถือว่าผู้ฟูองคดีได้ทราบในวันที่
ได้ลงวันที่ในหนังสือฉบับดังกล่าว คือ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟูองคดียื่นฟูอง 
ต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดียื่นฟูองภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง ตามมาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
คดีของผู้ฟูองคดีจึงยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลา  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของ 
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การที่รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเมื่อพ้นกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบหลังจากพ้นกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคําอุทธรณ์ 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี
ดังกล่าวถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี  
โดยบทบัญญัติในมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะก็มิได้บัญญัติ เรื่องการฟูองคดีในกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวว่าจะต้องฟูองคดีต่อศาลอย่างไรและภายในกําหนดระยะเวลาใด  
ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีไม่พอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี และนํามาฟูองคดีต่อศาล



๒๖๓ 

 

 

ปกครอง โดยมีคําขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าทดแทน
ให้แก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
ปกครอง อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีดังกล่าวได้  
ทั้งนี้ ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของ 
ผู้ฟูองคดีซึ่งถูกเวนคืนทั้งแปลงตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน   
ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ 
เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟูองคดีได้รับเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมากรมโยธาธิการได้แจ้ง 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ฟูองคดีไม่พอใจ
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรฐัมนตรี และได้นําคดมีาฟูองต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ 
ซึ่งอยู่ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี   
จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป 
  องค์คณะ  นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
 



๒๖๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายฉลอง  สิมะสนุทร            ผู้ฟูองคด ี

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๕๑) 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๕ 

     วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) 

  การที่ ผู้ ฟูองคดี ได้ยื่ นหนังสืออุทธรณ์ เงินค่าทดแทน ลงวันที่  ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมากรมโยธาธิการได้แจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ฟูองคดีไม่พอใจ
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี และน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรี จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๙๔๖๓ เลขที่ ๖๐๗๐๓ เลขที่ ๖๐๗๐๒ และเลขที่ ๖๐๗๐๑ ตําบลบางเชือกหนัง อําเภอ
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร ่๔๖ ตารางวา เนื้อที่ ๑ งาน เนื้อที่ ๓ งาน และเนื้อที่ 
๗ ตารางวา ตามลําดับ ได้ถูกกรมโยธาธิการเวนคืนที่ดินหมดทั้งสี่แปลงตาม  พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ต่อมา มีการโอนอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอํานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้เวนคืนเพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ 



๒๖๕ 

 

 

และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องต้นฯ ได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๔๖๓ เลขที่ ๖๐๗๐๓ และเลขที่ 
๖๐๗๐๒ ในราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท และที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๗๐๑ ในราคา 
ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีเห็นว่าราคาค่าทดแทนดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ํากว่า
สภาพความเป็นจริงและต่ํากว่าราคาซื้อขายในท้องตลาด จึงยื่นหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสี่แปลง
เพ่ิมเป็นราคาตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท  ต่อมา กรมโยธาธิการได้มีหนังสือลงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งผลคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้วินิจฉัยเพ่ิมราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสี่แปลงของผู้ฟูองคดี  เป็นราคา
ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว 
ยังไม่เป็นธรรมและเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งกําหนดให้ชดใช้เงินค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ 
การได้มา สภาพ และที่ตั้งของอสังหารมิทรพัย์ และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน กล่าวคือ
โดยปกติทั่วไปที่ดินที่อยู่ติดถนนซอยและรถยนต์สามารถเข้าออกได้ควรมีราคาสูงกว่าที่ดิน
ที่ไม่อยู่ติดถนนซอยและรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ และสภาพทําเลที่ตั้งที่แท้จริงของ
ที่ดินในบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นแหล่งชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น มีหมู่บ้านจัดสรร โรงงาน 
อาคาร ร้านค้า เพียงพอที่จะทําให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสี่แปลงซึ่งถูกเวนคืนหมดทั้งสี่แปลง
ไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน จึงควรจะได้รับเงินค่าทดแทนตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่อยู่ติดคลองบางเชือกหนัง 
ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของผู้ฟูองคดี ซึ่งมีสภาพเป็นที่สวน บางแปลงมีบ้านปลูกอาศัยอยู่  
บางแปลงไม่มีบ้านปลูกอาศัยอยู่และอยู่ห่างจากซอยจรัลสนิทวงศ์ ๑๓ ประมาณ ๓๐๐ เมตร
แม้จะมีทางรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปถึงที่ดินได้ แต่ไม่มีศักยภาพที่จะเป็นที่ตั้งอาคารร้านค้าได้
เหมือนดังเช่นที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสี่แปลง กลับได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ 
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีเพิกถอนคําวินิจฉัย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิม และให้มีคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวใหม่  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  



๒๖๖ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดีนําคดี 
มายื่นฟูองต่อศาลปกครองเกินกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ผู้ฟูองคดี
เห็นว่า คําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ไม่ได้ระบุหรือแจ้งสิทธิ
การฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่ทราบสิทธิในการฟูองคดี จึงเป็นกรณีตามมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติดงักล่าว ที่กําหนดให้คําสั่งที่อาจฟูองต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคําสั่งระบุ
วิธีการยื่นฟูองและระยะเวลาสําหรับยื่นฟูองไว้ ถ้าผู้ออกคําสั่งเห็นว่าตนไม่ได้ดําเนินการ
ดังกล่าว ให้ดําเนินการแจ้งข้อความดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และให้ระยะเวลาฟูองคดีเริ่มนับใหม่
นับแต่วันที่ผู้รับคําสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิในการฟูองคดีและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นฟูองมีกําหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเวลายื่นฟูองเป็นหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้รับคําสั่ง ผู้ฟูองคดีนําคดีมายื่นฟูองต่อศาลปกครอง วันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖  
ซึ่งเมื่อนับแต่วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ผู้ ฟูองคดีได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การยื่นฟูองคดีของผู้ฟูองคดีจึงยังไม่พ้นกําหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ์  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับคําฟูองของ 
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การที่รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาได้วนิจิฉยัอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเมื่อพ้นกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคําอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และไดแ้จ้งใหผู้้ฟูองคดทีราบหลังจากพ้นกําหนดระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคําอุทธรณ์  ตามมาตรา ๒๖  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรีดังกล่าวถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี 
โดยบทบัญญัติในมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ 
ก็มิได้บัญญัติเรื่องการฟูองคดีในกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
ว่าจะต้องฟูองคดีต่อศาลอย่างไรและภายในกําหนดระยะเวลาใด  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีไม่พอใจ
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี และนํามาฟูองต่อศาลปกครอง โดยมีคําขอให้ศาลปกครอง 
มีคําสั่งให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น จึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายใน



๒๖๗ 

 

 

หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๖๓ เลขที่ ๖๐๗๐๓ เลขที่ดิน 
๖๐๗๐๒ และเลขที่ ๖๐๗๐๑ ตําบลบางเชือกหนัง อําเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืน
ตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมือง
นนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟูองคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๔๖๓ เลขที่ ๖๐๗๐๓  
และเลขที่ ๖๐๗๐๒ ในราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท และที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๗๐๑ ในราคา
ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟูองคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมากรมโยธาธิการได้แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์  
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๔๕ ซึ่งถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ฟูองคดีไม่พอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรี และนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี จึงเป็นการยื่นฟูองคดี
ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายอําพล สิงหโกวินท์ 



๒๖๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๔/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวหนูพิน  อารีเอื้อ            ผู้ฟูองคด ี

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๕๑ และ 
     มาตรา ๕๒) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๕ 
     วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) 

  การที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงิน 
ค่าทดแทนเมื่อพ้นก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบหลังจากพ้นก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันพ้นก าหนด 
หกสิบวันนับแต่วันที่ รัฐมนตรีได้รับค าอุทธรณ์ ตามมาตรา ๒๖วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีดังกล่าวถือเป็นค าสั่งทางปกครอง
ที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดีไม่พอใจค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ของรัฐมนตรี จะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ให้ผู้ฟูองคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีน้ีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นฟูอง
คดีเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ที่ดินพิพาทของผู้ฟูองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๑๑ 
ตําบลหมูม้น อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๓ ตารางวา สายเลี่ยงเมือง
ร้อยเอ็ด (ด้านทิศเหนือ) ได้ถูกเวนคืนเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔  
สายกาฬสินธุ์-ช่องจอม ตอนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศเหนือ โดยผู้ฟูองคดีได้รับเงิน 



๒๖๙ 

 

 

ค่าทดแทนที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคนืจํานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑๘๐,๑๕๒ บาท โดยในครั้งที่ ๒ 
ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีทราบ  
โดยพิจารณาให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทเป็นไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ
กระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อเทียบกับที่ดินข้างเคียง คือ ที่นา
ของนาง พ. ขายได้ไร่ละ ๙๓,๐๐๐ บาท นาย ค. และนาย อ. ขายได้ไร่ละ ๘๕,๐๐๐ บาท 
การเวนคืนดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีเหลือที่ดินเพียง ๒ ไร่ ๕๓ ตารางวา ซึ่งทําให้ผู้ฟูองคดี 
ทํานาได้ไม่เพียงพอกับการดํารงชีพ และไม่สามารถหาซื้อที่ดินอื่นทดแทนได้ เนื่องจาก
ปัจจบุันนี้ราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้น จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นตามราคาซื้อขายที่ดินของ
นาย ค. และนาง พ. 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน และแขวงการทางมหาสารคามก็ไม่เคยมีหนังสือหรือ
เจ้าหน้าที่มาถามว่าพอใจกับเงินค่าทดแทนดังกล่าวหรือไม่ ผู้ฟูองคดีจึงขอยืนยันว่าผู้ฟูองคดี
ต้องการให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นตามราคาซื้อขาย
ที่ดินของนาย ค. และนาง พ.  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การที่รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเมื่อพ้นกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์เงนิคา่ทดแทน ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบหลังจากพ้นกําหนดระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคําอุทธรณ์ ตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีดังกล่าวถือเป็น
คําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี โดยบทบัญญัติ  
ในมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะก็มิได้บัญญัติ
เรื่องการฟูองคดีในกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวว่าจะต้อง
ฟูองคดีต่อศาลอย่างไรและภายในกําหนดระยะเวลาใด  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีไม่พอใจ 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี และนํามาฟูองคดีต่อศาลปกครอง โดยมีคําขอให้ศาล 
มีคําสั่งให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเพิ่มขึ้น จึงเป็นคดีพิพาท



๒๗๐ 

 

 

เกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครอง 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดี
ต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๑๑ 
ตําบลหมูม้น อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ถูกเวนคืนเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔ สายกาฬสินธุ์ – ช่องจอม ตอนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศเหนือ โดยผู้ฟูองคดี
ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจํานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑๘๐,๑๕๒ บาท โดยไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟูองคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินต่อผู้ถูกฟูองคดีเมื่อใด แต่เมื่อ
พิจารณาตามเอกสารส่งคืนกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แล้วพบว่า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดี
ไม่พอใจคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟูองคดี และนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง โดยมีคําขอให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นตามราคาซื้อขายที่ดินของนาย ค. 
และนาง พ. อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และถือว่าวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้รับทราบผลการพิจารณา
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดี เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดี
ยื่นฟูองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  อีกทั้ง คดีนี้มิใช่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาล 
จะรับคําฟูองไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายอํ าพล สิ งหโกวิ นท์   นายธี รยุทธ์  หล่อ เลิ ศรัตน์   
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 



๒๗๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายสม  จันทร์เปลง่            ผู้ฟูองคด ี

  เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอกันทรวิชัย       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 

  เมื่อข้อพิพาทในคดีน้ีเป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน 
ที่พิพาทกันน้ันเป็นของผู้ฟูองคดีหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ใดจะมีสิทธิดีกว่ากัน  
ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลได้เคยวินิจฉัยว่า คดีพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีค าสั่งไม่รับค าฟูองในประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าสิทธิในที่ดินที่พิพาทเป็นของผู้ฟูองคดี 
หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงชอบด้วยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าวแล้ว 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีมีที่นาทํากิน ๑ แปลง จํานวน ๑๗ ไร่ โดยมี
เอกสารหลักฐาน คือ ทะเบียนการครอบครองที่ดินหมายเลขลําดับที่ ๘๘  ต่อมา ผู้ฟูองคดี
ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓) ในที่ดินดังกล่าวเพียงบางส่วน ซึ่งได้มาก่อน
จํานวน ๓ ไร่ ๖๕ ตารางวา ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ขอออกเอกสาร แต่จะขอให้ออกเพ่ิมเติม  
ในภายหลัง  ต่อมา มีคนมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้วัดเอาที่ดินของผู้ฟูองคดี โดยการเพิกถอน
ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้ง ๑๗ ไร่ โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่เคยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
แล้วออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินของผู้ฟูองคดี และเสนอให้ผู้มีอํานาจเพิกถอน
สิทธิที่ดินของผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาล 
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี  ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองตามหนังสือลงวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ พร้อมทั้งส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ตามหนังสือฉบบัลงวนัที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สรุปได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินอําเภอกันทรวิชัยออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของผู้ฟูองคดี และ
ดําเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓) ของผู้ฟูองคดี โดยผู้ว่าราชการ



๒๗๒ 

 

 

จังหวัดมหาสารคามได้มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ฉบับดั งกล่าว  
ตามคําสั่งลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ เนื่องจาก น.ส.๓ ของผู้ฟูองคดีออกทับที่ดิน
สาธารณประโยชน์ “โคกน้อยสนามกีฬาสาธารณประโยชน์” เต็มทั้งแปลง เป็นการออก 
น.ส. ๓ ไปโดยไม่ชอบ ซึ่งผู้ฟูองคดีไม่ทราบมาก่อนเลยว่าที่ดินได้มีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง เพ่ิงมาทราบจากนาย ช. เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอกันทรวิชัยเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๙ และภายหลังที่ผู้ฟูองคดีทราบว่าที่ดินได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ผู้ฟูองคดี 
ได้ไปพบนาย บ. นายอําเภอกันทรวิชัย ซึ่งนายอําเภอได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีครอบครองทํากิน
ต่อไป นายอําเภอจะย้ายแล้วให้พูดกับนายอําเภอคนใหม่   ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้ไปติดต่อ 
ขอตรวจค้นและคัดสําเนาเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์โคกน้อยบ้านท่าขอนยาง 
ที่สํานักงานที่ดินอําเภอกันทรวิชัยและไปคัดสําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์  
ตําบลท่าขอนยาง ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดได้แจ้งว่า 
สําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ผู้ฟูองคดีคัดสําเนามาจากสํานักงานที่ดินอําเภอ
กันทรวิชัยนั้น เป็นคนละแปลงกับที่ผู้ฟูองคดีมาคัดสําเนาที่สํานักงานที่ ดินจังหวัด และ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ผู้ฟูองคดีไปคัดสําเนามาจากสํานักงานที่ดินอําเภอ  
กันทรวิชัย ก็ไม่มีต้นฉบับเก็บไว้ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่อยู่ที่สํานักงานที่ดินอําเภอกันทรวิชัยเป็นการปลอมแปลงขึ้น 
ของเจ้าหน้าที่ที่ดินอําเภอ เพื่อกลั่นแกล้งผู้ฟูองคดีเพราะโกรธแค้นทีถู่กญาตผิู้ฟูองคดจีับกมุ
การพนันไฮโลทั้งที่ผู้ฟูองคดีไดจ้ับจองทีด่ินมาตัง้แต่ป ีพ.ศ. ๒๔๙๗ แจ้งมี ส.ค.๑ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ และแจ้งมี น.ส.๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งนาย ท. เป็นพยานได้ เพราะได้จับจองท่ีดิน
ว่างเปล่าด้วยกัน จึงมีทะเบียนการครอบครองที่ดินหมายเลขลําดับที่ ๘๖ ซึ่งเป็นเลขลําดับ
ที่ติดกันกับผู้ฟูองคดี  นอกจากนั้น ยังมีนาย อ. อดีตกํานันตําบลท่าขอนยาง ซึ่งขณะเป็น
กํานันไม่เคยทราบว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีได้มีการออกเอกสารสิทธิ เพราะถ้าหากมีการ
ประกาศสอบเขตที่ดิน โอน จองหรือทํานิติกรรมใดๆ กํานันในฐานะนายทะเบียนตําบล
จะต้องได้รับทราบและต้องออกไปร่วมด้วยทุกครั้ง ตลอดจนต้องมีการส่งประกาศไปปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานันและผู้ใหญ่บ้านด้วย  นอกจากนั้น หนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงที่ออกทับที่ดินของผู้ฟูองคดีปรากฏว่า รูปแผนที่ที่ดินมีทางรอบทั้งสี่ด้าน
ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะข้อเท็จจริงที่ดินของผู้ฟูองคดีซึ่งมี ๑๗ ไร่เศษ ด้านทิศเหนือ
จดกับที่ดินของนาง ก. ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นชื่อของลูกหลาน ส่วนด้านทิศตะวันออก 
ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ รูปที่ดินซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดิน 
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ทําขึ้นมาไม่เป็นจริง เพราะรูปแผนที่ซึ่งปรากฏด้านหลังของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
มีทางรอบทั้งสี่ด้าน การนําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเอาทะเบียนปลอมจัดทําขึ้น
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหลงเชื่อว่ามีทะเบียนของหลวงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ผู้ฟูองคดี 
ขอยืนยันว่า ได้ครอบครองที่ดินที่พิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปัจจุบัน จึงนําคดี 
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงที่ออกทับที่ดินของผู้ฟูองคดี และขอให้ศาลพิพากษาให้ที่ดินแปลงนี้เป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ฟูองคดีแต่ผู้เดียวตามสิทธิที่ได้ครอบครองมาแต่แรก 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การที่เจ้าพนักงานที่ดิน
อําเภอกันทรวิชัยได้ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของผู้ฟูองคดี และผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคามสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓) ของผู้ฟูองคดี เนื่องจาก
เห็นว่า น.ส.๓ ของผู้ฟูองคดีออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกน้อยสนามกีฬา
สาธารณประโยชน์” เต็มทั้งแปลง ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการกระทําดังกล่าวของเจ้าพนักงาน
ที่ดินอําเภอกันทรวิชัยนั้นไม่เป็นธรรม จึงฟูองขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงที่ออกทับที่ดนิของผูฟู้องคดหีรอืเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นว่า 
ข้อพิพาทอันถือเป็นประเด็นหลักแห่งคดี เป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน  
ที่พิพาทกันนั้นเป็นของผู้ฟูองคดีหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ใดจะมีสิทธิดีกว่ากัน  
ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้เคยวินิจฉัยว่า คดีพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองในประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าสิทธิในที่ดินที่พิพาทเป็นของผู้ฟูองคดี 
หรือเป็นที่สาธารณประโยชน ์จึงชอบด้วยคําวนิิจฉยัของคณะกรรมการวินจิฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าวแล้ว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบแล้ว 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  
นายดําริ วัฒนสิงหะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายสมอน  อุไชย            ผู้ฟูองคด ี

  ผู้บัญชาการทหารบก  ท่ี ๑ 
  แม่ทัพภาคที่ ๑  ท่ี ๒ 
  ผู้บังคับกองร้อยฝึกการรบพิเศษ  
       (กองร้อยฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน)  ท่ี ๓      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๗๒) 

  ข้อพิพาทอันถือเป็นประเด็นหลักแห่งคดีเป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิ 
ในที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลได้เคยวินิจฉัยว่า  
คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟูองในประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าสิทธิในที่ดินพิพาท
เป็นของผู้ฟูองคดีหรือเป็นของผู้ถูกฟูองคดี จึงชอบด้วยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลแล้ว ส่วนประเด็นที่ขอให้ด าเนินการกับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี น้ัน เป็นค าขอที่ศาลปกครองไม่มีอ านาจ
ออกค าบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ถือครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่  
ต่อเนื่องมาจากบิดา คือ นาย ม. ซึ่งได้จับจองที่ดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖  
ตามหนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ยื่นขอใช้พ้ืนที่ปุาสงวน
แห่งชาติปุายางน้ํากลัดเหนือ – ปุายางน้ํากลัดใต้ ต่อกรมปุาไม้เพ่ือใช้จัดตั้งเป็นค่ายฝึก 
การรบพิเศษ แก่งกระจาน และได้รับอนุญาตจากกรมปุาไม้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟูองคดี
ยกเว้นการใช้พื้นที่บางส่วนซึ่งทับซอ้นกบัที่ดนิที่สมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระราชประสงค์
ให้นําที่ดินไปจัดสรรให้แก่ราษฎรชาวกระเหรี่ยง ในหมู่ที่ ๒ บ้านวังวน และหมู่ที่ ๓  
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บ้านท่าลิงลม ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 
๒,๐๐๐ ไร่ และที่ดินที่ราษฎรถือสิทธิครอบครองอยู่ซึ่งรวมถึงที่ดินแปลงดังกล่าวของ  
ผู้ฟูองคดีด้วย และกรมปุาไม้ยังได้มีหนังสือสอบถามไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หลายครั้ง 
เพื่อขอให้ดําเนินการยกเว้นการฝึกในบริเวณเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ และที่ดินที่ราษฎร
ถือสิทธิครอบครองดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการแจ้งผลแต่ประการใด  ต่อมา ประมาณเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ดําเนินการจับกุมและร้องทุกข์
กล่าวหาผู้ฟูองคดีและราษฎรในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ว่าเป็นผู้บุกรุกเขตทหาร ผู้ฟูองคดี 
จึงยื่นฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีถอนค่ายการรบพิเศษแก่งกระจาน 
ออกจากพ้ืนที่ และดําเนินคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ราษฎรและผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่ให้เหตุผลว่าข้อพิพาทระหว่างผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง
สิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม โดยผู้ฟูองคดีเห็นว่า
เจตนาของผู้ฟูองคดีมิได้ฟูองผู้ถูกฟูองคดีในเรื่องการโต้แย้งสิทธิในที่ดิน แต่เป็นการฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ที่ไม่สั่งการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ถอนฐานทัพออกจากที่ดินตาม 
พระราชประสงค์ อันเป็นคําสั่งทางปกครองที่ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ตามคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ที่กล่าวอ้างมานั้น เป็นการฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาใช้
พ้ืนที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุายางน้ํากลัดเหนือ – ปุายางน้ํากลัดใต้ โดยได้รับอนุญาต 
จากกรมปุาไม้ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาพ้ืนที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ 
ตาม พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อใช้ทําเป็นค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน 
แต่มิได้มีการดําเนินการกําหนดแนวเขตให้ชัดเจน จึงอาจทําให้เกิดการซ้อนทับกับที่ดิน  
ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระราชประสงค์จะจัดสรรให้แก่ราษฎรชาวกระเหรี่ยง รวมทั้ง
ที่ดินของผู้ฟูองคดีซึ่งอ้างว่ามีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว อันเป็นการ
ดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้ดําเนินการจับกุมผู้ฟูองคดีและราษฎรในหมู่ที่ ๒ บ้านวังวน และหมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และร้องทุกข์กล่าวหาผู้ฟูองคดีและ



๒๗๖ 

 

 

ราษฎรดังกล่าวว่าเป็นผู้บุกรุกเขตทหาร จึงขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการ  
ย้ายค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจานออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว และขอให้ดําเนินการกับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรอืเสียหายแกร่าษฎรและผู้ฟูองคดี ข้อพิพาทอันถือเป็นประเด็นหลัก
แห่งคดี จึงเป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินว่า ที่ดินที่พิพาทกันนั้นผู้ฟูองคดีหรือ 
ผู้ถูกฟูองคดีผู้ใดจะมีสิทธิดีกว่ากัน ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลได้เคยวินิจฉัยว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่จะต้องนําประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์สิน และประมวลกฎหมายที่ดินมาปรับแก่คดีนั้น อยู่ในอํานาจการ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในประเด็น  
ที่ต้องวินิจฉัยว่าสิทธิในที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟูองคดีหรือเป็นของผู้ถูกฟูองคดี จึงชอบด้วย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ส่วนประเด็นตาม  
คําฟูองที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ดําเนินการกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี นั้น 
เห็นว่า ตามคําขอดังกล่าว ศาลปกครองไม่มีอํานาจบังคับให้เป็นไปตามคําขอของผู้ฟูองคดี
ดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง
ไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุด  
เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายปรีชา พานิชวงศ ์ นายจรัญ หัตถกรรม  
นายดําริ วัฒนสิงหะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
 



๒๗๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวภัทรนีทร์  โทวรรธนะ  ท่ี ๑          ผู้ฟูองคด ี
  นายนธิิวรรธน์  โทวรรธนะ  ท่ี ๒ 

  กรมทางหลวงชนบท         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ 
ใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองบางข้อหาไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง) 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๕ 

     วรรคหนึ่ง) 

  ค าฟูองเพ่ิมเติมเป็นค าฟูองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และการฟูองคดีปกครองในกรณีที่กฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟูองคดีปกครองในเรื่องน้ัน 
จะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ
ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อคดีน้ีผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองมิได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาตามที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดไว้ จึงไม่มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟูอง 
ในส่วนเงินค่าทดแทนเพ่ิมเติมดังกล่าว 
 

  ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๒๓๖๗๓ เลขที่ดิน ๓๓๑๐ เนื้อที่ ๑๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถว 
สามชั้น เลขที่ ๑๒๐/๙ หมู่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  ต่อมา ได้มี พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ 
เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่ง ครุ 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เ พ่ือสร้างถนนตามโครงการก่อสร้ างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ ฟูองคดี 



๒๗๘ 

 

 

ตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินค่าทดแทนตึกแถวเลขที่ ๑๒๐/๙ ทั้งหลัง เป็นเงิน 
๑,๑๑๗,๑๔๓ บาท ค่าทดแทนสาธารณูปโภค เป็นเงิน ๑๔,๕๕๕ บาท เงินค่าทดแทนตน้ไม้
และพืชผล เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท เงินค่าทดแทนอื่นๆ เป็นเงิน ๒๐,๕๓๔ บาท เงินค่าทดแทน
การขนย้ายทรัพย์สิน เป็นเงิน ๑๕,๓๐๐ บาท รวมเป็นจํานวนเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น 
๒,๒๖๘,๙๓๒ บาท และผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ทั้งสองไปรับเงินค่าทดแทน ผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่พอใจเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงได้ยื่น
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ยังมิได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการกําหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากกําหนดโดยไม่ได้คํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินและ
ตึกแถวในบริเวณที่ถูกเวนคืน สภาพที่ตั้งของที่ดินและตึกแถว และความเดือดร้อนของ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสอง โดยตึกแถวของผู้ฟูองคดีเป็นตึกแถวสามชั้นด้านหน้าติดซอยทวงสิทธิ 
ด้านหลังติดซอยสุขสวัสดิ์ ๕๘ ห่างจากถนนสุขสวัสดิ์ ๑๐ เมตร มีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและการคมนาคมอย่างมาก โดยผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่จําเป็นต้องซื้อรถยนต์  
ส่วนบุคคลใช้แต่อย่างใด เนื่องจากมีรถโดยสารประจําทางผ่านหลายสาย และห่างจาก
ตึกแถวของผู้ฟูองคดีทั้งสองประมาณ ๓๐ เมตร มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ 
ศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆ มากมาย ที่ดินและตึกแถวของผู้ฟูองคดีทั้งสองมีราคาซื้อขายกัน
ในท้องตลาดขณะถูกเวนคืนประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟูองคดีกําหนดเงิน 
ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเพียง ๒,๒๖๘,๙๓๒ บาท เป็นราคาที่ต่ํากว่าความเป็นจริงมาก 
แม้แต่ตึกแถวเลขที่ ๑๒๐/๔ ซึ่งอยู่เกือบติดกับตึกแถวของผู้ฟูองคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟูองคดี 
ได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ยังมีการอุทธรณ์และ
ฟูองคดีต่อศาลปกครองขอเพ่ิมอีกตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาถึงระยะความห่าง
จากถนนสุขสวัสดิ์ ทําเลที่ตั้ง และเปรียบเทียบกับตึกแถวเลขที่ ๑๒๐ และเลขที่ ๑๒๐/๑ 
ถึงเลขที่ ๑๒๐/๗ ซึ่งอยู่ติดกับตึกแถวเลขที่ ๑๒๐/๙ ของผู้ฟูองคดีทั้งสองแล้ว ผู้ถูกฟูองคดี
ควรกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองในอัตราเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟูองคดี  
กลับกําหนดเงินค่าทดแทนหา่งกันถงึตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงขอเงิน
ค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๖๗๓ ในอัตราตารางวาละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท หรือเพ่ิมอีก
ตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นอีก ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท  
และเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างจํานวน ๑,๑๖๘,๙๓๒ บาท นั้น ต่ํากว่าความเป็นจริงมาก
ตึกแถวของผู้ฟูองคดีทั้งสองหากมีการขายเหมาทั้งที่ดินและตึกแถวมีราคาในท้องตลาด



๒๗๙ 

 

 

ขณะที่เวนคืนประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้กําหนดเงินค่าทดแทน
ที่ดินและตึกแถวแยกออกจากกัน ทําให้ราคาค่าทดแทนตึกแถวมีราคาต่ํากว่าความเป็นจริง 
ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงขอให้ผู้ถูกฟูองคดีเพ่ิมเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอีกจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ชี้แจงตามคําชี้แจงลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นว่า ผู้ฟูองคดีเคยยื่นอุทธรณ์การกําหนดเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในส่วนของความเสียหายเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ค่ากั้นห้อง ค่ารื้อถอน  
และขนย้ายเครื่องปรับอากาศ และค่าขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๔๕ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้ว และได้ยื่นหนังสือขอแก้ไขและ
เพิ่มเติมอุทธรณ์การกําหนดเงินค่าทดแทนในส่วนดังกล่าว ตามหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๔๖ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองพิจารณาและมีคําพิพากษา ดังนี้ 
๑. ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าทดแทนเป็นเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
และ ๒. ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าทดแทน
ดังกล่าวนับแต่วันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ  ต่อมา ผู้ฟูองคดีทั้งสองยื่นคําร้องขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูอง ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ โดยขอให้กําหนดเงินค่าทดแทน
เพ่ิมเติมในส่วนความเสียหาย ดังนี้ ๑. ค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจ้างแบ่งกั้นห้องในบ้านเลขที่ ๑๒๐/๙ 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ค่ารื้อย้ายและขนย้ายเครื่องปรับอากาศออกจากบ้านเลขที่ 
๑๒๐/๙ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๔. ค่าขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินออกจากบ้านเลขที่ 
๑๒๐/๙ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ได้รับเพียง ๑๕,๓๐๐ บาท จึงขอให้ผู้ถูกฟูองคดีรับผิด
เป็นเงิน ๕๔,๗๐๐ บาท 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งที่รับคําฟูอง และมีคําสั่งไม่รับ 
คําฟูองเฉพาะในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองตามคําร้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖  
และคืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ไม่รับคําฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่ไม่รับคําฟูองในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูอง ตามคําร้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖  
โดยผู้ฟูองคดีเห็นว่า การอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ เมื่อได้มีการยื่นอุทธรณ์ครั้งแรกภายในกําหนด
ระยะเวลาหกสิบวันตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพ่ิมเติมอีกกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีการวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
แม้ว่าการยื่นอุทธรณ์เพ่ิมเติมต่อมานั้น จะล่วงเลยกําหนดระยะเวลาหกสิบวันแล้วก็ตาม  ทั้งนี้ 



๒๘๐ 

 

 

เพราะคําอุทธรณ์เพิ่มเติมก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์ฉบับแรก  ฉะนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
ได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนฉบับแรกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในหกสิบวันตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มาตรา ๒๕ วรรคสอง เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์
ฉบับแรกของผู้ฟูองคดีทั้งสอง ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงสามารถยื่นอุทธรณ์เพ่ิมเติมฉบับลงวันที่  
๔ กันยายน ๒๕๔๖ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการอํานาจหน้าที่ 
ฯลฯ ได้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ได้รับอุทธรณ์เพิ่มเติมของผู้ฟูองคดีทั้งสองไว้พิจารณาแล้ว 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ถูกฟูองคดีทราบเป็นอย่างดีว่าสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพ่ิมเติมกี่ครั้ง
ก็ได้หลังจากยื่นอุทธรณ์ฉบับแรกภายในกําหนดแล้ว  ทั้งนี้ตามคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 
๖๖๐๐/๒๕๓๙ และตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไม่มีมาตราใด
บัญญัติไม่ให้ผู้ฟูองคดีฟูองเกินคําขอ และไม่ให้ศาลปกครองพิจารณาเกินคําขอ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๗๒ แต่อย่างใด  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดี
ทั้งสองได้อุทธรณ์เพ่ิมเติมต่อเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
๒๕๓๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้รับอุทธรณ์เพ่ิมเติมไว้แล้ว ก็สามารถ 
ฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่อุทธรณ์เพ่ิมเติมได้ และรัฐมนตรีผู้รักษาการรวมทั้ง 
ศาลปกครองชั้นต้นสามารถวินิจฉัยหรือพิพากษาเกินคําฟูองหรือคําอุทธรณ์ที่ยื่นฟูอง 
ต่อรัฐมนตรีได้  ทั้งนี้ ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๐๐/๒๕๓๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ที่กฎหมายกําหนดแล้ว การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองมาฟูองเรียกเงินค่าทดแทนในส่วนที่ได้ยื่น
อุทธรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือเรียกร้องเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนค่าเช่าบ้าน ค่าแบ่งกั้นห้อง 
ในบ้านเลขที่ ๑๒๐/๙ ค่ารื้อถอนขนย้ายเครื่องปรับอากาศ และค่าขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สิน 
เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบกับการที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองถูกเวนคืนบ้านและที่ดินเป็นกรณีกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๔๙ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยตรง  
และผู้ฟูองคดีทั้งสองก็ได้ปฏิบัติภายในกรอบของกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง 
ไม่รับฟูองเพ่ิมเติมของผู้ฟูองคดีทั้งสอง นั้น เป็นการขัดต่อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
เฉพาะในส่วนที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมฟูอง ตามคําร้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ ไว้พิจารณา 



๒๘๑ 

 

 

  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คําฟูองเพ่ิมเติมเป็นคําฟูอง
ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีปกครองในกรณีที่
กฎหมายกําหนดขัน้ตอนหรือวิธกีารสําหรบัการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใด
ไว้โดยเฉพาะ การฟูองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สําหรับคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสองถูกเวนคืนที่ดิน 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโครงการกอ่สร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ผู้ฟูองคดีทั้งสองรับแจ้ง
หนังสือจากเจ้าหนา้ที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้ไปรับเงิน
ค่าทดแทนต่างๆ จากเจ้าหน้าที่  ผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับจํานวนเงินค่าทดแทน 
จึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ อุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทน  
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ แต่มิได้
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่ อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๖  ต่อมา ผู้ฟูองคดีทั้งสองมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ 
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพิ่มเตมิตอ่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม ในส่วนของค่าเช่าบ้าน 
ค่าจ้างแบ่งกั้นห้อง ค่ารื้อย้ายและขนย้ายเครื่องปรับอากาศ และค่าขนย้ายสิ่งของและ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนใหม่ ไม่เกี่ยวกับอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดิม 
และเป็นการยื่นเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ยื่นคําร้องขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองต่อศาลตามที่ได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพ่ิมเติมไว้ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม โดยไม่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยอุทธรณ์
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสองมิได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาตามที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดไว้ จึงไม่มี
สิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองในประเด็นนี้   ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณาเฉพาะในส่วนที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูอง ตามคําร้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 



๒๘๒ 

 

 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองเฉพาะในส่วนที่
แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูอง ตามคําร้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายเกษม คมสัตย์ธรรม  
นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท 
 



๒๘๓ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  ร้อยตํารวจเอกหญิง พวงเพญ็  วงษ์ทวีพิทักษ ์         ผู้ฟูองคด ี

  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  ท่ี ๑  
  ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอกบินทร์บุรี  ท่ี ๒     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง) 
 พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  การที่ผู้ฟูองคดีร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และยังไม่ได้รับค าชี้แจงในเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว แต่ผู้ฟูองคดีกลับน าคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
สิบห้าวันซึ่งเป็นระยะเวลาอันสมควรที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะชี้แจงให้ผู้ฟูองคดีทราบ 
ถือว่าผู้ฟูองคดียังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายน้ัน ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาล ตามนัยมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งรองสารวัตรธุรการ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๔๗ สั่งการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แก้ไขบัญชีเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนของผู้ฟูองคดี 
(ครั้งที ่๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗) จากได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้นํากฎกระทรวงว่าด้วยการเลื่อนขั้นและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการตาํรวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (๔) มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง เพราะสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้วางแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจไว้แล้ว  
ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ตร ๐๐๐๖.๓๑๓/๑๐๖๐๗ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์



๒๘๔ 

 

 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจําในสังกัด ตร. 
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ซึ่งกรณี
ของผู้ฟูองคดีอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่เมื่อผู้ฟูองคดีได้รับสําเนาคําสั่ง
จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ ปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีไม่มีชื่อในบัญชีผู้ได้รับ
การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน ผู้ฟูองคดีได้ทําบันทึกถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒  
ขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชี้แจงว่า 
กรณีเป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (๔) โดยถูกต้อง ผู้ฟูองคดีได้ร้องทุกข์ต่อ 
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ และได้รับคําชี้แจงเช่นเดียวกับคําชี้แจงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ผู้ฟูองคดีจึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ แต่ไม่ได้รับการชี้แจงและไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนแต่อย่างใด  
ผู้ฟูองคดีจึงฟูองคดีต่อศาล  ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาว่าการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ได้กําหนดให้ผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบ 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ยังกําหนดให้ผู้บัญชาการมีอํานาจในการบริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และในกรณีที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกําหนดให้การดําเนินการใดเป็นอํานาจของอธิบดี  
หรือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการมีอํานาจเช่นว่านั้นในฐานะอธิบดีหรือแทน
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ  
ซึ่งกรณีนี้ก่อนที่นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง ผู้ ฟูองคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง 
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ 
ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยฉบับแรก ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
ฉบับที่สอง ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งผลการพิจารณาไม่เป็นธรรม 
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพราะได้ปฏิบัติ



๒๘๕ 

 

 

ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูอง 
ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่มาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดว่า การฟูองคดีปกครองจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น 
หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด สําหรับ
คดีนี้ผู้ฟูองคดีไดม้ีหนงัสือรอ้งทกุข์ตอ่ผู้บัญชาการตาํรวจภูธรภาค ๒ และได้รับคําชี้แจงแล้ว
ตามหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟูองคดียังไม่พอใจในคําชี้แจง และได้มี
หนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยทางไปรษณีย์ตอบรับเมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  
ผู้ฟูองคดีได้นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยไม่รอฟังผล
การพิจารณาของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อน ซึ่งกรณีการร้องทุกข์ของข้าราชการ
ตํารวจตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ว่าให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎ ก.ตร. แต่เนื่องจากขณะยื่นคําฟูองประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดียังคง 
มีผลใช้บังคับอยู ่โดยกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังไม่ได้ใช้บังคับ  ดังนั้น 
จึงต้องนําประมวลระเบียบการตํารวจดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยคดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ผู้ฟูองคดีร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ 
ยังไม่ได้รับคําชี้แจงในเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว ผู้ฟูองคดีได้นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาสิบห้าวันซึ่งเป็น
ระยะเวลาอันสมควรที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะชี้แจงให้ผู้ฟูองคดีทราบ ถือว่าผู้ฟูองคดี 
ยังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายนั้น ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาล ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไมร่ับคําฟูองไว้พิจารณา นัน้ 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  
นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท 



๒๘๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          ผู้ฟูองคด ี

  นายระเบียบ  สายเมือง  ท่ี ๑ กับพวกรวม ๑๑ คน      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)) 

  การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นการจัดท าบริการสาธารณะทางปกครอง การที่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองท าสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่(แทนต าแหน่งที่ว่าง) กับผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นเอกชน ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดคนช่วยเหลือในการตรวจสอบ 
การเลือกตั้งโดยมีลักษณะงานเป็นการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์
การเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การนับคะแนน ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบ และข้อก าหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเป็น
สัญญาที่มีคู่สัญญาฝุายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์ของสัญญา 
ให้คู่สัญญาเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อันเป็นสัญญาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และเป็นหน่วยงาน
ของรัฐตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการเลือกตั้งและกิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งและอื่น ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการ
บริหารองค์การเอกชนในนาม “เครือข่ายประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย จังหวัดศรีสะเกษ” 
ไม่เป็นนิติบุคคล เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีนี้ 
ผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการบริหารของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดคน 
กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศสมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๕ 



๒๘๗ 

 

 

แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ และกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๕  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะส่วนตัวและตัวแทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑๑ 
ได้ทําสัญญารับเงินสนับสนุนเพ่ือปฏิบัติการช่วยเหลือตามโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นเงินจํานวน ๑๒๐,๖๕๐ บาท กับผู้ฟูองคดี โดยผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ศรีสะเกษลงนามแทน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงาน  
ขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ โครงการดังกล่าว
มีลักษณะงานจัดทําบริการสาธารณะและเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ดังนี้ 
(๑) การรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (๒) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และ (๓)  
การสังเกตการณ์การนับคะแนน โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน
และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต และเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ต่อผู้ฟูองคดี
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ยุติโครงการ และผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดศรีสะเกษได้โอนเงินจํานวน ๑๒๐,๖๕๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถูกฟูองคดี
ในชื่อบัญชี “โครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง (๓ มี.ค.) จังหวัดศรีสะเกษ” ที่ธนาคาร ก. แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ครั้นเมื่อพ้นวันเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างมาแล้ว  
๑๒๐ วัน (วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕) ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งรายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานการเงินและรายงานการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต กับเงินที่เหลือ (ถ้ามี)  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษตามสัญญา ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดศรีสะเกษจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ และลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เตือนให้ส่งรายงานดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ขอเลื่อนส่งรายงานภายในวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๔๕  ต่อมา ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอํานาจทําการแทนผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ด 
นําเงินจํานวน ๑๒๐,๖๕๐ บาท มาชําระภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดเพิกเฉย  หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอเลื่อนการส่งรายงานไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยใน
หนังสือฉบับนี้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษ
ได้บันทึกในท้ายหนังสือความว่า ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ ได้มีหนังสือแจ้งอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยแล้ว และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษได้บันทึกต่อท้ายว่า  
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ทําหนังสือแจ้งอัยการจังหวัดศรีสะเกษ  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ส่งรายงานการเงินและ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาตต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดศรีสะเกษตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อบกพร่อง โดยผู้สอบบัญชี
อนุญาตได้รายงานว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ และรายการค่าใช้จ่ายซึ่งมีจํานวน  
๙ รายการ คงมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพียง ๒ รายการ คือ ค่าสอบบัญชี (ค่าจัดทําบัญชี)
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท และค่าวิชาชีพอิสระ (ค่าตรวจสอบบัญชี) จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
ซึ่งมิใช่เป็นหลักฐานการดําเนินการตามโครงการในสัญญา ส่วนค่าใช่จ่ายอื่นๆ อีก  
๗ รายการ ได้แก่ ค่าติดตามดูพฤติกรรมผู้สมัคร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
ประชุมชี้แจง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าเขียนปูาย และ
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินแสดงยืนยันว่ามีการจ่ายจริงอย่างถูกต้อง 
ประกอบกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานจึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กับพวกไม่ได้ปฏิบัติงานตามโครงการและสัญญาให้ผู้ฟูองคดี  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ด 
จึงต้องร่วมกันและแทนกันคืนเงินจํานวน ๑๒๐,๖๕๐ บาท ที่ได้รับไปคืนให้ผู้ฟูองคดี
ทั้งหมด ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองตอ่ศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสิบเอ็ดร่วมกันและแทนกันคืนเงินจํานวน ๑๒๐,๖๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟูองเป็นต้นไปให้ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า เงินที่ผู้ฟูองคดี
ให้การสนับสนุนผู้ถกูฟูองคดทีั้งสิบเอ็ดเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ตรวจสอบการเลือกตั้งตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งและโครงการที่องค์การ
เอกชนเสนอขอเงินสนับสนุนดังกล่าว โดยผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ
ใน ๓ ลักษณะ คือ การรับแจ้งเหตุการณ์ การสํารวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง และการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ทั้งต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๔๒ และข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน และต้องส่งรายงานการเงิน รายงานของผู้สอบ
บัญชี พร้อมหลักฐานใบสําคัญการใช้จ่ายเงินต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
การเงินและการบัญชีขององคก์ารเอกชนที่ได้รบัอนมุัตโิครงการตรวจสอบการเลือกตัง้ พ.ศ. 
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๒๕๔๒  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดจึงต้องช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ดังกล่าวไปจนกว่าจะได้รายงานการดําเนินการและการเงินครบถ้วนตามระเบี ยบต่าง ๆ 
ดังกล่าว 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  สัญญาระหว่างผู้ฟูองคดีที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ด 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาร่วมกันทําหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ การรับแจ้งเหตุ  
การสํารวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง และการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดยเฉพาะการรับแจ้งเหตุ
ซึ่งประชาชนที่พบเห็นการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุกับผู้ถูกฟูองคดี 
ทั้งสิบเอ็ดได้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างหนึ่ง   ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว เป็นผลให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย
เลือกตั้งบังเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายเลือกตั้ง   ดังนั้น 
ภารกิจดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดเป็นภารกิจเกี่ยวกับการบริการประชาชน จึงถือว่า
เป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสิบเอ็ดทําสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ กับผู้ฟูองคดี 
โดยสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ถูก ฟูองคดีทั้ งสิบเอ็ดช่วยเหลือผู้ ฟูองคดี 
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง มีลักษณะงานเป็นการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การนับคะแนน ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ด
ได้รับการสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน ๑๒๐,๖๕๐ บาท และผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดคนมีหน้าที่
ต้องจัดส่งรายงานการปฏิบัตงิานต่อผู้ฟูองคดภีายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ยุติ
โครงการ และจัดส่งรายงานการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคืนเงินที่เหลือจาก
การดําเนินโครงการต่อผู้ฟูองคดี (ถ้ามี) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่
ยุติโครงการ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อพ้นวันเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว ผู้ถูกฟูองคดี
ได้ส่งรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
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จังหวัดศรีสะเกษตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อบกพร่องและบางรายการไม่มี
หลักฐานใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่ามีการจ่ายจริงอย่างถูกต้อง โดยผู้สอบบัญชีรายงานว่า  
ไม่สามารถตรวจสอบได้และรายการค่าใช้จ่ายบางรายการมิใช่หลักฐานการดําเนินโครงการ
ตามสัญญา ประกอบกับผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดไม่ได้ส่งรายงานการปฏิบัติงาน จึงถือว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดมิได้ปฏิบัติงานตามสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบ
การเลือกตั้งฯ ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองต่อศาลปกครอง ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดคนร่วมกั น
และแทนกันคืนเงินจํานวน ๑๒๐,๖๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า 
สัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสัญญาทางปกครองอันอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ เห็นว่า สัญญาใดจะเป็นสัญญาทาง
ปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ประการแรก 
คู่สัญญาอย่างน้อยฝุายใดฝุายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทําการ
แทนรัฐ ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญา 
อีกฝุายหนึ่งเข้าดําเนินการหรอืเขา้ร่วมดาํเนนิการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญา
ที่มีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ   ทั้งนี้  เพ่ือให้ 
การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุผล บริการสาธารณะเป็นภารกิจที่รัฐมีหน้าที่จัดทําโดยอาศัยอํานาจรัฐหรืออํานาจ
มหาชน ทั้งที่รัฐเป็นผู้ดําเนินการจัดทําเองหรือที่รัฐมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ
จัดทําภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณะทางปกครอง เช่น  
การปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การคลัง การต่างประเทศ หรือ
บริการสาธารณะทางด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือภารกิจ อื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่
ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปโดย
สุจริต และเที่ยงธรรมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นการจัดทําบริการสาธารณะ
ทางปกครอง การที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง  
ทําสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
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(แทนตําแหน่งที่ว่าง) ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ กับผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ด 
ซึ่งเป็นเอกชน ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบเอ็ดคนช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
โดยมีลักษณะงานเป็นการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง  
การสังเกตการณ์การนับคะแนน ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๔๑ ระเบียบ และข้อกําหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา
ฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์ของสัญญาให้คู่สัญญาเข้าร่วม
ดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อันเป็นสัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทตามสัญญา
ดังกล่าวจึงเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง คดีนี้จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
ไว้พิจารณา แล้วดําเนินการตามรูปคดีต่อไป เมื่อผู้ฟูองคดีได้ชําระค่าธรรมเนียมศาลถูกต้อง
ครบถ้วนภายในเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นสมควรกําหนดแล้ว 
  องค์คณะ  นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
นายเกษม คมสัตย์ธรรม  นายชาญชัย แสวงศักดิ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๒/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         ผู้ฟูองคด ี

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด อาณัติการโยธา  ท่ี ๑ 
  นายอาณัติ  สุมาลี  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
     วรรคสอง) 

  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างมีหนังสือลงวันที่ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญา ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างรู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี และชอบที่จะใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลให้ผู้รับจ้างรับผิด 
ในค่าเสียหายได้ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา  ฉะน้ัน เมื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง 
น าคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงพ้นระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับโอนบรรดากิจการทรัพย์สิน หนี้ อัตรากําลัง 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔  
และเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา โดยนาย ม. ผู้อํานวยการโรงเรียน
ควนโดนวิทยา ผู้รับมอบอํานาจจากกรมสามัญศึกษาตามคําสั่งกรมสามัญศึกษา ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ได้ทําสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ทํางานก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๓๑๘ ล/๓๘ (พิเศษ) จํานวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา ตําบลควนโดน 
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตามสัญญาลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ จํานวนเงิน 
๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท และกําหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๗ งวด  ต่อมา ได้มีการ 
ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๔ งวด โดยกําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เริ่มทํางานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๑ และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ เมื่อทําสัญญาแล้วผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ตกลงขยายระยะเวลา
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การทํางานตามสญัญาออกไปรวม ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๖๘๕ วัน คือ ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลา
ออกไป ๘๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนแปลงฐานรากจากการตอกเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ครั้งที่ ๒ ขยาย
ระยะเวลาออกไป ๓๐๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๔๓  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑  
ซึ่งเป็นไปตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบ
จากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ครั้งที่ ๓ ขยายระยะเวลาออกไป ๒๒๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นไปตามข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและ 
ผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ 
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ครั้งที่ ๔ ขยายระยะเวลาออกไป ๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน 
๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
จนกระทั่งวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่สามารถ 
ส่งมอบงานตามที่กําหนดไว้ในสัญญาได้ คือ งานงวดที่ ๖ และงวดที่ ๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากําหนดในสัญญา คือ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และส่งมอบงานงวดที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งตาม 
ข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าวกําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องชําระค่าปรับวันละ
๑๔,๓๐๐ บาท และหลังจากนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าทํางานอีกเลย ผู้ฟูองคดีจึงได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เข้าทํางานและแจ้ง
สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งบอกเลิกสัญญาต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับ
หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕  นอกจากนี้ ยังได้มี
หนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งสงวนสิทธิการปรับและเรียกค่าเสียหายตามสัญญา
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งการผิดสัญญาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สําหรับงานงวดที่ ๖ นั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งล่าช้ากว่ากําหนดเป็นเวลา 
๒๓ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ จํานวน ๓๒๘,๙๐๐ บาท แต่โดยที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับเงิน
ค่าจ้างสําหรับงานงวดที่ ๖ เป็นเงินจํานวน ๗๑๔,๖๕๖ บาท ผู้ฟูองคดีจึงได้หักค่าปรับ 
ออกจากเงินค่าจ้างและจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รับไปแล้ว สําหรับงาน
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งวดที่ ๘ นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบงานในวนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งล่าช้ากว่ากําหนด 
เป็นเวลา ๑๐๙ วัน แต่เนื่องจากในช่วงเวลาระหวา่งวนัที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ นั้น เป็นการผิดนัดซ้อนกับงานงวดที่ ๖ ซึ่งผู้ฟูองคดีได้คิดค่าปรับ 
จากงานงวดที่ ๖ แล้ว  ดังนั้น คงเหลือระยะเวลาสําหรับคํานวณค่าปรับของงานงวดที่ ๘ 
เพียง ๘๖ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจํานวน ๑,๒๒๙,๘๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับเงิน
ค่าจ้างสําหรับงานงวดที่ ๘ เป็นเงินจํานวน ๑,๑๒๘,๔๙๖ บาท ผู้ฟูองคดีจึงหักกลบลบกัน 
คงเหลือค่าปรับสําหรับงานงวดที่ ๘ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชําระแก่ผู้ฟูองคดี จํานวน 
๑๐๑,๓๐๔ บาท สําหรับงานงวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๔ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าทํางาน
เลยนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชําระค่าปรับนับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ ๘ 
คือ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
รวม ๒๐๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจํานวน ๒,๘๗๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 
๒,๙๗๕,๖๐๔ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้รับชําระหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจาก
ธนาคารผู้ค้ําประกันจํานวน ๗๑๕,๐๐๐ บาทแล้ว  ดังนั้น จึงคงเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ต้องชําระแก่ผู้ฟูองคดี จํานวน ๒,๒๖๐,๖๐๔ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชําระแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกเฉย และ
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดนัดไม่ชําระค่าปรับดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชําระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟูองคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
จนถึงวันฟูอง เป็นเวลา ๒๐ เดือน คิดเป็นเงินค่าดอกเบี้ยจํานวน ๒๘๒,๕๗๕.๕๐ บาท  
รวมเป็นเงินคา่ปรบัและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟูอง เป็นเงินจํานวน ๒,๕๔๓,๑๗๙.๕๐ บาท และ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และเป็นหุ้นส่วนประเภท 
ไม่จํากัดความรับผิด จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจํานวนดังกล่าว 
แก่ผู้ฟูองคดีด้วย  อีกทั้ง การฟูองคดีเป็นการฟูองตามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนในโรงเรียน
ของรัฐซึ่งเป็นบริการสาธารณะ และงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จึงเป็นการฟูองคดีเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระเงินจํานวน ๒,๕๔๓,๑๗๙.๕๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๒,๒๖๐,๖๐๔ บาท นับแต่ 
วันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
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  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ฟูองคดีฟูองคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการ
ผิดสัญญาของผู้ถูกฟูองคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระหนี้ให้แก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งเงินที่ได้จะตกเป็น
รายได้ของแผ่นดิน จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   สัญญาจ้างก่อสร้าง 
อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๓๘ (พิเศษ) โรงเรียนควนโดนวิทยา ตามสัญญาลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๑ มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
สัญญา อันถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕  
บอกเลิกสัญญา กรณีดังกล่าวนี้ถือว่าวันที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นวันที่ผู้ฟูองคดี
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ผู้ฟูองคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองรับผิดในค่าเสียหายได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีบอกเลิกสัญญา  ฉะนั้น  
เมื่อผู้ ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงพ้น
กําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า เป็นการฟูองคดีเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นั้น การฟูองคดีนี้ 
เป็นการฟูองเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชําระค่าปรับตามที่กําหนดไว้ในสัญญาอันเป็น
เรื่องระหว่างคู่สัญญา แม้เงินที่ได้จะตกเป็นรายได้ของแผ่นดินก็หาได้เป็นการฟูองเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยตรงหรือผลของคดีทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  
แต่อย่างไรไม่ จึงมิใช่กรณีตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี ศาลปกครองสูงสุด 
เห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเกษม คมสัตย์ธรรม 
นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายปรีชา ชวลิตธํารง 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  พันตํารวจเอก สําราญ  จติรมั่น  ท่ี ๑ กบัพวกรวม ๙๙ คน      ผู้ฟูองคด ี

  เจ้าพนักงานทีด่ินจงัหวัดเชียงใหม่  ท่ี ๑ 
  อธิบดีกรมที่ดนิ  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๙) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่จดทะเบียนให้ถนนในโครงการเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ มีผลท าให้เทศบาลไม่สามารถดูแล บ ารุงรักษาถนนในโครงการ 
ให้ผู้ฟูองคดีและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการสามารถใช้ประโยชน์สัญจรถนนดังกล่าวได้
ตามปกติที่ควรจะเป็น อันเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดีในฐานะผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
ดังกล่าว รวมถึงการที่ผู้ฟูองคดีได้มีส่วนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองจากการที่
เทศบาลได้ส่งเรื่องพร้อมกับรายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการฯ  
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณาออกค าสั่งดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และเมื่อผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว  
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่เห็นพ้องด้วย 
 

  ผู้ฟูองคดีทั้งเก้าสิบเก้าฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากบริษัท ม.
ซึ่งมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ชุมชนโชตนาฑัตพร ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยได้ซื้อที่ดินจัดสรรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ เดิมอยู่ในเขต
สุขาภิบาลตําบลช้างเผือก แต่ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลช้างเผือก มีผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรจากบริษัทดังกล่าว ประมาณ ๒๐๐ รายเศษ รวมจํานวนเนื้อที่จัดสรรทั้งหมด  



๒๙๗ 

 

 

๒๔๖ แปลง ในการจัดสรรที่ดินบริษัทฯ ได้จัดทําสาธารณูปโภค โดยจัดทําถนนสาธารณะ
ภายในที่ดินจัดสรรขนาดกว้างประมาณ ๖ เมตร จํานวน ๗ สาย และถนนตัดผ่านซึ่งกันและกัน
อีก ๒ สาย เดิมบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ นับตั้งแต่ผู้ฟูองคดีซื้อที่ดินจัดสรร
บริษัทฯ ไม่เคยทําการซ่อมแซมและรักษาจนถนนทุกสายได้ชํารุดทรุดโทรม ในเวลา
กลางคืนไม่มีไฟฟูาส่องสว่างบนถนน การไฟฟูาจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ทราบว่า ถนนแห่งนี้
ไม่สามารถติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามถนนได้ เพราะถนนทุกสายยังเป็นชื่อ ม. และยังไม่ได้
รับจดทะเบียนเป็นทางสาธารณะ ผู้ฟูองคดีจึงมีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินในส่วนที่เป็น
ถนนภายในโครงการจัดสรรให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อยู่ในความดูแล บํารุงรักษาของ
เทศบาลตําบลช้างเผือก ผู้ฟูองคดีและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ติดต่อเทศบาลตําบลช้างเผือกแล้ว
ได้รับตอบว่าไม่ขัดข้อง และเทศบาลฯ ได้ติดต่อกับบริษัท ม. และบริษัทฯ โดยนาย ว. 
กรรมการผู้มีอํานาจไดม้อบอํานาจให้นาย ศ. นิติกร ๕ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ให้มีอํานาจ
ทําการมอบถนนในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๓๑๙๐ เลขที่ ๔๓๑๙๑ เลขที่ ๔๓๑๙๒ และเลขที่ 
๔๖๑๖๙ เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพราะบริษัทไม่สามารถดําเนินการให้ได้ เนื่องจาก 
ได้หยุดดําเนินกิจการแล้ว ผู้ฟูองคดีจึงได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๐ วรรคสี่  
แห่ง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดว่า กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดสรร 
มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจํานวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการอาจยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรได้ โดยผู้ฟูองคดีได้มีการประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๔๖ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามมาตรา 
๔๔ (๑) แห่ง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ให้มอบเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  หลังจากนั้น เทศบาลตําบลช้างเผือก 
จึงได้ส่งเรื่องพร้อมกับรายงานการประชุมไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนของถนนภายในโครงการให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ สํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งว่า ได้หารือกรมที่ดินแล้วมีความเห็นว่า
เนื่องจากเป็นที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึ่งตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ กําหนดให้ผู้ได้รบัใบอนญุาตจัดสรรตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ที่มีความ
ประสงค์จะพ้นจากการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ให้นํามาตรา ๔๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
คือ หลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบในการบํารุงรักษา



๒๙๘ 

 

 

สาธารณูปโภคแล้ว หากมีความประสงค์จะพ้นจากหน้าที่บํารุงรักษาสาธารณประโยชน์  
ให้ดําเนินการตามลําดับ คือ ๑. แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
รับโอนทรัพย์สินและสาธารณูปโภคไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ๒. ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เ พ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค ๓. ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและสาธารณูปโภคให้เป็น
สาธารณประโยชน์ ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อพิจารณาดําเนินการให้เปน็ไปตามมตขิองที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ตามหนังสือลงวันที่ 
๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ตอบกลับมาว่า ได้ส่งเรื่องให้ 
กรมที่ดินพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้ว กรมที่ดินได้ยืนยันตามความเห็นเดิม คือ ไม่สามารถ
มอบสาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นถนนภายในโครงการให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
โดยไม่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นลําดับแรกก่อนได้ ตามหนังสือสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
และให้ยินยอมรับจดทะเบียนการโอนที่ดินในส่วนที่เป็นถนนภายในโครงการ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๓๑๙๐ เลขที่ ๔๓๑๙๑ เลขที่ ๔๓๑๙๒ และเลขที่ ๔๖๑๖๙ ตําบลช้างเผือก  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีไม่ใช่ผู้เสียหาย เป็นการขัดต่อความเป็นจริงและเป็นการตีความคําว่า 
ผู้เสียหายในทางแคบเกินไปโดยไม่คํานึงถึงความเป็นจริง เพราะผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทั้งหมด
จํานวน ๒๔๖ แปลง คิดเป็นจํานวนผู้ซื้อทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ ราย ได้รับความเดือดร้อน
โดยมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองปฏิเสธรับจดทะเบียนการโอน
ที่ดินในส่วนที่เป็นถนนภายในโครงการให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ตามมติของผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรโดยไม่มีค่าธรรมเนียม เพ่ือที่เทศบาลตําบลช้างเผือกจะได้เข้ามาดูแลบํารุงรักษา  
ทําให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตลอดทั้งครอบครัว อนาคตลูกหลานคนในชุมชนจะได้ใช้ถนน
ที่เทศบาลดูแลบํารุงรักษา จัดให้มีทางระบายน้ําข้างถนน การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ สามารถติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ได้รับแสงสว่างในการเดินทางสัญจรไป -มา 
สะดวกสบาย การใช้อํานาจของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่กับกรมที่ดินซึ่งเป็นองค์กร
ของรัฐขัดขวางการจดทะเบียนการโอนที่ดินครั้งนี้ควรจะคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 



๒๙๙ 

 

 

สิทธิและเสรีภาพ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และแม้ว่าบริษัท ม. เป็นผู้มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินส่วนที่เป็น
ถนนก็ตาม แต่เมื่อมอบอํานาจให้เทศบาลตําบลช้างเผือกเป็นผู้มอบที่ดินให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์แล้ว บริษัทฯ นี้ก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคําสั่ ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแต่ประการใด  ส่วนการที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากคําสั่งทางปกครอง คือ  
เทศบาลตําบลช้างเผือก นั้น ผู้ฟูองคดีได้หารือกับเทศบาลตําบลช้างเผือกแล้วได้รับคําตอบว่า 
เทศบาลเป็นราชการส่วนท้องถิ่นไม่อาจฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้ เพราะเป็นเพียง 
ผู้ประสานงานในการมอบที่ดินอันเป็นถนนส่วนบุคคลให้เป็นทางสาธารณะเท่านั้น 
ไม่สามารถฟูองเอาที่ดินของเอกชนมาเป็นของรัฐได้ เทศบาลฯ ช่วยได้เพียงทําหนังสือ
หารือสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมอบอํานาจให้ นาย ศ. นิติกร ๕ ของเทศบาล
ตําบลช้างเผือก เป็นผู้รับมอบอํานาจทําการมอบที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์  
แต่สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตอบขัดข้อง เนื่องจากขัดต่อมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ (๑) 
ถึง (๓) ประกอบมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งเทศบาลตําบลช้างเผือกไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากคําสั่งทางปกครองโดยตรง  
แม้เทศบาลฯ จะรับโอนถนนส่วนบุคคลดังกล่าวมาดูแล บํารุงรักษาหรือไม่ เทศบาลฯ  
ก็ไม่มีความเดือดร้อนมากนัก เนื่องจากชุมชนโชตนาฑัตพรก็ยังเป็นชุมชนอยู่ เพียงแต่
งบประมาณที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนนี้ไม่ได้รับ ผลจะตกหนักอยู่ที่คนในชุมชนนี้
และผู้ฟูองคดีทั้งเก้าสิบเก้าเท่านั้น ประกอบกับตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจ  
ในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดให้มีความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ฟูองคดีประสงค์ที่จะให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ยอมรับจดทะเบียนการโอนที่ดินส่วนที่เป็นถนนในชุมชนที่ผู้ฟูองคดีซื้อที่ดิน
จัดสรรนี้ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงขัดขวาง ทั้งศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดี  
ไม่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ ไม่ใช่ผู้เสียหาย ซึ่งผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย  ขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
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  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดีกับผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรได้ประชุมหารือกัน และเทศบาลตําบลช้างเผือกได้ส่งเรื่องพร้อมกับรายงาน 
การประชุมไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินที่เป็น
ถนนในโครงการให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งว่า ไม่สามารถจดทะเบียนให้ถนนในโครงการเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ 
หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่ง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่งการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งปฏิเสธคําขอของเทศบาลตําบลช้างเผือกดังกล่าวมีผล 
ทําให้เทศบาลฯ ไม่สามารถดูแล บํารุงรักษาถนนในโครงการให้ผู้ฟูองคดีและผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรในโครงการสามารถใช้ประโยชน์สัญจรถนนดังกล่าวได้ตามปกติที่ควรจะเป็น  
อันเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดีในฐานะผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าว รวมถึงการที่ 
ผู้ฟูองคดีได้มีส่วนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองจากการที่เทศบาลได้ส่งเรื่องพร้อมกับ
รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการฯ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณา 
ออกคําสั่งดังกล่าว  ดังนี้ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวตามหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ว่าไม่สามารถดําเนินการได้ เมื่อผู้ฟูองคดีไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว
และได้ฟูองคดีต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นการฟูองคดีภายใน
กําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ  
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีต่อไป 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๘/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  วัดพลับพลาชัย             ผู้ฟูองคด ี

  กรุงเทพมหานคร  ที ่๑ 
  ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร  ที ่๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
     (มาตรา ๓๒) 

  ที่ดินพิพาทถูกเวนคืนในขณะที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ มีผลใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๓๒ แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้
เจ้าของเดิม ทายาทของเจ้าของเดิม หรือผู้รับโอนมีสิทธิเรียกทรัพย์สินคืนได้ แต่ต้องร้อง
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาห้าปี  ดังน้ัน หากผู้ฟูองคดีประสงค์จะขอคืนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในหน่ึงปีนับแต่วันพ้นก าหนด 
เวลาห้าปีที่ประกาศใช้ พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวง
เทศบาลในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ต าบลปูอมปราบศัตรูพ่าย อ าเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพระราชบัญญัติเวนคืนดังกล่าว 
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๐ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นการเรียกร้องเมื่อพ้นระยะเวลา ตามมาตรา ๓๒ แห่ง พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองวา่  ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ได้เวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีแปลงเลขที่ดิน 
๑๔ แต่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน บางส่วนเนื้อที่ ๕๘ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ ตั้งอยู่ที่ตําบล
ปูอมปราบศัตรูพ่าย อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารตึกแถว 
สามชั้น เลขที่ ๑๖๕ เลขที่ ๒๙๓ และเลขที่ ๒๙๕ ตาม พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณเพลิงไหม้ในท้องที่ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย
อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้นําที่ดิน
พิพาทพร้อมอาคารของผู้ฟูองคดีไปสร้างหรือขยายทางหลวงตามวัตถุประสงค์ในการ
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เวนคืน จึงมีหน้าที่ต้องคืนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอคืนที่ดินพิพาทจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่เวนคืนก่อน จนเมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๔๗ ผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีนโยบายหรือ 
ความจําเป็นที่จะใช้ที่ดินพิพาทและจะได้เสนอเรื่องไปยังผู้มีอํานาจตามลําดับ แต่จนบัดนี้  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองยังเพิกเฉยไม่คืนที่ดินพิพาทให้ผู้ฟูองคดี และการที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง  
ไม่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาท ทําให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่เสีย 
ค่าเช่าและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และสํานักงานเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายได้มีหนังสือ 
แจ้งให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ชําระภาษีดังกล่าว ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองคืนที่ดิน
แปลงเลขที่ดิน ๑๔ ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ ๕๘ ตารางวา พร้อมอาคารสามชั้น เลขที่ ๑๖๕ เลขที่ ๒๙๓ และเลขที่ ๒๙๕ และ
รับเงินค่าเวนคืนที่จ่ายให้แก่ผู้ฟูองคดีคืน หากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตาม
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลไม่ว่ากรณีใด ๆ ขอให้ถือเอาคําพิพากษา
ของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีออก พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย 
อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ เวนคืนที่ดินพิพาทซึ่งเป็น 
ที่ธรณีสงฆ์ โดยไม่ได้ออก พ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
และพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมทั้งไม่ได้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่พิพาท 
ในภายหลังจนถึงปัจจุบันตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งจะมีผลทําให้พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ นั้น เป็นพระราชบัญญัติโอน
กรรมสิทธิ์ที่พิพาท ตามมาตรา ๑๗ แห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
๒๕๓๐ กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงไม่ได้ถูกโอนไปเป็นของรัฐ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีไม่เข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตั้งแต่วันที่เวนคืนติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ กําหนดหน้าที่ใหผู้้เวนคืนคืนทรัพย์
ที่เวนคืนแก่เจ้าของเดิม ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้เวนคืนจึงมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์ที่เวนคืน  
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อยู่เมื่อนั้น ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จึงชอบที่จะขอให้ศาลมีคําสั่งให้คืนทรัพย์ที่เวนคืน
ได้ตลอดไปเช่นกัน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองไว้ 
พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ที่ดินพิพาทถูกเวนคืน 
เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย 
อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร อันเป็นการเวนคืนในขณะที่ พ.ร.บ. ว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ มีผลใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๓๒ แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า เว้นแต่จะเป็นที่ดินของรถไฟ ถ้าภายในห้าปีนับแต่  
วันประกาศใช้พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏว่าทรัพย์ สินนั้นทั้งหมด 
หรือแต่ส่วนใดมิได้เคยใช้หรือกําลังใช้ในการสาธารณูปโภค หรือในการเหมืองแร่ อันเป็น
ความประสงค์ในการเวนคืนนั้นไซร้ เมื่อได้คืนเงนิค่าทําขวญัที่ได้รับแล้ว ท่านว่าเจ้าของเดิม 
ทายาทของเจ้าของเดิมหรือผู้รับโอนมีสิทธิเรียกทรัพย์สินคืนได้ แต่การเรียกร้ องเช่นนั้น 
ท่านว่าต้องร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาห้าปี ดั่งกล่าวมาแล้วข้างต้น  ดังนั้น 
หากผู้ฟูองคดีประสงค์จะขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้อง 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาห้าปีที่ประกาศใช้ พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือสร้างและขยายทางหลวง เทศบาลในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตําบลปูอมปราบศัตรูพ่าย 
อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
พระราชบัญญัติเวนคืนดังกล่าว ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๐  ต่อมา 
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ร้องขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ คืนที่ดิน
พิพาทให้แก่ผู้ฟูองคดี และนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
จึงเป็นการเรียกร้องเมื่อพ้นระยะเวลา ตามมาตรา ๓๒ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีที่ขาดอายุความไปแล้วก่อนที่
ศาลปกครองจะเปิดทําการมาฟูองต่อศาลปกครองนั้น ศาลปกครองไม่อาจรับคําฟูอง
ดังกล่าวไว้พิจารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายชาญชัย แสวงศักดิ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๘/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล           ผู้ฟูองคด ี

  บริษัทโคเซฟ จาํกดั  ที ่๑ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ที่ ๒      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๖๔ 
     วรรคสาม) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
     และมาตรา ๕๑) 

  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้รับจ้างรายใหม่ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีกรณีเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองเมื่อวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นการฟูองคดีภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า   เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญา
ว่าจ้างผู้ ถูกฟูองคดีที่  ๑ ให้ทําการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ พ้ืนที่ ๑๗,๔๔๑ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุม ธานี  
ค่าก่อสร้าง ๑๓๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท แบ่งงวดงานเป็น ๒๔ งวด โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เริ่มทําการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยมีข้อ ๕ ของสัญญา กําหนดไว้ว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้
ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือ 
มีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือจะแล้วเสร็จ
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา  ผู้ฟูองคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จได้ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องรับผิด 
ในจํานวนค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่  
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ผู้ฟูองคดี ตามข้อ ๑๖ ของสัญญาลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ในการทําสัญญาจ้าง
ดังกล่าวผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําหลักประกันเป็นหนังสือค้ําประกันของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
มาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและความรับผิดตามสัญญา โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
สัญญาว่ายอมผูกพันตนยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมในการชําระเงินให้ตามสิทธิที่เรียกร้อง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จํานวนไม่เกิน ๖,๖๘๓,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือในค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่ได้ไปปฏิบัติภาระหน้าที่ใดๆ  
ที่กําหนดไว้ในสัญญานั้น โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง และผู้ว่าจ้าง
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน ตามสัญญาค้ําประกัน ลงวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๔๔  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทํางานและส่งมอบงานเพียง ๔ งวด ซึ่งได้เนื้องาน
เพียงโครงสร้างของอาคารชั้นที่ ๒ เท่านั้น จากทั้งหมด ๙ ชั้น โดยส่งมอบงานงวดที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งมีเนื้องานที่จะต้องส่งมอบอีก ๒๐ งวด และจะครบ
กําหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หลังจาก 
ส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ทํางานและส่งมอบงานอีกเลย จนกระทั่ง
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ทั้งๆ ที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทํางาน 
ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จจํานวนหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ยังเพิกเฉย จึงเป็น
เหตุให้ผู้ฟูองคดีคาดหมายได้อย่างแน่ชัดว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะไม่สามารถก่อสร้างงาน 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ ผู้ฟูองคดี 
จึงได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖  
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทราบถึงการบอกเลิกสัญญาจ้าง และให้ส่งเงินตามหนังสือ
ค้ําประกันให้แก่ผู้ฟูองคดี โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน 
ภายหลังที่ผู้ฟูองคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีได้ว่าจ้างให้ 
บริษัท ว. ทําการก่อสร้างต่อจากการทํางานของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ที่ทําค้างไว้ เป็นเงินค่าจ้าง
จํานวน ๑๔๓,๐๑๓,๒๙๘ บาท ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งปรากฏว่า 
ค่าก่อสร้างงานตามสัญญาเดิมเป็นจํานวน ๑๓๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้ทํางานและรับเงินไปแล้ว ๔ งวด เป็นเงินจํานวน ๒๔,๐๕๘,๘๐๐ บาท เหลือเงินตาม
สัญญาเดิมเป็นจํานวน ๑๐๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท แต่ผู้ฟูองคดีได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
ทํางานต่อจนแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๑๓,๒๙๘ บาท ทําให้ผู้ฟูองคดีต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป็นค่าจ้างตามสัญญาฉบับใหม่นี้เพ่ิมขึ้นเป็นเงินจํานวน ๓๓,๔๑๒,๐๙๘ บาท ผู้ฟูองคดี 
จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นําเงินจํานวนดังกล่าว
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ไปชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ แต่จนถึงวันฟูองคดีนี้ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ก็มิได้ชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนถึง
วันฟูอง (๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗) เป็นเวลา ๙๖ วัน คิดเป็นเงิน ๖๕๙,๐๘๗.๙๖ บาท รวมเป็น
เงินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ต้องชําระให้แก่ผู้ ฟูองคดีจํานวน ๓๔ ,๐๗๑ ,๑๘๕.๙๖ บาท   
ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องร่วมกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รับผิดชําระเงินจํานวน ๖,๖๘๓,๐๐๐ บาท 
ตามสัญญาค้ําประกัน ซึ่งผู้ฟูองคดีขอคิดดอกเบี้ยเอาจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นับแต่วันฟูอง  
อย่างไรก็ตาม เหตุที่ผู้ฟูองคดีไม่ได้ฟูองคดีภายใน ๑ ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา เนื่องจาก
คดีนี้ผู้ฟูองคดีไม่ได้ฟูองเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานผิดสัญญา แต่ได้ฟูอง
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเกี่ยวกับการเรียกค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานต่อจาก
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จนงานแล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๑๖ ซึ่งเป็นการฟูองตามสิทธิของผู้ฟูองคดี 
ภายหลังการบอกเลิกสัญญา ซึ่งการที่จะทราบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการจ้างผู้อื่นทํางาน  
ที่ว่าจ้างต่อจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นจํานวนเงินเท่าใดนั้น ผู้ฟูองคดีจะต้องดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกระบวนการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕๘ เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๖  ดังนั้น ในวันนั้นเองเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นต่อจากที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทําค้างไว้จนแล้วเสร็จเป็นเงินเพ่ิมขึ้น
จํานวนเท่าใด และเมื่อได้ทวงถามจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่ยอม
ชดใช้ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ชําระเงินจํานวน ๓๔,๐๗๑,๑๘๕.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของ
ต้นเงินจํานวน ๓๓,๔๑๒,๐๙๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี  
และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ร่วมกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชําระเงินจํานวน ๖,๖๘๓,๐๐๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับจากวันฟูองจนกว่า
จะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ตามข้อเท็จจริงในสัญญาสิทธิเรียกร้องที่ผู้ฟูองคดี 
จะเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นนี้ เป็นสิทธิเรียกร้องที่บังคับ ได้ต่อเมื่อ 
ได้ทวงถามตามความในมาตรา ๑๙๓/๑๓ ประกอบมาตรา ๒๐๓ วรรคแรก แห่งประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทราบว่าได้มีการจ้างผู้อื่นทํางานและให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชําระเงินจํานวน 
๓๓,๔๑๒,๐๙๘ บาท จึงเป็นการแจ้งหรือทวงถามที่มีผลให้มีวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ 
หาใช่เป็นเพียงวันที่เตือนให้มีวันผิดนัดชําระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคแรก แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วันเริ่มต้นนับระยะเวลาการฟูองคดีนี้ควรนับแต่วันที่อาจฟูองคดีได้
คือ วันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้โต้แย้งสิทธิตามข้อสัญญาในเรื่องที่ไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งวันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจ้างทํางานตามสัญญานั้นต่อโดยมีค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้น 
และมีการแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าเสียหายที่เพ่ิมขึ้นแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ยอมชําระ
และระยะเวลาหลังจากนั้นไปผู้ฟูองคดจีึงมีโอกาสรู้หรอืควรรูถ้ึงขอ้โตแ้ย้งดังกล่าวเพื่อนํามา
ฟูองคดี เหตุแห่งการฟูองคดีนี้  คือ เหตุที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้ทราบแล้วและไม่ยอมชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งผู้ฟูอ งคดีพ่ึงรู้เหตุ
ดังกล่าวภายหลังจากที่มีการจ้างผู้อื่นทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จและรู้แล้วว่ามีค่าจ้างเพ่ิมขึ้น
มากน้อยเพียงใด จึงมิใช่นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา  นอกจากนั้น การฟูองคดีนี้ก็เพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดังกล่าวมี วัตถุประสงค์  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับการฟูองคดีนี้มีเหตุจําเป็นที่ศาลจะใช้ดุลพินิจรับคดีไว้
พิจารณาได้ เนื่องจากหลังจากที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ทํางานและส่งมอบงาน ผู้ฟูองคดีได้มี
หนังสือเร่งรัด  ต่อมา ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  นอกจากนั้น ในการหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
ก็มีหลายขั้นตอนที่สลับซับซ้อนซึ่งใช้เวลามาก ผู้ฟูองคดีจึงเพ่ิงมายื่นฟูองคดีนี้ กรณีจึงเป็น
เหตุจําเป็นที่ศาลจะรับไว้พิจารณา และผู้ฟูองคดีได้ยื่นคาํร้อง ความว่า บทบัญญัติมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ขัดหรือแย้งกับความในมาตรา ๒๗๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยดังกล่าวไม่ให้อํานาจศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีที่พิพาทเกี่ยวกับ 
สัญญาทางปกครอง  ดังนั้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราวและ
ส่งความเห็นของผู้ฟูองคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตามความในมาตรา ๒๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ตามสัญญาลงวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดี 



๓๐๘ 

 

 

ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และได้ทําสัญญาลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
จ้างบริษัท ว. เป็นผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยประยุกต์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ต่อจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ปรากฏว่า 
เงินค่าจ้างสูงขึ้นกว่าเดิม จํานวน ๓๓,๔๑๒,๐๙๘ บาท  ดังนั้น วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ จึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีกรณีเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่  
การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นการฟูองคดีภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคําขอให้ศาลส่งคําโต้แย้งว่า บทบัญญัติของมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๗๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะ 
ยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  นั้น กรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้เคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑-๒๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ไว้แล้วว่า มาตรา ๙  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกําหนดประเภทของคดีที่ศาลปกครองจะพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งได้ ซึ่งไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๗๖ ของ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่อย่างใด และเมื่อมาตรา ๒๖๔ วรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดให้คําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  ดังนั้น คําวินิจฉัยดังกล่าวจึงใช้ได้กับคดีนี้ด้วย  
ศาลปกครองจึงไม่จําต้องส่งคําโต้แย้งดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามคําร้องของผู้ฟูองคดี 
ส่วนประเด็นในอุทธรณ์ว่า การฟูองคดีนี้เป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือกรณี 
มีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลควรรับคําฟูองไว้พิจารณาหรือไม่ นั้น เมื่อการฟูองคดีนี้เป็นการฟูองคดี
ภายในกําหนดระยะเวลาแห่งการฟูองคดี จึงไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวอีก 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายเกษม คมสัตย์ธรรม  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายปรีชา ชวลิตธํารง 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๕๐ (ประชุมใหญ่) 

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร           ผู้ฟูองคด ี

สหกรณก์ารเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยปุาติ้ว จาํกดั ที่ ๑  
     กบัพวกรวม ๙ คน         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ 
     มาตรา ๕๑) 

 พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ 

  สัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจ าหน่ายข้าวที่ท าขึ้นระหว่างผู้ฟูองคดี
กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงให้คู่สัญญาอีกฝุายหน่ึง 
เข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส าหรับสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาดังกล่าว น้ัน เป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจ าหน่ายข้าว 
ซึ่งเป็นสัญญาประธาน เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประธานซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง 
อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ าประกัน 
ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองวา่  ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการฝากเก็บ
สินค้า แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าว โดยในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีได้ทํา
สัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าวกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ 
๑๘๓/๒๕๔๕ (นาปี) โดยมีสาระสําคัญว่า ข้อ ๑ ผู้ฟูองคดีตกลงฝากเก็บและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตกลงรับฝากเก็บข้าวเปลือกตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๔/
๒๕๔๕ ไว้ในคลังสินค้าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  ข้อ ๒ คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติและรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
แนบท้ายสัญญา ข้อ ๔.๒ กําหนดว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องแปรสภาพข้าวเปลือกที่รับฝาก
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เป็นข้าวสารตาม ชนิด คุณภาพ และจํานวนตามคําสั่งของผู้ฟูองคดี ซึ่งผู้ฟูองคดีจะสั่ง  
เป็นประจําและต่อเนื่อง โดยข้าวสารดังกล่าวจะต้องได้คุณภาพตามประกาศกระทรว ง
พาณิชย์เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าข้าว โดยคู่สัญญาตกลงใช้อัตราแปรสภาพและอัตรา  
การส่งมอบตามที่คณะกรรมการของทางราชการกําหนด อัตราแปรสภาพและอัตราการส่งมอบ
ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามที่คณะกรรมการของทางราชการเห็นสมควร และให้
ถือว่าอัตราดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของคู่สัญญาและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเพ่ือ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ได้ทําสัญญา
ค้ําประกันให้ไว้ต่อผู้ฟูองคดี โดยมีสาระสําคัญว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙  
ยอมผูกพันตนเองเข้าคำ้าประกันผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
อย่างลูกหนี้ร่วม และให้สัญญาว่าหากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ยอมชดใช้ราคาสินค้าทั้งหมด ตลอดจนค่าเสียหายค่าปรับ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องรับผิด  ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๔๕ ถึงเดือน
เมษายน ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีนําข้าวเปลือกฝากเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ทั้งสิ้น ๑,๑๑๕,๕๔๓ กิโลกรัม ผู้ฟูองคดีสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แปรสภาพข้าวเปลือกที่ฝาก
เก็บไว้เป็นข้าวสาร ๔ ครั้ง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องส่งมอบข้าวสารตามอัตราแปรสภาพ
จํานวน ๕๖๖,๓๒๕.๖๐ กิโลกรัม แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งข้าวสารตามใบสั่ง 
แปรสภาพข้าวเปลือก ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จํานวน ๑๖๗,๐๕๙ กิโลกรัม 
ถูกต้องครบถ้วน ส่งข้าวสารตามใบสั่งแปรสภาพข้าวเปลือก ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ เพียง ๑๗๗,๒๘๘.๓๒ กิโลกรัม และไม่ยอมส่งมอบข้าวสารที่เหลือจํานวน 
๒๒๔,๕๑๔.๒๘ กิโลกรัม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา ทําให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยนําข้าวสารที่ไม่ได้ส่งมอบ 
คิดกลับเป็นข้าวเปลือกแล้วคิดค่าข้าวเปลือกตามราคารับจํานํา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๙๒๒,๐๗๖.๕๖ บาท ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบข้าวสาร 
ที่เหลือหรือชดใช้เงินจํานวนดังกล่าว และได้มีหนังสือทวงถามผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ให้ชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งเก้าได้รับหนังสือตั้งแต่วันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ แล้วแต่เพิกเฉย 
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลบังคับผู้ถูกฟูองคดีทั้งเก้าร่วมกันหรือแทนกัน
ชําระเงินจํานวน ๒,๙๒๒,๐๗๖.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
จํานวนดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด (วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘) จนถึงวันฟูอง คิดเป็น
ดอกเบี้ย ๑๓๔,๔๙๕.๕๖ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๕๖,๕๗๒.๑๒ บาท และดอกเบี้ยร้อย  
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๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๒,๙๒๒,๐๗๖.๕๖ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็จ  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ.
จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจําหน่าย การตลาด การขนส่งซึ่งผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดําเนินการค้า ขนส่ง และรับฝาก
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปัจจัยในการผลิต วัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้  
หรือเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการดําเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ใน  
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ประกอบกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าว 
ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจํานําข้าวเปลือก
จากเกษตรกรของรัฐบาล ตามโครงการรับจํานาํข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๔/๒๕๔๕ 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้  
ผู้ฟูองคดีรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางเป็นของตนเอง
แล้วออกใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรเพ่ือนําไปจํานําและรับเ งินจากธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และให้นําไปแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร  
มีการตรวจสอบและดูแลรักษาคุณภาพข้าวสารให้ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่รับฝาก 
เก็บในคลังสินค้าเพ่ือจัดจําหน่ายข้าวให้ประชาชนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ทั้งนี้
ตามสัญญาดังกล่าวก็กําหนดไวช้ัดเจนว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจํานวนข้าวเปลือก และข้าวสาร การจัดทําบัญชี  
การจัดเก็บ การรักษาคุณภาพ การคงปริมาณข้าว การแปรสภาพ อัตราการแปรสภาพ
อัตราการส่งมอบ การช่วยจัดจําหน่าย การประกันภัย การตรวจสอบ การหักลดน้ําหนัก
ความชื้นอันเป็นบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ของผู้ ฟูองคดีที่กําหนดไว้ตาม 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การที่ผู้ฟูองคดีทําสัญญากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีลักษณะให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ของผู้ฟูองคดี  นอกจากนี้ 
การที่สัญญากําหนดให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกําหนดระยะเวลา  
ตามสัญญา โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ก็มีความหมายอยู่ในตัว 
เป็นเอกสิทธิ์ที่ผู้ฟูองคดีมีสิทธิเลิกสัญญาฝุายเดียว ซึ่งไม่อาจพบเห็นได้ในสัญญาทางแพ่ง
ทั่วไป จึงถือได้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
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ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  นอกจากนี้  
ผู้ฟูองคดีเคยดําเนินคดีแพ่งซึ่งพิพาทเกี่ยวกับสัญญาในลักษณะเดียวกันกับคดีนี้ในคดี
หมายเลขดํา ที่ ๔๗๐/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙๗๐/๒๕๔๘ ของศาลแพ่ง ระหว่าง 
บริษัท ก. โจทก์ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จําเลย ปรากฏว่า ศาลแพ่งได้มีคําสั่งว่า
เนื่องจากศาลปกครองกลางมีความเห็นตามความเห็นที่  ๕๓/๒๕๔๘ ลงวันที่  ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ว่า คดีนี้มูลคดีเกิดจากการที่โจทก์อ้างว่าจําเลยกระทําการให้โจทก์
เสียหาย โดยโจทก์ฟูองจําเลยฐานผิดสัญญาชําระหนี้ตามสัญญาว่าจ้างโจทก์ตรวจสอบและ
รับผิดชอบคุณภาพและน้ําหนักข้าวสาร จึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าคดีนี้เป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ เมื่อพิจารณา
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ได้บัญญัติความหมายของคําว่าสัญญาทาง
ปกครองไว้ว่า หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน 
สัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ แสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้ว่า สัญญาระหว่างโจทก์และจําเลยมีคู่สัญญาอย่างน้อย 
ฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยจําเลยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้ งขึ้น
ตามพ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจําหน่าย การตลาด 
การขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดําเนินการค้า 
ขนส่ง และรับฝากซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปัจจัยในการผลิต วัสดุการเกษตร เครื่องมือ
เครื่องใช้หรือ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการดําเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  อีกทั้ง สัญญาจ้างตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพและ
น้ําหนักข้าวสารระหว่างโจทก์กับจําเลยนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจํานํา 
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
๒๕๔๔/๒๕๔๕ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๔๕ เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวให้มีสถานที่เก็บข้าวเปลือกและแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร  
มีการตรวจสอบและดูแลรักษาคุณภาพข้าวสารให้ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่เก็บ  
ในคลังสินค้าเพ่ือขายให้ประชาชนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ดังนั้น สัญญา
ดังกล่าวจึงมีลักษณะให้โจทก์ซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะรับจํานํา
ข้าวเปลือกจากเกษตรกร จึงเป็นสัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์
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ตามสัญญาพิพาท จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ซึ่งเป็นความเห็นที่พ้องกับความเห็นของศาลแพ่งที่ว่า จําเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ 
จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงเป็นหน่วยงาน 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
พยุงราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ในการผลิต การจําหน่ายการตลาด การเก็บรักษา การขนส่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร อันเป็นการบริการสาธารณะ ประกอบกับมติของคณะกรรมการนโยบายข้าว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๔และครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ มีมติให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และจําเลยร่วมกันดูแลการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๔/๒๕๔๕ ของ
เกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และเห็นชอบ
มาตรการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๔๕ โดยให้จําเลยจัดหาโรงสีเข้าร่วม
โครงการ  ดังนั้น การดําเนินการตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกดังกล่าวให้บรรลุผล 
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําหนกั จํานวนข้าวเปลือก ตลอดจนข้าวสารที่เก็บ
ไว้ในคลังสินค้า เพ่ือมิให้เสียหายและสามารถขายได้ราคาดี สัญญาพิพาทระหว่างโจทก์  
กับจําเลยจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะให้
โจทก์เข้าร่วมบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ของจําเลย อันถือเป็นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น ศาลแพ่ง 
จึงได้จําหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความ เพ่ือให้โจทก์ฟูองคดีดังกล่าวต่อศาลปกครอง 
ผู้ฟูองคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองไว้
พิจารณาพิพากษาต่อไป  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาในลักษณะ
เดียวกันกับคดนีี้มีความเหน็แตกต่างกันในเรือ่งเขตอาํนาจศาล ประกอบกับผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง แต่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิยื่นคําร้องเพ่ือให้มีคําชี้ขาด  
ตามมาตรา ๑๐แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  
ดังนั้น เพื่อให้มีคําชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่เป็นบรรทัดฐานต่อไป  ขอศาลปกครอง
สูงสุดได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคสาม (กรณีศาลเห็นเอง) 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  สัญญาที่หน่วยงาน 
ทางปกครอง หรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเข้าร่วม
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ดําเนินการบริการสาธารณะอันเป็นสัญญาทางปกครอง นั้น ต้องมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญา
เพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเข้ามามีส่วนร่วมใกล้ชิดโดยตรงในลักษณะที่เป็นกลไกอันใด
อันหนึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งในคดีนี้ ผู้ฟูองคดีเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น
ตามพ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการขายผลิตผลทางการเกษตร โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง พยุงราคาสินค้า การขนส่ง และรับฝากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้ง
ดําเนินการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงเป็นหน่วยงาน
ทางปกครอง การดําเนินการของผู้ฟูองคดีตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
๒๕๔๔/๒๕๔๕ ก็เพ่ือพยุงราคาสินค้าเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกถึงมือ
เกษตรกรอย่างแท้จริง อันเป็นการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองไม่สามารถดําเนินการตามโครงการดังกล่าวได้
เพียงลําพัง จึงได้ทําสัญญากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มอบหมายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เก็บรักษา
ข้าวเปลือกไว้ในคลังสินค้า แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารตามที่ผู้ฟูองคดีมีคําสั่ง 
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการสีข้าว ทั้งให้ช่วยจัดจําหน่ายข้าวสารที่ได้จากการ  
แปรสภาพตามเงื่อนไขที่ผู้ฟูองคดีกําหนดด้วย อันเป็นการมอบหมายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เข้ามามีส่วนร่วมใกล้ชิดโดยตรงในลักษณะที่เป็นกลไกหนึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๔/๒๕๔๕ สัญญาฝากเก็บ  
แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าวท่ีทําขึ้นระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญา
ที่หน่วยงานทางปกครองตกลงให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเข้าร่วมดําเนินการบริการสาธารณะ 
เป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงอยู่ใน 
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สําหรับสัญญาค้ําประกันที่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ทํากับผู้ฟูองคดนีัน้ 
เป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าว ซึ่ งเป็นสัญญา
ประธาน เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประธานซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองอยู่ในอํานาจ 
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่  ๙ ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองด้วย ซึ่งการฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต้องยื่นฟูองภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุ 
แห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบข้าวสารจํานวน 



๓๑๕ 

 

 

๒๒๔,๕๑๔.๒๘ กิโลกรัม หรือชดใช้เป็นเงินจํานวน ๒,๙๒๒,๐๗๖.๕๖ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดี
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ  มิฉะนั้น ผู้ฟูองคดีมีความ 
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการกับผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ และใช้สิทธิตามสัญญาต่อไป  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงต้องส่งมอบข้าวสารตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และ จัดจําหน่ายข้าว ภายในวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ส่งมอบข้าวสารภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทําผิดสัญญาในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และถือว่าผู้ฟูองคดี 
ได้บอกเลิกสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทําผิดสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าว 
ผู้ฟูองคดีจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่
วันที่มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงอยู่ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปี 
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับสัญญาค้ําประกันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙  
ทํากับผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหน่ายข้าว นั้น 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดนัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะเรียกให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ในฐานะผู้ค้ําประกันชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันได้
ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทําผิดสัญญาเช่นกัน เมื่อผู้ฟูองคดีฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ มาในวันเดียวกันกับที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นการฟูองคดีที่ยังอยู่
ภายในระยะเวลาการฟูองคดีที่กฎหมายกําหนด  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด  
แก่ผู้ฟูองคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
และให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์
นายจรูญ อินทจาร  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  
 



๓๑๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  เรือตรี จาฤก  ศรีวนิช            ผู้ฟูองคด ี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ที่ ๑ 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ที่ ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ 
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์
คําสั่งไม่รับคําฟูองบางข้อหาไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอน 
อันเป็นสาระส าคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บั งคับบัญชา 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ การที่ผู้ถูกกล่าวหาน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลโดยที่ผู้บังคับบัญชา 
ยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและมีค าสั่งลงโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกกล่าวหา ประกอบกับข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อมาว่าผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งให้ยุติ
เรื่องการด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาจึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็น 
ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาล ที่จะขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอย่างร้ายแรงและไม่อาจขอให้ผู้บังคับบัญชาชดใช้ความเสียหายในมูลละเมิด 
อันเกิดจากค าสั่งดังกล่าวได้เช่นกัน ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง ๘ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันช่วยราชการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟูองคดวี่ากระทําผิดวนิัยอย่างร้ายแรง ตามคําสั่งกระทรวง



๓๑๗ 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กล่าวหาว่าผู้ฟูองคดี 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างซ่อมเรือจักรทอง ทองใหญ่  
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเป็นกรรมการกําหนดราคากลาง ซึ่งราคา  
จ้างซ่อมควรเป็นราคากลาง คือ ๑๗ ล้านบาท หรือต่ํากว่าเมื่อมีการปรับลดรายการ 
แต่ต้องจ้างในราคา ๒๑ ล้านบาท ทําให้รัฐต้องจ่ายเงินมากขึ้นอีกประมาณ ๔ ล้านบาท 
การกระทําดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชาของผู้ฟูองคดี เพราะผู้ฟูองคดี  
เป็นผู้นําเรื่องการทุจริตในการจ้างซ่อมเรือลํานี้ไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
จนมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้บริหารสูงสุดของกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง ผู้ฟูองคดีมิได้มีส่วนร่วมในการทุจริตด้วย ทั้งยังไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง  
ในเบื้องต้นก่อน ทําให้ผู้ฟูองคดีเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล หมดสิ้นความ 
ภาคภูมิใจและความก้าวหน้าในอาชีพราชการที่ต้องยุติลงโดยสิ้นเชิง จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้  ๑. พิพากษาว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แก้ไขคําสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีโดยมิชอบ และขอให้ทบทวนรายชื่อ
ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา  ๒. ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และก่อความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี จ่ายเงินตามสิทธิที่ผู้ฟูองคดีพึงได้รับจากการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นๆ เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และให้ชดใช้ความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการของผู้ฟูองคดีเป็นเงิน
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓. ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการสอบสวนผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองข้อหาที่ฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายและกระทําละเมิดจากการออกคําสั่งดังกล่าวไว้พิจารณา และให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยโดยทั่วไปถือว่าข้าราชการผู้นั้นได้ถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษแล้ว เพราะในระหว่าง
การสอบสวนผู้ถูกสอบสวนจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง
สําคัญ หรืออาจถูกโยกย้ายจากตําแหน่ง และอาจมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้  
การถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการบันทึกลงในทะเบียน



๓๑๘ 

 

 

ประวัติข้าราชการ ทําให้มีมลทินและเกิดความด่างพร้อยต่อประวัติการรับราชการ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเสียก่อน หากข้อกล่าวหามีมูลว่ากระทําผิดจริงจึงจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป หากคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
ไม่เป็นคําสั่งทางปกครองและไม่สามารถฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ จะเป็นช่องทางให้
ผู้บังคับบัญชาที่ไร้คุณธรรมนําไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งหรือขัดขวางการคัดเลือก  
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ขอให้ศาลพิพากษาให้มีการ
ชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งถึงแม้ขณะนี้เรื่องจะยุติแล้ว แต่ผู้ฟูองคดี
ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเป็นผู้ชดใช้ความ
เสียหายเพ่ือให้เป็นอุทาหรณ์และเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ผู้มีอํานาจได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและคุณธรรม  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองในข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ในชั้นการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของคําฟูองที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีล่าช้าเกินสมควร ซึ่งเป็นคําฟูองที่ศาลปกครองชั้นต้น
รับไว้พิจารณา นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาในชั้นการทําคําให้การของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ให้ยุติเรื่องการดําเนินการ 
ทางวินัยผู้ฟูองคดีแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีถือได้ว่าความเดือดร้อน
หรือเสียหายของผู้ฟูองคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีในส่วนดังกล่าวได้หมดสิ้นไป  
ไม่มีกรณีที่ศาลต้องกําหนดคําบังคับตามคําขอของผู้ฟูองคดี และไม่เป็นประโยชน์ที่ศาล  
จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดตี่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่ง
จําหน่ายคดีดังกล่าว  

คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า  คําฟูองในข้อหาที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยผู้ฟูองคดีเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จ่ายเงิน
ตามสิทธิที่ผู้ฟูองคดีพึงได้รับจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นๆ เป็นเงิน
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และให้ชดใช้ความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการของผู้ฟูองคดี  เป็นเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น  
เป็นคําฟูองที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟูองคดีฟูอง
โต้แย้งคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการ
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สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกล่าวหาผู้ฟูองคดีว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้เอื้อประโยชน์
ให้แก่บริษัท อ. ที่รับซ่อมเรือจักรทอง ทองใหญ่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตามสัญญาลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
จากคําสั่งดังกล่าว และการดําเนินการสอบสวนที่ล่าช้าทําให้ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับความก้าวหน้า
ในอาชีพราชการ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง 
ตามข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ให้ผู้ฟูองคดีทราบ พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ฟูองคดี เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการเสรจ็ต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้ถูกฟูองคดีที ่๑ ซึ่งกฎหมาย
กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาหรือไม่ 
ในชั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดีอ้างว่าตนมิได้กระทําผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหาและนําคดีมายื่นฟูองต่อศาล โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งกฎหมายกําหนดให้
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหา
และมีคําสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟูองคดี ประกอบกับคดีนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อมาว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งให้ยุติเรื่องการดําเนินการทางวินัยกับผู้ฟูองคดีแล้ว ผู้ฟูองคดี 
จึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง  ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ทั้งนี้ ตามนัยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ 
  สําหรับคําฟูองในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จ่ายเงินตามสิทธิที่ผู้ฟูองคดีพึงได้รับจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นๆ  
เป็นเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และให้ชดใช้ความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และ 
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการของผู้ฟูองคดี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นความ
เสียหายที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่าเป็นผลจากการกระทําที่ไมช่อบดว้ยกฎหมายของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ 
ที่มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี  นั้น เมื่อศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยแล้ววา่ผู้ฟูองคดียังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองโต้แย้งการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ที่มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับ  
ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้ 
ความเสียหายในมูลละเมิดอันเกิดจากคําสั่งดังกล่าวเช่นเดียวกัน  ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองในข้อหาที่ผู้ฟูองคดีฟูองโต้แย้งการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
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ที่มีคําสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี 
และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จ่ายเงินตามสิทธิที่ผู้ฟูองคดีพึงได้รับจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
เงินตอบแทนอื่นๆ เป็นเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และให้ชดใช้ความเสียหายต่อชื่อเสียง 
เกียรติยศ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการของผู้ฟูองคดี  เป็นเงินจํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวิษณุ วรัญญู  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา   
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายมนูญ ปุญญกริยากร  
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  นายฉลอง  เทือกภูเขียว             ผู้ฟูองคด ี

นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลทุ่งคลอง  ที่ ๑ 
คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่งที ่๑๙๘/๒๕๔๙  
     ลงวันที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙  ท่ี ๒ 
คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่งที ่๙๙/๒๕๕๐  
     ลงวันที ่๕ มิถนุายน ๒๕๕๐  ท่ี ๓ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวัดกาฬสินธุ์  ที ่๔     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง) 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอน 
อันเป็นสาระส าคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บั งคับบัญชา 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ การที่ผู้ถูกกล่าวหาน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลโดยที่ผู้บังคับบัญชา 
ยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและมีค าสั่งลงโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกกลา่วหา ผู้ถูกกล่าวหาจึงยงัไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้มีสทิธิฟูองคดตีอ่ศาล ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองวา่  ผู้ฟูองคดีเคยรับราชการเปน็พนักงานส่วนตําบล ตําแหนง่
นักบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๖ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้ฟูองคดี  กรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมกัน 
เป็นคณะกรรมการดาํเนนิการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหาร



๓๒๒ 

 

 

ส่วนตําบลทุ่งคลองโดยทุจริต  ต่อมา นาย พ. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนต้องโอน
ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสอบสวนดังกล่าวได้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(เพ่ิมเติม) โดยแต่งตั้งนาย น. เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนแทน ผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งสองคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เป็นการ
กลั่นแกล้งผู้ฟูองคดีและเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทําให้ผู้ฟูองคดีเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้
บางประการ ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองคดีต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
จากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ 
ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๑๖๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยกระทําการ
สอบสวนความผิดทางวินัยไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การที่ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสี่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ ตลอดจนการละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้ฟูอง หากยังปล่อยให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ดําเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง
กับผู้ฟูองคดีต่อไป จะเกิดความเสียหายที่ยากจะเยียวยากับผู้ฟูองคดีได้ กล่าวคือ ภายหลัง
จากวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สรุปผลการ
สอบสวนความผิดทางวินัยว่าผู้ฟูองคดีกระทําความผิดทางวินัย ผู้ฟูองคดีย่อมไม่ได้สิทธิ 
ตามพ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือล้างมลทินให้กับตนเอง  ขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   คดีพิพาทเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  



๓๒๓ 

 

 

ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง นั้น ไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองเท่านั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งอื่น เช่น คําสั่งที่เป็นขั้นตอนหรือการเตรียมการและ  
การดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําสั่งทางปกครองก็อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองเช่นกัน ส่วนผู้ที่จะมีสิทธินําคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นมาฟูองต่อศาลปกครองได้ ก็ไม่มีข้อจํากัดว่าต้องเป็นผู้ซึ่ง
สิทธิของตนจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นที่เป็นเหตุ
แห่งการฟูองคดีเท่านั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นและการแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีคําบังคับของศาลโดยการสั่งให้
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็มีสิทธินําคดีพิพาท
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นนั้นมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองได้ เมื่อคดีนี้ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพ่ือสอบสวนผู้ฟูองคดีว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว คดีนี้  
แม้จะมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
แก่ผู้ฟูองคดีอันเป็นคําสั่งทางปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของคําสั่งที่เป็นการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําสั่งลงโทษทางวินัย 
อย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งอื่น  
ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
อันเนื่องจากคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟูองคดีว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
ดังกล่าวจําต้องมีคําบังคับของศาลโดยการสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน  
ที่จะมีสิทธิฟูองคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ได้มีมติว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
เป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาซึ่งต้องแจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของ  



๓๒๔ 

 

 

ผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ต้องรายงานผลการสอบสวน
และความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยว่า  
ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ในชั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าตนมิได้กระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและนําคดีมายื่นฟูองขอให้ 
ศาลเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยผู้บังคับบัญชา
ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา
ผิดวินัยหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาจึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับ 
คําฟูองไว้พิจารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น ชอบแล้ว   
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายวิษณุ  วรัญญู  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์  นายนพดล  เฮงเจริญ   
นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ  นายมนูญ  ปุญญกริยากร   
 



๓๒๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  พันตํารวจโท สุรนิทร ์ชุมวรฐายี           ผู้ฟูองคด ี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวดัชุมพร       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง) 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอน 
อันเป็นสาระส าคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บั งคับบัญชา 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ การที่ผู้ถูกกล่าวหาน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลโดยที่ผู้บังคับบัญชา 
ยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและมีค าสั่งลงโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกกลา่วหา ผู้ถูกกล่าวหาจึงยงัไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้มีสทิธิฟูองคดตีอ่ศาล ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการตํารวจ ตําแหน่งพนักงาน
สอบสวน (สบ ๓) สถานี ตํารวจภูธรเมืองชุมพร กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดี
ออกคําสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี 
และพันตํารวจโท ป. พนักงานสอบสวน (สบ ๒) สถานีตํารวจภูธรเมืองชุมพร กรณี 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากไม่ดําเนินคดีกับนาย  บ. ในคดีที่ 
พันตํารวจตรี ป. (ยศในขณะนั้น) กับพวก ได้จับกุมนาย ล. พร้อมด้วยยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (ยาบ้า) จํานวน ๕๗ เม็ด ขณะนั่งรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๓ ฌ – ๙๑๙๒ 
กรุงเทพมหานคร ที่มีนาย บ. เป็นผู้ขับ ซึ่งตํารวจชุดจับกุมได้ปล่อยตัวนาย บ. และปล่อย
รถยนต์คืนไปโดยไม่ส่งพนักงานสอบสวน และผู้ฟูองคดีในฐานะพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดีไม่ดําเนินการสอบสวนดําเนินคดีกับนาย บ. โดยมูลเหตุของคดีดังกล่าว
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เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขณะที่ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร 
สถานีตํารวจภูธรเมืองชุมพร ตํารวจชุดจับกุมได้นําตัวนาย ล. ส่งให้ผู้ฟูองคดีดําเนินการ
สอบสวน ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการสอบสวนตามที่พันตํารวจโท ส. รองผู้กํากับการ (สืบสวน
สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองชุมพร ซึ่งเป็นผู้ตรวจสํานวนการสอบสวน สั่งการให้
สอบสวนเจ้าของรถยนต์และสอบสวนนาย บ. เป็นพยาน โดยได้สอบถามตํารวจชุดจับกุม
เพื่อขอประวัติของนาย บ. แต่ตํารวจชุดจับกุมไม่ได้จัดทําประวัติไว้ และผลการตรวจสอบ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชุมพรก็ไม่ปรากฏชื่อนาย บ.  
ส่วนผลการสอบสวนนาง ส. เจ้าของรถยนต์ ได้ให้การว่า นาย ช. เป็นผู้ยืมรถยนต์ของตน
ไปใช้แล้วไม่นํามาคืน แต่ผลการตรวจสอบก็ไม่พบชื่อนาย ช. ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เช่นกัน เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรากฏว่าไม่มีพยานหลักฐานว่านาย บ. มีส่วน 
รู้เห็นด้วยกับนาย ล. ผู้ต้องหา เพราะผู้จับกุมไม่ได้กล่าวหาและนาย ล. ก็ไม่ได้ซัดทอด  
ส่วนพยานที่เป็นผู้ล่อซื้อก็อ้างว่า ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้านาย  บ . มาก่อน  อีกทั้ง 
เมื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรก็ไม่พบประวัติของนาย บ. ผู้ฟูองคดีจึงสรุป
สํานวนโดยมีความเห็นสั่งฟูองเฉพาะนาย ล. และพันตํารวจเอก น. ผู้กํากับการสถานี 
ตํารวจภูธรเมืองชุมพร มีคําสั่งฟูองตามความเห็นของผู้ฟูองคดี  ต่อมา พนักงานอัยการ 
มีความเห็นว่านาย บ. เป็นผู้ร่วมกระทําความผิดด้วย และสั่งการให้พนักงานสอบสวน 
ทําการสอบสวนเพ่ิมเติม ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการตามที่พนักงานอัยการสั่งการแล้ว  
โดยมีคําร้องขออนุญาตศาลจังหวัดชุมพรออกหมายจับนาย บ. และศาลอนุญาตให้ออก
หมายจับนาย บ. ตามหมายจับ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีได้แยกสํานวน 
การสอบสวนดําเนินคดีกับนาย บ. ตามที่พนักงานอัยการสั่งการและมีความเห็นสั่งฟูอง 
นาย บ. ตามคดีอาญาที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ แล้ว แต่ในระหว่างที่ผู้ฟูองคดีดําเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมตามที่พนักงานอัยการสั่งการนั้น สํานักงานอัยการจังหวัดชุมพรได้มีหนั งสือ  
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรให้พิจารณา 
ความบกพร่องกับตํารวจชุดจับกุมและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบที่ไม่ดําเนินคดี  
กับนาย บ. ผู้ถูกฟูองคดีในขณะนั้น คือ พลตํารวจตรี ว. จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
มีความเห็นให้ภาคทัณฑ์พันตํารวจโท ป. และให้ยุติเรื่องในส่วนของผู้ฟูองคดี แต่เรื่อง
ดังกล่าวถูกเก็บไว้ไม่มีการพิจารณาสั่งการจนกระทั่งพลตํารวจตรี ว. เกษียณอายุราชการ 
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๐ เมื่อผู้ถูกฟูองคดี (พลตํารวจตรี พ.) ย้ายมารับตําแหน่งใหม่  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาทางวินัยของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
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ชุมพรพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี
และพันตํารวจโท ป. ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟูองคดี ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ เพราะผู้ฟูองคดีดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการปล่อยตัว  
นาย บ. และคืนรถยนต์ แต่กลับถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ในขณะที่ตํารวจที่ร่วมจับกุม
ไม่ถูกกล่าวหาด้วย และไม่มีการพิจารณาความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมสั่งการ
สายงานสอบสวน ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรง 
ต่อมา ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ มีคําสั่งให้ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดี 
จึงได้ยื่นฟูองคดีนี้ต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ระงับคําสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไว้เป็นการชั่วคราว และพิพากษาหรือมีคําสั่งให้
เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว และมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดียกเลิกคําสั่งดังกล่าวทันทีนับแต่ศาล  
มีคําสั่ง และกระทําการให้ผู้ฟูองคดีได้รับสิทธิอันพึงได้ตามพ .ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยเสมอภาคเชน่ผู้ที่มไิด้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
โดยทันทีเช่นกัน 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิของผู้ฟูองคดีโดยตรงทั้งเป็นการถาวรและ
ชั่วคราว กล่าวคือ ผู้ ฟูองคดีถูกกระทบสิทธิ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 
อย่างถาวร เพราะแม้ต่อมาผลการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะปรากฏว่า  
ผู้ฟูองคดีมิได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็ตาม ผู้ถูกฟูองคดีก็จะออกคําสั่งคืนสิทธิ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟูองคดีได้เพียงปีงบประมาณละหนึ่งขั้นเท่านั้น ทั้งที่ปกติ  
ผู้ฟูองคดีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนมากกว่าหนึ่งขั้นในรอบปีงบประมาณก็ได้
ตามผลงานและนโยบายของผู้บังคับบัญชา และผู้ฟูองคดีถูกระงับสิทธิในการเข้ารับ  
การอบรมหลักสูตรที่มีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้ฟูองคดีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาให้เข้ารับการอบรมจํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ผู้กํากับการและหลักสูตรพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไว้ประการหนึ่งว่า 
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จะต้องไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดี  
จึงเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
จากคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นคําสั่ง 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ทั้งการออกคําสั่งดังกล่าวก็เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกล่าวหาว่า  
ผู้ ฟูองคดีกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงเช่นเดียวกับข้ อกล่าวหาในคําสั่ งแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่าการกระทําของผู้ฟูองคดีไม่มีมูล และให้ยุติเรื่อง  
นอกจากนั้น คําสั่งดังกล่าวก็ไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  โดยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
ข้อยกเว้นแต่อย่างใด จึงขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีจึงขอยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพื่อเสนอต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป  
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง  
ตามข้อกล่าวหา ซึ่งต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ 
ต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็น  
ผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ในชั้นถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าตนมิได้กระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหา
และนําคดีมายื่นฟูองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
อย่างร้ายแรง โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย  
ยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาจึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็น 
ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดียังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหา 
ผู้ฟูองคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาจึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิ ฟูองคดีนี้  ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  
นายวิษณุ วรัญญู  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 



๓๒๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  นายสุรพล  จรรยากูล            ผู้ฟูองคด ี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๖ 
     และมาตรา ๓๘) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ 

     วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๘) 

  การด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเปนเพียงการกระท า 
ในขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการแต งตั้งคณบดี อันเปนค าสั่ งทางปกครองเทาน้ัน  
กรณีจึงเขาลักษณะเปนการพิจารณาทางปกครอง หรืออีกนัยหน่ึงคือการเตรียมการ 
และด าเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีค าสั่งทางปกครอง ตามที่บัญญัติในมาตรา ๕  
แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการกระท าดังกลาวยังไมมีผล
ทางกฎหมายกระทบกระเทือนตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความ
เดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แกผูฟองคดี
โดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
กําหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ในวันที่  ๑ 
เมษายน ๒๕๕๑ ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ๓ ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง มีการ
จัดทําบัตรเสนอชื่อไม่ถูกต้อง โดยระบุชื่อของบุคคลจํานวนหนึ่งให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
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ได้พิจารณา แม้จะมีช่องว่างให้เพ่ิมชื่อได้ก็ตาม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
หลักการเสนอชื่ออย่างเป็นอิสระและไม่ถูกชี้นํา และหลักความเป็นกลางในการดําเนินการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากการเสนอชื่อมีความแตกต่างอย่างมาก  
เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องได้รับบัตรเลือกตั้งที่มีรายชื่อของ
ผู้สมัครครบทุกคน ไม่ควรมีรายชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนถูกนําเสนอให้เป็น 
ตัวเลือกในเอกสารการเสนอชื่อ การปรากฏรายชื่อของบุคคลจํานวนหนึ่งในบัตรเสนอชื่อ 
จึงเป็นเสมือนการวางตัวไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสรรหา  ประการที่สอง รายชื่อ 
ที่คณะกรรมการสรรหาจัดเตรียมไว้เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพิจารณานั้น มิใช่รายชื่อของ
บุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วนทั้งหมด และทําให้สิทธิในการเสนอชื่อของ  
ผู้เสนอชื่อเสียไป  อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาก็ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลที่มีรายชื่อในบัตร
เสนอชื่อเป็นผู้เต็มใจรับการเสนอชื่อหรือไม่  ประการที่สาม ผู้ฟู องคดีและคณาจารย์ 
อีกจํานวนหนึ่งไม่เต็มใจเข้ารับการถูกเสนอชื่อในครั้งนี้แต่อย่างใด แต่กลับปรากฏชื่อ  
ในบัตรเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาจัดทําขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี 
คือ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ฟูองคดีในการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรได้ รับการ
เลือกให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดยที่ผู้ฟูองคดีมิได้สมัครใจที่จะเป็น  
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และบัตรเสนอชื่อได้ระบุรายชื่อคณาจารย์ประจําทั้งหมดของคณะ
สังคมศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีจํานวน
มากกว่าที่ระบุไว้ในบัตรเสนอชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นคณาจารย์ในคณะอื่นๆ ก็ได้ การนํารายชื่อ
บุคคลบางส่วนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาพิมพ์ไว้ในบัตรเสนอชื่อ จึงขัดกับหลักการเสนอชื่อ
ที่ต้องไม่มีการชี้นําหรือทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยคณะกรรมการ 
สรรหาและหลักการเสนอชื่อโดยอิสระ  อีกทั้ง การระบุรายชื่อที่ปรากฏในบัตรเสนอชื่อ 
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรอืรับรองจากผู้ใดว่ามคีุณลักษณะเหมาะสมตามข้อ ๕ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การดําเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดี
ที่ไม่ถูกต้องทั้ง ๓ ประการ ดังกล่าว ทําให้การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ไม่เป็นไป
ตามหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
กระบวนการสรรหาในขั้นตอนของการเสนอชื่อระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดี   
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  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  แม้ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์โดยตําแหน่งได้มีความบกพร่อง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เนื่องจาก
ในการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นในเวลาไม่ห่างกันมาก แบบฟอร์มการเสนอชื่อ
เป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้อง เพราะไม่ระบุชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ไว้ 
ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบฟอร์มของคณะสังคมศาสตร์ ผู้ฟูองคดีได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยัง  
ผู้ถูกฟูองคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีมิได้ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับความไม่ถูกต้องดังกล่าว
จนกระทั่งการสรรหาสิ้นสุดลง และได้มีการประกาศชื่อคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
อย่างเป็นทางการ จึงเท่ากับว่าผู้ถูกฟูองคดีในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดี  
คณะ สังคมศาสตร์ เห็นชอบกับลักษณะแบบฟอร์มการเสนอชื่อที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวและ
เท่ากับว่าอนุญาตให้แต่ละคณะจัดทําแบบฟอร์มการเสนอชื่อในลักษณะเช่นไรก็ได้ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคคลที่จะมาเป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นบุคคล  
ที่มีความสําคัญต่ออนาคตและทิศทางการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่การงานรวมทั้งขวัญและกําลังใจของผู้ฟูองคดี  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ อนุญาตให้แบบฟอร์มเสนอชื่อคณบดีของคณะสังคมศาสตร์มีลักษณะที่จํากัด
รายชื่อบุคคลที่สมควรถูกเสนอโดยไม่มีการตรวจสอบว่ามีคุณลักษณะครบถ้วนหรือไม่  
ย่อมส่งผลให้โอกาสที่จะได้ผู้ที่สมควรเป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์ถูกจํากัดวงแคบลงไปด้วย 
และมีผลเชื่อมโยงไปถึงอนาคตในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ และเงื่อนไขการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของผู้ฟูองคดีและบุคลากรอื่นๆ ของคณะสังคมศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
หากผู้ถูกฟูองคดีในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์กําหนด
มาตรฐานและความชัดเจนเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเสนอชื่อไว้ล่วงหน้า ปัญหาในการเสนอชื่อ
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นย่อมทุเลาลงไปได้ไม่มากก็น้อย  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ือให้การสรรหาคณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒมีมาตรฐานและความชัดเจนที่เป็นแบบแผนเดียวกัน ไม่เบี่ยงเบนไปตาม
ความพึงพอใจหรือดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดี  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา และมีคําขอเพ่ิมเติมโดยขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ยกเลิกประกาศ 



๓๓๒ 

 

 

การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ที่ผ่านมาและยกเลิกคําสั่งที่ให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์คนปัจจุบัน 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีสิทธิฟูองคดีต้องไม่ใช่บุคคลใดก็ได้ 
ที่เห็นว่า กฎ คําสั่ง หรือการกระทํานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างน้อยต้องเป็นบุคคลที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง
และเป็นการเฉพาะตัวจากกฎ คําสั่ง หรือการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดี กรณีจึงมี
ปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสังคมศาสตร์อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร
โดยจัดทําบัตรเสนอชื่อที่มีรายชื่อบุคคลจํานวนหนึ่งในบัตรเสนอชื่อให ผูมีสิทธิเสนอชื่อ
พิจารณา ซึ่งรายชื่อดังกลาวมิใชรายชื่อของบุคคลทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ และ
บางรายชื่อเปนบุคคลที่ไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ  อีกทั้ง ผูมีรายชื่อบางราย เชน ผูฟองคดี 
มิไดสมัครใจที่จะไดรับการเสนอชื่อที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้กอความเดือดรอนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีโดยตรงและเปนการ
เฉพาะตัว อันจะทําใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครองหรือไม  พิเคราะห 
แลวเห็นวา มาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา 
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ ... (๒) วางระเบียบและออกขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ และออก 
ขอบังคับสําหรับส วนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได (๘) แตงตั้งและถอดถอน 
รองอธิการบดี คณบดี.และ มาตรา ๓๘ บัญญัติวา ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
คณะหรือ ภาควิชา  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กําหนดโดยขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งขอ ๘ 
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดวา ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีมีอํานาจและ หนาที่ ดังตอไปนี้ ... 



๓๓๓ 

 

 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีโดยทําเปนประกาศ
ของคณะกรรมการสรรหา  ทั้งนี้ จะตองไมใชวิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง (๔) การสรรหา 
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดําเนินการอยางกวางขวาง และใชหลักการใหบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงคณบดีตอประธานคณะกรรมการ
สรรหา ... (๗) เมื่อคณะกรรมการสรรหาดําเนินการเสร็จแลว ใหเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีจํานวนหนึ่งชื่อ พรอมดวยขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปนตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  ดังนั้น การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมศาสตรที่ผูถูกฟองคดีเปนประธานจึงเปนเพียงการกระทําในขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการแตงตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตรอันเปนคําสั่งทางปกครองเทานั้น กรณีจึงเขา
ลักษณะเปนการพิจารณาทางปกครอง หรืออีกนัยหนึ่งคือการเตรียมการและดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง ตามที่บัญญัติในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนที่เห็นไดจากสภาพของการกระทํา 
ดังกลาวนั้นเองวา การกระทําดังกลาวยังไมมีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แกผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด 
ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  ที่ศาลปกครองชั้นตน มีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
  องค์คณะ  นายวรพจนวิศรุตพิชญ นายวราวุธ ศิริยุทธวัฒนา  นายสมชาย งามวงศชน  
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  นายมนูญ ปุญญกริยากร   
 



๓๓๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  จ่าสิบตรี วราวิชญ ์ พชรเดช           ผู้ฟูองคด ี

องค์การบริหารส่วนตาํบลภูเขาทอง  ที ่๑  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง  ท่ี ๒      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอน 
อันเป็นสาระส าคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บั งคับบัญชา 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ การที่ผู้ถูกกล่าวหาน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลโดยที่ผู้บังคับบัญชา 
ยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและมีค าสั่งลงโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกกลา่วหา ผู้ถูกกล่าวหาจึงยงัไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้มีสทิธิฟูองคดตีอ่ศาล ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองและแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากผู้ฟูองคดี  
มีความขัดแย้งกับผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ จึงได้มีหนังสือขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น  
ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟูองคดี 
ประจํา ณ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มิได้ดําเนินการตามมติดังกล่าว กลับมีคําสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟูองคดี โดยกล่าวหาว่า 
ผู้ฟูองคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน  ต่อมา  
ก.อบต. จังหวัดนราธิวาสในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑  
มีมติให้ส่งเรื่องของผู้ฟูองคดีที่ขอโอน (ย้าย) ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล



๓๓๕ 

 

 

พิจารณา และต่อมา ก.อบต. จังหวัดนราธิวาสในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้เพิกถอนมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟูองคดีประจํา 
ณ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ชั่วคราว) และให้แจ้งผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติหน้าที่กับ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็มิได้แจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว
ให้ผู้ฟูองคดีทราบ แต่กลับมีคําสั่งท่ี๒๓๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า ๑๕ วัน 
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ คัดค้านเพื่อให้มีการทบทวนแก้ไขคําสั่งดังกล่าว  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ จึงให้ยกคําคัดค้านของ  
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟูองคดีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะการตั้งขอ้กล่าวหาว่าผู้ฟูองคดลีะทิ้งหนา้ที่ราชการเกินกวา่ ๑๕ วัน ไม่มีมูล
ความจริงเนื่องจากผู้ฟูองคดีได้ลาพักผ่อนตามสิทธิว่าด้วยการลาแล้ว และเมื่อ ก.อบต. 
จังหวัดนราธิวาสในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟูองคดีประจํา ณ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
(ชั่วคราว) และให้แจ้งผู้ฟูองคดีกลับไป ปฏิบัติหน้าที่กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยไม่ได้มีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการทางวินัยผู้ฟูองคดี หรือเห็นชอบให้พักราชการหรือ
ให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไว้ก่อนแต่ประการใด ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองการนับอายุ
ราชการต่อเนื่องของผู้ฟูองคดีนับแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ผู้ฟูองคดีได้เริ่มใช้สิทธิ 
ลาพักผ่อน  ดังนั้น การมีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีจึงเป็นการฝุาฝืนมติ ก.อบต. จังหวัดนราธิวาสในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ ดังกล่าว และเป็นการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ซ้ําซ้อนกัน และเมื่อการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ มีมติให้ผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่กับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ย่อมผูกพันผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองที่จะต้องแจ้งให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติหน้าที่
เดิมและมีผลให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินสวัสดิการต่างๆ การที่ผู้ถูกฟูองคดี  
ทั้งสองไม่จ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการตามที่ผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับย่อมเป็นการกระทํา  
ที่ไม่ชอบ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง ดังนี้  ๑. เพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และคําสั่งลงวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ ฟูองคดี   
๒. ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการตามมติของก.อบต. จังหวัดนราธิวาส ในการประชุม
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ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑  และ ๓. ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ฟูองคดี มีสิทธิได้รับตามกฎหมายตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ข้อหาที่หนึ่ง กรณีขอให้เพิกถอนคําสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และคําสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดี นั้น แม้ตามรูปแบบและ
ขั้นตอนของกฎหมายเป็นเพียงการเตรียมการเพ่ือนําไปสู่การออกคําสั่งทางปกครอง  
แต่เมื่อพิจารณาการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว เป็นการดําเนินการออกคําสั่ง
ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม กลั่นแกล้งผู้ฟูองคดี ใช้ดุลพินิจและฐานอํานาจในการออกคําสั่ง  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่า มติ ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟูองคดีกลับไป 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเพียงการจัดการทางด้าน 
การบริหารงานบุคคลที่ผิดพลาดเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลเป็นการเพิกถอนคําสั่งที่ 
๒๐๐/๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟูองคดี เพราะการบริหารงานบุคคล
กับการดําเนินการทางวินัยเป็นคนละส่วนกัน  ดังนั้น เมื่อคําสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมก็ต้องเพิกถอน ประกอบกับคําสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ และคําสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๕๑  
เป็นคําสั่งในเรื่องและเหตุอย่างเดียวกัน สอบสวนบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งตามกฎเกี่ยวกับ  
การสอบสวนหรือการฟูองคดีทั่วไปจะกระทํามิได้และห้ามเด็ดขาด  อีกทั้ง  เมื่อออกคําสั่ง
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวนิยัอย่างร้ายแรงแลว้จะงดการสอบสวนไมไ่ด ้แม้ผู้ที่ถูกสอบสวน
จะเสียชีวิตหรือลาออกจากราชการแล้วก็ตาม  นอกจากนั้น หากมีข้อผิดพลาดในการ 
ออกคําสั่งเดิมจะต้องเป็นการออกคําสั่งแก้ไขหรือเพ่ิมเติมคําสั่งเดิม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ไม่มีอํานาจในการออกคําสั่งใหม่ ตลอดจนคําสั่งดังกล่าวออกโดยผู้มีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  นอกจากนั้น 
ผู้ฟูองคดียังได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคําสั่งทั้งสองดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้  
รับการพิจารณาให้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น จากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๕  
เป็นระดับ ๖ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่ได้รับการพิจารณา ได้รับผลประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น ประกอบกับเป็นที่รู้ทั่วกันว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะออกคําสั่งไล่ผู้ฟูองคดีออก
จากราชการอย่างแน่นอน และหากผู้ฟูองคดีชนะคดีก็จะไม่มีตําแหน่งว่างให้ดํารงตําแหน่งอีก 
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  ข้อหาที่สอง กรณีขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการตามมติของ ก.อบต. 
จังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น  
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑  
ที่ให้ผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  โดยชอบแล้ว  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ฟูองคดี
กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเดิมโดยเร็วที่สุด แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ กลับเพิกเฉยล่าช้า
เกินกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ประกอบกับมติ ก.อบต. จังหวัด
นราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ ก็ไม่เกี่ยวข้องและหรือมีผลเป็นการเพิกถอนคําสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟูองคดี  

ข้อหาที่สาม กรณีขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน
และเงินสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ 
เป็นต้นไป นั้น ผู้ฟูองคดีไม่ประสงค์อุทธรณ์ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ข้อหาที่หนึ่ง กรณีขอให้ 
เพิกถอนคําสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และคําสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกล่าวหาผู้ฟูองคดีว่าละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน นั้น คดีนี้ผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายจากคําสั่งทั้งสองเนื่องจากไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตําแหน่งจากปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่ได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่
พิจารณาแล้วเห็นว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
เป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ฟูองคดีทราบพร้อมทั้งรับฟัง  
คําชี้แจงของผู้ฟูองคดี เมื่อคณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการเสร็จต้องรายงานผลการ
สอบสวนและความเห็นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณา 
วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ในชั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดีอ้างว่าตนมิได้กระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและนําคดี  
มายื่นฟูองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเ้ป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินจิฉัยยังมิได้วินิจฉัยว่า
ผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและมีคําสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดี
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จึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  สําหรับข้อหาที่สอง กรณีขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการตามมติ  
ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส ในการ ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
ที่ให้ผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดี
ได้มีคําขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองแจ้งว่าประสงค์ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
กลับไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความผิดทางวินัยและต้องเพิกถอนการดําเนินการทางวินัย  
กับผู้ฟูองคดี กรณีนี้ย่อมเท่ากับเป็นการขอให้เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับข้อหาที่หนึ่ง ที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแล้วว่า  
เป็นข้อหาที่ศาลมิอาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ ส่วนที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมเป็นการเพิกเฉยล่าช้า และมติ ก.อบต. 
จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ ไม่เกี่ยวข้องและหรือมีผลเป็นการเพิกถอนคําสั่งที่ 
๒๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟูองคดี 
กรณีเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้  ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ 
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวิษณุ วรัญญู  นายนพดล เฮงเจริญ   
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายมนูญ  ปุญญกริยากร 
 



๓๓๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  นายสมโภช  จําปีเพ็ชร ์            ผู้ฟูองคด ี

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  ที่ ๑  
นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท  ที่ ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอน 
อันเป็นสาระส าคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บั งคับบัญชา 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ การที่ผู้ถูกกล่าวหาน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลโดยที่ผู้บังคับบัญชา 
ยังมิได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาและมีค าสั่งลงโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกกลา่วหา ผู้ถูกกล่าวหาจึงยงัไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้มีสทิธิฟูองคดตีอ่ศาล ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า   เดิมผู้ฟูองคดีรับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๖ สังกัดเทศบาลตําบลพระพุทธบาท 
(ฐานะของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในขณะนั้น) อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ปลัดเทศบาลตําบลพระพุทธบาทได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟูองคดี
กรณีออกหนังสือรับรองให้ชาวเขาเผ่าม้งโดยไม่มีอํานาจ และปลัดเทศบาลตําบลพระพุทธบาท 
ได้รายงานการว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวไปยังนายอําเภอพระพุทธบาท ซึ่งนายอําเภอ  
พระพุทธบาทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยผู้ฟูองคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดี 
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดสระบุรี (ก.ท.จ. สระบุรี) เพ่ือพิจารณา 



๓๔๐ 

 

 

ก.ท.จ. สระบุรี ได้พิจารณามีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการลงโทษซ้ํากับการว่ากล่าวตักเตือน ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อ ก.ท.จ. สระบุรี แต่ ก.ท.จ. สระบุรี พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงมี
หนังสือถึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ขอให้เพิกถอนมติของ ก.ท.จ. 
สระบุรี ที่มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ก.ท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.ท.จ. 
สระบุรี มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการซ้ําซ้อนกับการว่ากล่าวตักเตือน  
จึงมีมติให้ ก.ท.จ. สระบุรี แก้ไขการดําเนินการทางวินัยให้ถูกต้อง โดย ก.ท.จ. สระบุรี  
ต้องพิจารณารายงานการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟูองคดี หากเห็นว่าเป็นการกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจะต้องย้อนสํานวนกลับไปให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
ทําการสอบสวน ก.ท.จ. สระบุรี จึงได้พิจารณารายงานการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟูองคดีแล้ว
เห็นว่ายังไมเ่หมาะสมกับความผิดอันเปน็ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัยอย่างร้ายแรง ตามมติของ 
ก.ท.จ. สระบุรี โดยที่มิได้ยกเลิกคําสั่งลงวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี 
ออกจากราชการ และไม่ได้สั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการเสียก่อน  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้ออกคําสั่งลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ สั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยให้มา
รายงานตัวในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังในระหว่างถูกสั่งลงโทษไล่ออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๙ ไม่น้อยกว่าปีละ 
๑ ขั้น ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้หารือไปยัง ก.ท.จ. สระบุรี ว่าคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง
ให้ผู้ฟูองคดีได้หรือไม่ ก.ท.จ. สระบุรี ได้หารือต่อไปยัง ก.ท.  ต่อมา ก.ท. ได้ตอบข้อหารือว่า 
คําสั่งลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะต้องมีคําสั่ง
ให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าปฏิบัติราชการเสียก่อน แล้วจึงออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยในภายหลัง ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังให้ผู้ฟูองคดีในระหว่าง  
ถูกไล่ออกจากราชการ นั้น เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงออกคําสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ยกเลิกคําสั่ง 
ลงวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และออกคําสั่งลงวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีขึ้นใหม่แทนคําสั่งลงวันที่ ๒๙ 



๓๔๑ 

 

 

มิถุนายน ๒๕๔๙ กับทั้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้พิจารณามีคําสั่งท้ายบันทึกข้อความของงาน
การเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล บันทึกลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลังให้แก่ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีได้รับทราบคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนย้อนหลังในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําสั่งลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๕๐ ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีขึ้นใหม่
แทนคําสั่งลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ท้ายบันทึกของ
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่สั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลังให้ผู้ฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระทําโดยไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น และ
เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๙ ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น 
ในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมทั้งจ่ายเงินตกเบิกจากการเลื่อนขั้นดังกล่าวถึงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ผู้ฟูองคดีโอน (ย้าย) ไปสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลตาคลีให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีขึ้นใหม่แทนคําสั่งลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการดําเนินการ 
ไม่เป็นไปตามมติของ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ ที่ได้มีมติให้ ก.ท.จ. สระบุรี เพิกถอนมติของ ก.ท.จ. สระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ที่เห็นชอบให้ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจาก
ราชการ ให้ ก.ท.จ. สระบุรี แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยพลัน พร้อมทั้ง 
ให้ ก.ท.จ. สระบุรี พิจารณารายงานการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟูองคดี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ หากเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ย้อนสํานวนไปให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีให้ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ กลับมีคําสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีขึ้นใหม่โดยไม่ได้ยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ 



๓๔๒ 

 

 

แต่อย่างใด จึงเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ กระทําการโดยไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น และ  
ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ต้องสูญเสียโอกาสในการก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่
ราชการ และไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมี
สิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้น 
รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดีมีคําฟูอง 
แบ่งออกเป็นสองข้อหา คือ ข้อหาที่หนึ่ง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อหาที่สอง คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังให้ผู้ฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง  
ทั้งสองข้อหาไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวโดยโต้แย้งแต่เพียงว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
จากคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่มิได้อุทธรณ์โต้แย้งคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองในข้อหาที่สองว่าคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง
ให้ผู้ฟูองคดี ไม่ถูกต้องอย่างไร ข้อหาดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จําต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด  
จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลปกครองจะรับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ในข้อหาที่ว่าคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไว้พิจารณาได้หรือไม่ โดยที่คดีนี้ผู้ฟูองคดีฟูองว่า คําสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๐ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดี
เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว เห็นว่า คําสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานให้ผู้ฟูองคดีทราบ พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ฟูองคดี เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการเสร็จ ต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหา
หรือไม่ ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
ข้อหานี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี ออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
 



๓๔๓ 

 

 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวิษณุ วรัญญู  นายนพดล เฮงเจริญ 
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายมนูญ ปุญญกริยากร  
 



๓๔๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่) 

  ราชอาณาจกัรไทย  ที ่๑                                                      ผูร้้อง 
  กระทรวงคมนาคม  ที่ ๒ 
  กรมทางหลวง  ที่ ๓ 

  บริษัท วอลเตอร ์บาว เอจี จํากัด                                     ผู้คัดคา้น 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการคัดค้านคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (คําร้องอุทธรณ์ 
 คําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 
   พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๙ และมาตรา ๔๐) 

  การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่ง เป็น 
เหตุแห่งการมีค าร้องน้ี เกิดขึ้นจากการที่ผู้คัดค้านในฐานะผู้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคู่สัญญากับผู้ร้องที่ ๓ ตามสัญญาสัมปทานทางหลวง 
ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๒ อ้างเหตุในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการว่า เป็น 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงและการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ร้องที่ ๑ ที่มีต่อ 
ผู้คัดค้าน ท าให้มูลค่าการลงทุนและความคาดหวังในการลงทุนของผู้คัดค้านที่ได้รับ
จากสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ เสียหาย และเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองให้มีการ 
ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค าชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นค าชี้ขาดข้อพิพาท 
ของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศเกี่ยวกับสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและ 
การถ้อยทีถ้อยคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. ๒๕๐๔ และสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริม 
และคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน  พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมิใช่ค าชี้ขาดข้อพิพาทโดย 
วิธีอนุญาโตตุลาการตามสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ 
ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๒ ศาลปกครองจึงมิใช่ศาล 
ที่มีเขตอ านาจที่จะรับค าร้องน้ีไว้พิจารณาตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่ง 
พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คดีตามค าร้องน้ีจึงไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๖) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 



๓๔๕ 

 

 

  ผู้ร้องทั้งสามยื่นคําร้องว่า  ผู้ร้องที่ ๑ เป็นราชอาณาจักรไทย โดยมีรัฐบาล
อันประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้อํานาจบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้ร้องที่ ๓ เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดของผู้ร้องที่ ๒ มีอํานาจหน้าที่
ควบคุมและดาํเนินการก่อสรา้งบรูณะและบํารงุรักษาทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงสัมปทาน ซึ่งรวมถึงโครงการทางยกระดับดินแดง – ดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน 
– รังสิต โดยสําหรับโครงการช่วงดนิแดง – ดอนเมือง ได้ให้สัมปทานกับบริษัท ด. ซึ่งต่อมา
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ท. ในการลงทุน ออกแบบ 
ก่อสร้าง ประกอบการ และบํารุงรักษา ส่วนผู้คัดค้านมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Walter Bau 
Aktiengesellschaft (in liquidation) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ด. หรือบริษัท ท. ผู้คัดค้านมีภูมิลําเนาอยู่ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ผู้คัดค้านได้ควบรวมกับบริษัท ค. โดยมีผลวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ เมื่อต้นเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้คัดค้านได้ถูกฟูองล้มละลายและในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘  
ศาลเมือง Augsburg ได้มีคําสั่งให้เริ่มกระบวนการจําหน่ายทรัพย์สินและเห็นชอบให้ 
นาย W. เป็นผู้แทนในการดําเนินธุรกรรมทางกฎหมายต่างๆ ของผู้คัดค้าน โดยเมื่อวันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการนั้น  
ผู้คัดค้านถือหุ้นในบริษัท ด. หรือบริษัท ท. เพียงร้อยละ ๙.๘ และต่อมาเมื่อวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้คัดค้านได้ขายหุ้นทั้งหมดให้เอกชนรายอื่นแล้ว คดีนี้สืบเนื่องจาก 
ผู้ร้องที่ ๓ โดยอนุมัติของผู้ร้องที่ ๒ ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่มีคุณสมบัติให้ยื่นคําขอ
ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการ และบํารุงรักษาทางหลวงสัมปทาน ตาม พ.ร.บ. 
ทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พ.ศ. ๒๔๗๓ ปรากฏว่า บริษัท ค. ร่วมกับบริษัท ศ. ได้รับเลือก
เพ่ือทําการเจรจาและให้สัมปทานทางหลวง ต่อมาบริษัท ค. และบริษัท ศ. ได้ดํา เนินการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ด. ขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือถือและประกอบการ
ตามสัมปทานทางหลวง โดยบริษัท ด. ตกลงจะทําการลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการ 
และบํารุงรักษาทางหลวงสัมปทาน โดยมีบริษัทกลุ่ม ว. ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท
หลายบริษัท นําโดยบริษัท ค. ทําการก่อสร้างทางหลวงสัมปทาน และบริษัท ก. จะทําการ
ออกแบบและทํารายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ผู้ร้องที่ ๓ โดยอนุมัติของผู้ร้องที่ ๑  
และบริษัท ด. ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ 
ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง เมื่อวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ และ 
ได้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้ทางหลวงสัมปทานได้ หลังจากนั้น  
ได้เกิดปัญหาการจราจรคับคัง่บรเิวณหนา้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประกอบกับ



๓๔๖ 

 

 

สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตมีปริมาณรถเพ่ิมมากขึ้น ผู้ร้องที่ ๓ จึงมีความประสงค์
จะแก้ไขปัญหาโดยให้เอกชนลงทุนก่อสร้างทางหลวงด้านทิศเหนือจากบริเวณท่าอากาศยาน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ถึงบริเวณหน้ากองทัพอากาศ (อนุสรณ์สถาน) พร้อมทั้งมีทางยกระดับ
เชื่อมต่อเข้ากับอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  และเชื่อมต่อ  
ทางหลวงสัมปทานเข้ากับระบบทางด่วนดินแดงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัท ท. ผู้รับสัมปทานรายเดิมจึงได้ยื่นข้อเสนอขอรับสัมปทานเมื่อวันที่  
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และได้ยื่นคําขอให้ดําเนินการแก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท  
ซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากรัฐไม่สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้  
ในสัญญาสัมปทาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ผ่อนปรน จํานวน 
๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเข้าถือหุ้นในบริษัทผู้รับสัมปทาน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งให้ปรับอัตราค่าผ่านทางในอัตราใหม่ ผู้ร้องที่ ๓ และบริษัท ท. จึงได้ลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรงัสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
ต่อมาบริษัท ท. ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ร้องที่ ๓ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดทุน
ของบริษัทโดยอ้างเหตุจากการที่ภาครัฐกระทําหรือละเว้นการกระทําการอันมีผลเสียหาย
ทางด้านการเงินของบริษัท เช่น การก่อสร้าง Local Road ทําให้เกิดการสูญเสียปริมาณ
การจราจรที่ขึ้นไปใช้ทางยกระดับ การทําทางเบี่ยงบริเวณหน้าท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 
(ดอนเมือง) ทําให้สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตคล่องตัว การที่ภาครัฐไม่สามารถ
จัดหาเงินกู้จํานวน ๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่มีดอกเบี้ยต่ําจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ 
ได้ส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกประเทศเป็นสกุลเงินดอลลาร์  
โดยต่อมารัฐบาลได้ปล่อยลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้หนี้เงินกู้ที่บริษัทต้องชําระมีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัว ผู้ร้องที่ ๓ และบริษัท ท. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต 
ตอนดินแดง-ดอนเมือง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ โดยบริษัท ท. ผู้รับสัมปทานตกลงยกเลิก
บรรดาข้อเรียกร้องการฟูองคดีต่อศาลและการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ  
ที่เกิดขึ้นแล้ว และอันอาจจะเกิดในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าว  
และจะรับผิดชอบภาระค่าภาษีอากร ซึ่งรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีอื่นๆ  
ทุกประเภท และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้จากทางหลวงสัมปทาน ตอนดินแดง – ดอนเมือง 
และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายทางด้านทิศเหนือทั้งหมด โดยผู้ร้องที่ ๓ ตกลง 
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จะไม่เก็บค่าผ่านทางบนทางยกระดับช่วงอนุสรณ์สถาน – รังสิต ทั้งขาเข้าและขาออก
ตลอดอายุสั มปทานนี้  ผู้ ร้ อ งที่  ๓  ตกลงยกเลิกงานก่อสร้ า งตามที่ กํ าหนดไว้ 
ในสัญญาสัมปทานเดิมตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ โดยผู้รับสัมปทานจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือชดเชยใดๆ ในการยกเลิกงาน 
  สําหรับกรณีการทําสนธิสัญญาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ กับสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เกี่ยวกับการลงทุนของผู้คัดค้านในราชอาณาจักรไทยนั้น ได้มีการทําสนธิสัญญา
เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐทั้งสอง ซึ่งภาคีคู่สัญญาแต่ละฝุายจะให้การ
ส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนภาคีคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งในดินแดนของตน และภาคีคู่สัญญา
จะคุ้มครองกิจการและทรัพย์สินของผู้ลงทุนภาคีคู่สัญญาแต่ละฝุาย ได้แก่ สนธิสัญญา
เกี่ยวกับการส่งเสริมและการถ้อยทีถ้อยคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. ๒๕๐๔ และสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กําหนดให้ เมื่ อสนธิสัญญาปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้  (๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗)  
ให้สนธิสัญญาปี พ.ศ. ๒๕๐๔ สิ้นสุดลง และมีข้อตกลงว่า หากมีข้อพิพาทระหว่าง 
ภาคีคู่สัญญาและผู้ลงทุนของภาคีคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง ควรระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร 
หากข้อพิพาทไม่สามารถระงับได้ภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันที่คู่กรณีในข้อพิพาทฝุายใด  
ได้ยกข้อพิพาทขึ้น ให้เสนอข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการ และให้คําตัดสินของ 
คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีผลผูกพัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้บริหาร
และจัดการในกระบวนการล้มละลายของผู้คัดค้านได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศโดยอ้างสิทธิในฐานะนักลงทุนตามสนธิสัญญาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ กับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีเกี่ยวกับการส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ให้ระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องที่ ๑ กับผู้คัดค้าน ซึ่งผู้คัดค้านเรียกร้องให้ผู้ร้องที่ ๑  
ชดใช้ค่าเสียหายโดยอ้างว่า ผู้คัดค้านได้คาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ
ไว้ล่วงหน้าโดยชอบก่อนการลงทุนตามหลักเกณฑ์การวัดผลตอบแทนที่ได้มาตรฐาน  
และดําเนินการโดยที่ปรึกษามืออาชีพที่มีชื่อเสียงในระดับสากล แต่ผู้ร้องที่ ๑ ได้มีการ
กระทําและการแทรกแซงทําให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงแตกต่างไปจากที่  
ได้คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยผู้ร้องที่ ๑ ได้กระทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการโครงการ 
เช่น ความล่าช้าในการอนุมัติแบบก่อสร้าง ความล่าช้าในการอนุมัติให้มีการกลับทิศ
สะพานลอยข้ามแยกบนถนนวิภาวดีรังสิต ความล่าช้าในการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นต้น 
การไม่จัดหาเงินกู้ผ่อนปรนให้กับบริษัทผู้รับสัมปทานตามที่ได้ตกลงไว้ การดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพถนนวิภาวดีรังสิตอันส่งผลต่อการแข่งขันโดยตรงกับโครงการสัมปทาน  
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ผู้ร้องที่  ๑ แทรกแซงการปรับอัตราค่าผ่านทางของโครงการสัมปทานโดยไม่ชอบ 
โดยขัดขวางการปรับอัตราค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทาน และบังคับให้ลดอัตราค่าผ่านทาง 
ผู้ร้องที่ ๑ ดําเนินการย้ายสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นเหตุให้ปริมาณการจราจรที่ใช้ทางยกระดับโครงการสัมปทานลดลง นอกจากนี้ การที่  
ผู้ร้องที่ ๑ อนุมัติให้ดําเนนิการโครงการโฮปเวลล์ การก่อสร้างทางดว่นขั้นที่ ๒ การก่อสร้าง 
Outer Ring Road และการก่อสร้าง Local Road ซึ่งเป็นทางที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับโครงการสัมปทาน การกระทําและการแทรกแซงดังกล่าวของผู้ร้องที่ ๑ เป็นการ 
ปฏิบัติไม่ชอบตามสนธิสัญญา ก่อให้เกิดผลเสมือนการเวนคืนการลงทุนของเอกชน 
โดยไม่มีค่าตอบแทน ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม  
มีการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการไม่ให้ความคุ้มครองการลงทุน 
ของคนชาติคู่สัญญาของสนธิสัญญา คณะอนุญาโตตลุาการได้แยกการพิจารณาคดีออกเป็น
สองขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพิจารณาเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ และขั้นตอน
การพิจารณาเนื้อหาสาระ ซึ่งการพิจารณาในขั้นตอนการพิจารณาเขตอํานาจของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิยื่นข้อพิพาท  
ต่อผู้ร้องที่ ๑ ตามสนธิสัญญา ส่วนการพิจารณาในขั้นตอนการพิจารณาเนื้อหาสาระ 
อนุญาโตตุลาการได้มคีําวนิิจฉยัชี้ขาดเมือ่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ร้องที่ ๑ ชําระเงิน
จํานวน ๒๙.๒๑ ล้านยูโร ให้แก่ผู้คัดค้านเป็นค่าเสียหายสําหรับการที่ผู้ร้องที่ ๑ ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ซึ่งมีต่อผู้คัดค้านในฐานะนักลงทุนตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทย  
กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลผูกพันนับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ร้องที่ ๑ ชําระเงิน
ค่าใช้จ่ายของผู้คัดค้านในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเป็นเงินจํานวน 
๑,๘๐๖,๕๖๐ ยูโร และให้ผู้ร้องที่ ๑ ชําระดอกเบี้ยจากเงินต้นจํานวน ๒๙.๒๑ ล้านยูโร 
และ ๑,๘๐๖,๕๖๐ ยูโร ตามที่ระบุไว้ในคาํชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  ผู้ร้องทั้งสามเห็นว่า 
ผู้คัดค้านไม่ใช่ผู้ลงทุนที่จะได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทย  
กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่มีสิทธิเสนอเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ และข้อพิพาทที่ผู้คัดค้าน
เสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการนั้น คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด  
เพราะไม่อยู่ในขอบเขตของสนธิสัญญาดังกล่าว และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถระงับโดย  
คณะอนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญาและตามกฎหมาย นอกจากนี้ มูลเหตุที่ผู้คัดค้าน
กล่าวอ้างเพ่ือขอให้ผู้ร้องที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายนั้น ไม่อยู่ในอํานาจของอนุญาโตตุลาการ 
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ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สามารถระงับโดยอนุญาโตตุลาการ  
ตามสนธิสัญญาดังกล่าวได้ จึงเป็นคําชี้ขาดที่กระทําโดยปราศจากอํานาจและเกินขอบเขต
ที่ภาคีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสนธิสัญญา อีกทั้งเป็นการล่วงละเมิดหลักการและ
เจตนารมณ์ของสนธิสัญญา การวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีผลผูกพัน  
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการใช้อํานาจโดยมิชอบ เนื่องจากวินิจฉัยชี้ขาด  
ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อันมีผลเป็ นการละเมิด 
อํานาจอธิปไตยทางศาลของราชอาณาจักรไทย จึ ง เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดอํานาจอธิปไตยทางศาล คําวินิจฉัยชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมอย่างสิ้นเชิง ตลอดจน  
ผิดไปจากหลักการตามสนธิสัญญาฯ และตามกฎหมาย อีกทั้งผู้คัดค้านดําเนินการต่างๆ 
โดยมีเจตนาอันไม่สุจริต ดังนั้น การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นย่อมเป็นการ  
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) 
(ก) (ข) (ง) และ (๒) (ก) (ข) แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอให้ 
ศาลพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทั้งสองฉบับ คือ คําชี้ขาด (บางส่วน) 
ประเด็นเรื่องเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๗  
(พ.ศ. ๒๕๕๐) และคําชี้ขาด ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้ผู้ร้องทั้งสามร้องขอให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้ผู้ร้องที่ ๑ ชําระเงินให้แก่ผู้คัดค้าน 
เป็นค่าเสียหายสําหรับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งมีต่อผู้คัดค้านในฐานะนักลงทุน 
ตามสนธิสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๕ และค่าใช้จ่ายของผู้คัดค้าน
ในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ย จากความล่าช้าในการ
ดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑  
ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง ความล่าช้าในการอนุมัติแบบก่อสร้าง  
ความล่าช้าในการอนุมัติให้มีการกลับทิศสะพานลอยข้ามแยกบนถนนวิภาวดีรังสิต  
ความล่าช้าในการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ ผู้ร้องที่ ๑ ไม่จัดหาเงินกู้ผ่อนปรนให้กับ
บริษัท ด. หรือบริษัท ท. ตามที่ได้ตกลงไว้ มีการดําเนินการปรับปรุงสภาพถนนวิภาวดีรังสิต 
อันส่งผลต่อการแข่งขันโดยตรงกับโครงการตามสัญญาสัมปทาน ผู้ร้องที่ ๑ แทรกแซง 
การปรับอัตราค่าผ่านทางของโครงการสัมปทานโดยไม่ชอบ โดยขัดขวางการปรับอัตรา  
ค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทาน และบังคับให้ลดอัตราค่าผ่านทาง ผู้ร้องที่ ๑ ดําเนินการ
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ย้ายสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นเหตุให้ปริมาณ
การจราจรที่ใช้ทางยกระดับโครงการสัมปทานลดลง นอกจากนี้ การที่ผู้ร้องที่ ๑ อนุมัติให้
ดําเนินการโครงการโฮปเวลล์ การก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ ๒ การก่อสร้าง Outer Ring Road 
และการสร้าง Local Road ซึ่งเป็นทางที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโครงการตาม 
สัญญาสัมปทาน การกระทําและการแทรกแซงดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติไม่ชอบตาม
สนธิสัญญา ก่อให้เกิดผลเสมือนการเวนคืนการลงทุนของเอกชนโดยไม่มีค่าตอบแทน  
ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม มีการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนเป็นการไม่ให้ความคุ้มครองการลงทุนของคนชาติคู่สัญญาของสนธิสัญญา  
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้คัดค้านในฐานะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
ตามสนธิสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่า โดยที่การระงับข้อพิพาทโดย 
วิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ผู้คัดค้านเสนอต่ออนุญาโตตุลาการไม่ได้เกิดจากการตกลงของ
คู่สัญญาสัมปทานตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เกิดจาก
การที่ผู้คัดค้านเขา้มาลงทุนในประเทศไทย และได้รับความคุ้มครองให้มีการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการที่ได้ตกลงไว้ในสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๕  
นอกจากนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ด. หรือบริษัท ท. กับผู้ร้องที่ ๓ ซึ่งเป็น 
คู่สัญญาสัมปทานไม่ได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง ที่ได้ให้ไว้แก่กัน จึงเห็นได้ว่า  
ข้อพิพาทที่ผู้คัดค้านเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการโต้แย้งเกี่ยวกับ
สัญญาสัมปทานระหว่างคู่สัญญาสัมปทานแต่อย่างใด หากแต่ เป็นกรณีที่ผู้คัดค้าน 
ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัท ท. คู่สัญญาสัมปทานของผู้ร้องที่ ๓ โต้แย้งเกี่ยวกับ
สัญญาสัมปทานโดยอ้างสิทธิในฐานะนักลงทุนตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่ผู้ร้องที่ ๑ กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้ไว้แก่กันเท่านั้น  ดังนั้น  
ข้อพิพาทที่ผู้คัดค้านยื่นต่ออนุญาโตตุลาการให้วินิจฉัยชี้ขาดจึงไม่ใช่ข้อพิพาทอันเกิดจาก
การมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การที่ผู้ร้องทั้งสามร้องขอให้ศาลปกครอง
พิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องที่ ๑ กับ 
ผู้คัดค้าน จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
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วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องคดีนี้ไว้พิจารณา  
และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์ว่า  เมื่อข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องที่ ๑ กับผู้คัดค้าน  
เป็นกรณีที่ผู้คัดค้านกล่าวหาว่าผู้ร้องที่ ๑ ได้มีการกระทําและการแทรกแซงทําให้ 
มีผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก จึงเป็น  
การปฏิบัติที่ไม่ชอบตามสนธิสัญญา ก่อให้เกิดผลเสมือนการเวนคืน การลงทุนของเอกชน
โดยไม่มีค่าตอบแทน และมีการกระทําโดยเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการไม่ให้ความคุ้มครอง
การลงทุนของคนชาติคู่สัญญาตามสนธิสัญญา ซึ่งค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านอ้างได้คิดคํานวณจาก
ค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานทางหลวง ระหว่างผู้ร้องที่ ๓ กับบริษัท ด. จึงเป็นเรื่องที่
กล่าวหาว่าผู้ร้องที่ ๑ กระทําการโดยใช้อํานาจทางปกครองโดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ผู้คัดค้าน
ได้รับความเสียหาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ไม่ว่าผู้คัดค้านจะเสนอข้อพิพาทโดยอาศัย 
สัญญาสัมปทานทางหลวง หรืออาศัยข้อพิพาทตามสนธิสัญญา ศาลปกครองก็มีอํานาจ
พิจารณาและสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๙ และ
มาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไม่มีสาระหรือประเด็นที่
จะต้องไปพิจารณาว่า อนุญาโตตุลาการนั้นจะเป็นอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ. 
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรืออนุญาโตตุลาการโดยอาศัยสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือไม่  เมื่อมูลคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่า ข้อพิพาทนี้
ผู้คัดค้านกล่าวหาผู้ร้องที่ ๑ ได้กระทําการโดยมิชอบ ปฏิบัติต่อผู้คัดค้านโดยไม่เป็นธรรม
และไม่เหมาะสมอันเป็นการกระทําละเมิด รวมทั้งการแทรกแซงโดยใช้อํานาจรัฐของผู้ร้องที่ ๑ 
ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้คัดค้าน ทําให้ผลตอบแทนการลงทุนลดลงโดยแตกต่างจาก
ผลตอบแทนที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนลงทุน แม้จะกล่าวอ้างว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาก็ตาม แต่เนื้อแท้ของข้อหาเป็นเรื่องที่ ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ชดใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งเรื่องนี้หากผู้คัดค้านมิได้ เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ  
การเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องฟูองต่อศาลปกครอง เพราะเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอํานาจ  
ศาลปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และผู้คัดค้าน 
ไม่สามารถนําไปฟูองต่อศาลใดๆ ศาลปกครองจึงเป็นศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
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ข้อพิพาทที่เสนออนุญาโตตุลาการนั้นโดยมิต้องไปคํานึงว่าอนุญาโตตุลาการจะเป็นการ
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการหรือ 
โดยสนธิสัญญา แต่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแต่เพียงว่า คณะอนุญาโตตุลาการนี้จัดตั้งขึ้น
โดยสนธิสัญญา มิได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ตาม พ.ร.บ. 
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมิได้พิจารณาข้อพิพาทที่แท้จริงที่มีการบิดเบือน 
ให้อยู่ในอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญา และเป็นประเด็นสําคัญที่ 
ผู้ร้องทั้งสามได้นํามาเป็นเหตุในการยื่นขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
ตามสนธิสัญญานี้ สําหรับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในเรื่องนี้ มูลเหตุเริ่มต้น 
เกิดจากสัญญาสัมปทานระหว่างผู้ร้องที่ ๓ กับบริษัท ด. ผู้รับสัมปทาน ซึ่งมีผู้ร้องที่ ๒  
เป็นผู้กํากับดูแลผู้ร้องที่ ๓ โดยผู้คัดค้านได้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท ด. 
เรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมูลคดีที่แท้จริงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ  
ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเกี่ยวพันเป็น  
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง จึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของ
ศาลปกครอง ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) อีกทั้ง
แม้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยในบริษัท ด. ที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานทางหลวงฯ  
กับผู้ร้องที่ ๓ ไม่ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยสิทธิตาม 
สัญญาสัมปทานทางหลวงฯ เนื่องจากผู้คัดค้านไม่ได้เป็นคู่สัญญากับผู้ร้องที่ ๓ ที่จะมีสิทธิ
เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๑๑ แต่ผู้คัดค้านได้หลีกเลี่ยงโดยเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือขอให้
วินิจฉัยชี้ขาดตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ผู้คัดค้านกลับเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ร้องที่ ๑ โดยอาศัยสิทธิตาม
สัญญาสัมปทานทางหลวงฯ อ้างว่า ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงและการละเลย  
ต่อหน้าที่ของผู้ร้องที่ ๑ ที่มีต่อผู้คัดค้าน ทําให้มูลค่าการลงทุนและความคาดหวังในการลงทุน
ของผู้คัดค้านที่จะได้รับจากสัญญาสัมปทานนั้นเป็นฐานในการคิดคํานวณค่าเสียหาย  
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวจึงต้องพิจารณาจากสนธิสัญญาฯ และสัญญา 
สัมปทานทางหลวงฯ ประกอบกัน จะพิจารณาแยกต่างหากจากกันไม่ได้ เพราะการเรียกร้อง
โดยอ้างสนธิสัญญาฯ นั้นจะกระทําโดยปราศจากการอ้างถึงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ไม่ได้ 
แม้ข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่ใช่คดีพิพาทที่อาศัยสิทธิตามสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ โดยตรง 
แต่ข้อพิพาทนั้นมีความเกี่ยวพันและเกี่ยวเนื่องกับสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ อันเป็น
สัญญาทางปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) โดยในความ



๓๕๓ 

 

 

จริงแล้วคดีนี้เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่างผู้ร้องที่ ๓ กับผู้คัดค้าน  
และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเพราะเป็นการโต้แย้งการปฏิบัติตาม  
สัญญาสัมปทานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคู่สัญญาสัมปทาน
โดยตรงเท่านั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าข้อพิพาทที่ผู้คัดค้านเสนอต่อ 
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน 
ระหว่างคู่สัญญาสัมปทานหากแต่เป็นกรณีที่ผู้คัดค้านซึ่งมีฐานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้น...ดังนั้น 
ข้อพิพาทที่ผู้คัดค้านยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการให้วินิจฉัยชี้ขาดจึงไม่ใช่ข้อพิพาทอันเกิดจาก
การมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่า  
ผู้คัดค้านเป็นเพียงผู้ถือหุ้นมิใช่คู่สัญญาสัมปทาน โดยมิได้พิจารณาว่าผู้คัดค้านเป็น 
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําของหน่วยงานทางปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ และการบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น 
ต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ด้วย  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง 
ให้ยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําร้องของผู้ร้องทั้งสามไว้พิจารณาและ
พิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการมีคําร้องนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้คัดค้านในฐานะผู้เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคู่สัญญากับผู้ร้องที่ ๓ ตามสัญญา
สัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – 
ดอนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๒ อ้างเหตุในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการว่า  
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงและการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ ร้องที่ ๑ ที่มีต่อ 
ผู้คัดค้าน ทําให้มูลค่าการลงทุนและความคาดหวังในการลงทุนของผู้คัดค้านที่ได้รับจาก
สัญญาสัมปทานทางหลวงฯ เสียหาย และเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองให้มีการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์ 
สาธารณรัฐ เยอรมนี  คํ าชี้ ขาดข้อพิพาทดังกล่ าวจึ ง เป็นคํ าชี้ ขาดข้อพิพาทของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศเกี่ยวกับสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการถ้อยที 
ถ้อยคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. ๒๕๐๔ และสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมิใช่คําชี้ขาดข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
ตามสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต  
ตอนดินแดง – ดอนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๒ ศาลปกครองจึงมิใช่ศาลที่มีเขตอํานาจที่จะรับคําร้องนี้ 
ไว้พิจารณาตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  



๓๕๔ 

 

 

คดีตามคําร้องนี้จึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๖) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และด้วยเหตุตามที่ที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไปข้างต้น ประกอบกับคดีนี้ผู้ร้องทั้งสามยื่นคําร้อง
ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีตามคําร้องของผู้ร้องทั้งสาม
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการคัดค้านคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ มิใช่คดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง 
หรือคําสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญตัิดังกล่าว และมิใช่คดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ดังที่ผู้ร้องทั้งสามกล่าวอ้างแต่อย่างใด คดีตามคําร้องของผู้ร้องทั้งสามจึงไม่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและจําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
 



๓๕๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๙๑๕/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท รัตน (๑๙๙๒)  จํากัด  ที่ ๑          ผู้ฟูองคดี 
  บริษัท เสียงยนต์อิเล็คทริค  จํากัด  ที่ ๒ 

  การไฟฟูาส่วนภูมิภาค        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ 
        มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

  ผู้ฟูองคดีทั้งสองประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีทางสายแก่สมาชิก
ฟูองว่า หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าบ ารุงเสาไฟฟูาและค่าธรรมเนียมในการอนุญาตพาด
สายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับเสาไฟฟูาของผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ที่ คน. ๑๑๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตพาดสายส่งสัญญาณ 
วิทยุโทรทัศน์กับเสาไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคที่ขอพาดโดยเอกชนโดยตรง ลงวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แต่โดยที่หนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ที่ คน. ๑๑๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ฯ ที่เป็นเหตุแห่งการฟูอง
คดีน้ีซึ่งยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอกหน่วยงานทางปกครอง ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ
หรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสอง หรือผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา
อนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ตามหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้ฟูองคดีทั้งสองก็ยังไม่มี
สิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 

 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการ
เคเบิลทีวีทางสายแก่สมาชิกฟูองว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดี
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้พาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับ  
เสาไฟฟูาของผู้ถูกฟูองคดี ตามหนังสือของผู้ถูกฟูองคดี ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยไม่มี



๓๕๖ 

 

 

ข้อบังคับของคณะกรรมการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้อํานาจแก่ผู้ถูกฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีจึง
กระทําการนอกเหนอือํานาจหรอืไมถู่กต้องตาม พ.ร.บ. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีได้กําหนดอัตราค่าบํารุงเสาไฟฟูา
และค่าธรรมเนียมในการอนุญาตพาดสายส่ง โดยให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองต้องชําระราคาสูงกว่า
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีเหตุผล อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้ง
ผู้ถูกฟูองคดียังเรยีกเก็บค่าสมทบการกอ่สร้างปรับปรงุเสาไฟฟูาเพ่ิมเติมอีก ซึ่งเป็นการสรา้งภาระ
ให้เกิดกับผู้ฟูองคดีทั้งสองจนเกินสมควร  ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
เพิกถอนคําสั่ง และงดการจัดเก็บค่าบริการหรือค่าบํารุงเสาไฟฟูา ค่าธรรมเนียมอนุญาต 
ค่าประกัน และค่าสมทบจากการพาดสายเคเบิลทีวีของผู้ฟูองคดีทั้งสองและผู้ประกอบการ
เคเบิลทีวีทั่วไปทันทีหรือภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรนับแต่วันที่มีคําพิพากษา   
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การขอพาดสายเคเบิลทีวีกับ 
เสาไฟฟูาเป็นภาระหน้าที่ระหว่างผู้ฟูองคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟูองคดีตามข้อตกลงแห่งสัญญา 
อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง แม้ผู้ฟูองคดีทั้งสองจะอ้างการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการพิจารณาอนุญาตของผู้ถูกฟูองคดี แต่หลักเกณฑ์ดงักล่าวเปน็เพียงการกาํหนดใหเ้จ้าหนา้ที่
ที่เกี่ยวข้องนํามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณา และอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาที่จะ
ผูกพันระหว่างกัน ข้อพิพาทดังกล่าวจึงมิได้เป็นการใช้อํานาจทางปกครองหรือเป็นสัญญา 
ทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ   
  ผู้ ฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่  ๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สิน
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคตาม พ.ร.บ. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ถือว่าเป็นการ
ดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นคดีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมี
คําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคําฟูองไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองประกอบกิจการ
เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีทางสายแก่สมาชิกฟูองว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้พาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
กับเสาไฟฟูาของผู้ถูกฟูองคดี ตามหนังสือของผู้ถูกฟูองคดี ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
โดยไม่มีข้อบังคับของคณะกรรมการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้อํานาจแก่ผู้ถูกฟูองคดี  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงกระทําการนอกเหนืออํานาจหรือไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 



๓๕๗ 

 

 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีได้กําหนดอัตรา
ค่าบํารุงเสาไฟฟูาและค่าธรรมเนียมในการอนุญาตพาดสายส่ง โดยให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองต้อง
ชําระราคาสูงกวา่หนว่ยงานราชการหรือรฐัวสิาหกจิโดยไม่มเีหตผุล อันเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งผู้ถูกฟูองคดียังเรียกเก็บค่าสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเสาไฟฟูา
เพ่ิมเติมอีก ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟูองคดีทั้งสองจนเกินสมควร  ขอให้ศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีเพิกถอนคําสั่ง และงดการจัดเก็บค่าบริการหรือค่าบํารุงเสาไฟฟูา 
ค่าธรรมเนียมอนุญาต ค่าประกัน และค่าสมทบจากการพาดสายเคเบิลทีวีของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
และผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วไปทันทีหรือภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรนับแต่วันที่มีคําพิพากษา  
กรณีเป็นการฟูองว่าหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราค่าบํารุงเสาไฟฟูาและค่าธรรมเนียมในการ
อนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับเสาไฟฟูาของผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค ที่ คน. ๑๑๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตพาดสายส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับเสาไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคที่ขอพาดโดยเอกชนโดยตรง 
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  สําหรับหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ที่ คน. ๑๑๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ซึ่งยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอกหน่วยงานทางปกครอง 
ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสอง หรือผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากหลักเกณฑ์
และวิธีการในการพิจารณาอนุญาตพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ตามหนังสือฉบับดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองก็ยังไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นพ้องด้วยในผล   
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา  
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ    
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์   
นายเกษม คมสัตย์ธรรม  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
 



๓๕๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัคร                                    ผู้ฟูองคดี 

  นางจํานงค ์ ดําเนินชาญวนชิย์  ที่ ๑ 
  นางสาวนดิา  ดําเนินชาญวนิชย์  ที ่๒                           ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ 
  ตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม) 
   พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๑๐ 
        และมาตรา ๑๒) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕๗) 

  การที่ผู้ฟูองคดีออกค าสั่งลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียกให้นาย ป. 
ช าระเงินค่าสินไหมทดแทนจ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๑๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟูองคดีอาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และขายทอดตลาด
ตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการ
ก าหนดมาตรการหน่ึงเพ่ือให้ได้รับช าระเงินโดยครบถ้วน แต่ถ้าผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ฟูองคดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยังมีข้อขัดข้อง 
ในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟูองคดี  
ที่จะใช้สิทธิทางศาล  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ป. ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน และผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย ป. 
ไม่ช าระเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดีเช่นกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดี  
มีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งทางปกครองของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีในฐานะเจ้าหน้ีในมูลละเมิดจึงมีความจ าเป็นต้อง
ใช้สิทธิทางศาล เพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งทางปกครอง
ของผู้ฟูองคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่ใช้เงิน
หรือส่งมอบทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ฟูองคดี และศาลมีอ านาจออกค าบังคับได้ตามที่ก าหนดใน
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มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม 
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ป. แล้ว ตั้งแต่
วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงความตายของนาย ป. เจ้ามรดกตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์แล้ว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับค าฟูองเช่นน้ีไว้พิจารณาได้ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีโดยนาย ป. ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางสมัครในขณะนั้น ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินก่อสรา้งที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาํบลบางสมัครโดยวิธีพิเศษ 
ประกอบด้วยนาย ป. เป็นประธานกรรมการ นาย ร. นาย ค. นาย ม. และนาย ฉ. เป็นกรรมการ  
ต่อมา ผู้ฟูองคดีโดยนาย ป. ได้ซื้อที่ดินระวาง ๕๑๓๖ II ๑๐๙๘ เลขที่ดิน ๗๙๘ ที่ดินระวาง 
๕๑๓๖ II ๑๐๙๘ เลขที่ดิน ๑๒๓ ที่ดินระวาง ๕๑๓๖ II ๑๐๙๘ เลขที่ดิน ๗๙๗ และที่ดิน
ระวาง ๕๑๓๖ II ๑๐๙๘ เลขที่ดิน ๗๙๖ ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากนาง น. ราคา ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดังกล่าวเสนอ 
ซึ่งเป็นการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาแพงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติที่ควรมีราคาซื้อขายไม่เกิน 
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงเห็นสมควรให้นาย ป. รับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีร้อยละ ๕๐ ของจํานวนค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้คณะกรรมการคนอื่นรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ เหลือตามส่วนของตน 
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีจึงได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ สั่งให้นาย ป. กับพวก ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ฟูองคดี นาย ป. กับพวกอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ฟูองคดี และผู้ฟูองคดีเห็นพ้องด้วย 
แต่นายอําเภอบางปะกงและผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เห็นพ้องด้วย ผู้ฟูองคดีจึงมี
คําสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สั่งให้นาย ป. กับพวก ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี
ตามจํานวนที่แต่ละคนต้องรับผิด  ต่อมา นาย ป. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
โดยยังมิได้ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี  ขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งให้  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองซึ่งเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย ป. ร่วมกันชดใช้เงินค่าเสียหาย
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ให้แก่ผู้ฟูองคดีแทนนาย ป. เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ต่อปีของต้นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ฟูองคดี
ออกคําสั่งให้นาย ป. ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากกรณีเป็นเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายโดยยังมิได้ชําระเงินให้ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงแจ้งให้
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ป. ชําระเงินแทน แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ไม่ยอมชําระเงินให้ผู้ฟูองคดีภายในเวลาที่กําหนด ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองคดีนี้ แต่เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดําที่ 
๒๕/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๑๖๕/๒๕๕๑ ของศาลปกครองระยอง ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในคดีดังกล่าว
ได้แถลงต่อศาลด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็นหนังสือว่านาย ป. ได้ถึงแก่ความตายแล้ว 
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่า นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น การนําคดีนี้มาฟูองเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพ่ือเรียกร้องให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ป. แทนเจ้ามรดก จึงเป็นการฟูองคดี
เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ป. อันเป็นการต้องห้าม 
มิให้ฟูองร้องตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลไม่อาจ
ออกคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระเงินแทนนาย ป. ตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืนค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  แม้ว่าเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรกในคดีหมายเลขดําที่ ๒๕/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๑๖๕/๒๕๕๑ ของศาลปกครองระยอง 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในคดีดังกล่าวได้แถลงต่อศาลด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็นหนังสือว่านาย ป. 
ได้ถึงแก่ความตายแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานการตายของนาย ป. ว่าได้ตายแล้วจริง
หรือไม่ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าในวันดังกล่าวผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ป.  
ต่อมา เมื่อนาย ค. ได้ยื่นคําแถลงต่อศาลฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขอส่งสําเนา 
ใบมรณบัตรการตายของนาย ป. และศาลได้มีหมายแจ้งคําสั่งศาลฉบับลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ส่งสําเนาใบมรณบตัรของนาย ป. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัคร 
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้รับหมายแจ้งคําสั่งศาลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงย่อมถือว่า 
ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ป. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐  ดังนั้น 
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การที่ผู้ฟูองคดีฟูองคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการฟูองคดีภายในกําหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การที่นาย ป. ประธานกรรมการการจัดซื้อ
ที่ดินก่อสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัครโดยวิธีพิเศษ ได้เสนอซื้อที่ดินจาก
นาง น. ในราคา ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาแพงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ 
ที่ควรมีราคาซื้อขายไม่เกิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย
คิดเป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีจึงได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ สั่งให้
นาย ป. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีร้อยละ ๕๐ ของจํานวนค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ต่อมา นาย ป. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยยังมิได้
ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี  ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง  
ซึ่งเป็นทายาทของนาย ป. ร่วมกันชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีแทนนาย ป. เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
ตามนัยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
และโดยที่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษย่อมรวมถึงหน้าที่ที่จะต้อง
ตรวจสอบราคาที่ซื้อขายกันตามปกติของที่ดินที่มีผู้เสนอขายด้วย การที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  
ผู้ฟูองคดีโดยนาย ป. เป็นประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัครในขณะนั้น
ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนาง น. แพงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติของที่ดินแปลงดังกล่าว 
เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการฟูองว่า 
นาย ป. ซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดซื้อโดยวิธี พิเศษและกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบราคาที่ซื้อขายกันตามปกติของที่ดินแปลงดังกล่าว  
ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  อย่างไรก็ตาม กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟูองคดีเป็น 
ผู้มีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครองหรือไม่ ปัญหานี้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
เห็นว่า การที่ผู้ฟูองคดีออกคําสั่งลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียกให้นาย ป. ชําระเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนจํานวน ๑ ,๖๐๐ ,๐๐๐ บาท เป็นการใช้อํานาจตามมาตรา ๑๒  
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แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟูองคดีอาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และขายทอดตลาด
ตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการ
กําหนดมาตรการหนึ่งเพ่ือให้ได้รับชําระเงินโดยครบถ้วน แต่ถ้าผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ฟูองคดี  
ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยังมีข้อขัดข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟูองคดีที่จะใช้ 
สิทธิทางศาล  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ป. ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
และผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย ป. ไม่ชําระเงิน  
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดีเช่นกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีมีข้อขัดข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครอง
ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีในฐานะเจ้าหนี้ในมูลละเมิดจึงมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล 
เพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่ตามคําสั่ งทางปกครองของผู้ฟูองคดี  
โดยขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่ใช้เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ฟูองคดี และศาลมีอํานาจออกคําบังคับได้ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  เมื่อพยานหลักฐานในสํานวนคดีนี้รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองชั้นต้นจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีครั้ งแรก คดีหมายเลขดํา 
ที่ ๒๕/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๑๖๕/๒๕๕๑ ที่นาย ป. กับพวกทั้งห้าคนฟูองขอให้ศาล 
เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้เงินค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือละเมิดอันเกิดจากการที่ผู้ฟูองคดีทั้งห้าปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษและกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษด้วยความประมาทเลิน เล่ออย่างร้ายแรง  
เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัครซื้อที่ดินจากนาง น. แพงกว่าที่ซื้อขายกัน
ตามปกติของที่ดิน นาย ค. ได้ยื่นคําแถลงเป็นหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และแถลง
ด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็นหนังสือว่านาย ป. ถึงแก่ความตายแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๐ และจะดําเนินการติดต่อให้ทายาทของนายน ป. ยื่นคําขอเข้ามาแทนที่ต่อไป  
แม้นาย ค. จะแถลงเป็นหนังสือและด้วยวาจา โดยมิได้มีสําเนาใบมรณบัตรของนาย ป.  
มาแสดงตอ่ศาลด้วย แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ใดๆ ที่เป็นเหตุให้วิญญูชนเกิดความสงสัยว่า
นาย ค. แถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีในคดีนี้ได้รู้หรือควรรู้
ถึงความตายของนาย ป. แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดี 
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นําคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่นฟูองคดี 
เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ป. เจ้ามรดก
ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว  
ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองเช่นนี้ไว้พิจารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองคดีนี้ ไว้ พิจารณาและสั่ ง ให้จํ าหน่ายคดีออกจากสารบบค วามและ 
คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดีนั้น ชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  
นายวิษณุ วรัญญู  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๔/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายสงวน  ดํารงไทย  ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๘๙ คน                 ผู้ฟูองคดี 

  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ที่ ๑  
  นายยุทธนา  ทัพเจริญ  ที่ ๒  
  นายจรัสพันธ์  วัชโรทัย  ที่ ๓                                      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๖๖)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๘  
     วรรคสอง)  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕)  
พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๖  
     มาตรา ๙ มาตรา ๓๘)  
พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  
     (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕)  
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
     (ข้อ ๗๕ ข้อ ๗๗ ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)  

  ค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในขณะที่ศาลมีค าสั่งให้รอการพิจารณา 
ไว้ชั่วคราวในระหว่างด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการใช้สิทธิทางศาลและเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 
ศาลปกครองซึ่งเป็นศาลที่รับค าฟูองไว้พิจารณาย่อมมีอ านาจที่จะพิจารณามีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอดังกล่าวได้ 
 
  ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบ
เก้าคนประกอบอาชีพค้าขายในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๑ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้มีประกาศรวม 
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๕ ฉบับ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนไปลงนามในสัญญาเช่าและชําระค่าเช่า  
ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนเห็นว่า การออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และขัดต่ออํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และอัตราค่าเช่า
ตามประกาศเป็นอัตราค่าเช่าที่สูงเกินสมควร ไม่เป็นธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๒, ๑๒, และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามรวมทั้งบริวาร
ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามกระทําการรบกวนการครอบครองและการขายสินค้าของ 
ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนในตลาดนัดจตุจักรก่อนศาลมีคําพิพากษา  
  ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนมีคําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา สรุปได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามได้ออกประกาศและ
ออกเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายในตลาดนัดจตุจักรในวันเสาร์ – อาทิตย์ ว่า มีแผงค้า 
ที่ไม่ได้ชําระค่าเช่า และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญากับแผงค้าดังกล่าวแล้ว ให้ประชาชน
และบุคคลที่สนใจเข้าดูแผงค้าและจองสิทธิการเป็นผู้เช่าแผงค้ากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทันที  
และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนทราบว่า 
ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการยกเลิกสัญญากับผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนและผู้ค้า 
ที่ค้างชําระทั้งหมด พร้อมทั้งให้ดําเนินการคัดเลือกผู้ค้าที่ลงทะเบียนเช่าไว้ให้ได้รับสิทธิ  
ทําสัญญาโดยตรง เพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน 
ขอให้ศาลกําหนดอัตราค่าเช่าแผงค้าตามที่ศาลเห็นสมควรให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน
ชําระให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเมื่อผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อย
แปดสิบเก้าคนได้ชําระค่าเช่าแผงค้าดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามกระทําการใดๆ 
บอกเลิกการเช่าแผงค้า รบกวนการค้าขาย และฟูองร้องกับผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนแล้ว เห็นว่า คดีนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และที่ ๓ ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลโดยเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม และศาลปกครองชั้นต้นได้มีความเห็นเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
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ระหว่างศาลส่งไปยังศาลยุติธรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติที่บัญญัติให้ศาลที่รับคําฟูอง 
รอการพิจารณาไว้ก่อนนั้น มีความหมายเพียงไม่ให้ศาลที่รับคําฟูองพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
เท่านั้น และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณีในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เข้าดําเนินกิจการ
ตลาดนัดจตุจักรเป็นการดําเนินการที่น่าจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ 
ถือได้ว่าคําฟูองของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนมีมูล การเรียกเก็บค่าเช่าและ 
การยกเลิกสัญญาเช่าเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อย
แปดสิบเก้าคนต่อไป และก่อให้เกิดปัญหาที่ยากแก่การแก้ไขได้ และจากการไต่สวนข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าจากผู้ค้าส่วนใหญ่ที่ยินยอมชําระค่าเช่า
ในอัตราที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กําหนด และหากศาลมีคําพิพากษาว่าการกําหนดค่าเช่าของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นไปโดยชอบ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิเก็บค่าเช่าตามอัตราที่กําหนด 
ในภายหลังได้ จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
  ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งให้กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนด้วยการให้
ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน ทั้งที่ถูกบอกเลิกสัญญาแล้วและที่ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญา 
มีสิทธิประกอบกิจการค้าในตลาดนัดจตุจักรต่อไปโดยชําระค่าเช่าที่ค้างชําระและค่าเช่า
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในอัตราที่ผู้ฟูองคดีแต่ละคนเคยชําระ
ให้แก่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ทั้งนี้ จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เป็นอย่างอื่น  
  ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่กําหนดมาตรการหรอืวิธกีารคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา ความว่า 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคําร้องขอให้ศาลชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  
โดยเห็นว่า คดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม และศาลปกครองชั้นต้น
ได้ส่งเรื่องไปยังศาลยุติธรรมเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจศาลแล้ว จึงต้องรอการพิจารณาคดีไว้ก่อน 
ซึ่งมีผลทําให้ศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ได้ในระหว่างการพิจารณาจนกว่า
จะมีการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลแล้ว  ดังนั้น คําสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
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จึงเป็นกระบวนพิจารณาขั้นตอนหนึ่งของศาลก่อนมีคําพิพากษา ขอให้ศาลปกครองสูงสุด  
มีคําสั่งกลับคาํสั่งของศาลปกครองชัน้ตน้ เป็นยกคําร้องขอใหศ้าลกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน  
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยื่นคําขอเพ่ิมเติมอีกสองฉบับ ฉบับแรก ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่ง 
และฉบับที่สอง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน
วางเงินประกันความเสียหายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อศาล คนละ ๗๖๕,๖๑๑.๓๒ บาท  
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  คําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธกีารคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งคําร้องขอกรณี
ดังกล่าวถือเป็นคําฟูองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ 
ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนใช้สิทธิฟูองหน่วยงานทางปกครองให้รับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือละเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และขอให้ศาล
กําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน
เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา อันเป็นการใช้สิทธิทางศาลและเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไว้  ดังนั้น แม้ว่าในระหว่างดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินจิฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นต้น
ซึ่งเป็นศาลที่รับคําฟูองไวพิ้จารณาจะตอ้งรอการพิจารณาคําขอวิธกีารชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้ก่อน 
ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนยื่นคําร้องขอก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
ต่อศาลปกครองชั้นต้น เพ่ือให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา อันเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดทีั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนใช้สิทธิทางศาล ซึ่งเป็นสิทธิ
ที่มาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไว้ 
การใช้สิทธิทางศาลดังกล่าวของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนจึงย่อมได้รับความคุ้มครอง 
และผูกพันศาลในการใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญนี้ 
และศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่รับฟูองไว้พิจารณาย่อมมีอํานาจมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของ 
ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนได้ คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ศาลสมควร  
มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด  ๆเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ตามคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าหรือไม่ นั้น เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหาย
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ของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนเป็นผลจากการขึ้นค่าเช่าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
แม้การที่ศาลไม่กําหนดวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนตามคําขอ อาจเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ 
ดําเนินการยกเลิกสัญญากับผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน รวมทั้งคัดเลือกผู้ค้า  
ที่ลงทะเบียนเช่าแผงไว้ให้ได้รับสิทธิทําสัญญาแทนผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนได้ก็ตาม 
แต่ในการดาํเนินกิจการบริหารพ้ืนที่เช่าตลาดนัดจตุจักรของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะดําเนินการไปได้ 
ต้องมีการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่า และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่สามารถชําระ  
ค่าเช่าในอัตราใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ และหากผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนเห็นว่าค่าเช่า
ในอัตราใหม่สูง รายได้ไม่คุ้มกับค่าเช่า ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนมีสิทธิที่จะไม่เข้า
ทําสัญญาเช่าได้  อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนมิได้แสดงให้ศาลเห็นว่า  
ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าในอัตราใหม่อย่างไร 
แต่หากศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคําขอของผู้ฟูองคดีทั้ งเจ็ดร้อย
แปดสิบเก้าคนอาจเป็นเหตุให้ผู้ค้ารายอื่นกระทําตามและเป็นผลให้รายได้ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ที่จะนําไปใช้เพ่ือกิจการรถไฟเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนต้องเสียไป  อีกทั้ง  
หากศาลพิพากษาให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนชนะคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐย่อมต้องคืนเงินค่าเช่าส่วนที่ชําระไว้เกินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน 
เมื่อชั่งน้ําหนักความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนกับข้อขัดข้อง
ในการบริหารจัดการตลาดนัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งจําต้องอาศัยเงินรายได้จากค่าเช่า
แผงค้าแล้ว กรณีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองหรือ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน 
ส่วนคําขอของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน
วางเงินประกันความเสียหายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อศาล คนละ ๗๖๕,๖๑๑.๓๒ บาท นั้น 
เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์คําขอของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อย
แปดสิบเก้าคนวางเงินประกันความเสียหายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อศาล คนละ ๗๖๕,๖๑๑.๓๒ บาท  
มลีักษณะเป็นคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา  
แต่เมื่อคําขอดังกล่าว มิใช่ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ  
ในศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้  
ส่วนคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว



๓๖๙ 

 

 

ก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ นั้น เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วว่า กรณียังไม่มีเหตุเพียงพอ
ที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน  
การพิพากษาตามคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน คําขอให้ศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์  
จึงไม่จําต้องพิจารณา  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคน
ทั้งที่ถูกบอกเลิกสัญญาแล้วและที่ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญา มีสิทธิประกอบกิจการค้า 
ในตลาดนัดจตุจักรต่อไป โดยชําระค่าเช่าที่ค้างชําระและค่าเช่าตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไปให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในอัตราที่ผู้ฟูองคดีแต่ละคนเคยชําระให้แก่กรุงเทพมหานคร
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ทั้งนี้ จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคําขอของผู้ฟูองคดี
ทั้งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคนที่ขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง 
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
  องค์คณะ  นายสมชาย เอมโอช  นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม   
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  
 
 



๓๗๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายวิชัย  คะเซ็นแก้ว            ผู้ฟูองคดี 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ  ที่ ๑   
  องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ  ที่ ๒     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ 
การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง    
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๙)   
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๐
       วรรคสอง มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕) 

  ค าสั่ งของผู้ ถูก ฟูองคดีที่  ๑ ที่ สั่ ง ให้ผู้ ฟูองคดี พ้นจากต าแหน่ง          
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญเป็นค าสั่งทางปกครอง ถ้าผู้ฟูองคดี     
ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว ผู้ฟูองคดีชอบที่จะอุทธรณ์ค าสั่งโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่        
ผู้ท าค าสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๔๕ แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์จากผู้ฟูองคดีใน    
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ปรากฏว่าผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้ง
เหตุจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบหกสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับค าอุทธรณ์ จึงถือว่าวันที่ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ 

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งให้   
ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คําสั่งต่อ         
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
แจ้งเหตุผลที่มีคําสั่งให้ผู้ ฟูองคดีทราบว่า การกระทําของผู้ฟูองคดีเป็นปฏิปักษ์ต่อ           



๓๗๑ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชน ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและ
หวาดระแวงตอ่การบรหิารงานของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ หากให้ผู้ฟูองคดีดํารงตาํแหนง่อยู่ตอ่ไป 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และแจ้งว่าหากผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง
ดังกล่าว ให้ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งเดิม หากไม่สามารถให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิม ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ฟูองคดีในอัตราเดือนละ ๑๒,๙๘๐ บาท นับแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันฟูอง และนับแต่วันฟูองจนถึงวันครบวาระในการดํารง
ตําแหน่งของผู้ฟูองคดี (วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๔๑๕.๘๑ บาท 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่สั่ง
ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ เป็นคําสั่งทางปกครอง        
แม้จะไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีกําหนดให้การพิจารณาอุทธรณ์มีกําหนดระยะเวลา
รวมเก้าสิบวัน ดังนั้น ผู้ ฟูองคดีจะมีสิทธินําคดีมาฟูองต่อศาลได้ต่อเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ดงักลา่วแล้ว เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวนัที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๕ อุทธรณ์คําสั่งต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ การที่ผู้ ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลเมื่อ        
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.จัดตัง้ศาลปกครองฯ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งเหตุผลที่มีคําสั่ง และแจ้งว่าหากผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับ
คําสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน  
นับจากวันที่ ได้รับหนังสือ  เป็นเพียงการแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์หรือโต้แย้ง           
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มิใช่เป็นการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยไม่ตัดสิทธิผู้ฟูองคดีที่จะนําคดีมาฟูองต่อ  
ศาลใหม่ เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์และไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งนี้  ภายในระยะเวลา         
การฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
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  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ ลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่ง
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา ๔๔ แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยยื่นหนังสืออุทธรณ์คําสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  และศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าหนังสือ      
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นเพียงการแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์หรือโต้แย้งตาม      
มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิใช่การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
นั้น ผู้ฟูองคดีไม่เห็นพ้องด้วย โดยเห็นว่าการแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์จะต้องแจ้งก่อนที่  
ผู้ฟูองคดีใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ เมื่อผู้ฟูองคดีใช้สิทธิตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันในการอุทธรณ์คําสั่ งแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๕         
โดยการพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้ฟูองคดีทราบผลการพิจารณาโดยไม่ชักช้า ประกอบ
กับหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ มีเนื้อหาเป็นการพิจารณา
คําอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟูองคดีไม่ต้องอุทธรณ์คําสั่งซ้ําอีก การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคําฟูองโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้  
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับ   
คําฟูองไว้พิจารณา และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามคําขอท้ายฟูองของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พรสําราญ เป็นคําสั่งทางปกครอง ถ้าผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคาํสั่งดงักล่าว ผู้ฟูองคดีชอบที่
จะอุทธรณ์คําสั่งโดยย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ 
แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน      
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองมี
กําหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองได้รับ      
คําอุทธรณ์ หากมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา   
ดังกล่าวได้ ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน          
ครบกําหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบกําหนดหกสิบวัน เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์จากผู้ฟูองคดี
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ปรากฏว่าผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือ      
แจ้งเหตุจําเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบหกสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับคําอุทธรณ์ จึงถือว่าวันที่ครบหกสิบวัน คือวันที่ ๒๒ 



๓๗๓ 

 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย   
ครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวัน 
โดยเริ่มนับวันแรกตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อ   
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟูองคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจาก      
สารบบความ โดยไม่ตัดสิทธิผู้ฟูองคดีที่จะนําคดีมาฟูองต่อศาลใหม่ เมื่อได้รับแจ้งผล    
การพิจารณาอุทธรณ์หรือนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์และ
ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนดกับทั้งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไปตามรูปคดี  
  องค์คณะ  นายนพดล  เฮงเจริญ  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์  นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ์ 
นายประวิตร  บุญเทียม  นายสมชัย  วัฒนการุณ 
 
 



๓๗๔ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายวนิัย  ชเูกลี้ยง              ผู้ฟูองคดี 

 หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฉลุง  ท่ี ๑ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฉลุง  ที่ ๒ 
  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลฉลุง  ที่ ๓       ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง) 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีค าสั่งลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครึ่งปีหลัง) 
แต่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง
ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เพ่ือร้องทุกข์ ซึ่งตามกฎหมายผู้มีอ านาจ 
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์อาจวินิจฉัยเรื่องทุกข์ได้ถึงระยะเวลาที่ขยายซึ่งเป็นก าหนดเวลา
เก้าสิบวัน ต่อมา ผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองทางไปรษณีย์ธรรมดา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลได้ลง
รับค าฟูองดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ อันมีก าหนดเวลาเพียงแปดสิบหกวัน 
กรณีจึงยังไม่พ้นก าหนดขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่กฎหมายก าหนด  
ถือได้ว่าผู้ ฟูองคดียังมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไข  
ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะก่อนน าคดีมาฟูองต่อศาล
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
แต่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อประธานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงนําคดี 
มาฟูองต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว เฉพาะส่วนที่ 
สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี 



๓๗๕ 

 

 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เฉพาะส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว การที่ผู้ฟูองคดี
ได้ยื่นคําฟูองทางไปรษณีย์ธรรมดา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลได้ลงรับคําฟูองไว้เมื่อวันที่  
๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีจึงยังไม่พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันตามที่กฎหมายกําหนดให้ 
ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงยังไม่อาจยื่นฟูองคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  

ผู้ฟูองคดีอุทธรณว์่า  การร้องทุกข์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดก่อนนําคดีมาฟูองต่อศาล ย่อมมีผลเป็นที่สุด 
ทางฝุายบริหาร คือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาจึงขาดเหตุผลและไม่อาจรับฟังได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา  
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครึ่งปีหลัง) แต่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟูองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้  
ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น 
หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด ซึ่งตามข้อ ๑๔๙  
วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์  ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ กําหนดว่า ให้คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๔๗ แต่ถ้ามีความจําเป็น  
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณา ได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย และวรรคสอง  
กําหนดว่า ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  
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ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  
แต่ทั้งนี้ ให้พิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้
เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วย และให้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดขยายเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจะได้ให้ข้อคิดเห็นหรือให้คําปรึกษา 
ให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว เห็นว่า ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เพ่ือร้องทุกข์กรณีคําสั่งดังกล่าว  
ซึ่งตามกฎหมายผู้มีอํานาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ได้จนถึงระยะเวลา 
ที่ขยายซึ่งเป็นกําหนดเก้าสิบวันดังกล่าว การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําฟูองโดยส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลได้ลงรับคําฟูองดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ จึงยังไม่พ้น
ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกําหนด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดี 
ยังมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะก่อนนําคดีมาฟูองต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองไว้พิจารณาได้  
 ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ ายคดี
ออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสมชาย เอมโอช  นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวอวยพร  ทองรักษ์                                             ผู้ฟูองคดี 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                              ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑))  
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๕ 
        วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

  คดีน้ีผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีมีค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟูองคดี 
มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดี แม้ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับค าอุทธรณ์เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟูองคดีรับราชการในหน่วยงาน
ของผู้ถูกฟูองคดีจึงสันนิษฐานได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวภาย  
ในวันเดียวกัน ซึ่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองได้รับค าอุทธรณ์ หากมีเหตุจ าเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์
ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
จึงจะขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบหกสิบวัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ถึงผู้ฟูองคดีแจ้งเหตุจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวัน 
ซึ่งเป็นการแจ้งเหตุจ าเป็นเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับค าอุทธรณ์ 
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจขยายออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดี
ได้ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดไว้แล้วและสามารถใช้สิทธิฟูองคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบก าหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรอืควรรู้ถงึเหตแุห่งการฟูองคดี และนับเป็นวันแรก



๓๗๘ 

 

 

ที่เริ่มใช้สิทธิฟูองคดีขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งต้องยื่นฟูอง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยไม่ต้องรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมายื่นฟูองขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามที่
กฎหมายก าหนด แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ถูกฟูองคดี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔  
แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ได้วินิจฉัยว่า ค าอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้น พร้อมแจ้งว่าหากประสงค์จะโต้แย้ง  
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ทราบค าวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ 
การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จึงยื่นฟูองคดีน้ี เห็นว่า ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่
และมีผลเป็นการยืนยันค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ในค าขอท้ายค าฟูองจะระบุแต่เพียงขอให้
ศาลเพิกถอนค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
โดยไม่ได้ระบุขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตาม แต่ในค าบรรยายฟูองของผู้ฟูองคดี
ได้โต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของ
ผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้น ประกอบกับผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองภายหลังได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีโดยมีความประสงค์ที่ต้องการ  
จะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองขอให้
ศาลเพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือ
แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีน าคดีมายื่นฟูองต่อศาล
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นวันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงรับค าฟูองที่ขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้  
  อน่ึง แม้ค าฟูองในคดีน้ีผู้ฟูองคดีจะมิได้ฟูองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ เป็นผู้ถูกฟูองคดีด้วยก็ตาม แต่ศาลปกครองชั้นต้น
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ก็อาจมีค าสั่งเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องสอด
ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จากกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และเบิกจ่ายเงิน
โดยฝุาฝืนต่อระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับความเสียหาย โดยให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕  
ของเงินจํานวนดังกล่าว คิดเป็นเงินจํานวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือ
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า  
ผู้ว่าราชการจังหวดัสกลนครได้วนิิจฉยัว่า คําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า
คําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์
ต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วั นที่ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับอุทธรณ์ ซึ่งเป็นระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ภายในวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อในวันดังกล่าวผู้ฟูองคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
จึงถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟูองคดี
จึงต้องฟูองคดตี่อศาลภายในเก้าสิบวนันับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
โดยไม่จําต้องรอผลการวินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้ถกูฟูองคดี ซึ่งแม้ต่อมาจะปรากฏข้อเท็จจรงิวา่ 
ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ก็ไม่ได้
มีผลทําให้กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นที่ผู้ฟูองคดีมีสิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองต้องเริ่มนับใหม่
นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด การที่ผู้ฟูองคดี 
ยื่นคําฟูองต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็น
การยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว  
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาในชั้นสั่งรับคําฟูองและชั้นแสวงหา
ข้อเท็จจริงซึ่งได้ดําเนินไปโดยผิดระเบียบ มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 



๓๘๐ 

 

 

  ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า  ผู้ฟูองคดี
ได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนคร แจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของ
ผูฟู้องคดีออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยจะครบกําหนดในวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ ฟูองคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่าการนับระยะเวลาการฟูองคดี 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  การที่ผู้ฟูองคดี
นําคดีมายื่นฟูองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นการยื่นฟูอง
เมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือลงวนัที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔  แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ไดว้ินจิฉัยวา่ คําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้น คําวินิจฉยั
อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมผีลเป็นการยืนยันคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ในคําขอท้ายคําฟูอง
ไม่ได้ระบุขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตาม แต่ในคําบรรยายฟูองของผู้ฟูองคดีได้โต้แย้งว่า
ไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้น 
ประกอบกับผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองภายหลังได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ย่อมเป็น  
ที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีโดยมีความประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดี  
ตามผลคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองขอให้ศาลเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์  
ศาลจึงรับคําฟูองที่ขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้ และศาลปกครองชั้นต้น
ก็อาจมีคําสั่งเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องสอด 
ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังขึ้น 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ 
 



๓๘๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท จัดหางานวีเนท จํากัด                                         ผู้ฟูองคดี 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ที่ ๑  
  อธิบดีกรมการจัดหางาน นายทะเบียนจัดหางานกลาง  ที่ ๒ 
  กรมการจัดหางาน  ที่ ๓                                           ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (คําร้อง
 อุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองบางข้อหาและคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
 ไว้พิจารณา และคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๙)  
   พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        (ข้อ ๗๐ และข้อ ๗๓ วรรคสอง) 

  คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาสามประเด็น ดังต่อไปนี้  
  ประเด็นที่หน่ึง ศาลปกครองสูงสุดสมควรมีค าสั่งทุเลาการบังคับตาม
ค าสั่งทางปกครองตามค าขอของผู้ฟูองคดีหรือไม่ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนว่า 
ผู้ฟูองคดีสามารถอุทธรณ์ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ของศาลปกครองชั้นต้นได้
หรือไม ่เห็นว่า เมื่อศาลปกครองชั้นตน้มีค าสัง่ยกค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง
ของผู้ฟูองคดี ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้วโดยผลของกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงไม่สามารถ
อุทธรณ์ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นต่อ
ศาลปกครองสูงสุดได้ ตามข้อ ๗๓ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับค าอุทธรณ์ในประเด็นน้ี
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ 
  ประเด็นที่สอง ผู้ฟูองคดีสามารถอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งหักหลักประกันของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๒ ของศาลปกครองชั้นต้นได้หรือไม่ เห็นว่า 
เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของ 



๓๘๒ 

 

 

ผู้ฟูองคดี ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้วโดยผลของกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงไม่สามารถ
อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับค าอุทธรณ์ 
ในประเด็นน้ีของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้เช่นกัน 
  ประเด็นที่สาม ผู้ ฟูองคดีน าคดีในส่วนที่ขอให้เพิกถอนค าสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟูองคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเกินกว่า
ก าหนดเวลาการฟูองคดีหรือไม่ และศาลปกครองสามารถรับค าฟูองในข้อหาดังกล่าว  
ไว้พิจารณาได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
อุทธรณ์ค าสั่งหักหลักประกันและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีจะน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้ ก็ต่อเมื่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมา หรือมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลา 
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ในกรณีน้ี พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีเอาไว้ 
จึงต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝุายปกครองต้องพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็น ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีก
สามสิบวัน  ดังน้ัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีตามที่กฎหมาย
ก าหนดหกสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถ้าครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจ าเป็นให้ผู้ฟูองคดีทราบ วันดังกล่าวจะถือว่า 
เป็นวันท่ีรู้เหตุแห่งการฟูองคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้มีหนังสือ
แจ้งเหตุจ าเป็นให้ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีจึงสามารถน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองในวันที่  
๖ มกราคม ๒๕๕๕ โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งรับค าฟูองในประเด็นที่ผู้ฟูองคดี
ฟูองเพิกถอนค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้พิจารณา ส่วนในประเด็นที่ฟูองเพิกถอนค าสั่ง
หักหลักประกัน ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา กรณีจึงเห็นว่า 
ในประเด็นที่ฟูองเพิกถอนค าสั่งหักหลักประกันดังกล่าว เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูอง 
ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว



๓๘๓ 

 

 

ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับค าฟูองในประเด็น
ดังกล่าวไว้พิจารณาได้  

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางานตามใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ เลขที่ ต. ๙๖๗/๒๕๔๒ เหตุแห่งคดีนี้
เกิดขึ้นจากมีกลุ่มคนงานจํานวน ๘๑ คน ได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ว่าเมื่อประมาณ
เดือนเมษายน ๒๕๕๑ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มาสมัครงานโดยเสียค่าใช้จ่ายและ
ค่าบริการให้กับผู้ฟูองคดีเพื่อไปทํางานต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๑๗,๒๔๐ บาท 
แล้วต่อมาไม่ได้ไปทํางาน ผู้ฟูองคดีได้คืนเงินบางส่วนให้แก่คนงานดังกล่าว รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๐๕,๐๐๐ บาท ทําให้คนงานได้รับเงินคืนไม่ครบถ้วนและบางรายไม่ได้รับเงินคืน  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของผู้ฟูองคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. 
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีคําสั่งหักหลักประกันของผู้ฟูองคดี 
เป็นเงิน ๒,๔๑๒,๒๔๐ บาท เพ่ือคืนให้แก่คนงานดังกล่าว หลังจากนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางาน 
ในต่างประเทศของผูฟู้องคด ีผู้ฟูองคดีจึงไดม้ีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คําสัง่
ทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีที่อุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฟูองคดี
เห็นว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าว  
จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกัน
ของผู้ฟูองคดีเป็นเงิน ๒,๔๑๒,๒๔๐ บาท ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  เพิกถอนคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน 
เพ่ือไปทํางานในต่างประเทศของผู้ฟูองคดี  เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี  ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ฟูองคดีในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟูองเป็นต้นไป จนกว่าคําสั่ง
เพิกถอนใบอนญุาตของผู้ฟูองคดีจะถูกเพิกถอน  และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามโฆษณาคําพิพากษา
ของศาลปกครองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับมาตรฐาน
อย่างน้อย ๓ ฉบับ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามด้วย  
  พร้อมกับคําฟูอง ผู้ ฟูองคดีได้มีคําขอให้ศาลกําหนดวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษา โดยขอให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งหักหลักประกันและคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
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  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ในประเด็นที่ฟูองขอให้เพิกถอน
คําสั่งหักหลักประกัน ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่งหักหลักประกันต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟูองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟูองคดีต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ 
พ้นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นอุทธรณ์ หรือจะต้องยื่นฟูองภายในวันที่  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕  
จึงเป็นการฟูองเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองในประเด็นนี้และคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกล่าว
ไว้พิจารณาได้  ส่วนในประเด็นที่ขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศนั้น เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดจากคําสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าว มิได้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา
แก้ไขในภายหลัง  นอกจากนี้ ความเดือดร้อนของบริษัทจัดหางานที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ย่อมเทียบไมไ่ด้กับความเดือดร้อนของคนหางานที่อยู่ในสภาพตกงานและต้องถูกหลอกลวงจาก
ผู้ไม่สุจริตซ้ําอีก หากศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองในกรณีนี้  
ย่อมจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐในการปูองกันและแก้ไขปัญหาคนหางาน  
ถูกหลอกลวงดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อไม่ครบเงื่อนไขการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลจึงไม่อาจมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟูองคดีร้องขอได้  จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง 
ท่ีฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งหักหลักประกัน พร้อมคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกล่าวไว้พิจารณา 
และมีคําสั่งยกคําขอที่ขอให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางาน
ในต่างประเทศ 
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคํ าสั่ งกลับคําสั่ งของ 
ศาลปกครองชั้นตน้ เป็นให้รับคําฟูองในส่วนที่ฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งหักหลักประกันไว้พิจารณา 
และทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและคําสั่งหักหลักประกัน 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางาน
ตามใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศ เลขที่ ต. ๙๖๗/๒๕๔๒ 
เหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นจากมีกลุ่มคนงานจํานวน ๘๑ คน ได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มาสมัครงาน 
โดยเสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการให้กับผู้ฟูองคดเีพื่อไปทํางานตา่งประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 
๒,๘๑๗,๒๔๐ บาท แต่ไม่ได้ไปทํางาน ผู้ฟูองคดีได้คืนเงินบางส่วนให้แก่คนงานดังกล่าว  
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๐๐๐ บาท ทําให้คนงานได้รับเงินคืนไม่ครบถ้วนและบางราย 
ไม่ได้รับเงินคืน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของผู้ฟูองคดีดังกล่าว 
ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีคําสั่งหักหลักประกันของ
ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน ๒,๔๑๒,๒๔๐ บาท เพ่ือคืนให้แก่คนงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  หลังจากนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งลงวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานใหค้นหางานเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศของ
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คําสั่งทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคด ีผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล 
เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟูองคดเีปน็เงิน ๒,๔๑๒,๒๔๐ บาท 
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔  
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศ
ของผู้ฟูองคดี เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟูองเป็นต้นไป จนกว่าคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้ฟูองคดีจะถูกเพิกถอน 
  พร้อมกับคําฟูอง ผู้ ฟูองคดีได้มีคําขอให้ศาลกําหนดวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษา โดยขอให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งหักหลักประกันและคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตา่งประเทศไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ต่อมา 
ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งไม่รับคําฟูองที่ฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งหักหลักประกัน  
พร้อมคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกล่าวไว้พิจารณา และมีคําสั่งยกคําขอที่ขอให้ทุเลา
การบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็น  
ที่ต้องพิจารณาสามประเด็น ดังต่อไปนี้  
  ประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดสมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครองตามคําขอของผู้ฟูองคดีหรือไม่ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟูองคดี
สามารถอุทธรณ์คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
เพื่อไปทํางานในต่างประเทศของผู้ถูกฟูองคดีที ่๒ ของศาลปกครองชั้นต้นได้หรือไม่ เห็นว่า 
เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผู้ฟูองคดี 



๓๘๖ 

 

 

คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้วโดยผลของกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงไม่สามารถอุทธรณ์คําสั่ง  
ยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดได้ 
ตามข้อ ๗๓ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธี พิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคําอุทธรณ์ในประเด็นนี้ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ 
  ประเด็นที่สอง ผู้ฟูองคดีสามารถอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําขอทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งหักหลักประกันของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ของศาลปกครองชั้นต้นได้หรือไม่ เห็นว่า 
เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผู้ฟูองคดี 
คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้วโดยผลของกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงไม่สามารถอุทธรณ์คําสั่ง  
ไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามคาํสั่งทางปกครองของศาลปกครองชัน้ตน้ตอ่ศาลปกครองสูงสุดได้
ตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคําอุทธรณ์ในประเด็นนี้ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้เช่นกัน 
  ประเด็นที่สาม ผู้ฟูองคดีนําคดีในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟูองคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเกินกว่ากําหนดเวลาการฟูองคดี
หรือไม่ และศาลปกครองสามารถรับคําฟูองในข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาได้หรือไม่  เห็นว่า 
เมื่อผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คําสั่งหักหลักประกันและ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีจะนําคดี
มาฟูองต่อศาลปกครองได้ ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมา  
หรือมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ในกรณีนี้ 
พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้กําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
อุทธรณ์ของรัฐมนตรีเอาไว้ จึงต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง 
ต้องพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจําเป็น  
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกสามสิบวัน  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงมีเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนดหกสิบวัน คือ ภายในวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถ้าครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีหนังสือ 
แจ้งเหตุจําเป็นให้ผู้ฟูองคดีทราบ วันดังกล่าวจะถือว่าเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดี  
ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจําเป็นให้ผู้ฟูองคดีทราบ  
ผู้ฟูองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุ 
แห่งการฟูองคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีนาํคดมีาฟูองในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ โดยที่ศาลปกครองชั้นตน้
มีคําสั่งรับคําฟูองในประเด็นที่ผู้ฟูองคดีฟูองเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้พิจารณา 
ส่วนในประเด็นที่ฟูองเพิกถอนคําสั่งหักหลักประกัน ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับ  
คําฟูองไว้พิจารณา กรณีจึงเห็นว่าในประเด็นที่ฟูองเพิกถอนคําสั่งหักหลักประกันดังกล่าว 
เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟูองคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครอง
จึงไม่อาจรับคําฟูองในประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับ  
คําฟูองในส่วนที่ฟูองเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล  
  จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของผู้ฟูองคดี ที่อุทธรณ์คําสั่งยกคําขอทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง และที่อุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น และมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ที่ไม่รับคําฟูองในประเด็นที่ฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกัน
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายสมชาย เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายกันตภณ  โพธิสาร                                                 ผู้ฟูองคดี 

  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองบางข้อหาไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๔๙)  
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๕ 
        วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๗๑) 

  เมื่อพิจารณาค าฟูองข้อหาที่หน่ึง ผู้ฟูองคดีฟูองว่าค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อหาที่สอง ผู้ฟูองคดีฟูองว่า 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เพิกถอนค าสั่งทั้งสองค าสั่งแล้ว เห็นว่า ค าฟูองทั้งสองข้อหาน้ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ส าหรับข้อหาที่หน่ึง  
ที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ น้ัน 
เห็นว่า ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเพียงขั้นตอนอันเป็น
สาระส าคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา ซึ่งต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งกฎหมาย น้ัน ก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัยหรือไม่  ดังน้ัน ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีจึงยัง
ไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงไม่อยู่ในฐานะ
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เป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ส่วนข้อหาที่สอง ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ น้ัน เห็นว่า 
คดีน้ีผู้ถูกฟูองคดีได้มีค าสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี 
และผู้ฟูองคดีทราบค าสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงมีหนังสือลงวันที่  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ อุทธรณ์ค าสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซึ่งปรากฏในรายงานการประชมุของ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ว่า อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได้รับค าอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่โดยที่ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จไว้  
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  
ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี เป็นค าสั่งทางปกครอง กรณีจึงต้องน าบทบัญญัติ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นกฎหมายกลาง 
ที่ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการมาใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครองไว้เป็นการทั่วไปว่า มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 
และหากมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดหกสิบวัน 
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนดหกสิบวัน คดีน้ีข้อเท็จจริงปรากฏว่า อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ และไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจ าเป็นต้องขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ คือ 
ภายในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่
ผู้ฟูองคดีได้ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการ  
ที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟูองคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบก าหนดหกสิบวันดังกล่าว 
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คือ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  
และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟูองคดีขอให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี  
ซึ่งผู้ฟูองคดีต้องยื่นฟูองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องรอผล 
การพิจารณาอุทธรณ์ของ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การที่ 
ผู้ฟูองคดียื่นฟูองขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนดังกล่าวในวันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายก าหนด 
แต่โดยที่คดีน้ีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีน้ี อ.ก.ค.ศ. ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ยกอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดีแล้ว จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟูองคดีจะระบุในค าฟูองว่าขอให้ศาลเพิกถอน
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ อันเป็นค าสั่ง
ที่ลงโทษผู้ฟูองคดีก็ตาม แต่เมื่อมติของ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งเป็นค าสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยัน
ค าสั่งลงโทษเดิม และผู้ฟูองคดีได้โต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว 
จึงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีมีความประสงค์ที่แท้จริงที่จะขอให้ศาลเพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีด้วย ซึ่งผู้ฟูองคดี
มีสิทธิฟูองขอให้ศาลเพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ คดีน้ีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีทราบ และผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้แสดง
พยานหลักฐานประกอบข้ออ้างดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จริง และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตั้งแต่เมื่อใด จึงต้องสันนิษฐาน 
ตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง 
ส าหรับกรณีภายในประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน
หรือหลังจากวันน้ัน  ดังน้ัน จึงถือว่าผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
อย่างช้าในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟูองคดีจึงต้องยื่นฟูองภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
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แต่เน่ืองจากวันครบก าหนดดงักลา่วจนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการ 
ผู้ฟูองคดีจึงต้องยื่นฟูองภายในวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีน้ี 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องรับค าฟูองของ
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ 
สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ต่อมา ผู้ฟูองคดีถูกร้องเรียนว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ทางเพศต่อนักศึกษาซึ่งเป็นศิษย์ในความดูแล ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  
ซึ่งผลปรากฏว่าข้อร้องเรียนมีมูลความจริงและเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดี  
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ฟูองคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้มีความเห็นว่าการกระทําของ  
ผู้ฟูองคดีเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ และให้ติดตาม
ความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาแล้วมีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี ๑ ขั้น และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี  
โดยผู้ฟูองคดีทราบคําสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือลงวันที่  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ อุทธรณ์คําสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี 
ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์และเห็นว่าข้อร้องเรียนที่กล่าวหาผู้ฟูองคดี
ไม่มีมูลความจริง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสอบสวนผู้ฟูองคดีไม่เป็นธรรม 
ไม่มีการรับฟังพยานของผู้ฟูองคดี คําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓  
เพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 



๓๙๒ 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าเสียหายในเกียรติประวัติ และคืนเงินเดือน 
ที่ผู้ฟูองคดีควรได้รับเป็นเงินจํานวน ๑๑๐,๘๘๐ บาท 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดีฟูองรวมสามข้อหา 
คือ ข้อหาที่หนึ่ง คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อหาที่สอง 
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อหาที่สาม ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชดใช้เงินกรณีละเมิดอันสืบเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี 
ซึ่งข้อหาที่หนึ่งที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
อย่างร้ายแรงนั้น เห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีหน้าที่เพียงรวบรวม
พยานหลักฐานและทําความเห็นเสนอผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทางวินัย
ให้วินิจฉัยสั่งการเท่านั้น ผู้ถูกฟูองคดีอาจแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือวินิจฉัยสั่งการเป็นอย่างอื่นก็ได้
ตามมาตรา ๙๙ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ดังนั้น คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นเพียงขั้นตอนภายใน
ของเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการพิจารณา
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
และไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อหาที่สองที่ผู้ฟูองคดีฟูองว่า คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ผู้ฟูองคดีต้องยื่นฟูองข้อหานี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซึ่งผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ อุทธรณ์คําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนต่อ 
อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สิทธิฟูองคดีเพ่ือเพิกถอนคําสั่งจะมีได้  
ก็ต่อเมื่อ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สั่งการตามกฎหมายหรือมิได้
มีการสั่งการในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้กําหนดระยะเวลาให้การพิจารณาอุทธรณ์ 
ต้องแล้วเสร็จเมื่อใด แต่ระยะเวลาอันสมควร ได้แก่ ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ อ.ก.ค.ศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับหนังสืออุทธรณ์ ซึ่งเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูง
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง  



๓๙๓ 

 

 

แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาควรจะไดร้ับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ คือ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและ 
แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยอย่างช้าภายใน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ดังนั้น เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟูองคดีมิได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงต้องถือว่ามีเหตุแห่งการฟูองคดีและผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีนับแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟูองคดีจึงชอบที่จะนําคดีมาฟูอง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบกําหนดดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
แต่เนื่องจากวันครบกําหนดเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิ 
นําคดีนี้มาฟูองอย่างช้าภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
แม้ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ผู้ฟูองคดีทราบ ก็มิได้เป็นเหตุให้วันเริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 
ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีนี้ เป็นการฟูอง 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟูองคดีมิใช่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่มีเหตุอื่นใด  
ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผู้ฟูองคดีสามารถยื่นฟูองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนดได้  
จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลปกครองอาจรับคดีไว้พิจารณาได้ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติฯ มีคําสั่งไม่รับคําฟูองข้อหาที่หนึ่งและข้อหาที่สองไว้พิจารณา 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ฟูองคดีเป็นคําสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟูองคดีและเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนั้น เป็นเท็จ  ดังนั้น จึงไม่มีกรณีอันมีมูลว่า
ผู้ฟูองคดีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีไม่มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองข้อหาที่หนึ่งขอให้เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีได้ ส่วนข้อหาที่สอง คําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ผู้ฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า การฟูองในข้อหานี้ผู้ฟูองคดีต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ฟูองคดี  



๓๙๔ 

 

 

จึงต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน จึงจะนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองได้ แต่หาก  
ถือตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยย่อมแปลว่าผู้ฟูองคดีสามารถนําคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ หรืออย่างช้าภายในวันที่  
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการขัดต่อบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ อุทธรณ์คําสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูอง
ข้อหานี้ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลา 
การฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองข้อหาที่หนึ่งและข้อหาที่สอง  
ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  เมื่อพิจารณาคําฟูองข้อหา
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับไว้พิจารณา ได้แก่ ข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟูองคดีฟูองว่าคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อหาที่สอง ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งทั้งสองคําสั่งแล้ว เห็นว่า คําฟูองทั้งสองข้อหานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับข้อหาที่หนึ่ง ท่ีผู้ฟูองคดี
ฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินยัอย่างร้ายแรง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น เห็นว่า คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเพียงขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง  
ตามข้อกล่าวหา ซึ่งต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ  
ต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งกฎหมาย นั้น กําหนดให้
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่  ดังนั้น คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้  
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เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองข้อหาที่หนึ่งไว้พิจารณานั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  ส่วนข้อหาที่สอง ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น คดีนี้ 
ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี  
และผู้ ฟูองคดีทราบคําสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงมีหนังสือลงวันที่  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ อุทธรณ์คําสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ว่า อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได้รับคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่โดยที่ พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จไว้ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี 
เป็นคําสั่งทางปกครอง กรณีจึงต้องนําบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นกฎหมายกลางที่กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการมาใช้บังคับ  
ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กําหนดระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองไว้เป็นการทั่วไปว่า มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ และหากมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้  
ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีก
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดหกสิบวัน คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อ.ก.ค .ศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ และไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจําเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบหกสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับคําอทุธรณ์ 
คือ ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่
ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการ  
ที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟูองคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกําหนดหกสิบวันดังกล่าว คือ 
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วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี และเป็นวันแรก
ที่เริ่มใช้สิทธิฟูองคดีขอให้เพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดี ซึ่งผู้ฟูองคดีต้องยื่นฟูองภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวนันบัแต่วนัดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ อ.ก.ค.ศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่ ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนดังกล่าวในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้น
ระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด แต่โดยที่คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่  
ผูฟู้องคดียื่นฟูองคดีนี้ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีมติในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้ว จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟูองคดี 
จะระบุในคําฟูองว่าขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ อันเป็นคําสั่งที่ลงโทษผู้ฟูองคดีก็ตาม แต่เมื่อมติของ อ.ก.ค.ศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง 
ที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคําสั่งลงโทษเดิม และผู้ฟูองคดีได้โต้แย้งว่าไม่เห็นด้วย
กับผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว จึงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีมีความประสงค์ที่แท้จริง 
ที่จะขอให้ศาลเพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้ยก
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีด้วย ซึ่งผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองขอให้ศาลเพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มีหนังสือลงวนัที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีทราบ 
และผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานประกอบข้ออ้างดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดี
ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จริง และเมื่อไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตั้งแต่เมื่อใด จึงต้อง
สันนิษฐานตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีบัญญัติ
ให้การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง 
สําหรับกรณีภายในประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจาก
วันนั้น  ดังนั้น จึงถือว่าผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์อย่างช้าในวันที่ 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟูองคดีจึงต้องยื่นฟูองภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ แต่เนื่องจาก 
วันครบกําหนดดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟูองคดี 
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จึงต้องยื่นฟูองภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้เมื่อวันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องรับคําฟูองของ
ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา โดยเมื่อรับคําฟูองไว้พิจารณาแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นย่อมต้องพิจารณา
ความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟูองคดีก่อนที่จะพิจารณา
ความชอบด้วยกฎหมายของมติของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี  ทั้งนี้ เมื่อวัตถุแห่งคดี คือ มติของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้อง
กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ถูกฟูองคดีด้วย  
การที่ศาลปกครองชัน้ตน้มคีําสั่งไม่รบัคําฟูองข้อหาที่สองไวพิ้จารณานัน้ ศาลปกครองสูงสดุ
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองในข้อหาที่สอง
ท่ีฟูองขอให้เพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้น
กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ถูกฟูองคดี 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายประวิตร บุญเทียม  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 
 



๓๙๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายประเสริฐ  บุณยการ                                               ผู้ฟูองคดี 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่  ๑  
  ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร  ที ่๒                              ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบตามกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองผู้ถูกฟูองคดีบางรายและบางข้อหาไว้พิจารณา)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๙)  
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๕  
        และมาตรา ๖๗)  
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ.  
        วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ข้อ ๒ (๑๑))  

  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีค าสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟูองคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับไว้ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จะต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ค าอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องพิจารณาค าอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันตามมาตรา ๔๕  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งเหตุ
จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับค าอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจ
ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อน



๓๙๙ 

 

 

หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เป็นวันท่ีผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้
สิทธิฟูองคดีขอให้เพิกถอนค าสัง่ผู้ถกูฟูองคดีที่ ๒ โดยต้องยื่นฟูองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟูองคดี
ยื่นฟูองต่อศาลในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี
ตามที่กฎหมายก าหนด แม้ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี  
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่  
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ พร้อมแจ้งสิทธิการฟูองคดีต่อศาลแล้ว ก็ไม่ได้มีผลท าให้ระยะเวลา
การฟูองขอให้เพิกถอนค าสั่งให้ชดใช้เงิน ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ต้องเริ่มนับใหม่
นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ศาลจึงไม่อาจรับค าฟูอง
ข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการ ฝุายโยธา 
สํานักงานเขตทุ่งครุ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟูองคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแกก่รงุเทพมหานคร โดยมูลคดีเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดี
ได้รับคําสั่งให้ออกแบบสะพานข้ามคลองค้างคาวเพ่ือใช้เป็นเส้นทางลัดจากถนนบางมดพัฒนา
ถึงซอยประชาอุทิศ ๗๖ ข้ามคลองค้างคาว ต่อมา พบว่าเชิงลาดสะพานมีการทรุดตัวทั้งสองฝั่ง 
ผู้รับจ้างได้ซ่อมแซมและใช้งานได้ตามปกติ จากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เชิงลาดสะพาน 
มีการทรุดตัวอีก สํานักการโยธาจึงจัดสรรงบประมาณเข้าซ่อมแซม โดยรื้อถอนเชิงลาดสะพาน 
รื้อถอนพ้ืนฐานเดิม กรุงเทพมหานครจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เห็นว่า ผู้ฟูองคดีมีพฤติการณ์ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่มิได้ถึงขั้น
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของ  
ผู้ฟูองคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ฟูองคดีจึงอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



๔๐๐ 

 

 

แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ ๑. เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดี ๒. เพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการวินิจฉัยยกอุทธรณ์แก่ผู้ฟูองคดี แม้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า 
ผู้ฟูองคดีได้รับทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อใด แต่ก็ไม่ก่อนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีอย่างเร็วที่สุด คือ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟูองคดี 
ภายในกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับ
การฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น  
เห็นว่า ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับคําอุทธรณ์ในวันดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาคําอุทธรณ์
โดยหากไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือพิจารณาคําอุทธรณ์
และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงถือว่า 
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และต้องนําคดีมาฟูองต่อศาล
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟูองคดี
นําคดีมาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการนําคดีมาฟูองเมื่อพ้น
ระยะเวลาการฟูองคดี และเป็นการฟูองคดีเพ่ือประโยชน์เฉพาะตัวของผู้ ฟูองคดี  
มิใช่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟูองคดีเมื่อใดก็ได้ จึงมีคําสั่งไม่รับ 
คําฟูองในส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และไม่รับคําฟูองที่ขอให้เพิกถอนคําสั่งกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไว้พิจารณา  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร  
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และการอุทธรณ์คําสั่งให้ชดใช้เงินของผู้ฟูองคดี รวมทั้ง 
คําวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบและดําเนินการภายในหน่วยงาน จึงรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ๙๐ วัน  
เมื่อมีผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงฟูองขอให้เพิกถอน
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คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อศาล ซึ่งเป็นคําสั่งที่มีผลกระทบให้ผู้ฟูองคดีต้องชดใช้เงิน  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้ว และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยได้ระบุว่าหากผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย  
ผู้ฟูองคดีสามารถใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบ 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงเป็นการฟูองคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ทุกข้อกล่าวหา ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
โดยรับคดีของผู้ฟูองคดีทั้งหมดไว้พิจารณา  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๕ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับไว้ในวันเดียวกัน 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์
ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ต้องพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันตามมาตรา ๔๕  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งเหตุ
จําเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับคําอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจ
ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกําหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้
สิทธิฟูองคดีขอให้เพิกถอนคําสั่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยต้องยื่นฟูองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยไม่ต้องรอคําวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองในวันที่ 
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด  
แม้ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก็ไม่ได้มีผลทําให้
กําหนดระยะเวลาการฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามคําสั่งลงวันที่  
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ต้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ นอกจากนี้ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดอยู่ตามมาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้เฉพาะภายในฝุายปกครองกรณีมีการร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อมา เมื่อมีการตรา 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เป็นบทบังคับให้ต้องมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ
ก่อนนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง อันเป็นกฎหมายเฉพาะจึงมีผลเป็นการยกเลิกมาตรา ๖๗ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยปริยาย ไม่อาจนําบทบัญญัติว่าด้วยอายุความสะดุดหยุดอยู่
มาใช้บังคับกับการฟูองคดีต่อศาลปกครอง การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง  
ในส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และไม่รับคําฟูองในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุ งเทพมหานคร ลงวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไว้ พิจารณานั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
  องค์คณะ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ   
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ  
 



๔๐๓ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๒/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท บี.บี. กรูพส์ เทรดดิ้ง จํากดั           ผู้ฟูองคดี 

   อธิบดีกรมที่ดนิ  ที่ ๑ 
  กรมทีด่ิน  ที่ ๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่ ๓ 
  กระทรวงมหาดไทย  ที ่๔        ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๕  
        วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๙) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
        (ข้อ ๗๘) 

  กรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งผู้ฟูองคดีถึงความจ าเป็น
ในการขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับค าอุทธรณ์ ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจขยายออกไป
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ระยะเวลาในการฟูองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนด ๖๐ วัน นับแต่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับค าอุทธรณ์ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑) การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูอง
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามที่
กฎหมายก าหนด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้แจ้งผู้ฟูองคดีว่าผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดี พร้อมแจ้งว่าหากประสงค์จะโต้แย้งให้ท าค าฟูองยื่นต่อศาลภายใน ๙๐ วัน  
นับแต่ได้รับแจ้ง ที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว 
เป็นค าสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
แมใ้นค าขอท้ายค าฟูองจะไม่ได้ระบุให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ แต่เมื่อพิจารณาค าฟูอง
ประกอบกับการที่ผู้ฟูองคดไีดน้ าคดีมายืน่ฟูองภายหลังจากที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟูองคดีมีความประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาผลค าวินิจฉัย
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อุทธรณ์ดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลจึงรับค าฟูองที่ขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ดังกล่าวได้ไว้พิจารณาได้ 
 
    ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)  ๑๔ แปลง ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งให้เพิกถอน  
น.ส. ๓ ก. จํานวน ๑๒ แปลง และมีคําสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. แปลงคงเหลือ 
โดยอ้างว่าเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ทราบว่า รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้ว 
ให้ยกอุทธรณ์ จึงนําคดีมายื่นฟูองต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทั้งสองคําสั่งดังกล่าว ซึ่งศาลมีคําสั่งให้รับคําฟูองที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไว้พิจารณา และมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในส่วนที่ ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓  
และผูถู้กฟูองคดีที่ ๔ ไว้พิจารณา และปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ได้รายงานความเหน็
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไปให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า 
กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ในฐานะผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือพิจารณา 
ในระหว่างนั้นผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต่อรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เพ่ือให้มี
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวใหม่ ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ขยายระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีออกไปอีกสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานเรื่องอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดีจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี ( ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑) ตามมาตรา ๔๕  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่ อพ้นระยะเวลา 
ของการพิจารณาอุทธรณ์แล้วผู้ฟูองคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงถือว่า 
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ซึ่งผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
หรืออย่างช้าที่สุดต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ การที่ผู้ฟูองคดี 
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ได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อศาลมีคําสั่ง 
รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่ได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในการเสนอคําฟูอง 
และตรวจคําฟูอง การแสวงหาข้อเท็จจริงอันเป็นการดําเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดหลง 
หรือผิดระเบียบ ศาลจึงมีคําสั่งเพิกถอนรายงานกระบวนพิจารณาที่สั่งรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา
รวมทั้งกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ต่อเนื่องภายหลังจากนั้น ยกเว้นกรณีที่ศาลมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองในส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ก็พิจารณาตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  อายุความจะเริ่มนับต่อเมื่อรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี และได้มีคําสั่งว่าอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีฟังไม่ขึ้นในวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และผู้ฟูองคดีได้รับคําสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒  
เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการฟูองคดีภายในกําหนด 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป  
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ในฐานะ  
ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ มีความจําเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีก
สามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดสามสิบวันแรก ซึ่งเป็นการแจ้งเหตุจําเป็นเมื่อพ้นกําหนด 
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับคําอุทธรณ์ ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจ
ขยายออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และต้องถือว่าวันที่ 
ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวธิีการที่กฎหมายกําหนดไวแ้ล้วและสามารถใช้สิทธิฟูองคดีได้
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันที่  
ครบกําหนดหกสิบวัน คือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟูองคดีขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของ  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองคําสั่ง ซึ่งต้องยื่นฟูองภายในเกา้สิบวนันบัแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ 
๘ กันยายน ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
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ของผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์อกีต่อไป การที่ผู้ฟูองคดีนําคดมีายื่นฟูองขอใหศ้าลเพิกถอน
คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทั้งสองคําสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเป็น 
การยื่นฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า  
ผูถู้กฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟูองคดีว่า รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ 
พร้อมแจ้งว่าหากประสงค์ฟูองโต้แย้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทําคําฟูองเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองคดีนี้ ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง 
ที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ และที่แก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทําประโยชน์  
แม้ในคําขอท้ายคําฟูองจะไม่ได้ระบุขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟูองคดี
ได้นําคดีมายื่นฟูองภายหลังจากที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า
ผู้ฟูองคดีมีความประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาผลคําวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์ 
ของผู้ฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมายื่นฟูองตอ่ศาลภายในเก้าสิบวนันบัแตว่ันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ อันเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ งศาลปกครองฯ ศาลจึงรับคําฟูองที่ขอให้ เพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้ แม้คําฟูองในคดีนี้ผู้ฟูองคดีจะมิได้ฟูองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ด้วยก็ตาม แต่ศาลปกครองชั้นต้นก็อาจมีคําสั่ง  
เรียกเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง 
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุด 
เห็นพ้องด้วยบางส่วน 
 จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองที่ขอให้เพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ ไว้พิจารณา และมีคําสั่งเรียกปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นคู่กรณีต่อไป 
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสมชัย วัฒนการุณ  นายวิษณุ วรัญญู  นายประสิทธิศ์ักดิ์ มีลาภ  
นายสมชาย เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  ร้อยตํารวจโท พุฒิสรรค์ อินตา                                        ผู้ฟูองคดี 

  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑ 

  คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ที่ ๒                              ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย           
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๑๐๖) 

  ผู้ฟูองคดีฟูองขอเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรต าแหน่งรองสารวัตร ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่าค าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์โต้แย้งค าสั่งทางปกครองต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
โดยกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
ยาวที่สุด คือ หน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีอ านาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองขอเพิกถอนค าสั่งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีมิได้ฟูองขอเพิกถอนค าสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด แต่เมื่อต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีค าวินิจฉัยให้ยกค าร้องทุกข์ของ ผู้ฟูองคดี
และแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบเป็นหนังสือ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
เห็นว่า ค าวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองที่ เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็น
การยืนยันค าสั่งต ารวจภูธรภาค ๕ ที่ให้ผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ต าแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แม้ใน
ค าขอท้ายฟูองของผู้ฟูองคดีจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งต ารวจภูธรภาค ๕ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
และแก้ไขให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่ในค าบรรยายฟูองของผู้ฟูองคดี 
ได้โต้แย้งการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกค าร้องทุกข์พร้อมทั้งได้ระบุ
ตัวผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ด้วย ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าค าฟูอง               
ของผู้ฟูองคดีมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลค าวินิจฉัยเรื่อง             
ร้องทุกข์ดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยเรื่องร้อ งทุกข์



๔๐๘ 

 

 

ตามหนังสือดังกล่าวได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็น            
การยื่นฟูองภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้ง            
ศาลปกครองฯ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้เข้าสอบเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร ตามประกาศรับสมัครข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟูองคดีไม่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงได้ร้องทุกข์ต่อ           
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ หลังจากนั้น อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ทําการแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้มีมติให้เพิ่มคะแนนให้กับผู้เข้าสอบข้อเขียนทําให้ผู้ฟูองคดีสอบผ่านข้อเขียน และต่อมา 
ตํารวจภูธรภาค ๕ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตําแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป             
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟูองคดีควรจะได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองสารวัตร  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ มิใช่ตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ จึงได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งมติ
ให้ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกล่าวและขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาคดีโดยมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่งตั้งผู้ฟูองคดีให้ดํารงตําแหน่ง             
รองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๔ ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ขอให้แต่งตั้งผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่ง               
รองสารวัตร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี และแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อ ๖  ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔           
เป็นอย่างช้า ถือว่ามีเหตุแห่งการฟูองคดีและผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
นับแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟูองคดีชอบที่จะยื่นฟูองคดีต่อศาลภายใน เก้าสิบวัน  
นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ แต่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ 
ผู้ฟูองคดีจึงต้องยื่นฟูองภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมิจําต้องรอ คําวินิจฉัย            
ร้องทุกข์ของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ การที่ผู้ ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลเมื่อวันที่  ๑๖  



๔๐๙ 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองเมือ่พ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙  
แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งมิใช่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟูองเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งไม่มีกรณีที่ จะพิจารณา           
ได้ว่าการรับคดีนี้ไว้เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่สมควรรับไว้พิจารณา ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองไว้พิจารณา
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง       
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ และไม่จําต้องพิจารณาคําขอให้ศาล
กําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า คําฟูองของผู้ฟูองคดียังอยู่ในระยะเวลาการฟูองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีจากผลคําวินิจฉัยของ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ทําการแทน                  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และได้ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ตร. ทุกประการ การที่ผู้ฟูองคดี           
ยื่นคําฟูองเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองภายในกําหนดระยะเวลา
ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๖๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดีอ้างว่าคําสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตําแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา  
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีของ
ข้าราชการตํารวจที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า กฎหมายว่าด้วย
ตํารวจแห่งชาติได้กําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่ง       
ทางปกครองแก่บุคคลผู้อยู่ภายในบังคับไว้แล้ว จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้ โดยในกรณี                     
การร้องทุกข์ได้กําหนดให้ผู้รับคําสั่งทางปกครองยื่นเรื่องร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่งทางปกครอง
ต่อผู้มีอํานาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องหรือ
มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินสามสิบวัน โดยมิได้
กําหนดให้ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุจําเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาให้           



๔๑๐ 

 

 

ผู้ร้องทุกข์ทราบ ถือว่าวันที่ครบกําหนดระยะเวลายาวที่สุดตามที่กฎหมายให้อํานาจขยาย
ระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟูองคดี
ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ถือว่าวันถัดจากวันครบ
กําหนดเวลาดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี และเป็นวันแรก          
ท่ีเริ่มใช้สิทธิฟูองคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อฟูองคดีได้ยื่น                
เรื่องร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่งทางปกครองต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว ระยะเวลาพิจารณา                
เรื่องร้องทุกข์ยาวที่สุด คือ หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๔ ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว จึงต้อง             
ถือว่าวันที่ครบกําหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องทุกข์
และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๔ ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบถ้วนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองขอเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวในวันที่  ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีมิได้ฟูองเพิกถอนคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๕ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แต่โดยที่ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําวินิจฉัยให้ยก            
คําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีและแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ คําวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็น            
การยืนยันคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๕ ที่ให้ผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ          
ชั้นสัญญาบัตร ตําแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เมื่อ               
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําส่งหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยคําร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้ฟูองคดีรับว่าได้รับแจ้งหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕            
จึงเป็นการยื่นฟูองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี           
ออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองในส่วนที่ขอให้               
เพิกถอนคําวินิจฉัยคําร้องทุกข์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ไว้พิจารณา นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ นายวราวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายมนูญ ปุญญกริยากร นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๘/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  กรมชลประทาน                                                            ผู้ฟูองคดี 

  ห้างหุ้นสว่นจํากัด พรหมสวสัดิ์  ที่ ๑ 
  นายธัชสกล  พรหมจมาศ หรือวงกต  พรหมมาศ  ที่ ๒ 
  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  ที ่๓               ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        (ข้อ ๙๖) 

  คดีก่อนห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคดีนี้ได้ยื่นฟูอง
กรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้ฟูองคดีในคดีน้ีเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าปากคลองบางแก้ว ตามสัญญาลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยคดีดังกล่าว
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. ได้มีค าขอให้กรมชลประทานช าระค่าจ้างงานงวดที่หกและงวดที่เจ็ด 
ให้คืนเงินประกันผลงานและหนังสือค้ าประกัน ส่วนคดีน้ีกรมชลประทานเป็นผู้ฟูองคดี
ได้ฟูองห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. นาย ธ. หุ้นส่วนผู้จัดการ และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ค้ าประกัน เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามล าดับ ให้ร่วมกันช าระค่าปรับ 
อันเกิดจากการผิดสัญญาก่อสร้างประตูระบายน้ าปากคลองบางแก้วตามสัญญาลงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เหตุแห่งข้อพิพาททั้งสองคดีจึงเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง
ฉบับเดียวกนั ส่วนประเดน็ข้อพิพาทที่ตอ้งวินิจฉัยกเ็ป็นประเด็นเดียวกันคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. 
ได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างล่าช้า ซึ่งจะต้องรับผิดช าระค่าปรับเป็นเงินเท่าใด  
ส่วนกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต้องช าระค่าจ้างแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.  
ตามผลงานจ านวนเท่าใด ประเด็นข้อพิพาททั้งสองคดีจึงเป็นประเด็นเดียวกัน เมื่อคดีดังกล่าว
อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด การที่กรมชลประทาน 
ได้น าประเด็นข้อพิพาทตามสัญญาฉบับเดียวกันมาฟูองห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. กับพวก
เป็นคดีนี้ จึงเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า อันต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟูองคดีได้ตกลงทําสัญญาจ้าง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก่อสร้างประตูระบายน้ํา (ปตร.) ปากคลองบางแก้ว ตามสัญญาลงวันที่ 
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๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ วงเงินค่าจ้างจํานวน ๔๒,๐๗๑,๘๐๐.๘๙ บาท โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้นําหนังสือค้ําประกันของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สาขากิ่งเพชร ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ 
จํานวนเงิน ๒,๑๐๓,๕๙๑ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟูองคดี เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ดําเนินการกอ่สร้างประตรูะบายน้ําตามสัญญา และส่งมอบงานก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ําที่รับจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๗ งวด งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ 
แต่เนื่องจากงานงวดที่ ๕ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งมอบให้แก่ผู้ฟูองคดี
ล่าช้าเกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ฟูองคดี 
ตามสัญญาข้อ ๑๗ ด้วยเหตุนี้ผู้ฟูองคดีจึงไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างในงานงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ 
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาต้องชําระเงินจํานวน ๕,๒๗๘,๐๐๘.๘๔ บาท 
ให้แก่ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกันชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่เพิกเฉยไม่นําเงินมาชําระ
ให้แก่ผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกัน
หรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๕,๕๑๙,๘๕๗.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ของต้นเงินจํานวน ๕,๒๗๘,๐๐๘.๘๔ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ให้แก่ผู้ฟูองคดีจนเสร็จสิ้น  และคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ข้อพิพาทตามคดีหมายเลขดําที่ 
๑๐๐๗/๒๕๕๒ ของศาลปกครองกลางนั้น ผู้ถูกฟูองคดี (กรมชลประทาน) ได้ทําสัญญาจ้าง
ผู้ฟูองคดี (ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.) ทํางานก่อสร้างประตูระบายน้ํา (ปตร.) ปากคลองบางแก้ว 
ตามสัญญาลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ วงเงินค่าจ้างจํานวน ๔๒,๐๗๑,๘๐๐.๘๙ บาท  
ผู้ฟูองคดีเริ่มทํางานเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ครบกําหนดตามที่กําหนดในสัญญา
ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๙ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. จึงได้ฟูองกรมชลประทานให้ชําระค่าจ้างงาน
และคืนหลักประกัน ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองชั้นตน้มคีําพิพากษาใหผู้้ฟูองคดมีีสิทธไิดร้บั
ค่าจ้างจํานวน ๑๓,๓๘๔,๑๒๗.๐๑ บาท แต่เมื่อนําค่าปรับมาหักออกจากค่าจ้างงานงวด 
ที่ผู้ฟูองคดีต้องได้รับ รวมทั้งเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ถูกฟูองคดีหักไว้และเงินประกันผลงานแล้ว 
พิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๑๑,๖๙๖,๗๖๗.๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ 
ผู้ฟูองคดี และให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขากิ่งเพชร แก่ผู้ฟูองคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คําขออื่นนอกจากนี้



๔๑๓ 

 

 

ให้ยก หลังจากศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษา ผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้าน 
คําพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
สําหรับคดีนี้ผู้ฟูองคดี (กรมชลประทาน) ฟูองว่า ได้ตกลงทําสัญญาจ้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
(ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.) ก่อสร้างประตูระบายน้ํา (ปตร.) ปากคลองบางแก้ว ตามสัญญา 
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ วงเงินค่าจ้างจํานวน ๔๒,๐๗๑,๘๐๐.๘๙ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ส่งมอบงานงวดที่ห้า งวดที่หก และงวดที่เจ็ด ให้แก่ผู้ฟูองคดีล่าช้าเกินกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญา ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกัน
ชําระเงินจํานวน ๕,๕๑๙,๘๕๗.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
จํานวน ๕,๒๗๘,๐๐๘.๘๔ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระให้แก่ผู้ฟูองคดี
จนเสร็จสิ้น คดีนี้จึงมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทํางานแล้วเสร็จ
และส่งมอบงานงวดสุดท้ายเกินกว่าสัญญา หรือไม่ และต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ฟูองคดี 
หรือไม่ เพียงใด จึงเห็นได้ว่า คําฟูองในคดีนี้มีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีและ
ประเด็นแหง่คดีเช่นเดียวกนักับขอ้เท็จจริงและประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว
ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๒๐๐๘/๒๕๕๕ ซึ่งคดีดังกล่าว 
อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้
ต่อไป ถือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา อันต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีมิได้มีการฟูองแย้งไว้ในคดีหมายเลขดําที่ 
๑๐๐๗/๒๕๕๒ จึงอาจได้รับความเสียหายเพราะไม่อาจบังคับคดีได้ หากศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาที่เป็นคุณแก่ผู้ฟูองคดี  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีนี้
ออกจากสารบบความจึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีเป็นอย่างยิ่ง   ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้พิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ก่อนคดีนี้ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. ซึ่งเป็น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคดีนี้ได้ยื่นฟูองกรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้ฟูองคดีในคดีนี้เกี่ยวกับ 
ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ําปากคลองบางแก้ว ตามสัญญาลงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยคดีดังกล่าวห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. ได้มีคําขอให้กรมชลประทาน
ชําระค่าจ้างงานงวดที่หกและงวดที่เจ็ด ให้คืนเงินประกันผลงานและหนังสือค้ําประกัน 
ส่วนคดีนี้กรมชลประทานเป็นผู้ฟูองคดีได้ฟูองห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. นาย ธ. หุ้นส่วนผู้จัดการ 
และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผู้ค้ําประกัน เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ 



๔๑๔ 

 

 

ตามลําดับ ให้ร่วมกันชําระค่าปรับ อันเกิดจากการผิดสัญญาก่อสร้างประตูระบายน้ํา  
ปากคลองบางแก้วตามสัญญาลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เหตุแห่งข้อพิพาททั้งสองคดี 
จึงเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกัน ส่วนประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัย
ก็เป็นประเด็นเดียวกันคือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. ได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างล่าช้า  
ซึ่งจะต้องรับผิดชําระค่าปรับเป็นเงินเท่าใด ส่วนกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต้องชําระ
ค่าจ้างแก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. ตามผลงานจํานวนเท่าใด ประเด็นข้อพิพาททั้งสองคดี 
จึงเป็นประเด็นเดียวกัน เมื่อคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น 
(ศาลปกครองกลาง) ได้พิจารณาและมีคําวินิจฉัยให้กรมชลประทานชําระเงินค่าจ้างงาน
งวดที่หกและงวดที่เจ็ดหลังจากหักค่าปรับแล้ว และให้กรมชลประทานจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า
ที่หักไว้ เงินประกันผลงานแก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. จึงเป็นกรณีที่ศาลมีคําพิพากษา 
ในประเด็นข้อพิพาทเดียวกับสัญญาจ้างนี้แล้ว และคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์  
คําพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด การที่กรมชลประทานได้นําประเด็นข้อพิพาทตาม
สัญญาฉบับเดียวกันมาฟูองห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. กับพวกเป็นคดีนี้ จึงเป็นการดําเนิน
กระบวนพิจารณาซ้ํา อันต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่ามิได้มีการฟูองแย้ง 
ไว้ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ จึงอาจได้รับความเสียหายเพราะไม่อาจบังคับคดีได้ 
หากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาที่เป็นคุณแก่ผู้ฟูองคดีนัน้  เห็นว่า ในคดีหมายเลขดาํที่ 
๑๐๐๗/๒๕๕๒ กรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวก็ได้ยื่นคําให้การและคําให้การเพ่ิมเติม 
ยกประเด็นเหตุที่มีสิทธิปรับห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. เนื่องจากผิดสัญญา ตลอดจนเหตุอื่นๆ  
ที่จะหักค่าจ้าง และจะเรียกเก็บจากหนังสือค้ําประกัน  ดังนั้น หากศาลปกครองสูงสุด  
มีคําพิพากษาที่เป็นคุณแก่กรมชลประทาน แม้กรมชลประทานมิได้ฟูองแย้งในคดีดังกล่าว 
ก็ยังสามารถบังคับเอากับหลักประกันได้ การจําหน่ายคดีนี้จึงมิได้มีผลกระทบต่อสิทธิ  
อันพึงมีพึงได้ของกรมชลประทานแต่อย่างใด  ท่ีศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งจําหน่ายคดีนี้
ออกจากสารบบความ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายรัชศกัดิ ์หรือมานะ  แกว้มาลา                                   ผู้ฟูองคด ี

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต ๑  ท่ี ๑ 
คณะกรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาประจํา 
     เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ท่ี ๒ ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙  
     และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๗๑) 
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรอ้งทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

     (ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร้องทุกข์ค าสั่งย้าย
ต่อประธาน ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบเรื่อง แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือแจ้งพร้อมส าเนาหนังสือร้องทุกข์
ดังกล่าวจากส านักงาน ก.ค.ศ. เมื่อใด จึงต้องถือว่าได้รับอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดวัน  
คือ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องส่งค าชี้แจงพร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานให้แก่ ก.ค.ศ. ภายในเจ็ดวันท าการ ตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
จึงต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันตามข้อ ๑๓ ของกฎดังกล่าว 
คือ ภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อ ก.ค.ศ. ไม่พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ฟูองคดีทราบภายในวันดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงชอบที่จะน าคดีมาฟูองต่อศาล
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็น
การฟูองคดีในข้อหานี้ภายในก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งย้ายผู้ฟูองคดีจากตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน ผ. ไปดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน ค. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  นอกจากนี้  
ยังได้นําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือขอ้เท็จจริงที่ยังฟังไม่เป็นที่ยุติและสืบสวนหาข้อเท็จจริง
โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน ที่กฎหมายกําหนด เสนอต่อที่ประชุมผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เพ่ือพิจารณาย้ายผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ร้องทุกข์ต่อประธาน ก.ค.ศ. แต่ก็ไม่ได้รบัแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว  ต่อมา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีที่มี 
การกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีทุจริตในเรื่องนักเรียนไม่ได้รับเงินเรียนฟรีและไม่ได้รับค่าอุปกรณ์
การเรียน ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์คัดค้านคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดังกล่าวต่อประธานคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติ
ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี โดยมิได้แจ้งสิทธิในกระบวนพิจารณาทางปกครองและละเลย
ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสาระแห่งคําร้องทุกข์ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการกระทําของ  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเป็นการสร้างสถานการณ์เพ่ือพิจารณาย้ายผู้ฟูองคดี กรณีจึงเป็น  
การกระทําโดยไม่สุจริต  นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดียังถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และได้รับความเสียหาย
แก่ทางทํามาหาได้หรือในหน้าที่การงาน จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เพิกถอนมติที่ประชุมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาคําร้องทุกข์ ที่มีมติยก
คําร้องทุกข์ เพิกถอนคําสั่งและกระบวนการดําเนินการทางวินัยตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คําสั่งแต่งตั้งผู้ฟูองคดีให้ไปดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน ค. เป็นการย้ายภายในสํานักงาน และเป็นการย้าย 
ผู้ฟูองคดีไปดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและอัตราเงินเดือนเดิม การย้ายดังกล่าวจึงไม่อาจ  
ถือได้ว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี เนื่องจากมิได้ทําให้สถานภาพของสิทธิ  
หรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการย้ายในกลุ่มตําแหน่งเดียวกันเป็นอํานาจ 
ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลที่สามารถกระทําได้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ศาลปกครองจึงไมอ่าจก้าวล่วงเขา้ไปใช้อํานาจในการบริหารงานบุคคลแทนฝุายปกครองได้ 
กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากคําสั่งดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิ
ฟูองคดีในประเด็นดังกล่าวต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ส่วนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เป็นเพียงขั้นตอน
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ภายในของฝุายปกครองเพ่ือทําการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดของผู้ฟูองคดีและใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าจะลงโทษผู้ฟูองคดี
หรือไม่ต่อไป คําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ตลอดจนกระบวนการดําเนินการทางวินัยและมติของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกคําร้องทุกข์กรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีที่จะฟูองขอให้เพิกถอนได้ 
ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย  
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองในประเด็นดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นกัน  จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒  
ออกคําสั่งย้ายผู้ฟูองคดีก่อนที่จะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
เป็นการกระทําโดยไม่สุจรติ  อีกทั้ง เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องย้าย
ที่ต้องถามความประสงค์ของผู้ฟูองคดี และแม้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อาจพิจารณาย้ายผู้ฟูองคดีได้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการก็ตาม แต่เป็นการอ้างจากเหตุการร้องเรียนที่ยังไม่มีข้อยุติ 
ทั้งคําสั่งย้ายดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีโดยตรง 
เพราะเป็นการย้ายจากโรงเรียนขนาดกลางไปโรงเรียนขนาดเล็กและมีระยะทางห่างไกล
จากบ้านพักของผู้ฟูองคดีกว่า ๗๐ กิโลเมตร และเหตุที่ผู้ฟูองคดีถูกย้าย เนื่องจากเพราะ
เหตุถูกร้องเรียน ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และแม้จะย้ายไปดํารง
ตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าเดิมและอัตราเงินเดือนเท่าเดิม แต่ก็ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่อาจใช้ผลงาน  
และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่โรงเรียนเดิมไปใช้ขอรับการประเมินพิจารณาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้น และใช้ขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ ส่วนคําวินิจฉัย 
กรณีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตลอดจนกระบวนการดําเนินการ
ทางวินัย และมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีเรื่องการถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดีไม่คัดค้านคําวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว ขอให้  
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้าน ผ. ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งย้ายผู้ฟูองคดี 
ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน ค. ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้เหตุผลว่า
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ คําสั่งดังกล่าว มีผลทําให้ผู้ฟูองคดีต้องเสียหายในหน้าที่ 
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การงาน ผู้ฟูองคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงจากผลของคําสั่งย้ายดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายต้องให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อันเป็น
คําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงเป็น
ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟูองคดีได้ร้องทุกข์คําสั่งย้ายดังกล่าวต่อประธาน ก.ค.ศ. 
ภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่ทราบเรื่องแต่จนกระทั่งขณะนําคดีมาฟูอง  
ต่อศาลยังคงไม่ได้รับทราบคําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น และเมื่อพิจารณาข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง 
และข้อ ๑๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ที่กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการกับอีกเก้าสิบวัน 
เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงประธาน ก.ค.ศ.  
แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งพร้อมสําเนาหนังสือร้องทุกข์
เมื่อใด จึงต้องถือว่าได้รับหนังสือดังกล่าวไม่เกินเจ็ดวัน คือ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และสํานักงาน 
ก.ค.ศ. จะต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนาคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีไปให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องส่งคําชี้แจงพร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานให้แก่ ก.ค.ศ. ภายในเจ็ดวันทําการ ตามข้อ ๑๑ ของกฎดังกล่าว คือภายใน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ก.ค.ศ. จึงต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ตามข้อ ๑๓ ของกฎ ก.ค.ศ. เดียวกัน คือ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อ ก.ค.ศ.  
ไม่พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แก่ผู้ฟูองคดีทราบภายในวันดังกล่าว 
ย่อมถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
จึงชอบที่จะนําคดีมาฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองในวันที่  
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟูองคดีในข้อหานี้ภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีตามคําขอท้ายคําฟูองข้อ ๑ ไว้พิจารณานั้น 
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
เฉพาะคําขอข้อที่ ๑ ไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไป 
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  องค์คณะ  นายสมชาย เอมโอช  นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม   
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท ทิฟฟุา ไอซีดี จํากัด             ผู้ฟูองคดี 

  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ที่ ๑ 
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  ที่ ๒      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบ 
 ด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณค์ําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๖) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
        (ข้อ ๗๒ วรรคสาม) 

  เมื่อคดีน้ีผู้ฟูองคดีฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองออกประกาศเชิญชวน 
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว ซึ่งหาก
ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะฟูองเรียกค่าเสียหาย
จากการออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้ ฉะน้ัน  
ในระหว่างการพิจารณาคดีจะไม่ท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา
แก้ไขในภายหลัง เมื่อได้วินิจฉัยเช่นน้ีแล้วจึงไม่จ าต้องพิจารณาเงื่อนไขแห่งการทุเลา
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองในประการอื่นอีก กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควร 
ที่ศาลจะทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี 
ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองทุเลาการด าเนินการใดๆ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า เดิมผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจ 
ยื่นประกวดข้อเสนอเพ่ือรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง สถานีเอถึงสถานีเอฟ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ และประกาศ 
เชิญชวนผู้สนใจยื่นประกวดข้อเสนอเพ่ือรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและ  



๔๒๑ 

 

 

แยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง สถานีดีและสถานีอี ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ 
โดยผู้ฟูองคดีได้รับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบัง 
สถานีดี ซึ่งสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เนื่องจากวงเงินลงทุนก่อสร้าง 
มีมูลค่าเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท การคัดเลือกเอกชนเข้ามาดําเนินการจึงต้องดําเนินการ
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗  
และตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗ เสนอให้มีอย่างน้อย 
๑ สถานีที่ดําเนินการในลักษณะ Public User เพ่ือให้บริษัทเดินเรือขนาดเล็กหรือผู้ส่งออก
รายย่อยเลือกใช้บริการได้ เป็นการปูองกันการผูกขาดจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นสายเดินเรือ
ขนาดใหญ่ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อาจจะพิจารณาเป็นผู้ประกอบการเอง ส่วนผู้ประกอบการ
อีก ๕ สถานี ควรใช้วิธีการประมูลคัดเลือกและควรให้ความสําคัญแก่ผู้ประกอบการที่ 
ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังเป็นอันดับแรก เพ่ือให้การเชื่อมต่อกับท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ควรให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ประกอบการหลายสถานี
ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการผูกขาด เมื่อสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการทั้ง ๖ สถานีครบกําหนด
ระยะเวลา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญาสัมปทานใหม่เพื่อเป็นการต่ออายุสัญญาสัมปทาน
เพ่ิมอีก ๕ ปี สัมปทานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ สิ้นสุดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  
ก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องเป็นผู้ดําเนินการตามกฎหมาย
เพ่ือสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่หรือหาผู้รับสัมปทานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
ที่ลาดกระบังเพ่ือเข้ามาดําเนินงานที่ลาดกระบังต่อไป แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็มิได้ดําเนินการ
โดยปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยจนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการทั้ง ๖ สถานี 
ได้ดําเนินการเป็นผู้ประกอบการ และได้จ่ายค่าสัมปทานให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อมา  
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ กระทรวงคมนาคมได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพ่ือดําเนินการสรรหาเอกชนเพ่ือรับ 
สัมปทานเป็นผู้ประกอบการ ไอซีดี ที่ลาดกระบังของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ (๒)  
และมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้มีหนังสือขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการอีกครั้ง ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของโครงการดังกล่าว ได้ออกประกาศเชิญชวน 
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
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การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้ดําเนินการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบังขัดกับมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีความโปร่งใส  
ไม่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชน เป็นการผูกขาดโดยภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุน มีการกําหนดเงื่อนไขเอื้ออํานวยให้แก่บุคคลเพียงบางกลุ่ม เป็นการเลือกปฏิบัติ 
ไม่เป็นธรรม หรือสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือเป็นการสร้างภาระที่เกินสมควรแก่
ผู้ประกอบการเดิมที่จะเข้าร่วมลงทุน จึงได้ทําหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองขอให้ยกเลิก
ประกาศเชิญชวน และยกเลิกการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบัง ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดเงื่อนไขในร่างประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน 
โดยอ้างเหตุผลสนับสนุนที่ไม่ถูกต้องไม่ชัดแจ้งรับฟังไม่ได้และให้รอคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) วินิจฉัยเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนิน
โครงการนี้ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองก็ยังดําเนินการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุน 
เป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบังอยู่ โดยมิได้มีการชะลอ 
หรือระงับเพ่ือจะฟังคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
และคณะกรรมการดังกล่าวทราบดีอยู่แล้วว่าโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  
ที่ลาดกระบังเกิดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  
ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็ยังมิได้มีการยกเลิก
และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดําเนินการในโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  
ท่ีลาดกระบังแต่อย่างใด ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองและคณะกรรมการดังกล่าวจึงต้องนําเจตนารมณ์ 
วัตถุประสงค์ หลักการและการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาประกอบ  
เป็นหลักการในการที่จะสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการด้วย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่มีการอนุมัติในหลักการก็มิได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ขา้งต้นแต่อย่างใด ทั้งยังนําหลักการตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับ ประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน
โครงการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขัดกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และขัดกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกหนังสือ เรื่อง ประกาศเชิญชวน  
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่ วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ 



๔๒๓ 

 

 

สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
และยกเลิกการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง และคําขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการกําหนดให้
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนต้องยื่นซองต่อคณะกรรมการรับซองข้อเสนอร่วมลงทุนในวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชน
เพื่อเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง  
 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การกําหนดเงื่อนไขดังกล่าว 
จึงน่าจะไม่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงื่อนไขที่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ซึ่งได้กําหนดให้การยกตูส้ินคา้ขึน้/ลงจากขบวนรถไฟหรือรถบรรทุก 
เห็นควรให้เป็นผู้ประกอบการอิสระไม่ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการสถานีรายใดรายหนึ่ง  
เพื่อความเป็นกลาง และน่าจะไม่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผลจากการที่ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการรายเดิมในสถานีดีไม่มีคุณสมบัติที่จะยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน จึงเป็นเหตุให้  
ผู้ฟูองคดีต้องเลิกประกอบการในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบัง ทําให้  
ผู้ฟูองคดีต้องเลิกจ้างพนักงานเป็นจํานวน ๓๒๐ คน ถ้าศาลไม่มีคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาให้ตามคําขอของผู้ฟูองคดี และถึงแม้ต่อมาศาลจะมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งให้ยกเลิกการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ  
และแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบัง หรือยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน
โครงการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
ที่ลาดกระบังก็ตาม ผู้ฟูองคดีก็ไม่สามารถที่จะกลับมาประกอบธุรกิจดังกล่าวได้อีก กรณีจึง
เป็นความเสียหายร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และหากศาลมีคําสั่ง
คุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษาจึงไม่มีผลกระทบและไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริการสาธารณะ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองทุเลาการดําเนินการใดๆ ตามประกาศ 
เชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน
จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองโดยมีสาระสําคัญ สรุปความได้ว่ า  



๔๒๔ 

 

 

ประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุน  
เป็นผู้ประกอบการสถานีและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
นอกจากนี้ผู้ฟูองคดีไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากเงื่อนไขประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
เนื่องจากสิทธิของผู้ฟูองคดีตามสัญญาสัมปทานเดิมสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่อายุสัญญาสัมปทานของผู้ฟูองคดีสิ้นสุดลง การกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ ไอซีดี การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการใหม่  
จึงเป็นสิทธิโดยชอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งหากผู้ฟูองคดีมีความสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขัน
ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน ก็สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขประกาศเชิญชวนดังกล่าว  
แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งทุเลาการดําเนินการย่อมทําให้เกิดความเสียหาย 
เนื่องจากเป็นการดําเนินโครงการเพ่ือสรรหาเอกชนรายใหม่ร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ
สถานี โดยมุ่งเน้นให้โครงการ ไอซีดี ลาดกระบัง เป็นศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
สู่ท่าเรือแหลมฉบังเพ่ือลดบทบาททางถนน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดกับสาธารณะ ดังนั้น  
หากการดําเนินโครงการตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวล่าช้าออกไปจะส่งผลทําให้เกิ ด 
ความเสียหายกับภาครัฐและสาธารณะทั่วไป ที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่าหากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการโครงการนี้ตอ่ไปผู้ฟูองคดจีะได้รบัความเสียหายยากจะเยียวยานั้น เป็นความเสียหาย
เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจเฉพาะผู้ฟูองคดีและยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการ
โครงการตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวจะสิ้นสุดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ประกอบกับ
ปัจจุบันผู้ฟูองคดีก็ยังคงดําเนินกิจการอยู่ในพ้ืนที่ ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย และแม้ศาล 
ไม่มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองทุเลาการดําเนินการใดๆ ตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว  
ก็ไม่ใช่เหตุที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง 
เนื่องจากการดําเนินโครงการจนถึงวันลงนามสัญญาต้องใช้ระยะเวลาตามขั้นตอนของกฎหมาย
เป็นเวลานานประมาณ ๒๔๐ วัน หรือ ๘ เดือน ซึ่งผู้ฟูองคดียังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแล้วเห็นว่า  เมื่อคดีนี้ผู้ ฟูองคดี ฟูองว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองออกประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชน
เพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง  
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว ซึ่งหากศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว 
ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะฟูองเรียกค่าเสียหายจากการออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้ ฉะนั้น ในระหว่างการพิจารณาคดีจะไม่ทําให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วจึงไม่จําต้อง
พิจารณาเงื่อนไขแห่งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองในประการอื่นอีก 
กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวไว้  
เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองทุเลาการดําเนินการใดๆ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคําขอทุเลาการบังคับ
ตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุน 
เป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี ) ที่ลาดกระบัง  ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
  องค์คณะ  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายวิษณุ วรัญญู  นายสมชาย เอมโอช  
นายสมชัย วัฒนการุณ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายเสถียร  คงทอง            ผู้ฟูองคดี 

  สํานักงานศาลปกครอง  ที ่๑ 
 กรมบัญชีกลาง  ที่ ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีบางรายไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
        ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ข้อ ๑๗ วรรคสอง  
        และข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง) 

  เมื่อหน่วยงานของรัฐส่งส าเนารายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว  
กระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใด หน่วยงานของรัฐต้องมีค าสั่งตามความเห็น 
ของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ วรรคหน่ึง ของระเบียบดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีอ านาจมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง  
จึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เน่ืองจากก่อให้เกิด
ค าสั่งที่ให้ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นวัตถุแห่งคดี ผู้ฟูองคดี 
จึงมีสิทธิฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
  คดีนี้ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ขณะเกิดเหตุคดีนี้ผู้ฟูองคดีรับราชการ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๖ ว กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานศาลปกครองสงขลา สังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกํากับดูแลงานระบบสารสนเทศและระบบ Website  
ของสํานักงานศาลปกครองสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในความกํากับดูแลจํานวน ๒ คน คือ  
นาย พ. ตําแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ Hardware 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการประชุมทางไกล (Video conference) และนาย ส. 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการของ 
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ปรากฏว่า 
กล้องจับภาพของระบบการประชุมทางไกล ซึ่งวางไว้บนหลังโทรทัศน์ ตกหล่นลงมาได้รับ 
ความเสียหาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิด ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ 
ต่อมากระทรวงการคลัง โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้พิจารณาสํานวนการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของนาย พ. และ 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ เสียหาย จึงให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๒๕  
ของค่าเสียหายจํานวน ๑๕๘,๙๕๑ บาท คิดเป็นเงินจํานวน ๓๙,๗๓๗.๗๕ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับ
คําสั่งดังกล่าวจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์คําสั่งต่อเลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง  ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณา
อุทธรณ์แล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดี 
มาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าว 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่  
ของบุคคล อันถือได้ว่าเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่ให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าสินไหมทดแทน 
ย่อมไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอน
คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ข้างต้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
กระทําการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ มีคําสั่งดังกล่าวทําให้ผู้ ฟูองคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําของผู้ ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และคําขอของผู้ฟูองคดีศาลมีอํานาจ
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กําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นอกจากนั้น 
หลังจากที่ผู้ฟูองคดีได้รับทราบคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่  
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง จึงเป็น
การยื่นอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะ 
ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี กรณีจึงถือได้ว่า  
ผู้ฟูองคดีได้ดําเนนิการตามขัน้ตอนหรอืวิธกีารสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดแีล้ว  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ต่อศาลเมื่อวนัที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลจึงรับคําฟูองในส่วน 
ที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ สําหรับที่ผู้ฟูองคดีฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น แม้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะมีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟูองคดีชําระ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่ความเห็นของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองเท่านั้น 
จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันถือได้ว่า  
เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มี
สิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองในส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไว้พิจารณาได้  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ความเห็นของกระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นผู้ได้รับคําสั่งให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดแล้ว และการที่ศาลจะวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมาย
ของคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าเสียหายนั้น ศาลก็ต้องวินิจฉัย 
ในเบื้องต้นก่อนว่า ความเห็นของกระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เนื่องจากความเห็นของกระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถือเป็น
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ดุลพินิจผูกพันต่อการออกคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่อาจที่จะมีความเห็น
แตกต่างไปจากความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ ผู้ฟูองคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กระทรวงการคลัง 
โดยกรมบัญชีกลางย่อมตกเป็นผู้ถูกฟูองคดีในคดีนี้ ผู้ฟูองคดีขออุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง
ในส่วนที่ไม่รับฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐส่งสําเนาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องมีคําสั่งตามความเห็น  
ของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีอํานาจมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเป็นสาเหตุสําคัญ  
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิด
ในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น แต่กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 
มีความเห็นว่าผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐจึงต้องมี 
คําสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ความเห็นของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงัจึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจาก
ก่อให้เกิดคําสั่งที่ให้ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟูองคดี 
ขอให้ศาลเพิกถอน ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง ประกอบกับ
กรณีนี้หากศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในส่วนฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง 
ไว้พิจารณา ก็จะทําให้กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ที่มีความเห็นให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดี และหากศาล  
มีคําพิพากษายกฟูอง กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพื่อยืนยัน
ความเห็นของตน ซึ่งอาจทําให้การตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ที่กฎหมายกําหนดให้กระทรวงการคลังมีส่วนสําคัญในการดูแลทรัพย์สินของรัฐไม่อาจใช้บังคับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ หากศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในส่วนที่ฟูองกระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลาง หลังจากคดีถึงที่สุดแล้ว หากกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง 
ขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ก็อาจมีปัญหา 
ในการพิจารณาว่าการกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางเป็นคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก 



๔๓๐ 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่  
ซึ่งหากเห็นวา่กระทรวงการคลังหรือกรมบญัชีกลางมสีิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ก็จะเป็นภาระ
ทําให้ต้องพิจารณาคดีนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง และทําให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร  ดังนั้น ศาลปกครอง
จึงสามารถรับคําฟูองในส่วนที่ฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากกระทรวงการคลังไว้พิจารณาได้ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองได้ 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองในส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองในส่วนที่ฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๔๓๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายอัศนี  ประทุมวงศ์                                                 ผู้ฟูองคดี 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ที่ ๒ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่ ๓                       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
 การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองผู้ถูกฟูองคดีบางรายและบางข้อหาไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๗๕) 
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
        ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ข้อ ๑๗ 
        วรรคสอง และข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง) 

  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหน่วยงาน 
ต้นสังกัดเห็นว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้ผู้ฟูองคดี
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เน่ืองจากก่อให้เกิดค าสั่งที่ให้ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นวัตถุแห่งคดี ผู้ ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองกระทรวงการคลัง 
หรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประกอบกับกรณีน้ี 
หากศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟูองในส่วนที่ ฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง 
ไว้พิจารณา ก็จะท าให้กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง 
ไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดี อันเป็นการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหากศาลมีค าพิพากษา
ยกฟูอง กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพ่ือยืนยันความเห็น
ของตน ซึ่งอาจท าให้การตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่อาจ 
ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี หลังจากคดีถึงที่สุดแล้ว หากกระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ก็อาจมีปัญหาในการพิจารณาว่า เป็นคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ เสีย 



๔๓๒ 

 

 

หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่ ดังน้ัน  
ศาลปกครองจึงสามารถรับค าฟูองในส่วนที่ฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไว้พิจารณาได้  
  ส่วนค าร้องอุทธรณ์ในส่วนที่สองที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ยังมิได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดก็ตาม แต่ผู้ฟูองคดี 
ก็มิได้มีค าขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อันจะท าให้ 
ค าฟูองในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองได้
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ขณะผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล 
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่  
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน 
๗๑,๗๐๐ บาท จากการกระทําละเมิดกรณีที่เทศบาลเมืองเมืองพลอนุญาตให้เอกชนก่อสร้าง 
อาคารพาณิชย์บนที่ดินของโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น 
ได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๑/๒๕๕๑ พิพากษาดังนี้ (๑) ให้การอนุญาตดังกล่าว
ไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น อันมีผลให้สัญญาที่อนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาท
สิ้นผล (๒) เพิกถอนใบอนุญาตกอ่สร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าว (๓) ให้นายกเทศมนตรีเมือง
เมืองพลดําเนินการเพ่ือให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ที่พิพาทและปรับพ้ืนที่
พิพาท ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๓ แก้คํา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะคําบังคับในข้อที่ ๑ เป็นว่าห้ามผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กระทําการใด  ๆที่มีผลเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาท  หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ คณะกรรมการดังกล่าว
ได้มีหนังสือให้ผู้ฟูองคดีชี้แจงข้อเท็จจริง ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  
ต่อมา คณะกรรมการดังกล่าว ได้รายงานการสอบสวน ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า นาย ส. นายกเทศมนตรี
เมืองเมืองพล เป็นผู้ต้องรับผิดเพียงผู้ เดียว ส่วนผู้ฟูองคดีและบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
ไม่ต้องรับผิด ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและได้ส่งสํานวน
การสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดต่อ 



๔๓๓ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ว่า ผู้ ฟูองคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ในการเสนอความเห็นต่อ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิด
ร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๗๑,๗๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง 
ลงวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ ฟูองคดีรับผิดชดใช้ เงินค่าสินไหมทดแทน 
เป็นเงินจํานวน ๗๑,๗๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีได้ชําระเงินแล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งพิพาท  
จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผล
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาต่อไป อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
จากผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีก 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ แต่เมื่อครบกําหนดดังกล่าว ผู้ฟูองคดียังไม่ได้ 
รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งดังนี้  
(๑) ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แก้ไขความเห็นตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ (๒) ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เพิกถอนคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ (๓) ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
คืนเงินจํานวน ๗๑,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกําหนดนับตั้งแต่วันที่
ได้รับเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง เป็นเพียงการแจ้งผลการพิจารณาเพ่ือให้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นขั้นตอนภายใน 
ฝุายปกครอง ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟูองคดีโดยตรง ผู้ฟูองคดีจึงยังมิใช่ 
ผู้ได้รับความเดือดรอ้นหรอืเสียหายจากความเหน็ดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ นั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้กระทําการใดๆ ให้ผู้ฟูองคดี
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีในข้อหาที่สอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง 
ในข้อหาที่หนึ่งที่ฟูองขอให้แก้ไขความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และข้อหาที่สองเฉพาะในส่วน 
ท่ีฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ลงวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ วินิจฉัยว่าผู้ ฟูองคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
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ทั้งที่พยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่า การกระทําของผู้ฟูองคดีเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง นั้น เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ  
ไม่รับฟังพยานหลักฐานให้ครบถ้วนตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผู้ ฟูองคดีจึงเป็นผู้ เสียหายจากการกระทําที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สําหรับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในส่วนที่ ๕ มาตรา ๔๔ ถึง มาตรา ๔๘ ประกอบกับกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อ ๒ (๑๑) กําหนดว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งในกรณีที่ 
ผู้ทําคําสั่งทางปกครองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือในฐานะราชการส่วนภูมิภาค  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
จึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่พิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด จึงเป็นการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงมีอํานาจฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้  
ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาหรือมีคําสั่งให้
ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อหน่วยงานของรัฐส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีอํานาจมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น กรณีนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และหน่วยงานของรฐัเห็นว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่กรมบัญชีกลาง
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าผู้ ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจึงเป็นสาเหตุโดยตรง 
ที่ทําให้ผู้ฟูองคดีไดร้ับความเดอืดรอ้นเสียหาย เนื่องจากก่อให้เกิดคําสั่งที่ให้ผู้ฟูองคดีต้องรับผิด
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ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นวัตถุแห่งคดี ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองกระทรวงการคลัง 
หรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประกอบกับกรณีนี้หากศาล 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองในส่วนที่ฟูองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางไว้พิจารณา ก็จะทําให้
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดี  
อันเป็นการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหากศาลมีคําพิพากษายกฟูอง กระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางก็จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพ่ือยืนยันความเห็นของตน ซึ่งอาจทําให้ 
การตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่อาจใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ หลังจากคดีถึงที่สุดแล้ว หากกระทรวงการคลังหรอืกรมบัญชีกลางขอพิจารณาคดีใหม่
ตามมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ก็อาจมีปัญหาในการพิจารณาว่า เป็น 
คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี ที่จะมีสิทธิ 
ขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่ ดังนั้น ศาลปกครองจึงสามารถรับคําฟูองในส่วนที่ ฟูอง
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไว้พิจารณาได้ 
ส่วนคําร้องอุทธรณ์ในส่วนที่สองที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ยังมิได้พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แต่ผู้ฟูองคดีก็มิได้มีคําขอให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา 
๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อันจะทําให้คําฟูองในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในข้อหาที่หนึ่งและข้อหาที่สอง
เฉพาะในส่วนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไว้พิจารณานั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองในข้อหาที่หนึ่ง 
ท่ีขอให้แก้ไขความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                   ผู้ฟูองคด ี

นางสาวอญัชลี  เหล่ากอ                                           ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง  
ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๐๖) 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
     (มาตรา ๓๙ วรรคสาม และวรรคห้า และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีปฏิเสธการช าระเงินที่ผู้ฟูองคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดี 
น าเงินเดือนส่วนที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีขณะไม่มาปฏิบัติราชการมาคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี น้ัน 
มิใช่เป็นความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยตอ่หน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟูองคดีแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินเดือน
ในขณะที่ขาดราชการ ถือว่าเป็นลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาและพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่คดีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ขณะที่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ฟูองคดี
ได้มีคําสั่งลงโทษปลดผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ ฐานทุจริตต่ อหน้าที่ราชการและ 
ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดยีวกันเกินกวา่ ๑๕ วัน ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีไดล้ะทิ้งหนา้ที่ราชการ
ไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนและ
เงินประกันสังคมตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยผู้ฟูองคดี 
ได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระหนี้ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ยอมชําระหนี้  
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระหนี้
เงินที่ได้รับไปเกินสิทธิพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 
จนถึงวันยื่นคําฟูองคืนให้กับผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเหน็ว่า  เหตุแห่งการฟูองคดีนี้สืบเนื่องมาจาก
การที่ผู้ฟูองคดีจ่ายเงินโดยผิดพลาดให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีไปเกินจํานวนที่ควรได้รับตามสิทธิ 



๔๓๗ 

 

 

และผู้ถูกฟูองคดีปฏิเสธการชําระเงินดังกล่าวคืนให้กับผู้ฟูองคดี มิได้เกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของผู้ถูกฟูองคดีแต่อย่างใด จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ  
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเรียกเงินคืนจากผู้ถูกฟูองคดีสืบเนื่องมาจาก
ผู้ถูกฟูองคดีได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อความรับผดิ
ของผู้ถูกฟูองคดีเกิดจากการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ถูกฟูองคดี 
จึงต้องคืนเงินเดือนที่ได้รับไปในระหว่างนั้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับในการ
พิจารณาคดีนี้ ศาลจะต้องวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งให้ปลดผู้ถูกฟูองคดี
ออกจากราชการซึ่งเป็นอํานาจของศาลปกครอง  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับคําฟูอง
ของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีมีคําสั่งปลดผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ 
เนื่องมาจากผู้ถูกฟูองคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสามและวรรคห้า และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟูองคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดี 
นําเงินเดือนส่วนที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีขณะไม่มาปฏิบัติราชการมาคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงินดังกล่าวนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีปฏิเสธการชําระเงินดังกล่าว
คืนให้กับผู้ฟูองคดี มิใช่เป็นความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟูองคดีแต่อย่างใด 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินเดือนในขณะที่ขาดราชการ ถือว่าเป็นลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาและพิพากษาของศาลยุติธรรม 
มิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 



๔๓๘ 

 

 

ออกจากสารบบความ พร้อมทั้งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ ฟูองคดี ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืน 
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์   
นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 
 



๔๓๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)  

  กรมที่ดิน                                                               ผู้ฟูองคดี 

  นายจําลอง  พิชัย                ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

   กรณีตามข้อพิพาทน้ีที่ประชุมใหญ่ฯ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติว่า 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้สิทธิรับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานทางปกครองเป็นการใช้สิทธิ
ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ไม่ใช่ลักษณะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อ านาจทางปกครอง
โดยการออกกฎหรือค าสั่งแต่อย่างใด การที่หน่วยงานทางปกครองได้มีหนังสือเรียกให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับ
ให้เจ้าหน้าที่คืนเงินดังกล่าว การเรียกเงินคืนจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกรับในฐานะเจ้าหน้ี
ตามปกติทั่วไป มีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ที่เจ้าหน้ีตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เช่นกัน 
กรณีตามค าฟูองน้ีเป็นการใช้สิทธิของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งต่อผู้ถูกฟูองคดี เพ่ือเรียกคืนเงินแก่ทางราชการ 
กรณีดังกล่าว จึงมิใช่เป็นคดีที่อยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีได้มีคําสั่งลงวนัที ่๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจาก
ราชการ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดเป็นต้นไป ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีนําเงินที่ได้รับจากราชการไปโดยไม่มีสิทธิ
ชําระคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้นําเงินจํานวนดังกล่าวมาชําระคืนแก่ทางราชการ 
ผู้ฟูองคดีย่อมมีสิทธิติดตามและเอาเงินของทางราชการคืนจากผู้ถูกฟูองคดี ซึ่งไม่มีสิทธิ  
จะยึดถือไว้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือว่าผู้ถูกฟูองคดี
ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยปราศจากมูลอันจะอา้งกฎหมายได้และเป็นเหตใุห้ผู้ฟูองคดีเสียเปรียบ 



๔๔๐ 

 

 

จึงต้องคืนทรัพย์ให้แก่ผู้ฟูองคดีฐานลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ แต่โดยที่การเรียกคืนเงินจากผู้ถูกฟูองคดีสืบเนื่องมาจากผู้ฟูองคดีมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ การที่จะต้อง
วินิจฉัยว่าผู้ถูกฟูองคดีจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีตามฟูองหรือไม่ ศาลจําต้องพิจารณา  
ให้ได้ความเสียก่อนว่า คําสั่งทางวินัยของผู้ฟูองคดีที่ให้ลงโทษผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการ
กระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นลักษณะของคดีปกครอง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามนัยคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลที่ ๑๒/๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระเงินจํานวน ๒,๔๐๘,๙๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด
จนถึงวันฟูอง จํานวน ๗๘,๗๐๓.๔๑ บาท และชําระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน 
จํานวน ๒,๔๘๗,๖๖๐.๔๑ บาท นับถัดจากวันฟูองคดีจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟูองคดี  

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ฟูองคดีได้มีการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่ง
กระทําเพ่ือชําระหนี้ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมาย
ได้ อันเข้าลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีจําต้องคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดีตามมาตรา ๔๐๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อการเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินดังกล่าวไม่ได้เกิด
จากมูลละเมิด การที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงมิใช่การออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงิน
ตามความในมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ดังนั้น หนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิดังกล่าวจึงไม่ใช่คําสั่งทาง
ปกครอง เมื่อการเรียกคืนเงินดังกล่าวเกิดจากมูลลาภมิควรได้ อันเป็นคดีพิพาททางแพ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาและพิพากษาของศาลยุติธรรม 
มิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้  สําหรับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่  ๑๒/๒๕๔๙ นั้น เห็นว่า 
ข้อเท็จจริงในคดีนี้แตกต่างจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาลดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้
ไว้พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟูองคดี 
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ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นคําสั่ง 
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งนอกจากจะเป็นผลทําให้ผู้ถูกฟูองคดีต้องออกจากราชการแล้ว ยังมีผลเป็นการเพิกถอน
สถานภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อันเนื่องมาจากการเป็น
ข้าราชการจึงก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
ดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๕๓ วรรคสี ่แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อความรับผิดดังกล่าวเกิดจากการกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง แม้คดีนี้จะมิได้มีประเดน็ข้อพิพาทเกี่ยวกบัคําสั่งลงโทษทางวินัย
ไล่ออกจากราชการ แต่ในการพิจารณาคดีนี้ศาลจะต้องวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมาย
ของคําสั่งลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ เนื่องจากเป็นสาเหตุให้ผู้ฟูองคดีต้องเรียก
เงินคืนจากผู้ถูกฟูองคดี ซึ่งคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการพิจารณาวินิจฉัยว่าคําสั่งทางปกครอง
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ย่อมเป็นอํานาจของศาลปกครอง ตามที่ปรากฏในคําวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๒/๒๕๔๙ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๘/๒๕๕๐  
การที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีส่งคืนเงินจํานวน ๒,๔๐๘,๙๕๗ บาท จึงเป็น 
การปฏิบัติตามคําสั่งลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เท่านั้น ผู้ฟูองคดีจึงเห็นว่าเมื่อผู้ฟูองคดี
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในงบประมาณที่เบิกจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี จึงอยู่ในสถานะเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  กรณีตามคําฟูองนี้เป็นการใช้สิทธิของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคําสั่ง  
ต่อผู้ถูกฟูองคดีเพื่อเรียกคืนเงินแก่ทางราชการ กรณีดังกล่าว จึงมิใช่เป็นคดีที่อยู่ในขอบเขต
ของบทบัญญัติตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้ง ในกรณีตามข้อพิพาท 
ในคดีนี้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้
สิทธิรับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานทางปกครองเป็นการใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย 
มิได้มีลักษณะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นใช้อํานาจทางปกครองโดยการออกกฎ  
หรือคําสั่งแต่อย่างใด ในกรณีที่การออกคําสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิที่มีตามกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าเป็นการออกคําสั่ง  
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ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานทางปกครองอาจเพิกถอนคําสั่งที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์
ดังกล่าวได้ โดยผู้ที่ได้รับผลของคําสั่งเพิกถอนนั้นย่อมสามารถอุทธรณ์และนํามาฟูองคดี  
ต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์หรือนําคดีมาฟูองต่อศาล คําสั่งเพิกถอนดังกล่าวย่อมเป็น
ที่สุดไม่อาจนํามาโต้แย้งได้อีก ด้วยเหตุนี้ การที่หน่วยงานทางปกครองได้มีหนังสือเรียกให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงิน กรณีนี้จึงเป็น
การใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ตามปกติทั่วไป เงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับไปมี
ลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหนี้ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัตหิรอืปฏิบัตหินา้ที่ดงักลา่วล่าช้าเกนิสมควร และมิใช่การกระทําละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย การที่หน่วยงานทางปกครอง
ฟูองคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิคืนเงิน
ดังกล่าว จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยตอ่หนา้ที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดให้ตอ้งปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สําหรับกรณีที่ผู้ฟูองคดีอ้างตามอุทธรณ์ว่า  ได้เคย 
มีการวินิจฉัยคดีในลักษณะนี้ไว้แล้วตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๒/๒๕๔๙ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๘/๒๕๕๐ นั้น  
เห็นว่า คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ และคําสั่ง  
ศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคดี และเป็นคนละกรณีกับในคดีนี้ 
ข้ออ้างของผู้ฟูองคดีจึงไม่สามารถรับฟังได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ 
ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

องค์คณะ  นายวิษณุ  วรัญญู  นายวรวิทย์  กังศศิเทียม  นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 
นายสมชาย  เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  พันโทหญิง กมลพรรณ  ชีวพันธ์ศร ี ที ่๑          ผู้ฟูองคดี 
       กับพวกรวม ๒๑ คน 

  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ  ที ่๑ 
  คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ที ่๒    ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 

มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ก าหนดให้บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกไปในรูป
บริษัท จ ากัด และเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการท่อส่งก๊าซและท าหน้าที่ บริหาร
สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ 
ในการก าหนดทิศทางโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศในอนาคต อันเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่าน้ัน และการที่บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ก็ เป็นการด าเนินกิจการในเชิงธุรกิจ 
ตามแผนกลยุทธ์ในการขยายการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ดังน้ัน การปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามกฎหมายดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
ที่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

เมื่อได้พิจารณาค าฟูองของผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดในส่วนที่ขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐ โดยให้โอนทรัพย์สินคืนให้ครบถ้วนตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
และรั บรองความถู กต้ องตามมติ คณะรั ฐมนตรี ดั งกล่ าวต่ อไป น้ัน จะเห็ นได้ ว่ า  
ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดมีความประสงค์ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
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ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ อันมีลักษณะ
เป็นการร้องขอให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฟูองคดี 
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดง 
ที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ ซึ่งศาลปกครองสูงสดุไดม้ีการสัง่ค าร้องในสว่นของการบังคับคดีไปแล้วว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามค าพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังน้ัน  
ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดในคดีน้ี จึงไม่อาจน าคดีมาฟูองเพ่ือขอให้ศาลมีค าพิพากษา  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลได้มีค าสั่งยุติการบังคับคดีไปแล้วได้อีก 
 
  ผู้ ฟูองคดีทั้ งยี่ สิบเอ็ดฟูองว่า ผู้ ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ จัดตั้งบริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด ขึ้นใหม่  
เป็นผู้ รั บผิ ดชอบดํ าเนินกิ จการท่อส่ งก๊ าซธรรมชาติ และทํ าหน้ าที่ บริหารสินทรัพย์ 
ที่ได้รับโอนมาจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ส่วนการก่อสร้าง ปฏิบัติการ และบํารุงรักษา 
บริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด จะดําเนินการเองหรือว่าจ้างบุคคลอื่นดําเนินการก็ได้  
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ถือหุ้น
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผู้ฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๒๑ ในฐานะประชาชน 
ที่อาจได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติ และค่าไฟฟูา เห็นว่า การกระทําดังกล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยังมิได้ดําเนินการคืนท่อก๊าซ 
และทรัพย์สินอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ 
ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ แต่กลับแจ้งต่อสาธารณชนว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งว่าบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ได้โอนทรัพย์สินตามคําพิพากษาครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในการโอนทรัพย์สิน 
ตามคําพิพากษาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบ
หลักการแบ่งแยกทรัพย์สิน อํานาจ และสิทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จะให้
เป็นของกระทรวงการคลัง โดยให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองความถกูต้อง ผู้ตรวจการแผ่นดนิมีความเหน็ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๗.๙/๙๐  
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ว่า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยังไม่ได้ดําเนินการ 
ตามขั้นตอนการแบ่งแยกทรัพย์สินอํานาจและสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วนตามคําพิพากษา
และตามมติคณะรัฐมนตรี แต่กลับยื่นคําร้องรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษา 
ต่อศาลว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลแล้ว  
ทั้งๆ ที่ข้อมูลการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ส่งคืนให้กระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการตรวจสอบ  
และรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่สําคัญ 
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ในการแบ่งแยกทรัพย์สิน อํานาจ และสิทธิดังกล่าวออกจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  ดังนั้น การที่บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และอ้างว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว 
จึงเป็นการรายงานที่เป็นเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด ที่ส่งผลต่อการพิจารณาการบังคับคดี
ของศาลปกครองสูงสุดในคดีดงักล่าว ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดจึงนาํคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จัดตั้งบริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด ขึ้นใหม่  และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยโอนคืนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 
ทั้งในส่วนของท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคืนเงินรายได้ 
ที่ได้จากการเก็บค่าผ่านท่อ ค่าการแยกก๊าซ พร้อมดอกเบี้ยให้กระทรวงการคลังทั้งหมด 
ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้ตรวจสอบ 
และรับรองความถูกต้องโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ศาลปกครองชั้นตน้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แยกพิจารณาได้เป็น ๒ ข้อหา ดังนี้  
ข้อหาที่หนึ่ง ฟูองว่ามติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

จัดตั้งบริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด ขึ้นใหม่ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้  
เพิกถอนมติดังกล่าว มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่กําหนดให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกไปในรูปบริษัทจํากัด และเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการท่อส่งก๊าซ และทําหน้าที่บริหารสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจาก 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  
เป็นเพียงการลงมติเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ในการกําหนดทิศทางโครงสร้างกิจการ 
ก๊าซธรรมชาติของประเทศในอนาคต การกระทําดังกล่าว จึงมิได้กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ 
ของผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดแต่อย่างใด  อีกทั้ง การแยกกิจการท่อก๊าซธรรมชาติเพ่ือจัดตั้ง 
บริษัทใหม่ ก็มีลักษณะเป็นการจัดตั้งบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แม้ว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีหน่วยงานทางปกครองหรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของทุนจดทะเบียน อันจะทําให้มีสถานะทางกฎหมายเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจก็ตาม 
แต่การดําเนินการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าวก็เป็นเพียงการดําเนินการในเชิงธุรกิจ 
เยี่ยงเอกชนโดยทั่วไป หากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะ 
ผู้ถือหุ้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นข้อพิพาทในทางแพ่ง มิใช่เป็นข้อพิพาททางปกครอง
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แต่อย่างใด  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดอ้างว่าเป็นผู้บริโภคซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก  
ราคาก๊าซธรรมชาตแิละค่าไฟฟูา นั้น  เห็นว่า ในขณะยื่นฟูองยังไม่ปรากฏให้เห็นว่า มติของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวอย่างไร  อีกทั้ง  
โดยสภาพแล้วมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก็ไม่อาจทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงหรือเป็นการเฉพาะตัวแต่อย่างใด   
ดังนั้น มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่กําหนดให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ 
แยกกิจการระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาตอิอกไปในรูปบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จึงมิได้ทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหาย ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดจึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอเพิกถอน 
มติดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ข้อหาที่สอง ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยให้โอนคืนทรัพย์สินตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ ให้กระทรวงการคลังให้ครบถ้วน  
และให้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น  เห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดประสงค์ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําบังคับให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่  
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิในการใช้ที่ดินเพ่ือวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
ให้กับกระทรวงการคลัง ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่  
ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ก็ชอบที่จะร้องขอต่อศาลในคดีเดิม เพ่ือขอให้มีการปฏิบตัิตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
โดยถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๗๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบ มาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงยังไม่มีเหตุแห่งการฟูองคดีที่จะนํามาฟูองต่อศาลให้มีคําพิพากษา
หรือคําสั่งได้ต่อไป ผู้ ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ และเมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่พิจารณาคําขอ



๔๔๗ 

 

 

ของผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดที่ขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราว 
โดยชะลอการแยกกิจการท่อก๊าซออกเป็นบริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด ออกไปก่อน
จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเสร็จสิ้น แต่อย่างใด 
  ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดยื่นคาํร้องอุทธรณ์วา่  การตัดสินคดดีังกล่าวยังขัดเจตนา
ของการจัดตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ จึงเห็นว่า หากรัฐหรือหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระทําการปฏิบัติหรือละเวน้ปฏิบัติทาํให้เกดิความเสียหายแก่ประชาชน ประเทศชาติ แล้ว
ศาลปกครองใช้ดุลพินิจด้วยคําว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย ยกฟูองคดี หรือประชาชนฟูองไม่ได้  
ก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือหน่วยงานรัฐ ให้กระทําการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จนสร้างความเสียหาย
แก่ชาติบ้านเมือง และขัดเจตนารมณ์ในการตั้งศาลปกครอง จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณารับคําฟูอง 
  ประเด็นเรื่องการแยกท่อก๊าซเป็นบริษัท ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า 
ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ด นั้น ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดเห็นว่าผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เช่าท่อก๊าซ 
จากกรมธนารักษ์ในมูลค่าต่ํา แต่มาปล่อยให้ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เก็บค่าเช่าจาก
ประชาชน ทําให้ประชาชนทุกคนรวมถึงผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดต้องรับภาระในการจ่ายค่าไฟฟูา  
และค่าเช่าท่อในราคาแพง เนื่องจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จ่ายค่าเช่าให้รัฐสูงสุด
เพียงปีละ ๕๕๐ ล้านบาท แต่เก็บค่าผ่านท่อจากประชาชนปีละ ๒๒,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
รวม ๑๒ ปี หลังการแปรรูปเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เก็บเงินจากค่าผ่านท่อรวมแล้ว  
๒๙๕,๐๗๔ ล้านบาท เงินเหล่านี้มาจากภาระที่ ประชาชนได้รับดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไร ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  กรณีข้อหาที่ ๑ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ในระยะยาวโดยมอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการแปรสภาพ 
การปิโตรเลียมฯ เป็นบริษัทจํากัด ตามโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการ
แยกระบบท่อส่งและท่อจําหน่าย และการจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกัน  
โดยการจัดตั้งบริษัทที่ดําเนินการด้านท่อส่งก๊าซธรรมชาติต่างหาก รวมทั้งการส่งเสริม  
การแข่งขันในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยการเปิดให้บุคคลที่สามสามารถใช้บริการ



๔๔๘ 

 

 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้  ทั้งนี้ จะต้องมีการกํากับดูแลโดยองค์กรกํากับดูแลอิ สระ 
เพ่ือกําหนดราคาที่เป็นธรรมและเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการใช้บริการ  ต่อมา  
เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ รับทราบแนวทางการแปรรูป 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยในส่วนของกิจการ
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติและแยกออกมาจัดตั้งเป็นบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีบริษัท ปตท. 
ท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการขยาย 
การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทาง 
การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รับไปดําเนินการแยกกิจการท่อก๊าซธรรมชาติ
ออกจากกิจการจัดหาและจําหน่าย รวมทั้งจัดทําแผนการลงทุนระยะยาวของระบบท่อก๊าซธรรมชาติ 
โดยให้มีการแยกกิจการเป็น (๑) ลักษณะการแบ่งแยกทางบัญชี ก่อนการระดมทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระดมทุนฯ) และ (๒) ลักษณะการแบ่งแยกทางกฎหมาย 
หลังการระดมทุนฯ ภายใน ๑ ปี รวมถึงให้องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทําหน้าที่กํากับดูแล  ทั้งนี้ เห็นชอบให้บริษัท  
ปตท. จํากัด (มหาชน) คงการถือหุ้นในกิจการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐  นอกจากนี้ 
มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เร่งดําเนินการเปิดให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
แก่บุคคลที่สาม และเปิดให้มีการแข่งขันในแหล่งก๊าซธรรมชาติและตลาดก๊าซธรรมชาติใหม่  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) ที่กําหนดให้บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกไปในรูปบริษัท จํากัด 
และเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการท่อส่งก๊าซและทําหน้าที่บริหารสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมา
จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  
เห็นว่า มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐในการกําหนดทิศทางโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศในอนาคต อันเป็น
การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น และการที่บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็เป็นการดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
ในการขยายการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ตามกฎหมายดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นคดีพิพาท



๔๔๙ 

 

 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อหานี้ศาลปกครองจึงไม่มีอํานาจรับไว้พิจารณาพิพากษา 
หรือมีคําสั่งได้ 
  ส่วนกรณีข้อหาที่  ๒ ที่ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดฟูองว่าบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) รายงานการบังคับคดีเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากยังไม่มีการปฏิบัติตาม 
คําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เป็นการฟูองคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่  ฟ.  ๓๕/๒๕๕๐  
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีการสั่งคําร้องในส่วนของการบังคับคดีไปแล้วว่า หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตามคําพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ด
ในคดีนี้ จึงไม่อาจนําคดีมาฟูองเพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาล
ได้มีคําสั่งยุติการบังคับคดีไปแล้วได้อีก สําหรับในประเด็นที่ผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดกล่าวอ้างว่า 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยังมิ ได้ดําเนินการให้ครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น  เห็นว่า การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดหลักการ 
หรือวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ ไว้เช่นใดนั้น 
เป็นเรื่องขั้นตอนการดําเนินการภายในของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
คําพิพากษาในคดีดังกล่าว ซึ่งหากหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จากคําพิพากษาเห็นว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคําพิพากษา ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันภายในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นกระบวนการที่กําหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี 
หรือหากเห็นว่าหน่วยงานใดละเลยมิได้ปฏิบัติ ก็อาจร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานนั้น  
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่แยกต่างหากจากคดีนี้  ข้อหานี้ 
ศาลปกครองจึงไม่มีอํานาจรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้เช่นกัน 
  การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ และไม่พิจารณาคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดที่ขอให้ศาลกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราว โดยชะลอการแยกกิจการท่อก๊าซออกเป็นบริษัท  
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด ออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา นั้น ศาลปกครองสูงสดุ
เห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 



๔๕๐ 

 

 

  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมชาย งามวงศ์ชน  นางมณีวรรณ พรหมน้อย  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๔๕๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๓/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล            ผู้ฟูองคดี 

  นายเฉลิมพล  ตันสกุล        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยตอ่หนา้ที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดให้ตอ้งปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
พ.ร.บ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล  
     พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ 
ตามมาตรการของรัฐบาลจากผู้ฟูองคดี เป็นการใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย  
มิได้มีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้อ านาจทางปกครองโดยการออกกฎหรือค าสั่ง
แต่อย่างใด การที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิ
เรียกร้องในฐานะเจ้าหน้ีตามปกติทั่วไป เงินท่ีผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปจึงมีลักษณะเป็นเพียง 
ลาภมิควรได้ที่เจ้าหน้ีตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่าน้ัน การที่ผู้ฟูองคดีในฐานะ
หน่วยงานทางปกครองฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล  
จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น  
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า เดิมผู้ถูกฟูองคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ของผู้ฟูองคดี และได้ลาออกจากราชการ ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ มาตรการสนับสนุนผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่
นอกระบบราชการ โดยผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินช่วยเหลือตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง 
ออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้กลับเข้า 



๔๕๒ 

 

 

รับราชการประจําในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดฝุายบริหาร  
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องคืนเงินช่วยเหลือซึ่งได้รับไปแล้วให้แก่ทางราชการ 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําสิบสองเดือนของธนาคารออมสิน ตามมาตรา ๑๐ 
แห่ง พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นส่วนราชการที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดี
ลาออกจากราชการตามมาตรการฯ และเป็นผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ในคําขอรับเงินช่วยเหลือของผู้ถูกฟูองคดี ไปยังกรมบัญชีกลาง ดําเนินการฟูองคดี 
เรียกเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีคืนแก่ทางราชการต่อไป ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือ
ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม  
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีแจ้งว่าผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้กลับเข้ารับราชการประจําในส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือกํากับของฝุายบริหาร จึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินช่วยเหลือที่ได้รับไปให้แก่ 
ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ เงินจํานวน ๗๘๕,๑๗๒.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับเงินช่วยเหลือตาม พ.ร.ฎ. 
เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ได้กลับเข้า
รับราชการประจําในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดฝุายบริหาร  
ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงิน เงินช่วยเหลือดังกล่าวคืน  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีปฏิเสธ การที่ผู้ฟูองคดีจึงได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้เงินดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง และผู้ ฟูองคดี เป็นผู้ ได้ รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ จะมีสิทธิ 
ฟูองคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า  
ผู้ฟูองคดีเป็นส่วนราชการที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีลาออกจากราชการตามมาตรการ  
พัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองเรียกเงินช่วยเหลือ 
ผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการดังกล่าวคืน ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ แจ้งอธิบดีกรมบัญชีกลางว่า ผู้ฟูองคดีไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  



๔๕๓ 

 

 

หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีเป็นโจทก์
ฟูองเรียกเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีคืนแก่ทางราชการต่อไป โดยอาจดําเนินการ
ให้กรมบัญชีกลางเข้าเป็นโจทก์ร่วมเพ่ือประโยชน์ในการฟูองคดี จึงต้องถือว่าผู้ฟูองคดี 
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ หรืออย่างช้าในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดี 
ได้มีหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางว่า ผู้ฟูองคดีไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูอง 
ที่พ้นกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คดีนี้ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีกระทําผิดข้อตกลง 
ตามแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ 
ที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ฟูองคดี ซึ่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ได้กําหนดระยะเวลาการฟูองคดีไว้ 
ประกอบกับเป็นการใช้สิทธิของผู้ฟูองคดีในการติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคล 
ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ซึ่งไม่มีอายุความ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ 
ผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลจากผู้ฟูองคดี เป็นการใช้สิทธิที่ พึงมีพึงได้
ตามกฎหมาย มิได้มีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้อํานาจทางปกครองโดยการ  
ออกกฎหรือคําสั่งแต่อย่างใด การที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินดังกล่าว  
จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไป  
จึงมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหนี้ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่  
ผู้ฟูองคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล  
จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น  
หรือจากการละเลยตอ่หนา้ที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดให้ตอ้งปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้น 



๔๕๔ 

 

 

มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหนา่ยคดอีอกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วยในผล 
 จึงมีคําสั่งยืน 
  องค์คณะ  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  
นายสมชาย เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
 



๔๕๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด  ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน                     ผู้ฟูองคดี 

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
      และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ที ่๑                                   ผูถ้กูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองและคําขอให้ระงับ
 คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการ
 ชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
        (มาตรา ๔) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ วรรคสอง) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธี พิจารณาคดีปกครอง  
        พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๒ วรรคสาม และข้อ ๑๑๕) 
   ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
        กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
        รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดในกิจการ
        กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มี โทษทางปกครอง  
        พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อ ๑๒.๑) 

ผู้ฟูองคดีทั้งหกฟูองขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และ
เรียกค่าเสียหาย โดยมีค าขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามค าขอของผู้ฟูองคดี โดยได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ค าสั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่ง 
ทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นท าให้หรือจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อันเป็น
เหตุสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งระงับค าสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวแต่อย่างใด  



๔๕๖ 

 

 

และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑  
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานก่อนการมีมติ จึงเป็นการที่มิได้ปฏิบัติ 
ตามประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่มีหลักเกณฑ์
ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเข้าข้อยกเว้น 
ตามมาตรา ๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่การให้โอกาสคู่กรณี
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เป็นสาระส าคัญของหลักความชอบดว้ยกฎหมายในการ
ออกค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง 
ที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากมติดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมส่งผลให้ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ต้องหยุดให้บริการโทรทัศน์อันเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ และ
กระทบต่อสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นความเสียหายที่ 
ไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ ทั้งยังกระทบต่อรายได้ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ตลอดจนพนักงาน 
ที่อาจถูกเลิกจ้าง การให้ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจึงท าให้ผู้ฟูองคดี
ที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา
แก้ไขในภายหลัง และเมื่อค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวมิได้ลบล้างอ านาจ
หน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทั้งยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐแต่อย่างใด 
ค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว 

   
ผู้ฟูองคดีทั้งหกฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซ ทีวี ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นผู้ดําเนิน
รายการมองไกล ซึ่งได้แพร่ภาพและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซ ทีวี  
ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๖ เป็นพนักงานของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนิน
รายการและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซ ทีวี ผู้ฟูองคดีทั้งหกได้รับ 
ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ เนื่องจากมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาของรายการมองไกล และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของ
รายการดังกล่าวขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 
และฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ รวมถึงผิดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง



๔๕๗ 

 

 

หรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ฟูองคดีทั้งหกเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหกกระทําการโดยไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
โดยไม่เคยเรียกผู้ฟูองคดีที่ ๑ มาชี้แจงตามกระบวนการปกติ จึงเป็นคําสั่งทางปกครองที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหลังจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ว. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ให้ระงับการให้บริการกับผู้ฟูองคดีที่ ๑ คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งหกได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไม่อาจ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้เป็นเหตุให้ต้องขาดรายได้ และทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการและผู้ประกาศข่าวไม่อาจดําเนินรายการได้
ตามปกติ และอาจเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างได้ในอนาคต ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล 
ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และคําสั่งของของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ท่ีให้บริษัท ว. ระงับการให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทัศนแ์กผู่้ฟูองคดทีี่ ๑ และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหกร่วมกันชดใช้
เงินค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย 

ผู้ฟูองคดีมีคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาล  
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ท่ี 
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เป็นการใช้อํานาจ
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดี 
ทั้งหก จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะออกคําสั่งดังกล่าว จําเป็นที่จะต้องให้ผู้ฟูองคดี 
ที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานตามประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ (๑) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ กําหนดขึ้นไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกนัความเป็นธรรม
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการเพียงแต่รวบรวม
เอกสารตามคําร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาต



๔๕๘ 

 

 

ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการดําเนินการโดยเร่งรัดและ 
ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เปิดโอกาสให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน มติ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นคําสั่งทางปกครองที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนข้อกล่าวอ้าง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ที่ว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนและเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๓) และ (๕) 
นั้น เห็นว่า ไม่อาจรับฟังได้ เพราะประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ข้างต้น มิได้มีข้อยกเว้นให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีอํานาจพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ต้องให้โอกาสคู่กรณี
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้ และหากคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผลบังคับต่อไป
ย่อมทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ต้องหยุดให้บริการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายได้ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑และต่อพนักงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่จะต้อง 
ถูกเลิกจ้าง และแม้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จะออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต ก็ไม่อาจเยียวยาแก้ไข
ความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าวได้ ดังนั้น การให้คําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลบังคับ
ต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ  
ไม่ปรากฏว่าการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคแก่การ
บริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะแต่อย่างใด จึงมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาล
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 
และปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตตามประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๑๔ โดยเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีหนังสือแจ้งคําสั่งศาลไปยังบริษัท ว.  

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  กรณีที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําสั่งที่ พิพาทน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับทราบข้อร้องเรียน นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากแม้ว่าข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศของผู้ฟูองคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ จะกําหนดให้ต้องแจ้งข้อร้องเรียนและ
เรียกให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมิได้กําหนด 
เหตุยกเว้นไว้ แต่ ข้อ ๙ ของประกาศดังกล่าว ได้กําหนดให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ



๔๕๙ 

 

 

ราชการทางปกครองมาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงในส่วนที่
ประกาศดังกล่าวไม่ได้บัญญัติไว้ กรณีจึงต้องนําข้อยกเว้นตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐  
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า การออกอากาศรายการมองไกล เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘  
มีเนื้อหารายการที่มีลักษณะส่อให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกใน
ราชอาณาจักร ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นการเผยแพร่
เนื้อหารายการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยออกอากาศผ่าน
บริการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย หากไม่ดําเนินการ
ตามกฎหมายทันที อาจนําไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง ซึ่งในการพิจารณาข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการออกอากาศทางช่องรายการของผู้ฟูองคดีที่ ๑ นั้น สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เรียกผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
มาชี้แจงทําความเข้าใจหลายครั้ง รวมถึงได้เคยพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟูองคดีที่ ๑ เป็น
ระยะเวลา ๗ วัน และได้เคยแจ้งเตือนเป็นหนังสือถึงผู้ฟูองคดีที่ ๑ ว่าหากยังฝุาฝืนออก
รายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามกฎหมาย จะใช้มาตรการทางปกครองโดยเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทันที ดังนั้น การที่สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่ได้แจ้งข้อร้องเรียน
และเปิดโอกาสให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้คัดค้านโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตน 
เนื่องจากเห็นว่า เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ หากปล่อยเนิ่นช้าไป อาจจะกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคม หรือต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง และ
เป็นการพิจารณาโดยต่อเนื่องเกี่ยวกับการออกอากาศรายการของผู้ฟูองคดีที่ ๑ อีกทั้ง 
เป็นการเสนอข้อร้องเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ใช้มาตรการทางปกครองตามที่ได้แจ้งเตือนแล้ว กรณีจึงเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วย 
ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ ของประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มี  
โทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๓) และ (๕) แห่ง 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว  



๔๖๐ 

 

 

สําหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําสั่งพิพาทจะส่งผลกระทบ
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง นั้น ผู้ถูกฟูองคดี
ที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่า หลังจากที่มีการยุติการให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ 
พีซ ทีวี แล้ว ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ยังคงผลิตรายการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา ส่วนที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้รับชมช่องรายการของผู้ฟูองคดี 
ที่ ๑ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีจํานวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการออกอากาศ
ทางช่องรายการโทรทัศน์ ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ปราศจากพยานเอกสารหรือหลักฐาน
สนับสนุน  นอกจากนี้ การที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ นํารายการของตนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ผ่านช่องทางอื่นย่อมไม่ถูกจํากัดพ้ืนที่ในการรับชมเหมือนดังการออกอากาศทางช่องรายการ
โทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาตที่จะจํากัดพ้ืนที่การให้บริการเฉพาะในเขตประเทศไทย  
และประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ช่องรายการดังกล่าวได้เป็นการทั่วไป  
เว้นแต่จะสมัครเป็นสมาชิกหรือใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกของ  
ผู้ประกอบกิจการที่มีการนําช่องรายการโทรทัศน์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ มาให้บริการเท่านั้น 
ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า จํานวนผู้รับชมรายการลดน้อยลงจนเป็นเหตุให้
ผู้สนับสนุนรายการยกเลิกการให้การสนับสนุน ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ขาดรายได้ในการ
ดําเนินกิจการ และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังพนักงานของผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่อาจ 
รับฟังได้  ทั้งนี้ การที่ผู้ฟูองคดีทั้งหกมีคําขอท้ายคําฟูองให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาด
รายได้และชดเชยค่าใช้จ่ายของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ที่เกิดขึ้นจากการที่ยังคงต้องดําเนินกิจการ
ต่อไป เช่น การผลิตรายการเพ่ือเผยแพร่ในช่องทางอื่น ย่อมแสดงว่าผู้ฟูองคดีที่ ๑  
เห็นว่าความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ต้องยุติการออกอากาศเป็นความเดือดร้อนเสียหาย 
ที่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ภายหลัง ส่วนข้ออ้างของฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๖ ท่ีว่า 
หากศาลปกครองชั้นต้นไม่มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งพิพาท ผู้ฟูองคดีที่ ๑ อาจต้อง
เลิกกิจการและอาจปลดผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๖ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทําให้ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๖ ไม่สามารถไปสมัครงานด้านการสื่อสารมวลชนได้อีก 
เนื่องจากมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ดําเนินรายการช่องรายการโทรทัศน์ทางการเมือง นั้น
เห็นว่า ความเสียหายดังกล่าวหาได้เกิดจากคําสั่งพิพาทแต่อย่างใด 

ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การมีคําสั่งทุเลาการบังคับตาม 
คําสั่งพิพาทไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง และไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค
แก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 



๔๖๑ 

 

 

เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งพิพาท ส่งผลให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
สามารถออกอากาศช่องรายการ พีซ ทีวี ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟูองคดี
ที่ ๑ ออกอากาศในลักษณะที่ต้องห้ามได้อีก จนอาจนําไปสู่ความขัดแย้งหรือความแตกแยก
ของประชาชนได้ และอาจเกิดบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกอากาศรายการ 
ที่หมิ่นเหม่หรือสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมาย ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไม่อาจใช้อํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ คําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพิพาท จึงอาจส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรงและยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง 

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังเห็นว่า กระบวน
พิจารณาในการมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหกไปให้ถ้อยคํา
ต่อศาล โดยไม่ได้มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหกทําคําชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา กรณีจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๗๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งระงับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการ
ชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยอ้างว่าในการออกอากาศช่องรายการ พีซ ทีวี ของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ นอกจากรายการ “มองไกล” แล้ว ยังปรากฏว่ามีการออกอากาศรายการอื่น
ท่ีมีเนื้อหาต้องห้ามมิให้ออกอากาศอีก ซึ่งหากปล่อยให้มีการออกอากาศรายการเช่นว่านี้
บ่อยครั้ง จะนําไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง  
จนอาจก่อให้เกิดความแตกแยก ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม อันจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นตั้งแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์เป็นต้นไป 
ตามข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และขอให้ศาลปกครองสูงสุดไต่สวนฉุกเฉิน ตามข้อ ๑๑๖ ประกอบข้อ ๗๓ และข้อ ๗๑ 
แห่งระเบียบเดียวกัน 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  กรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
มีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับ  
ตามคําสั่งทางปกครอง นั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งทุเลาการบังคับตาม



๔๖๒ 

 

 

คําสั่งพิพาทโดยกําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และปฏิบัติตามขอบเขต
และเงื่อนไขการอนุญาตตามประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยเคร่งครัด กรณีจึงยังไม่อาจ
รับฟังได้ว่า คําสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นทําให้หรือจะทําให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือตอ่สิทธิของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดี
ท่ี ๑ ยังคงออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาซึ่งมีลักษณะต้องห้าม นั้น เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดี 
ที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดในคําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองแล้ว คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่กระทบ 
ต่อสิทธิของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ หรือจะทําให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด จึงไม่สมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งระงับ
คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวตาม 
คําขอของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 

สําหรับกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์คําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนการมีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการที่มิได้ปฏิบัติตาม
ประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๑๒.๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่มีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ข้างต้นมิได้กําหนดข้อยกเว้นให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีอํานาจพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ต้องให้โอกาสคู่กรณี
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานได้ แต่กรณีนี้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไม่ต้องให้โอกาสคู่กรณี
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน และโดยที่การให้โอกาสคู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานนี้ 
เป็นสาระสําคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น  



๔๖๓ 

 

 

มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นคําสั่งทางปกครองที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณี 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อ้างว่า ได้เคยตักเตือนและให้พักใช้ใบอนุญาต 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เนื่องจากการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาในทํานองเดียวกันนี้มาก่อนนั้น 
เห็นว่า การตักเตือนและการพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวมีเหตุมาจากการออกอากาศรายการ
ในครั้งอื่น มิใช่การออกอากาศในครั้งนี้ ข้ออ้างดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ 

สําหรับประเด็นที่ว่า การให้คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีผลใช้บังคับต่อไป 
จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดีจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง
หรือไม่ นั้น เห็นว่า หากคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปย่อม
ส่งผลให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ต้องหยุดให้บริการโทรทัศน์อันเป็นการจัดทําบริการสาธารณะด้าน
กิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และยังกระทบต่อสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ตามที่มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติรับรองไว้ ซึ่งความเสียหายจากการหยุด
ให้บริการโทรทัศน์และไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้นั้น เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว 
ย่อมไม่อาจย้อนกลับมาออกอากาศหรือแสดงความคิดเห็นได้อีก เพราะสถานการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงเป็นความเสียหายที่ไม่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อีกทั้งยังกระทบต่อ
รายได้ที่จะได้รับจากผู้สนับสนุนและมีผลกระทบต่อพนักงานของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ท่ีอาจ 
ถูกเลิกจ้าง ส่วนการเผยแพร่รายการทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นเพียงการบรรเทา 
ความเสียหายของผู้ฟูองคดีที่ ๑ เป็นบางส่วนเท่านั้น  ดังนั้น การให้คําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจึงทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อน
เสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 

ส่วนประเด็นที่ว่า การทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองดังกล่าวจะ
เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่ นั้น เห็นว่า คําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการลบล้างอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ อีกทั้งยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
ราชอาณาจักร หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็น
การบริหารงานของรัฐแต่อย่างใด 



๔๖๔ 

 

 

สําหรับกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อ้างว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
กระทําการฝุาฝืนเงื่อนไขที่กําหนดในคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีการออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหาในลักษณะท่ีต้องห้ามอีก เห็นว่า กรณีนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีอํานาจที่จะ
พิจารณาโทษทางปกครองแก่ผู้ฟูองคดีในการกระทําความผิดครั้งใหม่ดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  นอกจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีสิทธิรายงานต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว เพ่ือให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป 

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟูองคดี 
ท่ี ๑ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟูองคดี
ท่ี ๑ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น จึงชอบแล้ว 

จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และยกคําขอของผู้ถูกฟูองคดี
ท่ี ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้น
ที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
  องค์คณะ  นายประวิตร บุญเทียม  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายสมชาย เอมโอช  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๔๖๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสดุที่  ๔๒๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)  

  นางปรารถนา  เกลี้ยงขํา                                ผู้ฟูองคดี 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑                                              ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
   พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  
    พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
    พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  ผู้ฟูองคดีได้รับเงินบ านาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น. สามี มาตั้งแต่
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ผู้ฟูองคดีเกษียณอายุราชการโดยได้รับบ านาญเหตุสูงอายุตั้งแต่
วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบ
บ าเหน็จบ านาญ ปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีรับราชการโดยได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับ
เงินบ านาญพิเศษ ในฐานะทายาทของนาย น. ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจ่ายค่าครอง
ชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) ในฐานะทายาทของนาย น. ตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีน าส่งเงินจ านวน ๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท คืนภายใน  
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ทั้งจ านวนให้ท า
หนังสือรับสภาพหน้ีไว้ก่อน ผู้ฟูองคดีจึงน าคดีมาฟูองต่อศาลขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว
ข้างต้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 

การที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ค าสั่งว่า หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีน าส่งเงินที่
ได้รับไปเกินสิทธิคืนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีภายใน ๑๕ วัน เป็นค าสั่งทางปกครองที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง เห็นว่า เมื่อ พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ และ พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่มี
บทบัญญัติใดที่ก าหนดให้อ านาจแก่หน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกค าสั่ง
เรียกบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดคืนจากผู้ที่ได้รับเงินดังกล่าวไป หนังสือของผู้ถูกฟูองคดี



๔๖๖ 

 

 

ที่ผู้ฟูองคดีขอให้เพิกถอนในคดีน้ี จึงเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟูองคดีช าระเงินและแจ้ง
ยอดเงินที่ต้องส่งคืนแก่ผู้ถูกฟูองคดีเท่าน้ัน หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวไม่ใช่ค าสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดี
จึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้จากการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่จะมีสิทธิฟูองคดีน้ีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ 

วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  

   

  คดีนี้ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบ
บําเหน็จบํานาญแล้วปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บํานาญ (ช.ค.บ.) ในฐานะทายาทของนาย น. จึงให้ผู้ฟูองคดีนําส่งเงินที่เบิกเกินสิทธิจํานวน 
๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท คืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่สามารถคืนเงินได้ 
ทั้งจํานวนให้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อน ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ แจ้งว่า ผู้ฟูองคดีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ และได้รับ
บํานาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้
เกษียณอายุราชการโดยรับบํานาญเหตุสูงอายุตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นกรณีที่ 
ผู้ฟูองคดีรับราชการโดยได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนที่จะมีสิทธิรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทของ
นาย น. ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตาม พ.ร.ฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องนําเงิน ช.ค.บ. ที่รับเกินสิทธิส่งคืนจํานวน 
๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท หากไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งจํานวนให้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อน ผู้ฟูองคดี
ไม่เห็นด้วยจึงนําคดีมาฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีส่งคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) 
ที่ได้รับไปเกินสิทธิคืน 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเพียงการทวงถามให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินและแจ้งยอดเงินที่ต้องส่งคืน
ให้แก่ทางราชการเท่านั้น หนังสือดังกล่าวยังไม่เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟูองคดี
กับผู้ถูกฟูองคดีอันจะถือได้ว่าเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ใช่กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง



๔๖๗ 

 

 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และหากผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน ช.ค.บ. ในฐานะทายาทของนาย น.  
ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธการคืนเงินตามหนังสือทวงถามของผู้ถูกฟูองคดี ซึ่งเป็นสิทธิของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ฟูองคดีที่ได้รับเกินสิทธิอันมี
ลักษณะเป็นลาภมิควรได้ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการที่  
ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําส่งเงิน ช.ค.บ.ดังกล่าวที่จะทําให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิ
ฟูองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
คดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูอง 
ไว้พิจารณา ความว่า หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีท่ีแจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําส่งเงินที่ได้รับเกินสิทธิคืน
ภายใน ๑๕ วัน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี โดยผู้ฟูองคดีจะต้องส่งเงิน
จํานวน ๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท คืนภายใน ๑๕ วัน หนังสือดังกล่าวจึงเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีแล้ว หนังสือดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งทางปกครองอันที่จะอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
ได้ระบุว่า หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีเป็นการแจ้งยอดเงินที่ต้องนําส่งคืนให้แก่ทางราชการ  
ซึ่งก็หมายความว่า ผู้ฟูองคดีต้องคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ และ พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่มี
บทบัญญัติใดที่กําหนดให้อํานาจแก่หน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกคําสั่ง
เรียกบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดคืนจากผู้ที่ได้รับเงินดังกล่าวไป  ดังนั้น หนังสือของ 
ผู้ถูกฟูองคดีลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟูองคดีขอให้เพิกถอนในคดีนี้ จึงเป็นเพียง
หนังสือทวงถามให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินและแจ้งยอดเงินที่ต้องส่งคืนแก่ผู้ถูกฟูองคดีเท่านั้น  

หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวไม่ใช่คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหากผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วย 
ค่าครองชีพผู้ รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.)  ในฐานะทายาทของนาย น. ผู้ ฟูองคดี 
ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระเงินตามหนังสือทวงถามของผู้ถูกฟูองคดี  และเป็นหน้าที่ 



๔๖๘ 

 

 

ของผู้ถูกฟูองคดี  หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะฟูองเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้เงินดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร ้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่จะมีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครองได้
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
  องค์คณะ  นายประวิตร บุญเทียม  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ   
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายสมชัย วัฒนการุณ   
 



๔๖๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางรัชฎา หรือสุรัชฎา  สุขสมบูรณ์                                  ผู้ฟูองคดี 

  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                    ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  หนังสือของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิน้ัน เป็นเพียงหนังสือทวงถาม 
ให้ช าระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าว
เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ที่อาจน ามาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดงักลา่วได้ตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ผู้ ฟูองคดีจึงมิ ใช่ผู้ เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง  
แหง่พระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเคยรับราชการเป็นครูตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๐๖ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ ฟูองคดีได้จดทะเบียนสมรสกับนาย ส. 
ข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน แต่ต่อมานาย ส. ถึงแก่ความตายในขณะเดินทาง  
ไปปฏิบัติราชการ ผู้ฟูองคดีกับบุตร ๓ คน ในฐานะทายาทจึงได้รับบํานาญพิเศษเดือนละ 
๑,๑๓๖ บาท ต่อมา กรมบัญชีกลางตรวจพบว่าผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจาก
หน่วยราชการ ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๓/๔๗๔๘ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีส่งคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) 
ที่ได้รับไปเกินสิทธิรวมจํานวน ๑๘๖,๘๙๕ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ดังกล่าว ผู้ฟูองคดีเห็นว่า หนังสือดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล



๔๗๐ 

 

 

ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟูองคดี และให้ผู้ฟูองคดีได้รับเงินบํานาญพิเศษตามยอดเงินที่เคยได้รับ
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ต่อไป 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดี
ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวให้ 
ตามที่ถูกทวงถามโดยไม่จําต้องนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนการกระทํา
ดังกล่าว ผู้ ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รั บ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาและ
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่สั่งยุติการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
ให้ผู้ฟูองคดีและยังคงจ่ายให้ผู้ฟูองคดีมาโดยตลอด ถือเป็นความประมาทเลินเล่อของ  
ผู้ถูกฟูองคดี เมื่อผู้ถูกฟูองคดีออกคําสั่งทางปกครองอนุมัติให้ผู้ฟูองคดีได้รับประโยชน์ คือ 
ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ). มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  
ผู้ถูกฟูองคดีย่อมรู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคําสั่งที่ผิดพลาดแล้ว แต่ไม่เพิกถอนคําสั่งนั้น
ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาถึง ๓๔ ปี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดี
ฟูองว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือ เรื่อง การเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 
(ช.ค.บ.) เกินสิทธิส่งคืนคลัง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟูองคดีส่งคืน 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิคืนคลัง นั้น เป็นคําสั่ง  
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่คืนเงินให้ และนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอน
คําสั่งตามหนังสือเรียกเงินคืนดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟูองคดีประสงค์จะฟูอง 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งหนังสือของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือ  
เกินสิทธินั้น เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชําระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจนํามาฟูองต่อศาลปกครอง 
เพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าว  



๔๗๑ 

 

 

ระบุข้อความว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบบําเหน็จ
บํานาญแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย ส. 
ข้าราชการซึ่งถึงแก่ความตาย สังกัดผู้ถูกฟูองคดี โดยผู้ฟูองคดีมีสถานะเป็นข้าราชการของ
ส่วนราชการ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่ าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) 
กรมบัญชีกลางจึงได้แจ้ง การเรียกเงินดังกล่าวที่ เกินสิทธิส่งคืนคลัง ผู้ถูกฟูองคดี 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ 
ก่อนเข้าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) และระบบจ่ายตรงว่ามีการรับเงิน
เกินสิทธิ ดังนี้ เกินสิทธิที่ผู้ถูกฟูองคดีก่อนเข้าระบบและในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๒๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ จํานวน ๑๔๗,๐๔๕ บาท และเกินสิทธิ
ระบบจ่ายตรงที่กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๔ จํานวน ๓๙,๘๕๐ บาท รวมเป็นเงินที่เบิกเกินสิทธิที่จะต้องส่งคืนคลังจํานวน 
๑๘๖,๘๙๕ บาท กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินหรือส่งคืนเงินที่รับเกินสิทธิได้ทั้งจํานวน 
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือทําหนังสือรับสภาพหนี้ก่อน ซึ่งผู้ถูกฟูองคดี 
จะได้ขอตกลงหลักเกณฑ์ผ่อนชําระจากกระทรวงการคลังต่อไป โดยให้คืนเงินดังกล่าว
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาหนังสือของผู้ถูกฟูองคดี  
ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองแต่อย่างใด  
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ท่ีศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายมนูญ ปุญญกริยากร 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)  

  กรมทีด่ิน                                                                ผู้ฟูองคด ี

  นางกิ่งกาญจน์ อักษรโกวิท                                        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. การจัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินบ านาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน และเงิน 
ช.ค.บ. ของเงินบ านาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดินดังกล่าวไปน้ัน มิได้มีลักษณะเป็น 
กรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้อ านาจทางปกครองโดยการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ในการรับเงิน
และหากผู้ฟูองคดีได้ออกค าสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟูองคดี ย่อมถือได้
ว่าเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟูองคดีอาจเพิกถอนค าสั่งที่เป็นการให้
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยผู้ถูกฟูองคดีซึ่งได้รับผลของการเพิกถอนค าสั่งน้ัน  
ย่อมสามารถอุทธรณ์ค าสั่งและน ามาฟูองคดีต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์หรือน าคดี
มาฟูองต่อศาล การเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดไม่อาจน ามาโต้แย้งได้อีก   
ด้วยเหตุน้ี การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ
หรือเกินสิทธิดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงิน
ดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินในคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้ีตามปกติ
ทั่วไป และเงินท่ีผู้ถูกฟูองคดีไดร้ับไปมีลกัษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่ผู้ฟูองคดีในฐานะ
เจ้าหน้ีตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่าน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกิน
สิทธิ จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมิใช่การกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น 
อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย การที่ผู้ฟูองคดีฟูองคดีน้ีต่อศาลปกครองขอให้
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีช าระเงินจ านวน ๕๔,๓๐๑.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง 
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  ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีได้เบิกจ่ายเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท)  
กรมที่ดิน และเงิน ช.ค.บ. ของเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน เกินสิทธิให้ผู้ถูกฟูองคดี
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ รวม ๑๑ เดือน  
เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น ๔,๙๙๕.๓๒ บาท  ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินมา
เป็นการเบิกจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๙ ถึงเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๐ ได้มีการเบิกจ่ายเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน และเงิน ช.ค.บ. ของเงิน
บํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน เพ่ิมจํานวนร้อยละห้าตามข้างต้นเกินกว่าสิทธิของ  
ผู้ถูกฟูองคดีอีกเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น ๔๙,๓๐๖.๑๘ บาท เช่นกัน ดังนั้น เมื่อรวมเงินที่มีการ
จ่ายเกินสิทธิให้ผู้ถูกฟูองคด ีตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน
จํานวนทั้งสิ้น ๕๔,๓๐๑.๕๐ บาท ซึ่งปรากฏว่ากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ทราบถึงกรณีดังกล่าวตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้ฟูองคดี 
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีนําเงินที่เบิกจ่ายเกินสิทธิมาคืน หรือมาทําสัญญารับสภาพหนี้
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟูองคดีได้มาทําหนังสือรับสภาพหนี้และ
สัญญาขอผ่อนชําระในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท ระยะเวลา ๙ ปี ๑ เดือน ซึ่งต่ํากว่าอัตรา
และเกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด กรมบัญชีกลางจึงแจ้งมายังผู้ฟูองคดีว่าให้
จัดให้ผู้ถูกฟูองคดีทําสัญญารับสภาพหนี้ผ่อนชําระเงินให้ถูกต้อง ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีมาติดต่อเพ่ือทําหนังสือรับสภาพหนี้ และสัญญาผ่อนชําระหนี้ (ใหม่) 
ภายใน ๗ วัน ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ทําสัญญารับสภาพหนี้ใหม่ให้ถูกต้องและ  
ไม่นําเงินดังกล่าวมาชําระคืนให้แก่ผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด ทําให้ผู้ ฟูองคดีได้รับความเสียหาย 
จึงมาฟูองคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงิน
จํานวน ๕๔,๓๐๑.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงิน
บํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน และเงิน ช.ค.บ. ของเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน 
เกินสิทธิ เป็นกรณีที่บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทําเพ่ือ
ชําระหนี้ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็น
ทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบ บุคคลนั้นจําต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขาตามมาตรา ๔๐๖ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดี  
มาทําสัญญารับสภาพหนี้และสัญญาผ่อนชําระเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน และเงิน 
ช.ค.บ. ของเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน ที่ ได้รับเกินสิทธิ นั้น ก็เป็นการใช้สิทธิ
เรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้ อันเป็นคดีพิพาททางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  

ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. เพ่ิมให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นคําสั่งทางปกครองที่เป็นการให้เงินหรือ
ประโยชน์ซึ่งอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีนําเงินที่เบิกจ่ายเกินสิทธิ
มาคืน หรือมาทําสัญญารับสภาพหนี้ก็ถือเป็นการออกคําสั่งทางปกครองที่เพิกถอนคําสั่ง
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. เพ่ิมที่ผิดพลาด คดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองและศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับเงินบํานาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน และเงิน ช.ค.บ. ของเงินบํานาญพิเศษ 
(ทายาท) กรมที่ดินดังกล่าวไปนั้น มิได้มีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้อํานาจ 
ทางปกครองโดยการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และหากผู้ฟูองคดีได้ออกคําสั่งอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟูองคดี ย่อมถือได้ว่าเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งผู้ฟูองคดีอาจเพิกถอนคําสั่งที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยผู้ถูกฟูองคดี  
ซึ่งได้รับผลของการเพิกถอนคําสั่งนั้น ย่อมสามารถอุทธรณ์คําสั่งและนํามาฟูองคดีต่อศาลได้ 
หากไม่มีการอุทธรณ์หรือนําคดีมาฟูองต่อศาล การเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด 
ไม่อาจนํามาโต้แย้งได้อีก  ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงิน
ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดี
มีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินในคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะ
เจ้าหนี้ตามปกติทั่วไป และเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่  
ผู้ฟูองคดีในฐานะเจ้าหนี้ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงิน  
ที่ได้รับไปเกินสิทธิ จึงมิใช่เป็นการละเลยตอ่หนา้ที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมิใช่การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย จึงมิใช่มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  

จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 



๔๗๕ 

 

 

  องคค์ณะ  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ  นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชาย เอมโอช   
 



๔๗๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางวัชรี  หาทองคํา                  ผู้ฟูองคดี 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๑   
  ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕  ท่ี ๒ 
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ ๓         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๘) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
        วรรคสอง) 
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
        และการประชุมระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  (ข้อ ๔ และข้อ ๘) 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้ด าเนินการให้ผู้ฟูองคดีน าเงินค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง
ส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้สั่งการท้ายหนังสือฉบับดังกล่าว  
ให้แจ้งผู้ฟูองคดีด าเนินการตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
การที่ผู้ฟูองคดีขอให้เพิกถอนผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท า
อื่นใด ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ มีหนังสือลงวันที่  
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ด าเนินการเพ่ือน าเงินที่ผู้ฟูองคดีเบิกไป 
ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นหนังสือที่แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 

ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีค าขอให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 



๔๗๗ 

 

 

และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ น้ัน เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้บันทึกต่อท้ายหนังสือของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด าเนินการน าเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟูองคดีได้รับ
อนุมัติให้เบิกส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินว่า ให้แจ้งผู้ฟูองคดีด าเนินการตามผลการ
ตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ หลังจากน้ัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน ทั้งน้ี ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ไม่ได้ให้อ านาจ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกค าสั่งทางปกครองในการเรียกให้ผู้หน่ึงผู้ใดช าระเงินหรือคืนเงินได้ 
หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ ฟูองคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงมิใช่ 
การใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล อันเป็น
ค าสั่งทางปกครองที่จะมีผลท าให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ สามารถใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองต่อไปได้แต่อย่างใด แต่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องดังเช่นเจ้าหนี้โดยทั่วไป
เท่าน้ัน  ดังน้ัน ผู้ฟูองคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ผู้ ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าว  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีค าสั่งไม่รับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาและไม่รับค าขอวิธีการชั่วคราวที่ผู้ฟูองคดี 
ขอมาพร้อมกับค าฟูองไว้พิจารณา กับไม่รับค าขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับ 
ตามค าสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ไว้ พิจารณาน้ัน ศาลปกครองสูงสุด 
เห็นพ้องด้วยในผล และเมื่อศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยดังน้ีแล้วจึงไม่จ าต้องพิจารณา 
ค าขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟูองคดีอีก 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดียื่นใบสมัครและได้รับคัดเลือกให้เข้ารับ 
การอบรมหลักสูตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ 
ก.ศป. รับรอง โดยในการเข้ารับการอบรมผู้ฟูองคดีได้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๕๒๓ บาท ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้ดําเนินการให้ผู้ฟูองคดีนําเงินค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการ
จํานวน ๑๗๗,๕๒๓ บาท ส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามประเภทของเงินที่ทําการเบิกจ่าย 
และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ทราบภายใน ๖๐ วัน 



๔๗๘ 

 

 

เนื่องจากการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน  
ที่ ก.ศป. รับรอง ผู้จัดมิใช่ส่วนราชการ และมีการมอบวุฒิบัตรซึ่งเปรียบเสมือน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการอบรมใช้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่ชอบตามข้อ ๔ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ (๑) เพิกถอนผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (๒) เพิก
ถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงิน
ตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ (๓) ให้ทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  หนังสือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่  ๕ ที่  ตผ ๐๐๓๓ อบ/๐๕๗๓ ลงวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
เป็นเพียงการเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือประกอบการพิจารณาออกคําสั่ง 
ทางปกครองแก่ผู้ฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้สั่งการ 
ท้ายหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเพียงการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้ง
ผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟูองคดีทราบเท่านั้น  
มิได้เป็นการออกคําสั่งโดยใช้อํานาจตามกฎหมายในการเรียกคืน เงินค่าลงทะเบียน 
และค่าเดินทางไปราชการ ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอน
คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นหัวหน้าส่วนราชการของ 
ผู้รับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติ
ไม่ได้สั่งการแจ้งเพ่ือทราบ แม้ว่าจะไม่ได้ออกเป็นคําสั่งตามรูปแบบตามหนังสือลงวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่ได้สั่งการใหด้ําเนนิการตามหนงัสือของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดี
ที่  ๓ แล้ว การสั่ งการของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ จึงมีสภาพบังคับให้ผู้ ฟูองคดีซึ่ ง เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการ จึงเป็นคําสั่งทางปกครอง จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับ 



๔๗๙ 

 

 

คําสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาและมีคําสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งรับคําขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาก่อนมีคําพิพากษาคดีต่อไป 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้ดําเนินการให้ผู้ฟูองคดี
นําเงินค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้สั่งการท้ายหนังสือฉบับดังกล่าว ให้แจ้งผู้ฟูองคดีดําเนินการตามผลการตรวจสอบของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ การที่ผู้ฟูองคดีขอให้เพิกถอนผลการตรวจสอบของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
มีหนังสือลงวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ดําเนินการเพ่ือนําเงิน 
ที่ผู้ ฟูองคดีเบิกไป ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นหนังสือที่แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ 
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 

ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้บันทึกต่อท้ายหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการนําเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟูองคดีได้รับอนุมัติให้เบิกส่งคืนเป็น
รายได้แผ่นดินว่า ให้แจ้งผู้ฟูองคดีดําเนินการตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
คืนเงินดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ไม่ได้ให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ออกคําสั่งทางปกครองในการเรียก
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดชําระเงินหรือคืนเงินได้ หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงมิใช่การใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล อันเป็นคําสั่งทางปกครองที่จะมีผลทําให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สามารถใช้
มาตรการบังคับทางปกครองต่อไปได้แต่อย่างใด แต่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องดังเช่นเจ้าหนี้
โดยทั่วไปเท่านั้น  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือของ 



๔๘๐ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้
ไว้พิจารณาและไม่รับคําขอวิธีการชั่วคราวที่ผู้ฟูองคดีขอมาพร้อมกับคําฟูองไว้พิจารณา  
กับไม่รับคําขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ไว้พิจารณานั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล และเมื่อศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยดังนี้
แล้วจึงไม่จําต้องพิจารณาคําขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟูองคดีอีก 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายประวิตร  บุญเทียม  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์ นายนพดล  เฮงเจริญ  
นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ ์ นายสมชัย  วัฒนการุณ 

 



๔๘๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายประเวทย์  กูดทา            ผู้ฟูองคดี 

  มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ท่ี ๑ 
  กรมบัญชีกลาง  ที่ ๒                 ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
   พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
        (มาตรา ๕) 
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕  
        (ข้อ ๘ (๓)) 

  หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ระบุข้อความว่า ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิ 
ได้รับเบี้ยหวัด ไม่มีสิทธิได้รับบ านาญ ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ และไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) จึงท าให้ผู้ฟูองคดีได้รับเงินเบี้ย
หวัด เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
(ช.ค.บ.) เกินสิทธิ จึงให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด าเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยหวัด เงินบ านาญ  
เงินบ าเหน็จด ารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิ
ส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ หากผู้ฟูองคดี
ปฏิเสธ บิดพลิ้วหรือประวิงการช าระ โปรดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป โดยอย่าให้ขาดอายุความ และหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ที่ระบุข้อความว่า ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง 
และได้รับเบี้ยหวัด บ านาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.)  
และบ าเหน็จด ารงชีพเกินสิทธิ จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูงแจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีไปติดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือน าส่งเงินเกินสิทธิคืนคลัง เห็นว่า หนังสือของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด าเนินการเรียกเบี้ยหวัด  
เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
(ช.ค.บ.) ที่ผู้ฟูองคดีได้รับไปเกินสิทธิคืน และหากผู้ฟูองคดีปฏิเสธหรือประวิงการช าระ



๔๘๒ 

 

 

ก็ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการตามกฎหมายต่อไปเท่าน้ัน 
ส่วนหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
หรือเกินสิทธิ ก็ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้
หนังสือดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ เดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมี สิทธิฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เดิมผู้ฟูองคดีรับราชการสังกัดกรมสื่อสารทหารเรือ 
กองทัพเรือ และได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ตามคําสั่ง 
กรมสื่อสารทหารเรือ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด 
ต่อมาผู้ฟูองคดีได้กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนม่วง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนม่วง ลงวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๐ ปัจจุบันผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง  
ในการรับเบี้ยหวัดนั้น ผู้ฟูองคดีได้แจ้งย้ายสังกัดการเบิกจ่ายเบี้ยหวัดมาขึ้นตรงกับ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยตั้งแต่วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดี
ได้รับเบี้ยหวัดเดือนละ ๒,๔๑๒ บาท และตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เบี้ยหวัดที่ 
ผู้ฟูองคดีได้รับเปลี่ยนสภาพเป็นเงินบํานาญรายเดือน เดือนละ ๒,๑๕๐.๔๐ บาท และ 
ได้มีการปรับเพิ่มขึ ้นเป็นเดือนละ ๖,๓๐๐ บาท โดยผู้ฟูองคดีได้ไปรายงานตัวต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นประจําทุกปีและได้แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทราบถึงอาชีพ ปัจจุบัน 
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ทักท้วงสิทธิการรับเบี้ยหวัดและเงินบํานาญของผู้ฟูองคดี ต่อมา 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เงินบํานาญของผู้ฟูองคดีถูกระงับการเบิกจ่าย และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงบําเหน็จบํานาญแล้วพบว่าผู้ฟูองคดี
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญและไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ 
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ เบี้ยหวัดบํานาญ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ 



๔๘๓ 

 

 

และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) คืนจากผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงได้มีหนังสือมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนสูงแจ้งผู้ฟูองคดีให้ไปติดต่อกับผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ เพ่ือนําส่งเงิน 
เกินสิทธิคืนคลัง จํานวน ๖๗๐,๕๐๓.๗๗ บาท ผู้ฟูองคดีได้รับทราบหนังสือดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการเรียกเงินเกินสิทธิคืนคลังเป็นคําสั่ง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีเข้าใจโดยสุจริตและเชื่อว่าตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด 
และเงินบํานาญโดยชอบด้วยกฎหมาย การกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล  
ของผู้ฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
โดยไม่ได้มีการนับอายุราชการต่อเนื่อง และผู้ฟูองคดีได้นําเงินดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่าย  
ในครอบครัวจนหมดทุกเดือน การงดจ่ายเงินบํานาญรายเดือนและเรียกเงินเกินสิทธิคืน
คลังทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรม ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อุทธรณ์คําสั่งเรียกเงินเกินสิทธิคืนคลังต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขอให้
เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบ 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือเรียกเงินเกินสิทธิคืนคลังจํานวน 
๖๗๐,๕๐๓.๗๗ บาท ตามหนังสือมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง เรียกเงินเกนิสิทธิคืนคลัง และเพิกถอนหนงัสือกรมบญัชีกลาง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกเงินเบี้ยหวัด  
เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) 
คืนจากผู้ฟูองคดี เป็นเพียงการดําเนินงานภายในฝุายปกครองเท่านั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ
หรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีโดยตรง ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือมณฑลทหารบกที่ ๒๔ 
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูงแจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
ไปติดต่อกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือนําส่งเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินช่วยค่าครองชีพ 
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) บําเหน็จดํารงชีพที่ได้รับเกินสิทธิคืนคลังที่เป็นเหตุ  
แห่งการฟูองคดีนี้ มิใช่การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกเงินที่ผู้ฟูองคดีได้รับเกินสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ 
ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียง
หนังสือทวงถามให้ชําระเงินเท่านั้น กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจาก  



๔๘๔ 

 

 

การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่ งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและ 
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สั่งระงับการเบิกจ่ายเงินบํานาญ
ของผู้ฟูองคดีพร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกเงินที่ได้รับเกินสิทธิคืนคลัง
จากผู้ฟูองคดีนั้น เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายโดยตรงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังนั้น  
การสั่งระงับการเบิกจ่ายเงินบํานาญของผู้ฟูองคดีพร้อมเรียกเงินที่ได้รับเกินสิทธิคืนคลัง
จากผู้ฟูองคดี จึงถือเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการระงับ  
ซึ่ งสิทธิของผู้ ฟูองคดี  อันมีลักษณะเป็นคําสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง  
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และทําให้ผู้ ฟูองคดีได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง  
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และคดีนี้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีลักษณะอย่างเดียวกันกับ
คดีอื่นของศาลปกครองเชียงใหม่ ที่ได้มีคําสั่งรับพิจารณาพิพากษาในคดีดังกล่าว ขอให้  
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูอง 
ไว้พิจารณา หรือมีคําสั่งอย่างใดตามที่ศาลจะเห็นสมควร 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่  
๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ระบุข้อความว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ 
จ่ายตรงบําเหน็จบํานาญแล้วพบว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้รับบํานาญสังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
และได้กลับเข้ารับราชการ ซึ่งการกลับเข้ารับราชการของผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับบําเหน็จ
บํานาญ แต่เนื่องจาก ข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด  
พ.ศ. ๒๔๙๕ กําหนดว่า ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้วให้งดเบี้ยหวัดในกรณีเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  ดังนั้น กรณีของผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓  
ซึ่งการงดเบี้ยหวัดดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟูองคดีได้ออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดแล้ว  
จึงไม่สามารถย้ายประเภทจากรับเบี้ยหวัดมารับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้ เมื่อไม่มี
สิทธิได้รับบํานาญก็ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพ ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญและ 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ตามมาตรา ๕ แห่ง  
พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ  
จึงทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพ



๔๘๕ 

 

 

ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงงดจ่ายบํานาญปกติและ 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ของผู้ฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕ จึงให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ
ดํารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รบัหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ หากผู้ฟูองคดีปฏิเสธ บิดพลิ้ว
หรือประวิงการชําระ โปรดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป  
โดยอย่าให้ขาดอายุความ และหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ที่ระบุข้อความว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตรวจข้อมูลในระบบจ่ายตรงบําเหน็จบํานาญพบว่า  
ผู้ฟูองคดี นายสิบกองหนุนมีเบี้ยหวัดและบํานาญสังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กลับเข้ารับ
ราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตําแหน่ง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้รับเบี้ยหวัด  
บํานาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) และบําเหน็จดํารงชีพ เกินสิทธิ 
จํานวน ๖๗๐,๕๐๓.๗๗ บาท จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูงแจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีไปติดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือนําส่งเงินเกินสิทธิคืนคลัง เห็นว่า หนังสือของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ดําเนินการเรียกเบี้ยหวัด  
เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ที่ผู้ฟูองคดีได้รับไปเกินสิทธิคืน และหากผู้ฟูองคดีปฏิเสธหรือประวิงการชําระก็ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเท่านั้น ส่วนหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ ก็ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะ  
ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง  
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด  
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  แห่ง  
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า การสั่งระงับการเบิกจ่ายเงิน
บํานาญของผู้ฟูองคดีพร้อมเรียกเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ และ  
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับเกินสิทธิคืนคลังจากผู้ฟูองคดี  
ถือเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการระงบัซึง่สิทธขิองผู้ฟูองคดี 
เป็นคําสั่งทางปกครอง และทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ 
หลีกเลี่ยงได้ นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟูองคดีระบุชัดแจ้งในคําฟูองและคําขอท้ายฟูองว่า 
ประสงค์ฟูองขอให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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ที่เรียกเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ฟูองคดีเกินสิทธิคืนคลังเท่านั้น อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีจึงฟังไม่ขึ้น 
ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีลักษณะอย่างเดียวกัน  
กับคดีอื่นของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่) ซึ่งศาลดังกล่าวได้มีคําสั่ง  
รับคําฟูองไว้พิจารณา นั้น เห็นว่า การพิจารณาคดีของศาลย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริง  
ในคดีและข้อกฎหมายที่ศาลจะนํามาปรับใช้ในแต่ละคดีเป็นสําคัญ ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจอ้าง
แต่เพียงว่ามีคดีอื่นที่ผู้ฟูองคดีเห็นว่า มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเหมือนกับคดีที่ผู้ฟูองคดี
ยื่นฟูองต่อศาล เพ่ือให้ศาลต้องรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีได้ อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีข้อนี้ 
ไม่อาจรับฟังได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออก
จากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์   นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 
นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายมนูญ ปุญญกริยากร 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายสุริยันต์  หิรัญพรหม  ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน           ผู้ฟูองคดี 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                                          ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  
        วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  ค าสั่งหรือหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกคืนเงินที่
ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่าวน้ัน เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ช าระเงิน ไม่มีลักษณะ 
ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจน ามา
ฟูองต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง 
(๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังน้ัน ผู้ฟูองคดี
ทั้งสิบหกจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกเป็นข้าราชการสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งลงวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกส่งคืนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วน
ที่เบิกเกินสิทธิ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๔ ผู้ฟูองคดีที่ ๖ ผู้ฟูองคดีที่ ๑๐ 
ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๑๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๑๔ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๑๖ มีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว
ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยได้มีหนังสือ
ชี้แจงว่าการแจ้งให้คืนเงินส่วนที่เบิกเกินสิทธิถูกต้องแล้ว หากผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกไม่ส่งคืน
ให้แก่ทางราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจะดําเนินการฟูองคดีตามกฎหมาย
ต่อไป ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกเห็นว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการ
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เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันราชการและวันหยุดราชการ  
ของผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกได้กระทําไปโดยสุจริต และเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๕ 
ของระเบียบการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการสําหรับสถานีอนามัยในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการด้านการรักษาพยาบาล
สําหรับสถานีอนามัย สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีจึงนํา
คดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีตามคําสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
และคืนเงินที่ผู้ฟูองคดีบางรายได้ส่งคืนให้แก่สถานีอนามัย 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกคืนเงินในส่วนที่เบิกเกินสิทธิดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิเรียกเงินที่ผู้ฟูองคดี
ทั้งสิบหกได้รับเกินสิทธิ อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีลักษณะเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชําระเงิน ซึ่งไม่ใช่  
เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น หากผู้ฟูองคดีทั้งสิบหก 
เห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าว โดยไม่จําเป็น 
ต้องฟูองขอให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ทวงถามเงินจากตนแต่อย่างใด และเป็น
เรื่องของผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องเงินดังกล่าวจากผู้ฟูองคดีทั้งสิบหก
ต่อไป ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่จะมีสิทธิฟูองคดี
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  จึงมีคําสั่งไม่รับ 
คําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า  คําสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ส่งคืนเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๗ (๔) แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบข้อ ๓๑ ของระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และคําสั่งลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลยด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟูองคดี  
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ   
อีกทั้งรูปแบบของคําสั่งดังกล่าวก็จัดทําในรูปของคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม
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โดยผู้ถูกฟูองคดีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายชัดเจน  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดรับคําฟูองของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกฟูอง
ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี ที่มีคําสั่งลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีสาระสําคัญว่า
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกส่งคนืเงินคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เบิกเกินสิทธิให้แก่สถานี
อนามัยที่เบิกจ่าย ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับทราบคําสั่ง หากพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวยังไม่นําส่งคืนถือว่าผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งจะต้องรับผิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชําระนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ  เห็นว่า 
คําสั่งหรือหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหกคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
ดังกล่าวนั้น เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชําระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ออก
หนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจนํามาฟูองต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาล
เพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟูองคดีทั้งสิบหก จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง ได้ที่จะมี สิทธิฟูองคดี 
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไวพิ้จารณา และให้จําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ 
 



๔๙๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานศาลปกครอง            ผู้ฟูองคดี 

  นางสาวจิตตาภา หรือจิตติภัทย์ หรืออรนุช  จิตรวิภาส 
       หรือชะนะวิวัฒน์        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
 ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง 
 ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

  หนังสือส า นักงานศาลปกครอง  ลงวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓  
มีเน้ือหาแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการเพิกถอนค าสั่งอนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จึง เป็นการเพิกถอนค าสั่งอนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้สิทธิ 
เบิกค่าเช่าบ้าน ส่วนที่สองเป็นการเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
เน้ือหาส่วนแรกของหนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและเป็นค าสั่ง
ทางปกครอง แต่เน้ือหาส่วนที่สองของหนังสือดังกล่าวน้ัน ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนว
ค าวินิจฉัยว่าการที่หน่วยงานทางปกครองผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟูองคดี 
คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิมิใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกค าสั่งทางปกครอง แต่เป็นการที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้สิทธิเรียกร้องเงินที่ผู้ฟูองคดี 
ได้รับเกินสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟูองคดีช าระเงิน
เท่านั้น หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจากตน ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะ
ปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟูองคดีทวงถามโดยไม่จ าเป็นต้องฟูองขอให้ 
ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวและเป็นเรื่องของผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องใช้สิทธิเรียกร้อง  
เงินดังกล่าวจากผู้ฟูองคดีโดยการฟูองขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือ  
มีค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินต่อไป ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีมิใช่คดีพิพาท
เกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากค าสั่งทางปกครอง 
ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ฟูองคดี 
ได้ทําสัญญากู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับนาย อ. เพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  
เป็นที่พักอาศัยและถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ผู้ถูกฟูองคดีจึงขออนุมัติใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการกรณีผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านที่ค้างชําระจากผู้ฟูองคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อมา สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งกรณีตรวจพบ
ข้อสังเกตเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน จึงขอให้ผู้ฟูองคดีระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและ
เรียกเงินคืนรายที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งและไม่เคยเดินทางไปประจําต่างสํานักงานจริง  
และรายที่เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านในท้องที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
ตามประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง กําหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจํา
สํานักงานใหม่ ซึ่งรวมกรณีการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ถูกฟูองคดีด้วย ผู้ฟูองคดี 
ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
สํานักงานศาลปกครองกลางจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เพิกถอนคําสั่ง
อนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ถูกฟูองคดี 
ได้รับไปตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นจํานวนเงิน 
๑๐๑,๔๐๐ บาท โดยให้ส่งคืนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ ผู้ถูกฟูองคดี 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปฏิเสธหนังสือทวงถามให้คืนเงินค่าเช่าบ้าน
ดังกล่าวโดยอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สํานักงานศาลปกครองกลาง
ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเห็นว่าหนังสือดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง จึงได้เสนอเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองซึ่งเป็น  
ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดี พร้อมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งสิทธิการฟูองคดีให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทราบ ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
แต่เพิกเฉยไม่ส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนให้ผู้ฟูองคดี และไม่ปรากฏว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครอง สํานักงานศาลปกครองกลางจึงได้มีหนังสือ  
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ แต่เมื่อล่วงเลยกําหนดระยะเวลา ๓๐ วันแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยมิได้ติดต่อ 
หรือดําเนนิการส่งคนืเงินคา่เช่าบ้านดงักล่าวให้แกผู่้ฟูองคดแีต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองคดีนี้
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ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าเช่าบ้าน 
ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 
  ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณา และได้ดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยผู้ถูกฟูองคดีทําคําให้การ ผู้ฟูองคดีคัดค้านคําให้การ และผู้ถูกฟูองคดีทําคําให้การ
เพิ่มเติมยื่นต่อศาลแล้ว 
  ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด
อย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่งหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้าน 
ท่ีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จํานวน ๑๐๑,๔๐๐ บาท ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ มิใช่การใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการที่ผู้ฟูองคดีใช้สิทธิเรียกเงิน 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ส่วนที่เรียกให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวจึงเป็นเพียงการทวงถามให้ชําระเงินคืนเท่านั้น  
หากผู้ถูกฟูองคดีเห็นว่าผู้ฟูองคดีไม่มีหรือยังไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจากผู้ถูกฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดี
ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวตามที่ผู้ฟูองคดีทวงถาม โดยเป็นเรื่องที่ผู้ฟูองคดีจะต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องเงินดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดีโดยการฟูองขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาภายในระยะเวลาการฟูองคดี กรณีนี้เมื่อปรากฏชัดแจ้งว่าผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือ
ปฏิเสธไม่คืนเงินตามที่ผู้ฟูองคดีทวงถามโดยผู้ฟูองคดีได้รับทราบการปฏิเสธดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟูองคดีย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องโดยการนําคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าว การที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาล เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองคดี 
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประกอบกับคดีที่ยื่นฟูองนี้มิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่มีเหตุจําเป็นอื่นตามมาตรา 
๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาได้ 
  ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่งและผู้มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งผล 
การพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งสิทธิการฟูองคดีให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบโดยผู้ถูกฟูองคดี 
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ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ส่งคืนเงิน
ค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนแก่ผู้ฟูองคดี และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นฟูอง
คดีต่อศาล ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือสํานักงานศาลปกครองกลางลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เมื่อพ้นกําหนดเวลา 
๓๐ วันแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยมิได้ติดต่อหรือส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี
แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมายื่นฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็น 
การฟูองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้วนั้น กรณีดังกล่าวแม้จะเป็น 
การพิจารณาอุทธรณ์แต่ก็มีผลเป็นเพียงการดําเนินการเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายของผู้ถูกฟูองคดีในเบื้องต้นก่อนฟูองคดีตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
อันจะทําให้ผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลได้เท่านั้น มิได้มีผลเป็นการทําให้  
วันแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
หรือทําให้ระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลของผู้ฟูองคดีในกรณีการเรียกคืนเงิน  
ค่าเช่าบ้านดังกล่าวต้องขยายระยะเวลาออกไปแต่อย่างใด ส่วนกรณีการมีหนังสือทวงถาม
ในครั้งหลังก็มิได้มีผลทําให้เกิดสิทธิในการฟูองคดีใหม่แก่ผู้ฟูองคดีเช่นกัน ศาลปกครองชั้นต้น
จึงมีคําสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่สั่งรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา รวมทั้งกระบวนพิจารณา 
ที่ต่อเนื่องภายหลังแต่นั้นเสียทั้งหมด ตามนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา  
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และสิทธิการฟูองคดีให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือเพิกถอนคําสั่ง 
ทางปกครองดังกล่าว ผู้ ฟูองคดีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะดําเนินการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครองนั้นได้ ผู้ฟูองคดีโดยสํานักงานศาลปกครองกลางจึงได้มีหนังสือลงวันที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
ครบกําหนดเวลาที่ต้องนําเงินมาชําระในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงต้องถือว่าผู้ฟูองคดีรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เมื่อผู้ฟูองคดีไม่อาจบังคับให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีชํ าระเงินค่า เช่ าบ้านที่รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนให้ผู้ ฟูองคดีทางอื่นได้  
จึงจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลโดยการยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
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การฟูองเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟูองคดีนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิกถอน
คําสั่งอนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีเบิกค่าเช่าบ้าน การเพิกถอนคําสั่งอนุมัติภายหลังจากที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีได้ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านแล้ว ซึ่งไม่มีผลต่อการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
ของผู้ถูกฟูองคดีแต่อย่างใด อีกทั้งการที่สํานักงานศาลปกครองกลางไม่ได้เพิกถอน 
คําสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นเหตุให้การเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ถูกฟูองคดี
กลับกลายเป็นการเบิกค่าเช่าบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพิจารณาถึงหลักความเชื่อ
โดยสุจริตแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีดํารงตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง ซึ่ งเป็น 
ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ควรทราบถึงหลักการและเจตนารมณ์ของระเบียบ
คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝุายศาลปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่าวิญญูชนทั่วๆ ไป และแม้การใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านของผู้ถูกฟูองคดีจะเสนอเจ้าหน้าที่ตามลําดับชั้นโดยผู้ถูกฟูองคดีไม่มีอํานาจ
พิจารณาหรือให้ความเห็น แต่การใช้สิทธิเบิกค่าเชา่บ้านเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถูกฟูองคดี
โดยตรง ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องตรวจสอบสิทธิของตนก่อนว่ามีอยู่ตามระเบียบหรือไม่ อย่างไร 
จะอาศัยความเข้าใจโดยสุจริตว่าผู้ถูกฟูองคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหาได้ไม่ การยื่นแบบ
ขอรับเงินค่าเช่าบ้านของผู้ถูกฟูองคดีจึงเป็นการรู้ถึงความไม่ชอบด้วยระเบียบในขณะได้รับ
คําสั่งดังกล่าว หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
๕๑ วรรคสาม (๓) แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟูองคดี
เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้นําบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๑๒ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม และโดยที่เงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเป็นเงินที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผู้ฟูองคดีได้รับการจัดสรรจากรัฐ
เพ่ือใช้ในการบริหารงานโดยอิสระ ตามมาตรา ๒๒๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้ฟูองคดี การเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟูองคดีจึงมิใช่เป็นเพียงการทวงถาม  
ให้ชําระเงินคืนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟูองคดีมีสิทธิติดตามเอาคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าว
จากผู้ฟูองคดีซึ่งไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้ตามกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิติดตาม
เอาคืนซึ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้กําหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด  
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
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ออกจากสารบบความจึงไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  หนังสือสํานักงานศาลปกครองกลาง 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีเนื้อหาแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการเพิกถอน
คําสั่งอนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดใีช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ส่วนที่สองเป็นการเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้าน
ที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ  เนื้อหาส่วนแรกของหนังสือดังกล่าวเท่านั้นที่มีลักษณะ
เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายและเป็นคาํสั่งทางปกครอง แต่เนื้อหาส่วนที่สองของหนงัสือ
ดังกล่าวนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคําวินิจฉัยว่าการที่หน่วยงานทางปกครอง  
ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิมิใช่เป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครอง แต่เป็นการที่ผู้ถูกฟูองคดี 
ใช้สิทธิเรียกร้องเงินที่ผู้ฟูองคดีได้รับเกินสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 
๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงหนังสือทวงถาม
ให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินเท่านั้น หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจากตน 
ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟูองคดีทวงถามโดยไม่จําเป็นต้อง
ฟูองขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวและเป็นเรื่องของผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องใช้สิทธิ
เรียกร้องเงินดังกล่าวจากผู้ฟูองคดีโดยการฟูองขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินต่อไป ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่ ๙๑๙/๒๕๔๗, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ. ๓๖๙/๒๕๕๑, คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๒/๒๕๕๒, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๗/๒๕๕๒, 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๒/๒๕๕๒) ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเนื้อหาส่วนที่สองของ
หนังสือดังกล่าวที่เรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะ
เจ้าหนี้โดยทั่วไป มิใช่คําสั่งทางปกครองหรือการใช้อํานาจทางปกครอง แม้ว่าผู้ถูกฟูองคดี
จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านไปนั้นก็เป็นเพียง
การได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ถูกฟูองคดี จึงมิใช่เป็นเรื่องความรับผิดชอบ  
โดยปราศจากความผิดของรัฐที่รัฐจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่รัฐโดยหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ก่อขึ้นแต่อย่างใด 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า 
คดีนี้มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่ง  
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 



๔๙๖ 

 

 

  เมื่อคดีนี้ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงไม่จําต้อง
วินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณา นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลของปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายประวิตร บุญเทียม  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 
 



๔๙๗ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางปรารถนา  เกลี้ยงขํา                                              ผู้ฟูองคดี 

  กรมบัญชีกลาง                                                      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง(๑)) 
    พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตอบหนังสือร้องทุกข์
ยืนยันให้ผู้ฟูองคดีน าเงิน ช.ค.บ. จ านวน ๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท ที่ผู้ฟูองคดีรับเกินสิทธิ 
ไปคืนคลัง เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ 
ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดี และผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน
บ านาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น. ผู้ตาย ตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพ  
ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงิน 
ช.ค.บ. ให้แก่ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาทของนาย น. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
เห็นว่า หนังสือของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
คืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิน้ัน  
เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ช าระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือ 
มีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจน ามาฟูองต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้
ศาลเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ งศาลปกครองฯ ส่วนการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตอบข้อร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี ก็เป็นเพียงการยืนยันข้อเท็จจริง
ตามหนังสือแจ้งเตือนหรือทวงถามของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ 
เขต ๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่าน้ัน หาได้มีสภาพเป็นค าสั่งทางปกครอง
ตามที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่ ดังน้ัน ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดอืดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยง ได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดี 
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 



๔๙๘ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการบํานาญได้รับเงินบํานาญพิเศษ 
ในฐานะทายาทของนาย น. ผู้ตาย มาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๙ ตลอดมา ต่อมา  
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟูองคดีได้งดเบิกเงิน ช.ค.บ. ให้แก่ผู้ฟูองคดีและต่อมา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑ ได้มีหนั งสือลงวันที่  
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่าผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญในฐานะทายาทของนาย น. และให้นําเงินที่ผู้ฟูองคดีเบิกเ กินไป
จํานวน  ๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท คืนคลัง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่
สามารถคืนเงินได้ทั้งจํานวนให้มาทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อน ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือ  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนเป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินบํานาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น. ตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับการจ่ายเงินดังกล่าว
ทางราชการเป็นผู้พิจารณาจ่ายให้เองโดยที่ผู้ฟูองคดีไม่เคยใช้สิทธิร้องขอ จึงไม่จําเป็น  
ต้องคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ทางราชการ จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่  ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟูองคดีจ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้แก่ผู้ฟูองคดีในฐานะทายาท
ของนาย น. ผู้เสียชีวิตในราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 
พ.ศ. ๒๕๒๑  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า 
กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบบําเหน็จบํานาญแล้วปรากฏว่า 
ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น. ตาม  พ.ร.ฎ.  
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้นําเงิน 
ที่รับเกินสิทธิส่งคืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่สามารถคืนเงินได้ 
ทั้งจํานวนให้มาทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อนเพ่ือรอหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผ่อนชําระหนี้จากกระทรวงการคลัง นั้น และการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตอบข้อร้องทุกข์ตามที่ผู้ฟูองคดีได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมไปนั้น 
มิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้อํานาจตามกฎหมายสั่งการ หรืออนุญาต หรืออนุมัติ  
หรือเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด หนังสือตอบข้อร้องทุกข์ดังกล่าว  
จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟูองคดีกับผู้ฟูองคดีที่จะเข้าลักษณะ
เป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  



๔๙๙ 

 

 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้แจ้งข้อเท็จจริงและให้ความเห็นพร้อมทั้ง
คําแนะนําในการปฏิบัตเิกีย่วกับการคืนเงินให้แกท่างราชการให้ผู้ฟูองคดีได้ทราบ จึงยังไม่มี
กรณีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และหาก 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินบํานาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น.  
ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธการคืนเงินดังกล่าวให้แก่ทางราชการเมื่อถูกทวงถาม ซึ่ งเป็น
สิทธิของหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่จะใช้สิทธิฟูองร้องเรียกเงินคืนจากผู้ฟูองคดี  
เป็นต่างหาก กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ตอบข้อร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี ที่จะทําให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า เหตุแห่งการฟูองคดีนี้สืบเนื่องจากผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑ ได้มีหนั งสือลงวันที่  
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินมาคืนภายใน ๑๕ วัน ตามที่ผู้ถูกฟูองคดี 
ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นคําสั่ง  
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับผู้ถูกฟูองคดี และต่อมาผู้ถูกฟูองคดี
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตอบข้อร้องทุกข์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคําสั่ง 
ทางปกครอง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  หนังสือของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธินั้น เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชําระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจนํามาฟูองต่อศาลปกครอง
เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น ผู้ ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ ได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดี  
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟูองคดี 
เป็นทายาทของนาย น. ซึ่ ง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ผู้ถูก ฟูองคดี 



๕๐๐ 

 

 

จึงได้พิจารณาจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้ตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าว  
จึงพบว่าผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่เบิกเกินไป ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ หรือหากไม่สามารถคืนเงินที่เบิกเกินสิทธิได้ทั้งจํานวนก็ให้มาทําหนังสือรับ
สภาพหนี้ไว้ ผู้ฟูองคดีจึงได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาแล้วมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่าผู้ฟูองคดีได้บรรจุเข้ารบัราชการที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑  
และได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย น. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ต่อมา 
ผู้ฟูองคดีได้เกษียณอายุราชการโดยรับบํานาญเหตุสูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  
ผู้ฟูองคดีจึงรับราชการโดยได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษในฐานะ
ทายาทของนาย น. ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
จึงให้ผู้ฟูองคดีนําเงิน ช.ค.บ. ที่รับเกินสิทธิส่งคืนคลังจํานวน ๓๘,๐๒๔.๐๕ บาท หากไม่
สามารถคืนเงินที่เบิกเกินสิทธิได้ทั้งจํานวน ก็ให้มาทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อนที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เพ่ือรอหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการผ่อนชําระหนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการระบุข้อความว่าจะใช้มาตรการบังคับอย่างไร
หากผู้ฟูองคดีฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ หนังสือดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดี
นําเงินไปชําระหนีเ้ท่านัน้ หาได้เป็นคําสั่งตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสรา้งนติิสัมพันธ์ในอัน
ท่ีจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ ฟูองคดีแต่อย่างใดไม่  
กรณีจึงไม่เป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีนี้หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าการดําเนินการของผู้ถูกฟูองคดี
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ชําระหนี้
ดังกล่าวได้ และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องไปดําเนินคดีฟูองร้องเอากับผู้ฟูองคดี
ตามกฎหมายต่อไป และการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ตอบข้อร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี ก็เป็นเพียงการยืนยันข้อเท็จจริงตามหนังสือแจ้งเตือนหรือ
ทวงถามของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑ ลงวันที่  
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น หาได้มีสภาพเป็นคาํสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์
แต่อย่างใดไม่ ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดื อดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่มี



๕๐๑ 

 

 

สิทธิฟูองคดีในข้อหานี้ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจาก  
สารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
 



๕๐๒ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๕๙ (ประชมุใหญ่) 

  สํานักงานศาลปกครอง            ผู้ฟูองคดี 

  นางสาวรติตา หรือจุฑามาส แก้วจุลกาญจน์     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
 ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง 
 ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

  การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มี
สิทธิและเกินสิทธิ หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืน
เงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินค่าเช่าบ้านจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้ี
ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหน้ีตาม
กฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่าน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึง
มิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกนิสมควรและมิใช่การกระท าละเมิดหรือความรบัผิดอย่างอื่นอันเกิดจาก
การใช้อ านาจตามกฎหมาย จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่ง
ทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในการพิจารณา
พิพากษาคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อคดีน้ี
ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงไม่จ าต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองและชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เดิมผู้ถูกฟูองคดีได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๓ กลุ่มงานคดีปกครอง 
สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๓ (สงขลา) แต่ขณะนั้นสํานักงานศาลปกครองสงขลา
ยังไม่เปิดทําการ ผู้ถูกฟูองคดีจึงปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สํานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง 
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(กรุงเทพมหานคร) เรื่อยมา ผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ลงวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้อํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้เบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟูองคดีเบิกค่าเช่าบ้าน
เรื่อยมาจนถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น ๓๘,๒๔๔.๕๕ บาท 
ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีได้ลาออกจากราชการ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟูองคดี
ทราบจากรายงานของคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองที่ผู้ฟูองคดีแต่งตั้งขึ้นว่า ผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจาก 
เป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเข้ารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการครั้งแรก  
ที่สํานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดยไม่เคยเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในต่างท้องที่ และเมื่อระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านข้าราชการฝุายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีก็ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าวซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล เพราะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านขา้ราชการอยู่ก่อนที่ระเบียบดงักล่าวมผีลใช้บังคบั การที่ผู้ฟูองคดีอนุมัติให้
ผู้ถูกฟูองคดีเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมอบหมายให้สํานัก
บริหารการเงินและต้นทุนเพิกถอนการอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงิน 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีเบิกไปทั้งหมด ผู้อํานวยการสํานักบริหารการเงินและต้นทุน ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พร้อมเรียกคืนเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีเบิกไปทั้งหมด 
จํานวน ๓๘,๒๔๔.๕๕ บาท ครบกําหนดชําระเงินคืน แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ยอมชําระเงิน
ให้แก่ผู้ฟูองคดี หรืออุทธรณ์คัดค้านคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้  
ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงนิ จํานวน ๓๘,๒๔๔.๕๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดคือ วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันฟูอง (วันที่  
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗) เป็นเงิน ๘๘๐.๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๑๒๔.๗๐ บาท  
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน  ๓๘,๒๔๔.๕๕ บาท 
นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
แก่ผู้ฟูองคดี 
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  ศาลปกครองชั้นต้นตรวจพิจารณาคําฟูองแล้วเห็นว่า เมื่อนิติสัมพันธ์
ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีเกิดขึ้นจากการใช้อํานาจตามกฎหมายในการอนุมัติ  
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี ตาม พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
ฝุายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องคืน
เงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวที่ได้รับไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉย 
ไม่ยอมคืนเงินจํานวนดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดี  
และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีต้องมีคําบังคับให้  
ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
ผู้ฟูองคดีโดยผู้รับมอบอํานาจจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองได้อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
ค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถกูฟูองคดีตัง้แตว่ันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
ซึ่งวันที่ผู้ฟูองคดีจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีในแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
จึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิเรียกเงินคืนจาก  
ผู้ถูกฟูองคดีนับตั้งแต่วันนั้น กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ผู้ฟูองคดีจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี
ในแต่ละเดือนนั้น เป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองคดีนี้  
ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุ 
แห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีนี้ 
ไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟูองคดี 
เมื่อใดก็ได้ และไม่เป็นประโยชนแ์ก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝุายศาลปกครอง 
คณะทํางานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองพิจารณาแล้ว
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เห็นชอบด้วยกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่มีสาเหตุอันเป็นที่มาแห่งการนําคดี 
มาฟูองต่อศาล หรือเป็นวันที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดี การเริ่มนับระยะเวลา
การฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่ 
วันดังกล่าว มิใช่เริ่มนับวันที่ผู้ฟูองคดีจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีในแต่ละเดือน 
เนื่องจากตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมา มิได้มีเหตุใดๆ ที่ทําให้ผู้ฟูองคดีต้องมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งอนุมัติและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีไป โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าว ผู้ฟูองคดียังคงเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้ถูกฟูองคดีอย่างต่อเนื่องตลอดมา  
ซึ่งโดยหลักการแล้ว วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี คือ วันที่มีผล  
ให้ระยะเวลาในการฟูองคดีเริ่มนับแต่วันนั้น แต่วันที่ผู้ ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ  
แห่งการฟูองคดี ก็อาจถือเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีได้ โดยมีแนวคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๑๙/๒๕๕๒ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๕๑/๒๕๕๒ วินิจฉัย
เป็นแนวทางเดียวกัน  นอกจากนี้ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมายหรือระเบียบ นั้น เป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีเพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการสํานักงานศาลปกครอง ตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งได้มาจากภาษีอากรของประชาชน การที่  
ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลเรียกคืนเงินดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดี จึงเป็นการฟูองคดีเพื่อติดตาม
และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของทางราชการจากผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยอายุความการฟูองคดี 
  ผู้ ฟูองคดีอนุมัติ ให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านต่อ เนื่องกัน 
มามีระยะเวลาหลายปี  นอกจากนี้ มีข้าราชการฝุายศาลปกครองอีกหลายราย ที่อยู่ในข่าย
ถูกเพิกถอนคําสั่งอนุมัติให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงิน ซึ่งก่อนการพิจารณา  
เพ่ือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจําเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบและรัดกุมให้มากที่สุด  เนื่ องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ 
ของข้าราชการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีดังกล่าวถือว่า “มีเหตุจําเป็นอื่น” ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นจะรับคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และการที่สํานักบริหารการเงินและต้นทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของผู้ฟูองคดี และ  
มีอํานาจอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝุายปกครอง ที่ปฏิบัติงานที่สํานักงาน



๕๐๖ 

 

 

ศาลปกครองในส่วนกลาง มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และเรียกคืน 
เงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด ตามหนังสือสํานักบริหารการเงินและต้นทุน ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ถือว่าผู้ฟูองคดีในฐานะเจ้าหนี้ได้กระทําการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลทําให้อายุความ
สะดุดหยุดลงโดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความการฟูองคดีแต่อย่างใด 
  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา เป็นให้รับคําฟูองทั้งหมดของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้สิทธิรับเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ฟูองคดีเป็นการใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้  
ตามกฎหมาย มิได้มีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้อํานาจทางปกครองโดยการออกกฎ
หรือคําสั่งแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้ฟูองคดีออกคําสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านแก่  
ผู้ถูกฟูองคดีไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิที่มีตามกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าเป็นการออกคําสั่ง  
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีอาจเพิกถอนคําสั่งที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ 
และผู้ถูกฟูองคดีย่อมสามารถอุทธรณ์และนํามาฟูองคดีต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์  
หรือนําคดีมาฟูองต่อศาล คําสั่งเพิกถอนดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดไม่อาจนํามาโต้แย้งได้อีก  
ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิและ 
เกินสิทธิ หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว 
การเรียกให้คืนเงินค่าเช่าบ้านจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ตามปกติทั่วไป  
เงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่ เจ้าหนี้ ตามกฎหมาย 
อาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงมิใช่ 
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร และมิใช่การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจาก 
การใช้อํานาจตามกฎหมาย การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดี  
คืนเงินค่าเช่าบ้านที่รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิคืนเงินดังกล่าว จึงมิใช่คดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก  
การใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับ 
เขตอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย 



๕๐๗ 

 

 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้  
ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อคดีนี้ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
จึงไม่จําต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป เนื่องจากไม่ทําให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป 
  การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ประชุมใหญ่เห็นพ้องด้วยในผล  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ ์ นายประวิตร บุญเทียม  
นายสมชาย เอมโอช  นายสมชัย วัฒนการุณ 

 



๕๐๘ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานศาลปกครอง                                                 ผู้ฟูองคด ี

นางศริิวรรณ  คูณวงษ ์ หรอืพิกุลหอม                           ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง
บางส่วนไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 

  การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับ
ไปโดยไม่มีสิทธิ และเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงิน
ดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินค่าเช่าบ้านจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้ี
ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหน้ี 
ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่าน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงินที่ได้รับโดยไม่มีสิทธิ  
จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมิใช่การกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิด
จากการใช้อ านาจตามกฎหมาย การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลเพ่ือเรียกให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
ครั้งแรกในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๓ ฝุายรับฟูอง ส่วนธุรการศาล สํานักงาน 
ศาลปกครองในภูมิภาค ๖ (บุรีรัมย์) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ แต่ขณะนั้นสํานักงาน
ศาลปกครองบุรีรัมย์ยังไม่เปิดทําการ ผู้ฟูองคดีจึงมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ที่สํานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ไปพลางก่อนจนกว่าสํานักงาน
ศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทําการ ต่อมา ผู้ฟูองคดีมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ



๕๐๙ 

 

 

ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๓ ส่วนธุรการศาล สํานักงานศาลปกครองกลาง 
หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานศาลปกครองในส่วนกลางมาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟูองคดียื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองกลาง 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีคําสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้
ตามสิทธิตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป โดยผู้ถูกฟูองคดีเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่
เดือนเมษายน ๒๕๔๖ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ รวม ๑๑๘ เดือน รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 
๒๗๕,๔๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีรับทราบจากรายงานของคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝุายศาลปกครองที่ผู้ฟูองคดีแต่งตั้งขึ้นว่า ผู้ถูกฟูองคดี
เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจากเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเข้ารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการ
ครั้งแรกที่สํานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และไม่เคยเดินทางไป
ปฏิบัติราชการในต่างท้องที่แต่อย่างใด เมื่อระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝุายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับแล้ว ผู้ถูกฟูองคดี 
ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าวซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล เพราะ
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่ก่อนที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟูองคดี
อนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน พร้อมเรียกคืนเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีเบิกจ่ายไปทั้งหมด จํานวน 
๒๗๕,๔๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีนําเงินจํานวนดังกล่าวมาชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉย
ไม่ยอมชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่ง เลขาธิการสํานักงาน 
ศาลปกครองมีคําวนิิจฉยัยกอุทธรณ์ของผู้ถกูฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลขอให้
ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงิน จํานวน ๒๗๕,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
จนถึงวันฟูองเป็นเงิน ๗,๙๗๙.๐๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๓๗๙.๐๕ บาท ให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน  ๒๗๕,๔๐๐ บาท นับถัดจาก
วันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้น 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีโอนเงิน
ค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีครั้งแรกอย่างช้าเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไม่ชอบ มีสิทธิเรียกเงินคืนได้ 
และผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนในวันดังกล่าว เหตุแห่งการฟูองคดีนี้จึงมีขึ้นครั้งแรกอย่างช้า
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และมีขึ้นทุกครั้งที่ผู้ฟูองคดีจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี 



๕๑๐ 

 

 

ในแต่ละเดือน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองทราบ
จากรายงานของคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ฝุายศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟูองคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ดังนั้น วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
จึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีทราบว่าผู้ถูกฟูองคดีต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟูองคดี อันเป็นวันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี การทีผู่้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
แม้จะเป็นการฟูองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่สําหรับ
การฟูองเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ฟูองคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จํานวน ๑๑,๗๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๒๓,๔๐๐ บาท และเดือนตุลาคม 
๒๕๔๗ จํานวน ๑,๙๕๐ บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๕๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวนดังกล่าว นับถัดจากวันที่  
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันฟูอง เป็นเงิน ๑,๐๗๓.๔๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๒๓.๔๓ บาท 
เป็นการฟูองคดีเมือ่พ้นสิบปนีับแตม่ีเหตแุหง่การฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองเฉพาะส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้าน
ที่ผู้ฟูองคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินจํานวน ๓๘,๑๒๓.๔๓ บาท 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คณะทํางานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  
ซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เป็นวันที่มีเหตุอันเป็นที่มาแห่งการนําคดีมาฟูองต่อศาล หรือเป็นวันที่เกิดข้อพิพาทขึ้น  
การเริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงต้องเริ่ม
นับตั้งแต่วันดังกล่าว มิใช่เริ่มนับวันที่ผู้ฟูองคดีจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไปโดยไม่ชอบและมีสิทธิ
เรียกคืนได้ เนื่องจากตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมา มิได้มีเหตุใด ๆ ที่ทําให้ผู้ฟูองคดี  
ต้องมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีไป โดยจะเห็นได้ว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟูองคดียังคงเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้ถูกฟูองคดีอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
ซึ่งโดยหลักการแล้ว วันที่ผู้ฟูองคดรีู้หรือควรรูถ้ึงเหตแุห่งการฟูองคด ีคือ วันที่มีผลให้ระยะเวลา
ในการฟูองคดีเริ่มนับตั้งแต่วันนั้น แต่วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  
ก็อาจถือเป็นวันเดียวกันกับวนัที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีได้ การที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลเรียกคืนเงิน
ดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดี จึงเป็นการฟูองคดีเพ่ือติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ
จากผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓๖ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยอายุความ
การฟูองคดี นอกจากนี้ การที่สํานักบริหารการเงินและต้นทุนซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ฟูองคดี 



๕๑๑ 

 

 

ได้ออกคําสั่งทางปกครองเพิกถอนคําสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงิน 
ที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด และผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือแจ้งแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น 
ถือเสมือนเป็นการที่เจ้าหนี้ได้กระทําการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทําให้อายุความ
ดังกล่าวสะดุดหยุดลง โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้น ไม่นับเข้าในอายุความนับแต่ วันที่
คําสั่งทางปกครองมีผลตามกฎหมาย อีกทั้ง การฟูองเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ฟูองคดีจ่าย
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี นั้น เป็นการพิจารณาสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝุายศาลปกครอง
ที่ใช้สิทธิเบิกมาเป็นระยะเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในหลายหน่วยงาน จึงทําให้ต้องใช้เวลายาวนานกว่า
การปฏิบัติหน้าที่ราชการทั่วไปตามปกติ ระยะเวลาที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ไม่อาจ
คาดการณ์หรือคํานวณล่วงหน้าได้ ซึ่งถือว่ามีเหตุจําเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้
รับคําฟูองทั้งหมดของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดี
คืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ และเป็นกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดี 
มีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินค่าเช่าบ้านจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง  
ในฐานะเจ้าหนี้ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหนี้
ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร และมิใช่การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้าน 
ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง  
หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย  
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจที่จะยกขึ้น
วินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อคดีนี้ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง จึงไม่จําต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป เนื่องจากไม่ทําให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง 



๕๑๒ 

 

 

ท่ีศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองเฉพาะส่วนที่ฟูองผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือ เรียกคืนเงิน 
ค่าเช่าบ้านที่ผู้ฟูองคดีจ่ายใหแ้กผู่้ถูกฟูองคดพีร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจํานวน ๓๘,๑๒๓.๔๓ บาท นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายประวิตร บุญเทียม   
นายสมชาย เอมโอช  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๕๑๓ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางนวลจันทร์  รัญเสวะ            ผู้ฟูองคดี 

  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  หนังสือของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิน้ัน เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ช าระเงิน 
ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง 
ที่จะน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองให้เพิกถอนได้ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเข้ารับราชการและได้เกษียณอายุราชการ  
ก่อนกําหนด โดยผู้ฟูองคดีได้จดทะเบียนสมรสกับนาย ธ. ซึ่งรับราชการ  ต่อมา นาย ธ.  
ได้ถึงแก่กรรมในขณะเดินทางไปปฏิบัติราชการ ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นทายาทจึงมีสิทธิได้รับเงิน
บํานาญพิเศษตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยได้ยื่นคําร้อง 
ขอรับเงิน ผู้ถูกฟูองคดีจึงได้ตั้งฎีกาเบิกเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟูองคดี  
ก็ได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ที่เบิกเกินสิทธิ และผู้ฟูองคดีได้ผ่อนชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีแล้ว  นอกจากนี้ 
หลังจากที่ผู้ฟูองคดีได้เกษียณอายุราชการ ผู้ฟูองคดีในฐานะข้าราชการบํานาญก็ได้รับเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ในส่วนเงินบํานาญของตนอีกจํานวนหนึ่ง  
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีได้เบิกจ่ายรวมเข้ากับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.)  
เดิมที่ผู้ฟูองคดีเคยได้รับ  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินช่วย  
ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง โดยอ้างว่าพบว่า 
ผู้ฟูองคดีเป็นผู้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทและผู้ฟูองคดีมีสถานะเป็นข้าราชการ  
จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งมีการรับเงินเกินสิทธิ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า หนังสือแจ้งให้คืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก 



๕๑๔ 

 

 

ผู้ฟูองคดีไม่ใช่บุคคลที่เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.ฎ. 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการมาโดยตลอด 
ผู้ถูกฟูองคดีได้เรยีกเงินคืนจากผู้ฟูองคดีครั้งหนึ่งแล้ว แต่ต่อมาอีก ๔ ปี ก็มาเรียกเงินคืนอีก 
ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดหรือว่าผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการ เพราะครั้งที่สามีของ  
ผู้ฟูองคดีถึงแก่กรรมนั้น ผู้ ฟูองคดีก็ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการให้กับ 
ผู้ถูกฟูองคดีไปแล้ว ซึ่งทุกครั้งที่ผู้ถูกฟูองคดีตั้งฎีกาเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บํานาญ (ช.ค.บ.) ให้ผู้รับเงินทุกคนรวมทั้งกรณีของผู้ฟูองคดีด้วย และมีการจ่ายเงินให้แก่  
ผู้ฟูองคดีตลอดมา ซึ่งถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟูองคดีเอง เหตุใดผู้ถูกฟูองคดี
เมื่อรู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งที่ผิดพลาดแล้วจึงไม่เพิกถอนคําสั่งนั้น ปล่อยเวลาให้ล่วงเลย
มาถึง ๓๑ ปี การที่ผู้ถูกฟูองคดีเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินช่วยที่เบิกเกินสิทธินั้นเป็นคําสั่ง  
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟูองคดีจึงนําคดี
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินช่วย 
ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิส่งคืนคลัง ให้ผู้ถูกฟูองคดีสั่งการให้
เจ้าหน้าที่การเงินของผู้ถูกฟูองคดีเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 
(ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟูองคดีในจํานวนที่เท่าเทียมกับที่เบิกจ่ายให้กับประชาชนธรรมดาทั่วไป 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือ
เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงนิมิใช่เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรฐัในการออก
คําสั่งทางปกครอง แต่เป็นการที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้สิทธิเรียกเงินที่ผู้ฟูองคดีได้รับเกินสิทธิ  
อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินช่วย  
ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลังดังกล่าว จึงเป็ นเพียง
หนังสือทวงถามให้ผู้ฟูองคดชีําระเงนิคืนเท่านั้น และเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟูองคดีที่จะต้องใช้สิทธิ
เรียกร้องเงินดังกล่าวจากผู้ฟูองคดีโดยการฟูองขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินต่อไป กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจาก  
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) อันเป็นการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้น  
และก่อให้เกิดการระงับหรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินดังกล่าวของผู้ฟูองคดี  



๕๑๕ 

 

 

หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ทําให้เกิดระงับจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงไม่ใช่หนังสือทวงหนี้  
แต่เป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า   หนังสือของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธินั้น  
เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชําระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง
ที่อาจนํามาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ ผู้ฟูองคดี  
จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง การท่ีศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
คดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายมนูญ ปุญญกริยากร 
 



๕๑๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายปรชีา  กงภธูร               ผู้ฟูองคด ี

  องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ที่ ๑ 
  นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองแวง ที่ ๒           ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทํา
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย  
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ(๓) 
         มาตรา ๔๒ วรรคสอง มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ 
        วรรคหนึ่ง (๒))  
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนครพนม 

     เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
     ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
     ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๔๑) 

  กรณีฟูองขอให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและเพิกถอน
การกระท าและนิติกรรมที่กระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดียื่นค าร้องทุกข์เมื่อพ้นระยะเวลาร้องทุกข์ 
ตามข้อ ๑๔๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครพนม  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีจึงมิได้
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่
กฎหมายก าหนด ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส าหรับ 
กรณีฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
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ราชการพร้อมดอกเบี้ย น้ัน สามารถแบ่งได้เป็นสองข้อหา ซึ่งแม้จะเกี่ยวเน่ืองกัน  
แต่ก็อาจแยกพิจารณาออกจากกันได้ โดยในข้อหาที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามค าขอ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ผู้ฟูองคดีจึงต้องน าคดี 
มาฟูองข้อหาน้ีต่อศาลภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีน้ี 
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับค าฟูองข้างต้น 
ไว้พิจารณาได้  ส่วนข้อหาที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลเยียวยาความเสียหายจากการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  โดยสั่งให้หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรือ 
งดเว้นกระท าการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีน้ี คือ วันที่ 
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  ดังน้ัน การนับระยะเวลา 
ในการฟูองคดีน้ีจึงต้องเริ่มนับระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง เมื่อผู้ฟูองคดีได้ยื่นขอเบิกเงินตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองข้อหาน้ีภายในระยะเวลาการฟูองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ศาลจึงรับค าฟูองของผู้ฟูองคดี 
ในส่วนน้ีไว้พิจารณาได้ หากเมื่อผู้ฟูองคดีได้ช าระค่าธรรมเนียมศาลครบถ้วนแล้ว   

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีรับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้รับ 
ความเดือดร้อนเสียหายจากเมื่อครั้งที่ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้มีความขัดแย้งกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
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จึงขอย้ายออกนอกพ้ืนที่   ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม  
(ก.อบต. จังหวัดนครพนม) ได้มีมติให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานเลขานุการ 
ก.อบต. จังหวัดนครพนม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการประจํา
สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  จากนั้น  
ก.อบต. จังหวัดนครพนม มีมติให้ผู้ ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองแวงตามเดิม และสํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครพนม 
ได้มีหนังสือส่งตัวผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่เมื่อผู้ฟูองคดีกลับมารายงานตัวและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
กลับไม่คืนอํานาจหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่มีอํานาจลงนาม
ในเอกสารใดๆ และยังมีคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่า  
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
เพ่ือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัด
นครพนม เป็นเงิน ๒๕๘,๙๔๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น 
ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติกลับเพิกเฉย ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพ่ือขอให้อนุมัติให้ผู้ฟูองคดีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกครั้ง   
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งว่า อยู่ระหว่างดําเนินการหารือไปยังสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอําเภอบ้านแพง แต่ยังไม่ทราบผล และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ
ขอหารือไปยังต้นสังกัดอีกเป็นครั้งที่ ๒ หากการพิจารณาผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า เป็นการจงใจประวิงเวลาและสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น
เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงประธาน  
ก.อบต. จังหวัดนครพนม เพ่ือร้องทุกข์กรณีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้ฟูองคดี และกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการให้ผู้ฟูองคดี แต่ผู้ฟูองคดีก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด จึงนําคดี  
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่าการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาทําให้ผู้ฟูองคดี
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ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ฟูองคดี  
ในระหว่างเดือนมิถนุายน ๒๕๕๓ ที่ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัตหินา้ที่ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล
หนองแวงตามปกติ และขอให้เพิกถอนการกระทําและนิติกรรมของผู้รักษาราชการแทน  
ที่กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระหว่างที่ผู้ฟูองคดีได้รับคําสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครพนม เป็นเงิน 
๒๕๘,๙๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดี
มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวจนถึงวันที่ชําระเสร็จ  
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 

ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับ
หนังสือตอบข้อหารือ และยังแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบด้วยว่าหากได้รับหนังสือตอบข้อหารือแล้ว 
จะแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบ ผู้ฟูองคดีจึงเข้าใจว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทําหนังสือหารือนั้น 
ก็เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยสั่งการที่ชัดเจน เนื่องจากไม่แน่ใจในระเบียบการเบิกจ่าย 
แต่เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร ผู้ฟูองคดีก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการหารือและไม่มี
การสั่งการในเรื่องดังกล่าว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ร้องทุกข์ต่อประธาน 
ก.อบต. จังหวัดนครพนม แต่ผู้ฟูองคดีก็ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟูองคดีจึงสอบถาม
ไปยังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง ในฐานะตัวแทนพนักงานส่วนตําบลใน  
ก.อบต. จังหวัดนครพนม จึงทราบว่ากรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้หารือนั้น จังหวัดนครพนม
ได้มีหนังสือตอบข้อหารือไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีจึงสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่
ส่วนการคลังของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงทราบว่าจังหวัดนครพนมได้ตอบข้อหารือแล้วจริง 
และเจ้าหน้าที่ได้จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ได้เขียนเช็คเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติยังไม่ลงนามในเช็ค 
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ฟูองคดีได้ ผู้ฟูองคดี  
จึงทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์หลังจากที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ร้องทุกข์ต่อประธาน ก.อบต. จังหวัดนครพนมแล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้ใช้สิทธิร้องทุกข์
ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๑๔๑ ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ แล้ว  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมคีําสั่งรับคาํฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณาและมีคําพิพากษาต่อไป 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อพิจารณาคําฟูองแล้วแยกพิจารณาได้
เป็นสองส่วน คือ  ส่วนที่หนึ่ง กรณีฟูองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้ฟูองคดี และขอให้เพิกถอนการกระทําและนิติกรรมที่กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ โดยเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัด
นครพนม ได้ส่งตัวผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และผู้ฟูองคดีได้ไปลงเวลาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวง ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ได้มอบหมาย
ให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และมีคําสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้ฟูองคดี กรณีจึงถือว่าผู้ฟูองคดีได้ทราบถึงการใช้อํานาจหน้าที่ของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  ดังนั้น ผู้ฟูองคดี
จะต้องร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อ ก.อบต. จังหวัดนครพนม โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธาน ก.อบต. จังหวัดนครพนม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  
ตามข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๔๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟูองคดี 
มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงประธาน ก.อบต. จังหวัดนครพนม เพ่ือร้องทุกข์ 
จึงเป็นการยื่นคําร้องทุกข์เมื่อพ้นระยะเวลาร้องทุกข์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔๑  
ของประกาศดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีในส่วนนี้ 
ไว้พิจารณาได้   
 สําหรับส่วนที่สอง กรณฟูีองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจํานวน ๒๕๘,๙๔๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ย นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   คําฟูองในส่วนนี้ 
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มีสองข้อหา ซึ่งแม้จะเกี่ยวเนื่องกัน แต่ก็อาจแยกพิจารณาวินิจฉัยว่าการฟูองคดีแต่ละข้อหา
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการที่ศาลจะรับคําฟูองไว้ พิจารณาได้หรือไม่ ออกจากกันได้  
โดยในข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลออกคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ขอเบิก ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
เป็นคําขอให้ศาลออกคําบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น คําฟูองในส่วนนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครพนม  
ได้ส่งตัวผู้ฟูองคดีกลับไปปฏิบัติราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง ผู้ฟูองคดี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  
แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ผู้ฟูองคดีจึงต้องนําคดีมาฟูองต่อศาลภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงสามารถ
ยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓  
ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แม้ผู้ฟูองคดีจะอ้างว่า ได้ทราบเหตุแห่งการฟูองคดีหลังจากยื่นหนังสือ  
ร้องทุกข์ลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แล้วจึงทราบว่าจั งหวัดนครพนมมีหนังสือ 
ตอบข้อหารือ และส่งสําเนาหนังสือดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีทราบก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลทําให้  
การยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีไปแล้วเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการฟูองคดีพิพาท
เกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวธิกีารสําหรบัแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟูองคดี
จึงนําคดีมายื่นฟูองต่อศาลปกครองได้โดยมิต้องดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับแก้ไข  
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน   
ส่วนข้อหาที่สอง ผู้ฟูองคดีฟูองว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย  
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
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เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย และมีคําขอให้ศาลเยียวยาความเสียหายโดยสั่งให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ ก็คือ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง 
การฟูองคดีนี้ คือ วันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  ดังนั้น 
การนับระยะเวลาในการฟูองคดีนี้จึงต้องเริ่มนับระยะเวลาหนึ่ งปีนับแต่วันที่พ้นกําหนด 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้ยื่นขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 
การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมายื่นฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นกรณีที่ 
ผู้ฟูองคดียื่นฟูองข้อหานี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟูองคดี
ได้ยื่นขอเบิกเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาอนุมัติอันเป็น
วันรู้เหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดแล้ว  

ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
 จึงมีคําสั่งกลับ เป็นให้รับคําฟูองในข้อหาที่สอง ที่ขอให้ศาลมีคําสั่ง 
ให้หน่วยงานทางปกครองเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษา  
เมื่อผู้ฟูองคดีได้ชําระค่าธรรมเนียมศาลครบถ้วนแล้ว 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  
นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางจารุณีย์  ทรายคาํ                                                  ผู้ฟูองคด ี

กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนทีเ่ลย  ที่ ๒ 
จังหวดัเลย  ที่ ๓ 
เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                     ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  
     มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔) 

  คดีน้ีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้ร่วมกับนาย ก. กับพวก มีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบ 
เพ่ือให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ส่งคืนทรัพย์สินหรือชดเชย
ราคาทรัพย์รวมทั้งค่าเสียหายจากการถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ด าเนินการรังวัดออกใบจองตามสิทธิการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีกับพวก กรณีจึง
ถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุแปลงพิพาท ทับท่ีดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าในวันที่
ผู้ฟูองคดีกับพวกมีหนังสือร้องเรียนฉบับดังกล่าว 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดิน 
ที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง โดยผู้ฟูองคดีทราบจากคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีความคลาดเคลื่อน
ในการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล ขอให้ศาลเพิกถอน
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ออกจากที่ดินของผู้ฟูองคดี  
และให้ผู้ฟูองคดีได้รับสิทธิในที่ดินกับได้รับสิทธิก่อสร้างบ้านพักอาศัยพร้อมออกเลขที่บ้าน
และให้ได้รับบริการสาธารณูปโภคเท่าเทียมกับราษฎรอื่น 



๕๒๔ 

 

 

  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  เมื่อคดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้าง 
ในคําฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง โดยผู้ฟูองคดีทราบจากคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริ งว่า 
มีความคลาดเคลื่อนของที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งนาย ก. น้องชายของผู้ฟูองคดีได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท และผู้ฟูองคดี  
ได้ร่วมกับนาย ก. ยื่นคําร้องฉบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ต่อประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แต่งตั้งคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว จึงถือได้ว่า  
ผู้ฟูองคดีควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓  ดังนั้น การที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่น
คําฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และเป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ฟูองคดีโดยเฉพาะ มิได้เกี่ยวกับ  
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล หรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือมีเหตุจําเปน็อื่นที่ศาลจะรับไวพิ้จารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีและนาย ก. ยังมิได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟูองคดีนี้ เนื่องจากรูปแปลงที่ดินเดิมมีความคลาดเคลื่อนไม่สามารถบอกถึงที่ตั้งที่ดิน
ของแปลงหวงห้ามเดิมได้ ย่อมแสดงว่าข้อพิพาทยังไม่มีผลสรุปให้เป็นที่ยุติได้ การดําเนินการ
ดังกล่าวจึงยังเป็นเพียงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเบื้องต้น ผู้ฟูองคดี
เป็นราษฎรในปกครองของผู้ถูกฟูองคดี ย่อมเชื่อว่าจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหา  
ข้อพิพาทให้ความเป็นธรรมกับตนเองได้ในที่สุด การที่อ้างว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟูองคดีดังที่ปรากฏตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น 
ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้ร่วมกับ
นาย ก. กับพวก มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แต่งตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
เพ่ือให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ส่งคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์
รวมทั้งค่าเสียหายจากการถกูรือ้ถอนสิ่งปลูกสร้าง และให้เจ้าพนักงานที่ดนิดําเนินการรังวัด
ออกใบจองตามสิทธิการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีกับพวก กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดี



๕๒๕ 

 

 

ได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์
อย่างช้าในวันที่ผู้ฟูองคดีกับพวกมีหนังสือร้องเรียนฉบับดังกล่าว คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็น
การยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ฟูองคดี 
ในการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้ฟูองคดีมิอาจ
ยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจ  
ใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีได้รับสิทธิครอบครองที่ดิน
โดยการออกเอกสารสิทธิใบจองและให้ได้รับสิทธิในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและออกเลขที่บ้าน
พร้อมบริการสาธารณูปโภคเท่าเทียมกับราษฎรผู้อื่น นั้น เห็นว่า กรณีเป็นคําขอที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประเด็นพิพาทที่ผู้ฟูองคดีนํามาฟูองต่อศาลและมิใช่คําขอที่ศาลมีอํานาจ 
กําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๕๒๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายนนท์  วงตา                      ผู้ฟูองคดี 

  กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เลย  ที่ ๒ 
  จังหวัดเลย  ที่ ๓   
  เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดย 
 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ 
        และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์
หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี จึงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 
ของบุคคล จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและท าประโยชน์ 
อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจาก
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดี 
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และ 
เมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท จึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน 
หรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  เมื่อในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดินของผู้ฟูองคดีและแจ้งว่าที่ดิน 
ที่ผู้ฟูองคดีครอบครองท าประโยชน์เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
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ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ทับที่ดินที่ผู้ ฟูองคดีครอบครองและ 
ท าประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองชั้ นต้นเมื่ อวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึ ง เป็นการยื่ นค า ฟูอง 
เมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
เมื่อการฟูองคดีน้ีก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ฟูองคดี มิใช่กรณีที่จะเป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม และไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางท าให้ผู้ฟูองคดี 
มิอาจยื่นค าฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายก าหนด ศาลปกครอง 
จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดี น้ีไว้ พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อ
เนื่องมาจากนาย ม. บิดา เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ มีบ้านเลขที่ ๕๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลเชียงคาน 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและรับจ้างตีเหล็ก ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขับไล่ให้ราษฎรออกจากที่ดิน เนื่องจากต้องการก่อสร้าง
โรงพยาบาลเชียงคานในที่ดินดังกล่าว ผู้ฟูองคดีได้ร่วมกับราษฎรคนอื่นๆ คัดค้านไม่ให้มี
การรื้อถอนบ้านเรือนจนมกีารกันพ้ืนที่บางส่วนออกและจัดสรรที่ดนิให้ราษฎรที่ถูกขับไล่มา
อยู่รวมกัน  ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการสํารวจรังวัด
ที่ดินของผู้ฟูองคดีและแจ้งว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองทําประโยชน์เป็นที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยจะให้ผู้ฟูองคดีเช่าที่ดินในอัตราเช่าที่สูง  
ผู้ฟูองคดีได้คัดค้านและร้องทุกข์เพ่ือให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อมาจึงมีการแต่งตั้ง
คณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ทับที่ดินทํากินของราษฎร เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วนําเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย แต่ไม่มีการพิสูจน์หรือมีคําสั่งใดๆ จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีและทายาทได้รับสิทธิ 
ในที่ดินพิพาทโดยการออกเอกสารสิทธิใบจอง และมีคําสั่งคุ้มครองที่ดินและทรัพย์สิน  
ซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้ฟูองคดีหรือทายาทจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า   เมื่ อผู้ ถู ก ฟูองคดีที่  ๑  
ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครอง โดยผู้ฟูองคดีทราบจากคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีความคลาดเคลื่อน
ของที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว และผู้ฟูองคดีได้ให้ถ้อยคําต่อคณะทํางานตรวจสอบ
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ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาในการพิสูจน์สิทธิเกี่ยวกับการครอบครองที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ตามบันทึกถ้อยคําฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้
ฟูองคดีโดยเฉพาะ มิได้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล 
หรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 
๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีและราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่เคยเห็น
ประกาศหรือเอกสารข้อเท็จจริงใดๆ จากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ต้องการใช้ที่ดินทําโครงการต่างๆ เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ได้เดินสํารวจรังวัด
ที่ดินและแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินทําสัญญาเช่าที่ดินในอัตราที่สูงจนต้องไปร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจากเอกสารท้ายคําฟูองในคดีหมายเลขดําที่ 
๒๙๕/๒๕๕๕ และสําเนารายงานการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็น
กรณีที่สืบเนื่องจากการรวมกลุ่มของราษฎรจํานวน ๑๐๗ ครัวเรือน ที่ร่วมกันร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานพิสูจน์สิทธิและได้เปลี่ยนเป็นคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยมีผู้แทนในส่วน
ของภาคประชาชน คือ นาย ก. ผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดี เป็นคณะทํางาน ในวัน
ประชุม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แสดงเอกสารทะเบียนสงวนหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน โดยได้ชี้
ถึงขอบเขตที่ดินทั้งแปลงจํานวน ๔๘๖ ไร่ ๓ งาน จึงเป็นเอกสารแผ่นแรกที่ราษฎรได้
รับทราบว่ามีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้แล้ว 
กรณีจึงเป็นเพียงการเริ่มต้นในกระบวนการสืบค้นหาเอกสารหรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุว่าเอกสารตามที่อ้างในที่ประชุม ทะเบียนสงวนหวงห้าม  ไม่ได้
บอกถึงที่ตั้งที่แท้จริง อีกทั้งในส่วนของผู้ฟูองคดีและราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ก็ไม่มี
เอกสารแสดงขอบเขตที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาท  จึงกล่าวได้ว่าผู้ฟูองคดีและผู้รับมอบ
อํานาจ และราษฎรอื่นๆ ยังมิได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ ตามที่ปรากฏใน
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ก็ไม่
สามารถบอกถึงที่ตั้งของที่ดินแปลงหวงห้ามเดิมได้ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการร้องทุกข์ไปยัง
นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานชุดใหม่ แต่ยังไม่เคยเรียก
ประชุมคณะทํางานดังกล่าวเลย ย่อมแสดงว่าข้อพิพาทยังไม่มีผลสรุปให้เป็นที่ยุติได้ การ
ดําเนินการดังกล่าวจึงยังเป็นเพียงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเบื้องต้น 
การที่อ้างว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีดังที่ปรากฏตามคําสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาล
ปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้
พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ 
เห็นว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการรับรายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ
ที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มีการให้รหัสและหมายเลขสําหรับที่ดินนั้น ให้ผู้มี
อํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราช
พัสดุนั้นไว้ที่สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์  ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทาง
ปกครองตามนัยบทนิยาม ในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงถือว่า ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่คู่กรณีในการพิจารณา
ทางปกครองเพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท จึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ก่อนฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  เมื่อคดีนี้ผู้ฟูองคดี
กล่าวอ้างในคําฟูองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการ



๕๓๐ 

 

 

สํารวจรังวัดที่ดินของผู้ฟูองคดีและแจ้งว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองทําประโยชน์เป็นที่ดิน
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยให้ผู้ฟูองคดีเช่าที่ดินแปลงที่พิพาท
ดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและทําประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูอง 
เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อการฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ฟูองคดี มิใช่กรณี  
ที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง  
ทําให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่ กฎหมายกําหนด  
ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา  
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ ์ นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๕๓๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางจันทร์เพ็ญ  ชัยพิลา                                                 ผู้ฟูองคดี 

  กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เลย  ที่ ๒ 
  จังหวัดเลย  ที่ ๓ 
  เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดเุป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์
หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคลภายนอก จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามนัยของมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองต่อศาลปกครองโดยอ้างว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนท่ีดินราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์ 
กรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ผู้ฟูองคดีไม่ใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง 
เพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ผู้ฟูองคดีจึงไม่อยู่ในบังคับ 
ที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ก่อนฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ
และให้ผู้ฟูองคดีท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ว่า
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน้ัน การที่ผู้ฟูองคดีน าคดี
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการยื่นฟูอง 



๕๓๒ 

 

 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว 
อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าการฟูองคดีน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น  
ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลยพินิจรับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ต่อเนื่องมาจากบิดามารดาของผู้ฟูองคดี 
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดินของผู้ฟูองคดี
โดยแจ้งว่าจะออกโฉนดที่ดินให้ แต่ภายหลังกลับแจ้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ และให้ทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง ผู้ฟูองคดีได้คัดค้าน
และไม่ยอมเช่าที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเคยสูญเสียที่ดินที่ใช้ทํา เกษตรกรรมมาก่อนและ 
เชื่อว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีไม่ใช่ที่ดินของทางราชการ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  
ที่ ลย. ๘๑๓ ออกจากที่ดินของผู้ฟูองคดี และมีคําสั่งคุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟูองคดี
จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีอ้างว่ามีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
โดยชอบ จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
และคําขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาทในส่วนที่ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองเป็นคําขอที่ศาลออกคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างในคําฟูองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งจาก
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
และให้ทําสัญญาเช่าที่ดนิพิพาทกับผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง
อย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้มายื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของผู้ฟูองคดีโดยเฉพาะ มิได้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล 



๕๓๓ 

 

 

หรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัตเิดียวกัน จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ และเมื่อศาลไม่อาจรับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาได้ จึงไม่จําต้องวินิจฉัยคําขอของ 
ผู้ฟูองคดีที่ขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟูองคดีจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดอีกต่อไป  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์วา่  ผู้ฟูองคดีและราษฎรที่ไดร้ับผลกระทบไม่เคยเห็นประกาศ
หรือเอกสารข้อเท็จจริงใดๆ จากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพสัดุทับที่ดินของผู้ฟูองคดหีรอืราษฎรรายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันเปน็ผลจากการกระทํา
ที่มิชอบเช่นเดียวกัน ซึ่ งมีสาเหตุมาจากฐานความผิดเดียวกันในมาตรา ๑๓๓๖  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่เป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของ  
ผู้ฟูองคดีโดยเฉพาะ ซึ่งปรากฏตามเอกสารท้ายคําฟูองในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ 
และสําเนารายงานการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นกรณีที่สืบเนื่อง
จากการรวมกลุ่มของราษฎรจํานวน ๑๐๗ ครัวเรือน ที่ร่วมกันร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบ
กรณีพิพาทนี้ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางานพิสูจน์สิทธิและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ต่อเนื่องมาจนถึงคําสั่งในปัจจุบัน ในวันประชุม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แสดงเอกสารทะเบียน
สงวนหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน โดยได้ชี้ถึงขอบเขตที่ดินทั้งแปลงจํานวน ๔๘๖ ไร่ ๓ งาน 
ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นมาใหม่ จึงเป็นเอกสารแผ่นแรกที่ราษฎรได้รับทราบว่ามีการขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้แล้ว แต่เป็นเอกสารที่ราษฎรไม่ยอมรับ 
โดยมีข้อโต้แย้งในการประชุมครั้งต่อๆ มา และด้วยเหตวุ่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้บอกถึงที่ตั้ง
ที่แท้จริง ทั้งในส่วนของผู้ฟูองคดีและราษฎรผู้ได้รับผลกระทบก็ไม่มีเอกสารแสดงขอบเขต
ที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาท ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผู้ฟูองคดีและราษฎรอื่นๆ ยังมิได้รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดนีี้ โดยภายหลังจากที่ได้มีการรอ้งทุกข์ไปยังนายกรัฐมนตร ีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานชุดใหม่ แต่ยังไม่เคยเรียกประชุมคณะทํางานดังกล่าวเลย  
ย่อมแสดงว่าข้อพิพาทยังไม่มีผลสรปุให้เป็นที่ยุติได้ การดําเนินการดังกล่าวจึงยังเป็นเพียงขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเบื้องต้น ผู้ฟูองคดีเป็นราษฎรในปกครองของผู้ถูกฟูองคดี 
ย่อมเชื่อว่าจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้ความเป็นธรรมกับตนเองได้ในที่สุด 
การที่อ้างว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีดังที่ปรากฏตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
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ที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสัง่
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการรับ
รายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต 
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มีการให้รหัส  
และหมายเลขสําหรับที่ดินนั้น รวมทั้งผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรอง
เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นไว้ที่สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัด 
ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
จึงเป็นการใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจ้าหนา้ที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ี
ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพ่ือให้ได้ทราบ
ถึงการดําเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าวอาจมีผลกระทบ 
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลภายนอกหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลภายนอกได้  
ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์อยู่ในที่ดิน 
ท่ีมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจาก  
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  เมื่อผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองต่อศาลโดยอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
อันเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดิน
ที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์ กรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่คู่กรณี
ในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ผู้ฟูองคดี
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จึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
คดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างในคําฟูองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้ดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดนิของผู้ฟูองคดแีละแจ้งวา่ที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองทําประโยชน์
เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยให้ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
ให้ถูกต้อง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและทําประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และการฟูองคดีนี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ฟูองคดีในการครอบครองและทําประโยชน์
ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้ง กรณีไม่ปรากฏ
เหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้ฟูองคดีไม่อาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลา
การฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณา
ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายกัญจน์  วงศ์อาจ                                                   ผู้ฟูองคด ี

กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนทีเ่ลย  ที่ ๒ 
จังหวดัเลย  ที่ ๓ 
เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                     ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔ และมาตรา ๕) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  

     มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒) 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา  

     ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕  
     แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ข้อ ๔  
     และข้อ ๖ (๑๕) (๑๖)) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๙) 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ร่วมกับผู้ถูก
ฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ กระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการด าเนินการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เป็นผลให้ที่ราชพัสดุแปลง
ดังกล่าวทับท่ีดินแปลงที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่อาศัยและท าประโยชน์ ผู้ฟูองคดีจึงน า
คดีมาฟูองต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เห็นว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการ
รับรายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ 
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อาณาเขต แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มี
การให้รหัสและหมายเลขส าหรับที่ดินน้ัน รวมทั้งผู้มีอ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลง
นามรับรองเป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุน้ันไว้ที่ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่
แปลงน้ันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  ดังน้ัน 
การขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีน้ีจึงเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและท าประโยชน์อยู่ในที่ดินที่
มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่คู่กรณีในการพิจารณา
ทางปกครองเพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุแปลงที่พิพาท ผู้ฟูองคดีจึงไม่จ าต้อง
ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับ
ที่ดินท ากินของราษฎร โดยผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้วยตามค าสั่งจังหวัดเลยลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ และได้เข้าร่วมประชุม
ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่าได้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
ดังน้ัน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการน าที่ดินในส่วนที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและท าประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีน้ีแล้ว
อย่างช้าที่สุดในวันท่ีมีการประชุม คือ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟูองคดีน า
คดีมาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นค าฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
ปกครองฯ และการฟูองคดีน้ีก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ ฟูองคดีในการ
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ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่าน้ัน มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางท าให้ผู้ฟูองคดีมิอาจ
ยื่นค าฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดี ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดีน้ีไว้
พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  ส าหรับข้อหาที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ มีโครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในที่ราชพัสดุแปลงพิพาท ผู้ฟูองคดีในฐานะคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการด าเนิน
โครงการดังกล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
แปลงพิพาทเพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้มีค าสั่งชะลอทุกโครงการของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินแปลงพิพาทจนกว่าจะมีข้อยุติ แต่สภาเทศบาล
ต าบลเชียงคานได้มีมตอินุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถมที่ดนิเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน
อนุบาลตามโครงการดังกล่าว และได้มีการกดดันราษฎรในพ้ืนที่ ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าว และให้พนักงานเทศบาลพูดจาข่มขู่คุกคามราษฎร
ในพ้ืนที่ ผู้ฟูองคดีจึงมีค าขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้มีการส่งคืนที่ดินหรือ
แลกเปลี่ยนที่ดินหรือชดเชยราคาทรัพย์แก่ผู้ฟูองคดีและผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์
ในที่ดินที่พิพาท  การฟูองคดีในข้อหาน้ีเป็นการอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด แต่เมื่อพิจารณาข้ออ้างที่ปรากฏตามค าฟูองแล้ว เห็นว่า 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
ให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ได้อ้างสิทธิและแสดงเจตนาที่จะเข้าด าเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลในที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาท ถือเป็นการใช้สิทธิ
ตามที่ได้รับอนุญาตให้เขา้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง 
(๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง ส าหรับค าขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยกเลิกการเก็บค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ และสั่งให้ส่งคืนเงินแก่ราษฎรหรือทายาท หรือชดเชยเยียวยาผู้ฟูองคดี ให้ผู้ถูก
ฟูองคดีที่ ๓ ส่งคืนที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎรผู้ร่วมฟูองคดี ให้ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ ๔ ส่งคืนที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดินหรือชดเชยราคาทรัพย์แก่นาย อ. และนาง ก. 
ผู้ถูกบังคับให้รื้อถอนออกจากที่ดินของตนในส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างที่ท าการ
ไปแล้วโดยมิชอบ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เร่งรัดด าเนินการด้านบริการสาธารณูปโภค ถนน 
ไฟฟูา ประปา และการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันน้ัน เห็นว่า ค าขอดังกล่าว
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มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้
ฟูองคดีตามที่กล่าวอ้างในค าฟูองแต่อยา่งใด ส่วนค าขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการเก็บค่า
เช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือการมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด าเนินการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร เป็นค าขอที่ศาลมิอาจออกค าบังคับได้
ตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีใน
ส่วนค าขอดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์ใน
ที่ดินแปลงที่ตั้งบ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย
ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์สืบต่อจากบิดามารดา ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ร่วมกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในขั้นตอนการสํารวจและนําส่งที่ดิน
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นผลให้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวทับที่ดินแปลงที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองอยู่ โดยกล่าวอ้างว่ากระทรวงมหาดไทยได้หวงห้ามที่ดินแปลงข้างต้นไว้เพื่อเป็น
สนามบินเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ออกเดินสํารวจรังวัดที่ดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยแจ้งว่าเป็น
การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน หลังจากนั้น ได้มีคําสั่งอนุมัติให้ราษฎรเช่าที่ดินได้ (บางส่วน) 
และบางส่วน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้กันพ้ืนที่ดินไว้สําหรับจัดทําโครงการต่างๆ เช่น บ่อบําบัด
น้ําเสีย สวนสาธารณะ โรงเรียนอนุบาล อาคารฝึกอาชีพ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อราษฎรที่
ครอบครองที่ดินเป็นบ้านพักอาศัยจํานวน ๑๐๗ หลังคาเรือน ที่ดินเกษตรกรรมจํานวน 
๒๒๒ แปลง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีการประเมินการให้เช่าที่ดินในราคาที่สูง ผู้ฟูองคดีและ
ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ง
ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินทํากินของราษฎร โดยผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ 
ลย. ๘๑๓ ซึ่งมีการเรียกประชุมคณะทํางานดังกล่าวหลายครั้ง แต่ยังหาข้อยุติไม่ได้  ต่อมา 
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตไิดม้ีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ 
ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินทํากินของราษฎร มีสาระสําคัญว่า จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
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ข้อเท็จจริงและร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหากับคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ของคณะอนุกรรมการสิทธิในการ
จัดการที่ดินและปุา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การนําเอาทะเบียนที่ดินรกร้างว่า งเปล่ามาขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุมีความคลาดเคลื่อน ข้อความในทะเบียนที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่รัฐบาล
หวงห้าม (พ.ศ. ๒๔๘๐) และทะเบียนที่ราชพัสดุ (พ.ศ. ๒๕๒๕) มีข้อความไม่ตรงกันอย่างมี
นัยสําคัญที่กระทบสิทธใินที่ดนิของราษฎร มีผลทําให้ขอบเขตและที่ตั้งของที่ราชพัสดแุปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ คลาดเคลื่อนจากทะเบียนที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งรัฐหวงห้าม 
และทับที่ดินทํากินของราษฎร การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและกระบวนการแก้ไขปัญหา
ของรัฐมีการละเมิดสิทธิและมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อราษฎร คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ กําหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ดังนี้ ๑) ให้
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ ดําเนินการพิสูจน์ขอบเขตของที่ราชพัสดุแปลงนี้ตามทะเบียนที่รกร้างว่างเปล่าซึ่ง
รัฐบาลหวงห้ามให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รบัรายงานฉบบันี้ และในระหว่าง
การดําเนินการของคณะทํางาน ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลตําบล
เชียงคานยุติการดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าว ๒) ถ้าผลการตรวจสอบของคณะทํางาน
ได้ข้อสรุปว่าที่ดนิของราษฎรอยู่นอกพื้นที่ราชพัสด ุให้สํานักงานที่ดินจังหวัดเลยดําเนินการ
ออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร โดยใช้หลักฐานการครอบครองทําประโยชน์โดยไม่ต้องผ่าน
การพิสูจน์สิทธิตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) 
และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ราชพัสดุดังกล่าว เพ่ือปูองกันมิให้เกิดปัญหาการ
โต้แย้งสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการในข้อ ๑) แล้วเสร็จ ๓) 
สําหรับราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุให้พิสูจน์สิทธิโดยให้ใช้กระบวนการที่ประชาชน
มีส่วนร่วม หรือหากทางราชการไม่ประสงค์ที่จะสงวนหวงห้าม ให้พิจารณายกเลิกที่ราช
พัสดุและจัดสรรที่ดินให้ราษฎรอย่างเป็นธรรม ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือติดตามทวงถามความ
คืบหน้าในการแก้ปัญหาต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และหน่วยงานราชการต่างๆ หลายครั้ง และ
ได้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คําร้องลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ กําหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดิน
ทํากินของราษฎร แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดําเนินการตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหา จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาฟูองคดีต่อศาล
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ยุติธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อไป ในระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ฟูองคดีและราษฎรผู้ได้รับ
ผลกระทบจํานวน ๔๐ คน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ร้องเรียนกรณีการขึ้น
ทะเบียนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินทํากินของราษฎรต่อ
นายกรัฐมนตรี โดยขอให้แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และให้เพิก
ถอนการขึ้นทะเบียนที่ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่  ลย.  ๘๑๓  ต่อมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รายงานผลการพิจารณาคําร้องของผู้ฟูองคดี โดย
เห็นว่า กระบวนการปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคําสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี จึงสมควรที่จะรอผลการดําเนินการดังกล่าว ตลอดจนปฏิบัติให้
ครบถ้วนตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ประกอบกับผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ขอถอนคําร้องและ
ขอให้ดําเนินการติดตามผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานผลการตรวจสอบที่  ๓๕๕/๒๕๕๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติให้ยุติเรื่องตามคําร้องขอให้ฟูองคดีต่อศาล
ยุติธรรม และให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการตามขั้นตอน
และกระบวนการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้มีคําสั่งเพิกถอนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ซึ่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมธนารักษ์พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว หากมี
ความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลยได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย เป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทํางาน และ
ผู้ฟูองคดีเป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ก็ยังมิได้มีการประชุมคณะทํางาน
ดังกล่าว  ต่อมา ผู้ฟูองคดีในฐานะคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คัดค้านการดําเนินโครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ในที่ดินแปลงพิพาท โดยขอให้เพิกถอนการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินแปลงพิพาทเพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้มีคําสั่ง ชะลอทุก
โครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินแปลงพิพาทจนกว่าจะมีข้อยุติ ซึ่งต่อมา
สภาเทศบาลตําบลเชียงคานได้มีหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเชียงคาน ในวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถมที่ดินเพ่ือใช้เป็น
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สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลในพ้ืนที่ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบแล้ว และได้มีการกดดันราษฎรในพ้ืนที่ มีการติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวและให้พนักงานเทศบาลพูดจาข่มขู่คุกคาม
ราษฎรในพ้ืนที่ ผู้ฟูองคดีเกรงกลัวต่อการใช้อํานาจรัฐในลักษณะดังกล่าว  ขอให้ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตามหนังสือ
กรมธนารักษ์ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ 
ลย. ๘๑๓ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยให้ส่งคืนที่ดิน (ส่วนนอกแปลงหวงห้ามตาม
ทะเบียนปี พ.ศ. ๒๔๘๐) ต่อเจ้าของเดิมหรือทายาท หรือราษฎรผู้ครอบครองและใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันทั้งหมด ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยกเลิกการเก็บค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ และสั่งให้ส่งคืนเงินแก่ราษฎรหรือทายาท หรือชดเชยเยียวยาผู้ฟูองคดี ให้ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ ๓ ดําเนินการส่งคืนที่ดิน (ส่วนนอกแปลงหวงห้ามตามทะเบียนปี พ.ศ. ๒๔๘๐) โดย
การออกเอกสารสิทธิใบจองให้กับราษฎรผู้ร่วมฟูองคดี และ/หรือแลกเปลี่ยนที่ดิน หรือ
ชดเชยราคาทรัพย์ แก่ผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินที่เป็นปัจจุบัน หรือ
ทายาทของผู้ร่วมฟูองคดี (ในส่วนที่หน่วยงานราชการได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ไป
แล้ว) และให้ยึดหลักการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ที่ ๓๕๕/๒๕๕๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นสําคัญ และให้ผู้
ถูกฟูองคดีที่ ๔ หรือร่วมกันส่งคืนที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน หรือชดเชยราคาทรัพย์แก่นาย
อุทิตย์ ประสิทธิศิลป์ชัย ทายาทผู้ถูกละเมิดในที่ดินต่อจาก นายคํา ประสิทธิศิลป์ชัย และ
นางแก้ว ดาง้าว (บิดามารดาที่เสียชีวิตแล้ว) ผู้ถูกบังคับให้รื้อถอนออกจากที่ดินของตนใน
ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างที่ทําการไปแล้วโดยมิชอบ ซึ่งต้องชดเชยไม่น้อยกว่า
ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ณ ปัจจุบัน 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ฟูองคดี เป็นผู้ครอบครองอยู่
อาศัยและทําประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ตั้งบ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้
ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ร่วมกันกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในขั้นตอน
การสํารวจและนําส่งที่ดินขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่ ปรากฏตามหนังสือกรมธนารักษ์ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๒๕ โดยที่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ที่
ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ อันมีผลกระทบต่อสิทธิในการครอบครองที่ดิน
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ของผู้ฟูองคดี การใช้อํานาจในการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ จึงเข้าลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองตามนยัมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีท่ี 
๑ ดําเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาทซึ่งเป็นกรณีที่ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคบัได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในการฟูองคดีปกครองนั้น มาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ยื่นฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง ผู้
ฟูองคดีและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินทํากินของราษฎร โดยผู้ฟูองคดีได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวด้วย และโดยที่
ปรากฏข้อเท็จจริงตามสําเนาเอกสารระเบียบวาระการประชุม (รายงานการประชุม ) 
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ว่า ในการประชุมของคณะทํางานในวันดังกล่าวนั้น 
ได้มีรายชื่อของผู้ฟูองคดีเป็นผู้เข้าประชุมด้วย  ดังนั้น จึงย่อมถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควร
รู้ว่ามีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ อันมีผลกระทบต่อ
การครอบครองที่ดินของผู้ฟูองคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีการประชุมดังกล่าว คือ ในวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดมีาฟูองตอ่ศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา
การฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้มีการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้ฟูองคดี ให้มีการ
ส่งคืนที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิใบจอง หรือชดเชยราคาทรัพย์แก่ผู้ครอบครองและใช้
ประโยชน์ในแปลงที่ดินที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งย่อมรวมถึงตัวผู้ฟูองคดีด้วยนั้น เห็นว่า เป็นการ
ขอให้ศาลกําหนดคําบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินในกรณีที่มีการฟูองคดีเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิด จึงเป็นกรณีการฟูองโดยกล่าวอ้างว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
พิพาทในคดีนี้เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดีด้วย เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง คําฟูองของผู้ฟูองคดีในส่วนนี้จึง
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เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่มาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๑ บัญญัติว่า การฟูองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟูองภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี   
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ตั้ง
บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยครอบครองอยู่
อาศัยและทําประโยชน์สืบตอ่จากบิดามารดา ได้รับความเดือดรอ้นหรือเสียหายจากการที่ผู้
ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ร่วมกันกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ 
กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในขั้นตอนการสํารวจและนําส่งที่ดินขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๒๕ ทับที่ดินของผู้ฟูองคดี ซึ่งแม้ว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงการขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เมื่อใดก็ตาม แต่เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏตามคําฟูองว่าคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินทํากินของราษฎร ได้มีการตรวจสอบ
ทะเบียนหวงห้ามฉบับที่จังหวัดเลยได้นําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับตามสําเนาหนังสือกรมธนารักษ์ ลง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยระบุว่า กรมธนา
รักษ์ได้ดําเนินการรับที่ดินซึ่งกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน ขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียน ที่  ลย. ๘๑๓ แล้ว แม้หนังสือฉบับ
ดังกล่าวจะมิได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาทในคดีนี้ตั้งแต่
เมื่อใด แต่ย่อมรับฟังได้ว่าได้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงพิพาทอย่างช้าที่สุดในวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ อันเป็นวันที่กรมธนารักษ์มีหนังสือฉบับดังกล่าวแจ้งการขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยทราบ  จึงฟังได้ว่าการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ เป็นอย่างช้า การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้มายื่นฟูองต่อศาลเมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุ
แห่งการฟูองคดีตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  เมื่อการฟูองคดีนี้ทั้งในส่วนที่เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นการฟูองคดีเมื่อพ้น
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กําหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว และเป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ที่
เกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นสําคัญ มิได้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟูองคดีเมื่อใดก็ได้ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง 
และไม่ใช่การฟูองคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ทําให้ผู้ฟูองคดี
ไม่อาจนําคดีมายื่นฟูองต่อศาลภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี ที่ศาลจะรับไว้
พิจารณาได้ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคํา
ฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
  ส่วนคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยกเลิกการ
เก็บค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และสั่งให้ส่งคืนเงินแก่ราษฎรหรือทายาท ให้ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ ๓ ดําเนินการส่งคืนที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎรผู้ร่วมฟูองคดี หรือ
แลกเปลี่ยนที่ดิน หรือชดเชยราคาทรัพย์แก่ผู้ครอบครองหรือทายาทของผู้ร่วมฟูองคดี 
รวมทั้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ส่งคืนที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดินหรือชดเชยราคาทรัพย์แก่นาย 
อ. ทายาทผู้ถูกละเมิดในที่ดินต่อจากนาย ค. และนาง ก. (บิดามารดา ที่เสียชีวิตแล้ว) ผู้ถูก
บังคับให้รื้อถอนออกจากที่ดินของตนในส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างที่ทําการไปแล้ว
โดยมิชอบ ซึ่งต้องชดเชยไม่น้อยกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ณ ปัจจุบัน ตลอดจน
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เร่งรัดดําเนินการด้านบริการสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟูา ประปา การ
บริการสาธารณะ อย่างเท่าเทียมตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ นั้น กรณีเป็นคําขอที่
มิได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีตามที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูอง
คดีนี้ต่อศาลแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองในส่วนที่มีคําขอดังกล่าวไว้พิจารณา
พิพากษาได้ และจึงไม่จําต้องพิจารณาคําขอเกี่ยวกับวิธกีารชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้
ฟูองคดีแต่อย่างใด จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ราษฎรผู้อาวุโสหลายท่านในพ้ืนที่ทราบดถีึงข้อพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดินที่พิพาท แต่ด้วยไม่ทราบถึงข้อกฎหมาย ขอบเขตและ
ข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่ทราบว่าเป็นที่ดินราชพัสดุได้
อย่างไร เนื่องจากเป็นการครอบครองต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ จนเมื่อมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว จึงได้ทราบจากการประชุม ส่วนเอกสารที่ราษฎรมีอยู่ก็
ไม่เพียงพอต่อการโต้แย้งเกี่ยวกับขอบเขตที่ดินและประวัติการได้ที่ดิน ส่วนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินก็อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ราษฎรจึงได้รวมตัวกันร้อง
ทุกข์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งปรากฏผลการรายงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปได้ว่า กรณีมีความคลาดเคลื่อนของขอบเขตที่ดินราชพัสดุแปลง
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หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของราษฎร ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้
แสดงเอกสารการสํารวจรังวัดแนวเขตที่ดินตามหนังสือจังหวัดเลย ลงวันที่  ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๔ และส่งขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ ต่อที่ประชุม มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และราษฎรผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นการ
แสดงเอกสารเท็จต่อที่ประชุม โดยได้นําเอกสารทะเบียนหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน ฉบับ
สําเนาที่รับรองเอกสารจาก ผบ. ร้อย ตชด. ที่ ๒ อ้างการสํารวจการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุ โดยอ้างว่ามีเครื่องบินมาลงจํานวน ๒ ลํา แต่ราษฎรไม่เชื่อว่ามีเครื่องบินมาลงจริง 
และเอกสารดังกล่าวมีการรับรองโดยผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง และได้ใช้เอกสารนี้
สํารวจรังวัดขอบเขตที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยราษฎรไม่ได้
โต้แย้ง เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเอกสารเท็จ ไม่ทราบที่ตั้ง หรือขอบเขตที่ราชพัสดุที่แท้จริง 
และไม่มีเอกสารหลักฐานทีจ่ะนาํมาหักล้างเอกสารดังกล่าวได้ จากเหตุผลในที่ประชุม ผู้ถูก
ฟูองคดีที่ ๓ จึงมีมติมอบหมายให้ผู้ฟูองคดีซึง่เปน็ผู้แทนคณะทํางานในภาคประชาชนเป็นผู้
รวบรวมเอกสารหลักฐาน ประวัติการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมาผู้ฟูองคดีได้พบ
หลักฐานเอกสารทางทะเบียนที่เป็นต้นฉบับจริงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย (สาขาเชียง
คาน) โดยพบว่า มีถ้อยคําข้อความที่ได้ให้ความหมายของขอบเขตที่ตั้งที่ดินเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏภายหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รายงาน
ผลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้ว ผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ยังไม่
ปรากฏหลักฐานอื่นเกี่ยวกับทีต่ั้งของทีด่ินที่เกี่ยวข้องทุกแปลงตามที่หนว่ยงานของรฐัได้อ้าง
การสํารวจรังวัดสอบเขตในที่ดินแปลง นสล. และต่อมาได้พบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานของทหารเรือที่มีถ้อยคําเกี่ยวกับเนื้อที่ที่ดินไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่พิพาท 
โดยระบุชัดเจนว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของ แต่ไม่ตรงตามพ้ืนที่จริง  ต่อมา ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ ๔ ได้ขอใช้ที่ดินที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาทบางส่วน โดยไม่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ 
ทั้งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขอให้ชะลอการดําเนินโครงการในที่ดินส่วนนี้
ไว้ก่อน จึงเป็นการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ในการใช้อํานาจที่เหนือกว่ากระทํา
ละเมิดต่อราษฎรที่อยู่ในที่ดินดังกล่าว การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาทเป็นการ
กระทําโดยใช้เอกสารราชการที่เป็นเท็จ นิติกรรมการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงเป็นโมฆะมา
ตั้งแต่ต้น ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทําประโยชน์ จึงควรมีสถานะเดิม คือ เป็นที่ดินว่าง
เปล่า มิได้เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ การนับอายุความว่าราษฎรรู้
หรือควรรู้ ต้องนับได้จากการพบหลักฐานแล้วเป็นสําคัญ จากคําฟูองและเอกสารประกอบ
คําฟูองของผู้ฟูองคดีได้บรรยายภาพรวมของกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง โดยมี
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คณะทํางานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปรากฏถึงที่มาอันเป็นมูลเหตุของข้อพิพาท 
จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วย ส่วนการนับอายุความ ผู้ฟูองคดีรู้
หรือควรรู้ให้เริ่มนับจากการที่ผู้ฟูองคดีใช้หนังสือที่ว่าการอําเภอเชียงคาน ลงวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ในการขอความอนุเคราะห์คัดและรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ อันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นใหม่ และเป็นเอกสาร
ที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ฟูองคดีและราษฎร
รายอื่นๆ รวมทั้งมีคําสั่งให้รวมคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไว้เป็นคดีเดียวกันด้วย 

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูก
ฟูองคดีที่ ๒ ได้ร่วมกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ กระทําการโดยประมาท
เลินเล่อในการดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เป็น
ผลให้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวทับที่ดินแปลงที่ผู้ฟูองคดี ครอบครองอยู่อาศัยและทํา
ประโยชน์ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เห็นว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็น
การใช้อํานาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี โดย
เป็นการรับรายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดง
สิทธิ อาณาเขต แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มี
การให้รหัสและหมายเลขสําหรับที่ดินนั้น รวมทั้งผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลง
นามรับรองเป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นไว้ที่สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่
ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่
ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชนอ์ยู่ในที่ดนิที่มกีารขึน้ทะเบยีนเปน็ที่ราชพัสดุ จึงถือได้
ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ที่มีสิทธิฟูองคดี
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ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อผู้ฟูองคดี
มิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดใหม้ีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท 
ผู้ฟูองคดีจึงไม่จําต้องดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้
แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ 
ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินทํากินของราษฎร โดยผู้ฟูองคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตามคําสั่งจังหวัดเลยลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ และได้เข้าร่วม
ประชุมในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้
แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการนําที่ดินในส่วนที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง
และทําประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้แล้วอย่างช้าที่สุด
ในวันที่มีการประชุม คือ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อ
ศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการ
ฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ฟูองคดีในการครอบครองและทําประโยชน์ใน
ที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุ
จําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการ
ฟูองคดี ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  สําหรับข้อหาที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ มีโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในที่ราชพัสดุแปลงพิพาท ผู้ ฟูองคดีในฐานะคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามคําสั่งลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการดําเนิน
โครงการดังกล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินแปลง
พิพาทเพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้มีคําสั่งชะลอทุกโครงการของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินแปลงพิพาทจนกว่าจะมีข้อยุติ แต่สภาเทศบาลตําบลเชียงคาน
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถมที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลตาม
โครงการดังกล่าว และได้มีการกดดันราษฎรในพ้ืนที่ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตามหอ
กระจายข่าว และให้พนักงานเทศบาลพูดจาข่มขู่คุกคามราษฎรในพ้ืนที่  ผู้ฟูองคดีจึงมีคํา
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้มีการส่งคืนที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดินหรือชดเชยราคา
ทรัพย์แก่ผู้ฟูองคดีและผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่พิพาท  การฟูองคดีในข้อหา



๕๔๙ 

 

 

นี้เป็นการอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิด แต่เมื่อ
พิจารณาข้ออ้างที่ปรากฏตามคําฟูองแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ได้อ้าง
สิทธิและแสดงเจตนาที่จะเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลในที่ดินราชพัสดุ
แปลงพิพาท ถือเป็นการใช้สิทธิตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณี
จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง สําหรับคําขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยกเลิกการเก็บค่าเช่าที่ดิน 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และสั่งให้ส่งคืนเงินแก่ราษฎรหรือทายาท หรือชดเชยเยียวยาผู้ฟูองคดี 
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ส่งคืนที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎรผู้ร่วมฟูองคดี ให้ผู้ถูก
ฟูองคดีที่ ๔ ส่งคืนที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดินหรือชดเชยราคาทรัพย์แก่นาย อ. และนาง ก. 
ผู้ถูกบังคับให้รื้อถอนออกจากที่ดินของตนในส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างที่ทําการไป
แล้วโดยมิชอบ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เร่งรัดดําเนินการด้านบริการสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟูา 
ประปา และการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันนั้น เห็นว่า คําขอดังกล่าวมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟูองคดีตามที่
กล่าวอ้างในคําฟูองแต่อย่างใด ส่วนคําขอให้ศาลมีคําสั่งยกเลิกการเก็บค่าเช่าที่ดิน 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือการมีคําสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร เป็นคําขอที่ศาลมิอาจออกคําบังคับได้ตามมาตรา 
๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีในส่วนคําขอดังกล่าว
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์   
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๕๕๐ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางนัยนา  บุญแย้ม                                                      ผู้ฟูองคดี 

  กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เลย  ที่ ๒ 
  จังหวัดเลย  ที่ ๓ 
  เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ 
        วรรคสอง) 

  ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองท า
ประโยชน์ กรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างในค าฟูองว่า ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดินของผู้
ฟูองคดีและแจ้งว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองท าประโยชน์เป็นที่ดินราชพัสดุ กรณี
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมา
ฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นค าฟูอง
เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้
ฟูองคดีในการครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีที่
จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรค
ขัดขวางท าให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นค าฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่



๕๕๑ 

 

 

กฎหมายก าหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตาม
นัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองและอ้างเอกสารประกอบคําฟูองของนาย ก. ในคดีหมายเลข
ดําที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ เป็นเอกสารในสํานวนคดีนี้สรุปได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ฟูองคดีได้
ครอบครองและทําประโยชน์ก่อสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 
๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ทะเบียนบ้านชั่วคราว เลขที่ ๓๓๓/๒๖ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาจากนาย ร. และนาง จ. 
บิดามารดาของผู้ฟูองคดี ซึ่งได้ครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาจากตาและยายของผู้ฟูองคดี ซึ่ง
ครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ หน่วยงานของรัฐได้
แจ้งให้บิดามารดาของผู้ฟูองคดีทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐ และได้ขับไล่
ออกจากที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลเชียงคานและสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคาน 
ครอบครัวของผู้ฟูองคดีจึงได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาท ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้มี
นโยบายจัดรูปที่ดินให้เป็นเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย โดยให้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
แต่บิดามารดาของผู้ฟูองคดีเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของรัฐหรือที่ดินราชพัสดุ 
จึงไม่ทําสัญญาเช่า ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้สํารวจรังวัดที่ดิน โดยแจ้ง
ว่าจะออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินให้ แต่ต่อมากลับแจ้งว่าที่พิพาทเป็นที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ และให้ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้
ถูกต้อง ผู้ฟูองคดีเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่อาศัยและทํา
ประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบิดามารดา ไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุและเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่นอกเขต
แปลงสงวนหวงห้ามที่ใช้เป็นสนามบิน จึงได้คัดค้านและไม่ทําสัญญาเช่า ผู้ฟูองคดีได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีได้
คัดค้านกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ
และให้ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าที่ดิน โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอน
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
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หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีอ้างว่ามีสิทธิ
ครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบ จึงเป็นผู้ได้รับความเดอืดร้อนเสียหายจากการกระทําของผู้
ถูกฟูองคดีที่ ๑ และคําขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ 
ลย. ๘๑๓ ในส่วนที่ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองเป็นคําขอที่ศาลออกคําบังคับได้ตาม
มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้ างในคํา
ฟูองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ และให้ทําสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีควรจะรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอย่างช้า การที่
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่น
คําฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และเป็นการฟูองคดีเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ฟูองคดีโดยเฉพาะ มิได้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองประโยชนส์าธารณะหรอืสถานะของบุคคล หรือจะเป็นประโยชนแ์กส่่วนรวมหรือมี
เหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงมี
คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้
อํานาจทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งได้ร่วมกันกระทําละเมิดต่อ
ราษฎรในภาพรวมของที่ดินทั้งแปลงซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นับตั้งแต่มี
การย้ายและก่อสร้างที่ว่าการอําเภอเชียงคานทับซ้อนลงบนที่ดินแปลงหวงห้ามไว้เป็น
สนามบิน โดยผู้ฟูองคดีและราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่เคยเห็นประกาศหรือเอกสาร
ข้อเท็จจริงใดๆ จากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ ผู้ฟูองคดีและราษฎรอาศัยความบริสุทธิ์ใจว่าตนเป็นผู้
ครอบครองและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ และได้มีการออกเอกสาร
สิทธิในที่ดินให้ราษฎรก่อนการนําส่งขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้วหลายแปลง ที่ดินใน
ความครอบครองของราษฎรได้ถูกแบ่งเป็นแปลงย่อย รูปแปลงที่ดินได้มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปตามการปรับตัวของความเจริญของเมือง การครอบครองและใช้ประโยชน์
ในที่ดินของผู้ฟูองคดีหรือผู้ฟูองคดีรายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นผลจากการกระทําที่มิชอบ
เช่นเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากฐานความผิดเดียวกันในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่เป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ฟูองคดี
โดยเฉพาะ  ซึ่งปรากฏตามเอกสารท้ายคําฟูองในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ และ
สําเนา รายงานการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่  ลย. ๘๑๓ เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นกรณีที่สืบ
เนื่องมาจากการรวมกลุ่มของราษฎรจํานวน ๑๐๗ ครัวเรือน ที่ร่วมกันร้องทุกข์ขอให้
ตรวจสอบกรณีพิพาทนี้ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพิสูจน์สิทธิและต่อมาได้เปลี่ ยนเป็นคณะทํางานพิสูจน์
ข้อเท็จจริงต่อเนื่องมาจนถึงคําสั่งในปัจจุบัน โดยมีผู้แทนในส่วนของภาคประชาชน คือ 
นาย ก. ผู้รับมอบอํานาจของผู้ ฟูองคดีเป็นคณะทํางาน โดยมีราษฎรอื่นเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ในวันประชุม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แสดงเอกสารทะเบียนสงวนหวงห้ามไว้เป็น
สนามบิน โดยได้ชี้ถึงขอบเขตที่ดินทั้งแปลงจํานวน ๔๘๖ ไร่ ๓ งาน ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทํา
ขึ้นมาใหม่ จึงเป็นเอกสารแผ่นแรกที่ราษฎรได้รับทราบว่ามีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้แล้ว แต่เป็นเอกสารที่ราษฎรไม่ยอมรับ โดยมีข้อ
โต้แย้งในการประชุมครั้งต่อๆ มา กรณีจึงเป็นเพียงการเริ่มต้นในกระบวนการสืบค้นหา
เอกสารหรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุว่าเอกสารตามที่อ้างในที่
ประชุม (ทะเบียนสงวนหวงหา้ม) ไม่ได้บอกถึงท่ีตั้งที่แท้จริง อีกทั้งในส่วนของผู้ฟูองคดีและ
ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ก็ไม่มีเอกสารแสดงขอบเขตที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาท ดังนั้น ผู้
ฟูองคดีและนาย ก. ผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดี และราษฎรอื่นๆ ยังมิได้รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟูองคดีนี้ โดยที่ประชุมได้มีมติให้นาย ก. เป็นผู้แทนรวบรวมเอกสาร ประวัติ
การใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการ ประวัติศาสตร์เมืองและพยานบอกเล่า ซึ่งพอสรุปใน
เบื้องต้นว่า รูปแปลงที่ดินเดิมมีความคลาดเคลื่อนจริงตามที่ปรากฏในรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ แต่ก็ไม่สามารถบอกถึง
ที่ตั้งของที่ดินแปลงหวงห้ามเดิมได้ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการร้องทุกข์ไปยังนายกรัฐมนตรี ผู้ถูก
ฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานชุดใหม่ แต่ยังไม่เคยเรียกประชุมคณะทํางาน
ดังกล่าวเลย ย่อมแสดงว่าข้อพิพาทยังไม่มีผลสรุปให้เป็นที่ยุติได้ การดําเนินการดังกล่าวจึง
ยังเป็นเพียงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเบื้องต้น ผู้ฟูองคดีเป็นราษฎรใน
ปกครองของผู้ถูกฟูองคดี ย่อมเชื่อว่าจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้ความ
เป็นธรรมกับตนเองได้ในที่สุด การที่อ้างว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีดังที่
ปรากฏตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่
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ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคํา
ฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวนิจิฉัยวา่  กรณีมีประเดน็ที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้น
ว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการกระทําทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีอันถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุที่จะมีสิทธิฟูอง
คดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ในประเด็นนี้ ศาลปกครอง
สูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า โดยที่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจตาม
กฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการรับ
รายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณา
เขต แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มีการให้รหัส
และหมายเลขสําหรับที่ดินนั้น รวมทั้งผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรอง
เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนัน้ไวท้ี่สํานกังานธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัดซึ่ง
ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึง
เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” 
ในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถึงแม้ว่าจะไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังหน่วยงานหรือ
บุคคลใดเพ่ือให้ได้ทราบถึงการดําเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลภายนอกหรือก่อความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่
บุคคลภายนอกได้ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทํา
ประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสด ุด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็น
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิ
ฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ ได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน ท่ี ลย. ๘๑๓ ทับท่ีดินท่ีผู้ฟูองคดีครอบครองทําประโยชน์ 
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กรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกระทําการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างในคําฟูองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าท่ีของผู้
ถูกฟูองคดีท่ี ๒ ได้ดําเนินการสํารวจรังวัดท่ีดินของผู้ฟูองคดีและแจ้งว่าท่ีดินท่ีผู้ฟูองคดี
ครอบครองทําประโยชน์เป็นท่ีดินราชพัสดุ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้
ถูกฟูองคดีท่ี ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๒ ได้ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ท่ี ลย. ๘๑๓ ทับท่ีดินท่ีผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การท่ีผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันท่ี ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฟูองคดีนี้ก็
เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้ฟูองคดีในการครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินท่ี
พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกท้ังกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็น
อื่นใดท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูอง
คดีตามท่ีกฎหมายกําหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณา
ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมี
คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ และเมื่อศาลไม่อาจ
รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณาได้ จึงไม่จําต้องวินิจฉัยคําขอของผู้ฟูองคดีที่ขอให้ศาลมีคําสั่ง
คุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟูองคดีจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดอีกต่อไป นั้น ศาล
ปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชยั แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางคําพัน  แสนแอ                                                     ผู้ฟูองคดี 

  กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน                     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๙) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  
ซึ่งการประชุมในวันดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าได้มี 
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดี 
ได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้น าที่ดินในส่วนที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและท าประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีน้ีแล้ว
อย่างช้าที่สุดในวันที่มีการประชุม การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นค าฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับ 
ค าฟูองน้ีไว้พิจารณาได้ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑ งานเศษ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้ครอบครองต่อจากบิดามารดาของผู้ฟูองคดี
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เกิดเหตุพิพาทขึ้นซึ่งจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทําให้
ทราบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  
ที่ ลย. ๘๑๓ ทับซ้อนกับที่ดินแปลงที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่ ผู้ ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูอง 
ต่อศาล ขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ คุ้มครองและส่งคืนที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิ 
ในที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือบุตรหลาน และเพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็น
สนามบินและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อตามรายงานการประชุม
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
ในการประชุมคณะทํางานดังกล่าวข้างต้น จึงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงการขึ้น
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ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ออกทับซ้อนกับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและใช้ประโยชน์อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้แล้วอย่างช้าที่สุดในวันที่มี  
การประชุมคณะทํางานดังกล่าวข้างต้น คือ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟูองคดี
นําคดีมาฟูองต่อศาลในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่อาจรับคําฟูอง
ของผู้ฟูองคดีที่ฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้พิจารณาได้ อีกทั้ง เมื่อปรากฏตามรายงานผล 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ระบุว่ากระทรวงมหาดไทย
ได้มีการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๗๒ ซึ่งต่อมา 
มีการนําที่ดินดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
จึงย่อมฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบิน  
อย่างช้าที่สุดในวันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีรายงานผลการตรวจสอบ  
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่อาจรับคําฟูองในส่วนที่ขอให้เพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองในส่วนที่ผู้ฟูองคดี 
มีคําขอให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองไว้พิจารณาได้เช่นกัน  จึงมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นบุตรหลานของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้อํานาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ซึ่งร่วมกัน
กระทําการโดยมิชอบ โดยการปลอมแปลงเอกสารราชการทําให้ผู้ฟูองคดีและราษฎรอื่นๆ 
หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารสงวนหวงห้ามทางทะเบียนตัวจริง กล่าวหาว่าราษฎรบุกรุกที่หลวง 
ผู้ฟูองคดีและราษฎรอื่นไม่เคยเห็นประกาศหรือมีเอกสารแจ้งข้อเท็จจริงใดๆ และสําเนา
รายงานการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในวันประชุม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้แสดงเอกสารทะเบียนสงวนหวงห้ามไว้เป็นสนามบินแต่เป็นเอกสารที่ราษฎรไม่ยอมรับ 
โดยมีข้อโตแ้ย้งในการประชุมครั้งต่อๆ มา กรณีจึงเป็นเพียงการเริ่มต้นในกระบวนการสืบค้นหา
เอกสารหรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผู้ฟูองคดียังมิได้รู้  
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ ผู้ฟูองคดีเริ่มรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ตั้งที่ดินที่แท้จริง 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เตรียมการเข้าคุกคามที่ดินของราษฎรและจึงรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ 
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ไม่ยินยอมแก้ไขปัญหาตามกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมาย คดีนี้จึงยังไม่ขาดอายุความ  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่  ลย.  ๘๑๓ ได้ประชุมเมื่อวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยในการประชุมของคณะทํางานในวันดังกล่าว ผู้ฟูองคดี 
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบว่าได้มีการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย.  ๘๑๓  ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดี 
ได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําที่ดินในส่วนที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและทําประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้แล้วอย่างช้าที่สุดในวันที่มีการประชุม การที่ผู้ฟูองคดีนําคดี  
มาฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และการฟูองคดีนี้ มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็น
อื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดี
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงไม่อาจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง การที่กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนสงวน
หวงห้ามที่ดินไวเ้ป็นสนามบินอําเภอเชียงคานมิใช่กรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อน
เสียหายอันเกิดจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีในส่วน
ที่ขอให้ศาลเพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เข่นกัน ส่วนที่มีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้
ส่งคืนที่ดินโดยออกเอกสารสิทธใินที่ดนิใหแ้ก่ผู้ฟูองคดีหรือบุตรหลานเป็นคําขอที่ศาลมิอาจ
ออกคําบังคับได้ตามนัยมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหนา่ยคดอีอกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

  องค์คณะ  นายชาญชัย  แสวงศกัดิ ์ นายนพดล  เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ ์
นายประวติร  บญุเทียม  นายสมชัย  วัฒนการุณ 
 



๕๕๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางถนอม  ศิริภาษณ์                                                    ผู้ฟูองคดี 

  กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เลย  ที่ ๒ 
  จังหวัดเลย  ที่ ๓ 
  เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง
 ไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
        มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  การขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของกรมธนา
รักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลภายนอกหรือก่อความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้แก่บุคคลภายนอกได้ เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและท าประโยชน์อยู่ใน
ที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงถือว่า เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาล
ปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และคดีน้ีเป็นคดี
พิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น เมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่
คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุแปลงที่พิพาท 
จึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เมื่อผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้น



๕๖๐ 

 

 

ทะเบียนที่ราชพัสดุ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่น
ค าฟูองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการ
ฟูองคดี มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นใดที่
เป็นอุปสรรคขัดขวางท าให้ผูฟู้องคดีมิอาจยื่นค าฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่
กฎหมายก าหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาตาม
มาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส าหรับการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ราชพัสดุ ได้อ้างสิทธิเข้าด าเนินโครงการก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลเชียงคานใน
ที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงพิพาท รวมถึงการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้
ฟูองคดีมาท าสัญญาเช่าที่ดิน น้ัน ถือเป็นการใช้สิทธิตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ อันมีลักษณะเป็นการกระท าในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่
ตนได้สิทธิให้เข้าครอบครองและท าประโยชน์ ข้อพิพาทอันเกิดจากการด าเนินการเพ่ือ
เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของผู้ถูกฟูองคดีอันเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย จึงมิใช่การกระท าละเมิด จึงมิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรค
หน่ึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่อาจรับค าฟูองส่วนน้ีไว้พิจารณาได้ ส่วนที่
ขอให้หน่วยงานของรัฐรังวัดที่ดินส่วนที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง รวมถึงค าขอให้ผู้ถูกฟูอง
คดีช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดี น้ัน เป็นค าขอที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นพิพาทที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาล และเป็นค าขอที่
ศาลมิอาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีและสามีไดค้รอบครองทําประโยชน์ในที่ดินสอง
แปลง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อนําที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟูอง ขอให้
เพิกถอนทะเบียนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องรังวัดที่ดินส่วนที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง โดยถือว่ามีการครอบครองและใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ส่งคืนทรัพย์หรือชดเชยราคาทรัพย์
ในเหตุที่ไม่สามารถส่งคืนทรัพย์นั้นได้และให้ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด



๕๖๑ 

 

 

ตามที่กฎหมายกําหนด ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้
ฟูองคดีและขอถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็น
การใชอ้ํานาจตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ อันมีผลกระทบต่อสิทธิครอบครองที่ดิน
พิพาทของผู้ฟูองคดี จึงมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย
การฟูองคดีนี้ มิได้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล หรือจะ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับคําฟูองไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 
๕๒ แห่งพระราชบัญญัติที่กล่าวมาแล้ว ส่วนคําขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดี เป็นกรณีที่ศาลออกคําบังคับไม่ได้ตาม
มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเริ่มรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ตั้งที่ดินที่
แท้จริง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เตรียมการเข้าคุกคามที่ดินของราษฎร และจึงรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสี่ไม่ยินยอมแก้ไขปัญหาตามกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมาย คดียังไม่ขาดอายุความ ขอให้ศาล
ปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้
พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้
อํานาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ จึงเป็นคําสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคลภายนอกหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลภายนอกได้ เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่
อาศัยและทําประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงถือว่า เป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อัน
เนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูอง
คดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และคดีนี้
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น เมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่



๕๖๒ 

 

 

คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท จึง
มิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เมื่อผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้
ฟูองคดีนําคดีมาฟูองเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฟูองคดี มิใช่คดีที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้
ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครอง
จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ ไว้ พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว สําหรับการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ได้อ้างสิทธิเข้าดําเนิน
โครงการก่อสร้างสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคานในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
แปลงพิพาท รวมถึงการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีมาทําสัญญาเช่าที่ดิน นั้น ถือ
เป็นการใช้สิทธิตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ อันมีลักษณะเป็นการ
กระทําในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ตนได้สิทธิให้เข้าครอบครองและทําประโยชน์ ข้อ
พิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของผู้ถูกฟูองคดีอันเป็น
เหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงมิใช่การกระทําละเมิด จึงมิใช่คดี
พิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่อาจรับคําฟูองส่วนนี้ไว้
พิจารณาได้ ส่วนที่ขอให้หน่วยงานของรัฐรังวัดที่ดินส่วนที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง รวมถึงคํา
ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดี นั้น เป็นคําขอที่
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นพิพาทที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาล และเป็นคําขอที่ศาล
มิอาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลมีคําสั่งไม่
รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาล
ปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวนวลจันทร์  หมื่นแผว้                                         ผู้ฟูองคด ี
        หรือนางนวลจันทร์  เพียคะปูอง 

กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนทีเ่ลย  ที่ ๒ 
จังหวดัเลย  ที่ ๓ 
เทศบาลตําบลเชียงคาย  ที ่๔                                     ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  

     มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒) 
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา  

     ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕  
     แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ข้อ ๔  
     วรรคหนึ่ง) 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา  
     และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๖ (๑๕) และ (๑๖)) 

  คดีน้ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็น
ค าสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “ค าสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้อง
ประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดไุปยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อให้ไดท้ราบ
ถึงการด าเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
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ของบุคคลภายนอกหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลภายนอกได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูอง
คดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและท าประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุ จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรค
หน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทาง
ปกครองเพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ อยู่ใน
บังคับที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายก่อนฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  การที่
คดีน้ีผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้
ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดินของผู้ฟูองคดีและแจ้งว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองท า
ประโยชน์เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยให้ผู้ฟูองคดีท า
สัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ 
๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ทับท่ีดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้
ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการ
ยื่นค าฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฟูองคดีน้ีก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้
ฟูองคดีในการครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่าน้ัน มิใช่คดีที่จะ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ท าให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นค าฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายก าหนด 
ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้กันพ้ืนที่
ราชพัสดุไว้ส าหรับจัดท าโครงการต่างๆ และให้ผู้ฟูองคดีท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้
ถูกต้อง น้ัน เห็นว่า การกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เป็นการใช้สิทธิเข้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเช่นเดียวกับเอกชนที่พึงกระท าการใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในที่ดินที่ตนได้สิทธิให้เข้าครอบครองและท าประโยชน์ มิใช่การกระท าที่เป็น
การใช้อ านาจตามกฎหมาย จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง 
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พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงมิอาจรับค าฟูองในส่วนน้ีไว้พิจารณาได้ ส่วนที่ผู้
ฟูองคดีมีค าขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็น
สนามบิน น้ัน เห็นว่า การที่กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนสงวนหวงห้ามที่ดิน
ไว้เป็นสนามบินอ าเภอเชียงคาน มิใช่กรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนเสียหาย
อันเกิดจากการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่อันเป็นเหตุพิพาทที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูอง
ต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลออกค าบังคับที่มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายของผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีในส่วนที่ขอให้
ศาลเพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 
๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีค าขอให้ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งให้ส่งคืนที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือบุตร
หลาน น้ัน เห็นว่า เป็นค าขอที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นพิพาทและเป็นค าขอที่
ศาลมิอาจออกค าบังคับได้ตามนัยมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ผู้
ฟูองคดีปลูกสร้างบ้านพักอาศัยถาวร โดยได้ครอบครองที่ดินต่อจากนาง ว. ยายของผู้ฟูอง
คดีซึ่งได้ครอบครองและใช้ประโยชนใ์นที่ดินมากอ่นทีจ่ะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ออกเดินสํารวจรังวัดที่ดินและแจ้งว่า
เป็นการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ทําให้ผู้ฟูองคดีเข้าใจว่าเป็นการแจ้งออกโฉนดที่ดินตก
หล่น แต่ต่อมาได้มีคําสั่งอนุมัติให้ราษฎรเช่าที่ดินได้บางส่วน และอีกบางส่วน ผู้ถูกฟูองคดี
ท่ี ๔ ได้กันพ้ืนที่ไว้สําหรับจัดทําโครงการต่างๆ โดยให้ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้
ถูกต้อง แต่เนื่องจากผู้ถกูฟูองคดีที่ ๒ ได้ประเมินราคาเช่าที่ดินในอัตราเช่าสูงมาก ผู้ฟูองคดี
จึงได้ร้องทุกข์ตอ่คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิซึ่งจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทําให้
ผู้ฟูองคดีทราบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับซ้อนที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครอง เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถ
ขอออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าวได้ จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งคุ้มครองและส่งคืนที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือบุตรหลาน 
และให้เพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบิน และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีกล่าว
อ้างว่าการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ออกโดยไม่ชอบ
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ด้วยกฎหมาย และโดยที่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นการใช้อํานาจตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับ
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความใน พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๑๘ อันมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในการที่จะเข้าครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟูองโต้แย้งการขึ้นทะเบียนที่
ราชพัสดุดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคําสั่งตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ที่ราชพัสดุแปลง
ดังกล่าวทับที่ดินแปลงที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เป็นคําขอที่ศาล
กําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟูองคดีจึง
เป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่
คําสั่งดังกล่าวมิได้เจาะจงว่าจะให้มีผลใช้บังคับกับบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ย่อมมีผลต่อ
บุคคลต่างๆ ที่จะเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการทั่ วไป จึง
เป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟูองคดีจึงสามารถนําคดีมายื่นฟูองต่อศาลปกครองได้โดยไม่
ต้องดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขัน้ตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  เมื่อ
สําเนาหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่มีถึงนายกรัฐมนตรี ร้องขอให้แต่งตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ปรากฏรายชื่อผู้ฟูองคดีร่วมเป็นผู้ยื่นคําร้อง และเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวมีการกล่าวถึง
กรณีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ว่าเป็นการกระทํา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทําให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ อย่างช้าที่สุดใน
วันที่มีหนังสือฉบับดังกล่าว คือในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการ
ฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการฟูองเพ่ือรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของผู้ฟูองคดีโดยเฉพาะ มิใช่การฟูองคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์
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สาธารณะ และไม่ใช่การฟูองคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกับไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีเหตุจําเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถยื่นฟูองคดี
ภายในระยะเวลาการฟูองคดีที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามนัยมาตรา ๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่ฟูองขอให้ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. 
๘๑๓ ไว้พิจารณา  สําหรับกรณีที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
ประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินนั้น เห็นว่า เมื่อสําเนาหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีการกล่าววา่ จากการพิสูจน์เอกสารและข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าขอบเขต
ที่ดินแปลงที่มีการสงวนหวงห้ามไว้ให้เป็นสนามบินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําส่งขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ นั้น ขอบเขตของที่ดินไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงและไม่ได้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มาก่อน ทําให้รับฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือฉบับ
ข้างต้น คือในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีคําขอให้ศาลเพิกถอนประกาศหวงห้ามที่ดินไว้
เป็นสนามบิน จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติเดยีวกนั และไม่ใช่กรณีที่ศาลจะรบัคําฟูองไวพิ้จารณาได้ตามนัยมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้มีการส่งคืนที่ดินโดยการออก
เอกสารสิทธิให้แก่ผู้ฟูองคดีนั้น เห็นว่า คําขอดังกล่าวเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ฟูอง
คดีขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
ดังนั้น การที่จะให้มีการส่งคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีได้ตามคําขอของผู้ฟูองคดี จึงเป็นกรณีที่
จะต้องมีการเพิกถอนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เสียก่อน แต่เมื่อได้
วินิจฉัยแล้วว่าศาลไม่อาจรับคําฟูองที่ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุแปลงดังกล่าวได้ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองในส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้มีการคืนที่ดิน
โดยการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้เช่นกัน และเมื่อเป็นกรณีที่
ศาลไม่อาจรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ จึงไม่จําต้องพิจารณาคําขอให้
ศาลมีคําสั่งคุ้มครองทรัพย์สินและสิทธิในที่ดินของผู้ฟูองคดีจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาแต่
อย่างใด จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นบุตรหลานของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้อํานาจทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้ร่วมกันกระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จ ทําให้
ราษฎรหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ดินในแปลงสงวนหวงห้าม และราษฎรต้องตกเป็นผู้ถูก
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กล่าวหาว่าบุกรุกที่หลวง โดยผู้ฟูองคดีและราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่เคยเห็นประกาศ
หรือเอกสารข้อเท็จจรงิใดๆ จากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ผู้ฟูองคดีและราษฎรอาศัยความบริสุทธิ์ใจ
ว่าตนเป็นผู้ครอบครองและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ และได้มีการ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้ราษฎรก่อนการนําส่งขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้วหลาย
แปลง การครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟูองคดีหรือผู้ฟูองคดีรายอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันเป็นผลจากการกระทําที่มิชอบเช่นเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากฐานความผิด
เดียวกัน  ทั้งนี้ เป็นการใช้สิทธิในมาตรา ๑๓๓๖ และมาตรา ๑๓๓๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่เป็นการฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ฟูองคดี
โดยเฉพาะ การที่และสําเนาหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งปรากฏชื่อผู้ฟูองคดี
ร่วมเป็นผู้ยื่นหนงัสือ นั้น เป็นกรณีที่สืบเนื่องจากการรวมกลุ่มของราษฎรที่ร่วมกันร้องทุกข์ 
ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยมีผู้แทนใน
ส่วนของภาคประชาชน คือ นาย ก. ผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดีเป็นคณะทํางาน ผู้ฟูอง
คดีจึงมีฐานะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ ไม่มีหน้าที่โดยตรง ในวันประชุม
ผู้แทนจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แสดงเอกสารทะเบียนสงวนหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน ซึ่งเป็น
เอกสารที่จัดทําขึ้นมาใหม่ จึงเป็นเอกสารแผ่นแรกที่ราษฎรได้รับทราบว่ามีการขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้แล้ว อีกทั้งในส่วนของผู้ฟูองคดี
และราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ก็ไม่มีเอกสารแสดงขอบเขตที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาท  
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผู้ฟูองคดีผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดี และราษฎรอื่นๆ ยังมิได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ การที่อ้างว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีดังที่
ปรากฏตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่
ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคํา
ฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้
อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพ่ือให้ได้
ทราบถึงการดําเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าที่ของบุคคลภายนอกหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความ
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เดือดร้อนหรอืเสียหายโดยมอิาจหลีกเลี่ยงไดแ้กบุ่คคลภายนอกได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่
ราชพัสดุ จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดอืดร้อนหรอืเสียหายหรอือาจจะเดอืดรอ้น
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองต่อศาลโดยอ้างว่า ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ ๑ ได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์ กรณีจึงมี
ลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และเมื่อผู้ฟูองคดีมิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพ่ือจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุแปลงที่พิพาท ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  การที่คดีนี้ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ได้ดําเนินการสํารวจรงัวดัที่ดนิของผู้ฟูองคดีและแจ้งว่าที่ดิน
ที่ผู้ฟูองคดีครอบครองทําประโยชน์เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
โดยให้ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้
ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์อย่างช้าตั้งแต่ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตาม
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิด
แก่ผู้ฟูองคดีในการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีที่จะ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทํา
ให้ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ศาล
ปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้กันพ้ืนที่ราชพัสดุไว้
สําหรับจัดทําโครงการต่างๆ และให้ผู้ฟูองคดีทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง นั้น เห็นว่า 
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เป็นการใช้สิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในฐานะผู้ใช้
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ประโยชน์ในที่ดินเช่นเดียวกับเอกชนที่พึงกระทําการใดๆ เพื่อประโยชน์ในที่ดินที่ตนได้สิทธิ
ให้เข้าครอบครองและทําประโยชน์ มิใช่การกระทําที่เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย จึง
มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงมิ
อาจรับคําฟูองในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คํ าสั่ ง เ พิกถอนการประกาศหวงห้ ามที่ ดิ น ไว้ เป็นสนามบิน  นั้ น  เห็นว่ า  การที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนสงวนหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินอําเภอเชียง
คาน มิใช่กรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการกระทําของผู้ถูก
ฟูองคดีทั้งสี่อันเป็นเหตุพิพาทที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลออกคําบังคับที่
มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด 
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้
เป็นสนามบินต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ส่งคืนที่ดินโดยออกเอกสาร
สิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือบุตรหลาน นั้น เห็นว่า เป็นคําขอที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็นพิพาทและเป็นคําขอที่ศาลมิอาจออกคําบังคับได้ตามนัยมาตรา ๗๒ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๕๗๑ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางคาํตนั  เขม็แกว้            ผู้ฟูองคดี 

   กระทรวงการคลัง  ที่ ๑    
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนทีเ่ลย  ที่ ๒   
จังหวดัเลย  ที่ ๓   

   เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔       ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

ผู้ฟูองคดีได้ร่วมกบันาย ก. กับพวก มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
ถึงนายกรัฐมนตรีขอให้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เพ่ือให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
แปลงที่พิพาท ส่งคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์ จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  
ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าในวันที่ผู้ฟูองคดีกับพวก
มีหนังสือร้องเรียนฉบับดังกล่าว คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดี 
น าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นค าฟูอง 
เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีน้ีก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ฟูองคดี 
ในการครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่าน้ัน มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางตามที่กฎหมายก าหนด 
ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 

ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาทเนื้อที่ประมาณ 
๑ ไร่ ๒ งานเศษ ต่อจากนาย ส. ซึ่งได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
มากว่า ๕๐ ปี โดยได้ทําการเกษตรปลูกพืชไร่มาโดยตลอด  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ 
ได้ร่วมกันขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ตามหนังสือกรมธนารักษ์ 



๕๗๒ 

 

 

ที่ กค ๐๔๐๕/๓๒๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
การกําหนดเขตที่ดินคลาดเคลื่อนทับซ้อนกับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่ก่อน จึงขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งคุ้มครองและส่งคืนที่ดิน โดยออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือบุตรชาย และเพิกถอนทะเบียนสงวนหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน 
และเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  คดีนี้ผู้ ฟูองคดีกล่าวหาว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ 
ผู้ฟูองเสียดาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสําเนาหนังสือที่นาย ก. ในฐานะผู้แทนของผู้ร้องทุกข์
จํานวน ๔๐ ราย ร้องขอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบกรณีพิพาทลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีรายชื่อ 
ผู้ฟูองคดีเป็นผู้เข้าร่วมลําดับที่ ๒๐ ร่วมกับผู้ร้องทุกข์รายอื่น ซึ่งเป็นสําเนาเอกสารประกอบคําฟูอง
ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ ที่ศาลได้มีคําสั่งให้นํามาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา 
ในคดีนี้ รับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่ได้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี
อย่างช้าที่สุดในวันที่มีการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการ 
ยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
และกรณีมิใช่การฟูองคดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  
มีเหตุจําเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางตามที่กฎหมายกําหนดไว้ตามนัยมาตรา ๕๒  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่ฟูองขอให้ศาล
เพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้พิจารณาได้ สําหรับ
กรณีที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอใหศ้าลมคีําพิพากษาหรือคาํสั่งเพิกถอนประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็น
สนามบิน ซึ่งต่อมามีการนําที่ดินดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  
ที่ ลย. ๘๑๓ ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่ได้มี
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันยื่นข้อร้องเรียนฯ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น 
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่ใช่กรณีที่ศาลจะมีคําสั่งให้รับคําฟูองไว้พิจารณา
พิพากษาได้ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน  ส่วนที่ 



๕๗๓ 

 

 

ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ส่งคืนที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดี เห็นว่า  
สิทธิของผู้ฟูองคดีในที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองย่อมเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายที่ดิน 
ได้บัญญัติไว้ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับข้อพิพาทว่าการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
ที่ ลย. ๘๑๓ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟูองในส่วนที่ผู้ฟูองคดี 
มีคําขอให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองไว้พิจารณาได้เช่นกัน จึงมีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งได้ร่วมกันกระทําการ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จมาแสดง ทําให้ผู้ฟูองคดี 
และราษฎรอื่นๆ เชื่อว่าเป็นเอกสารที่ดินในแปลงสงวนหวงห้ามไว้เดิม โดยการเข้าสํารวจ 
รังวัดที่ดินในครอบครองของราษฎรไปก่อสร้างโรงพยาบาลเชียงคาน โดยนําส่งขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จงใจใช้อํานาจปิดบัง
และฉ้อฉลที่ดินที่ราษฎรครอบครองให้มีสถานะเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์โดยมิชอบ  
การฟูองคดีนี้มิใช่การฟูองคดีเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ฟูองคดีโดยเฉพาะ การฟูองคดีนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ท่ีผู้ฟูองคดีและนาย ก. ผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดี 
และราษฎรอื่นๆ ยังมิได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ ในวันประชุม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้แสดงเอกสารทะเบียนสงวนหวงห้ามไว้เป็นสนามบิน โดยได้ชี้ถึงขอบเขตที่ดินทั้งแปลง
จํานวน ๔๘๖ ไร่ ๓ งาน ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทาํขึ้นมาใหม่ จึงเป็นเอกสารแผ่นแรกที่ราษฎร
ได้รับทราบว่ามีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้แล้ว  
แต่เป็นเอกสารที่ราษฎรไม่ยอมรับ โดยมีข้อโต้แย้งในการประชุมครั้งต่อๆ มา กรณีจึงเป็นเพียง
การเริ่มต้นในกระบวนการสืบค้นหาเอกสารหรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยที่ประชุมได้มีมติให้นาย ก. เป็นผู้แทนรวบรวมเอกสาร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการร้องทุกข์ไปยัง
นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานชุดใหม่ แต่ยังไม่เคยเรียกประชุม
คณะทํางานดังกล่าวเลย ย่อมแสดงว่าข้อพิพาทยังไม่มีผลสรุปให้เป็นที่ยุติได้ การดําเนินการ
ดังกล่าวจึงยังเป็นเพียงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเบื้องต้น การที่อ้างว่า 
ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีดังที่ปรากฏตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ ฟูองคดี  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ โดยผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียน 
ที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นไว้ที่สํานักงานธนารักษ์



๕๗๔ 

 

 

พ้ืนที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้น
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  ดังนั้น การขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุจึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์ 
อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียน จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้ร่วมกับนาย ก. 
กับพวก มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงนายกรัฐมนตรีขอให้แต่งตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ เพื่อให้เพิกถอน
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ส่งคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์ รวมทั้ง
ค่าเสียหายจากการถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และให้เจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการรังวัด  
ออกใบจองตามสิทธิการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีกับพวก จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดี 
ได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์
อย่างช้าในวันที่ผู้ฟูองคดีกับพวกมีหนังสือร้องเรียนฉบับดังกล่าว คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ที่จะเกิดแก่ผู้ฟูองคดีในการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น  
มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ตามที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ ไว้ พิจารณา 
ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการประกาศหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบิน นั้น เห็นว่า  
การที่กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนสงวนหวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินอําเภอเชียงคาน
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๗๒ มิใช่กรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนเสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่อันเป็นเหตุพิพาทที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาล
เพ่ือขอให้ศาลกําหนดคําบังคับที่มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย



๕๗๕ 

 

 

ของผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีขอให้ศาลเพิกถอนการประกาศ
หวงห้ามที่ดินไว้เป็นสนามบินต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีที่ขอให้มีคําสั่งส่งคืนที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่
ผู้ฟูองคดีหรือบุตรชาย นั้น เห็นว่า กรณีเป็นคําขอที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นพิพาท 
ที่ผู้ฟูองคดีนําคดมีาฟูองต่อศาลและเป็นคาํขอที่ศาลมิอาจกําหนดคาํบงัคบัไดต้ามนัยมาตรา ๗๒ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 



๕๗๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางรตันาภรณ์  รกัษาชาติ                                            ผู้ฟูองคด ี

กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนทีเ่ลย  ที่ ๒ 
จังหวดัเลย  ที่ ๓ 
เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                     ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูอง
 บางข้อหาและไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  
     วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๐ ข้อ ๗๙ และข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง) 

  ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและท าประโยชน์อย่างช้าในวันที่ 
ผู้ฟูองคดีกับพวกมีหนังสือร้องเรียน คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดี
น าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่น 
ค าฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีน้ีก็มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองคดีน้ีไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับ 
ค าขอของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา โดยเห็นว่าเป็นค าขอที่ไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริง
เพียงพอ ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน การที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ค าสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด 
จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามนัยข้อ ๑๐๐ วรรคหน่ึง แห่งระเบียบเดียวกัน และเมื่อคดีน้ี



๕๗๗ 

 

 

เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น การพิจารณามีค าสั่งรวมคดี 
เข้าด้วยกัน ย่อมเป็นอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นที่จะพิจารณาตามนัยข้อ ๗๙ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานการแจ้ง
การครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
ทับที่ดินบริเวณที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์อยู่ จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมี  
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องคืนสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทหรือชดเชยราคาทรัพย์ตามราคา
ประเมินในปัจจุบันให้แก่ผู้ฟูองคดี และมีคําสั่งคุ้มครองสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาท
จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุด 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็น
การใช้อํานาจของหน่วยงานทางปกครองตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ อันมี
ผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงมีลักษณะเป็นคําสั่ง
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการออกคําสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดี
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่  
ผูฟู้องคดีจึงเป็นผู้ไดร้ับความเดอืดร้อนหรอืเสียหายที่มีสิทธฟูิองคดนีี้ตามนยัมาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง  
ที่มิได้เจาะจงว่าจะให้มีผลใช้บังคับกับบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ย่อมมีผลต่อบุคคลต่างๆ 
ท่ีจะเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการทั่วไป จึงเป็นคําสั่งทางปกครอง
ทั่วไปที่ผู้ฟูองคดีสามารถฟูองคดีได้ โดยไม่ต้องดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน ตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อคดีนี้ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ผู้ฟูองคดี
ได้ทราบจากคณะทํางานพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริง
ตามสําเนาหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ของผู้ฟูองคดีกับพวกรวม ๔๐ คน ที่มีถึง
นายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาของหนังสือมีการกล่าวถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงรับฟังได้ว่า 
ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
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อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ อย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือฉบับดังกล่าว การที่ผู้ฟูองคดี  
นําคดีมาฟูองเมื่อวนัที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นเก้าสบิวันนับแตว่นัที่
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี ทําให้ 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องคืนสิทธิในที่ดินแปลงพิพาท
หรือชดเชยราคาทรัพย์ตามราคาประเมินในปัจจุบันให้แก่ผู้ฟูองคดี นั้น  เห็นว่า  กรณีเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน 
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า ที่ดินที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างเป็นที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ จริง 
โดยบิดาของผู้ฟูองคดีเป็นผู้แจ้งการครอบครองเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๘ กรณีจึง
รับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้ฟูองคดีได้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาทโดยมีหลักฐาน ส.ค. ๑ 
ตามที่กล่าวอ้างจึงมีลักษณะเป็นการฟูองคดีเพ่ือติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนตามนัย
มาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่มีกําหนดอายุความ ผู้ฟูองคดี
จึงย่อมสามารถฟูองคดีในข้อหานี้ และศาลปกครองชั้นต้นสามารถรับคําฟูองในข้อหานี้  
ไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
  สําหรับคําขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาท
จนกว่าจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุด นั้น เห็นว่า  การขอให้ศาลมีคําสั่งในลักษณะดังกล่าวเป็น
การขอให้ศาลมีคําสั่งในเรื่องที่เกี่ยวกับผลซึ่งจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อได้มีการวินิจฉัยประเด็น
พิพาทในคดีนี้ก่อน ประกอบกับคําฟูองของผู้ฟูองคดีมิได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า  
การให้คําสั่งที่พิพาทมีผลบังคับต่อไป จะทําให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข
ในภายหลังตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖๙ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงเป็นคําขอที่ไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริง
เพียงพอตามนัยข้อ ๗๐ แห่งระเบียบเดียวกัน ศาลจึงไม่อาจรับคําขอทุเลาการบังคับ 
ตามคําสั่งทางปกครองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาได้ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองข้อหาที่หนึ่ง และ 
ไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีและราษฎรได้มีการรวมตัวกันร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานพิสูจน์สิทธิในที่ดิน โดยในวันประชุมคณะทํางาน สรุปข้อมูลในเบื้องต้นได้ว่า 
รูปแปลงที่ดินเดิมมีความคลาดเคลื่อนจริงตามที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการ
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ละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ในรายงานดังกล่าว ก็ยังไม่สามารถแสดงที่ตั้งของที่ดินแปลงหวงห้าม
เดิมได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติกําหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา  
โดยให้คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงดําเนินการพิสูจน์ขอบเขตของที่ดินราชพัสดุแปลงนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
กม็ิได้เรียกประชุมเพ่ือให้คณะทํางานได้เสนอการแก้ไขปัญหา ผู้ฟูองคดีเป็นราษฎรในปกครอง
ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ย่อมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า คงต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาพิพาทนี้
และให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีได้ในที่สุด การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่าผู้ฟูองคดีรู้
หรือควรรู้ถึงเหตแุหง่การฟูองคดีตามคําสั่งไม่รบัคําฟูองไวพิ้จารณานัน้ ชอบแล้วในหลักการ
เบื้องต้น แต่การกําหนดอายุความ ต้องใช้อายุความที่มากกว่าเพ่ือเป็นคุณต่อผู้ฟูองคดี 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทํา 
ที่มิชอบโดยเข้าคุกคามและแจ้งความดําเนินคดีอาญากับราษฎรหลายครั้งและไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงถือเป็น
การแสดงเจตนาของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ที่ได้ร่วมกันสร้างเงื่อนไขให้ราษฎรต้องเป็นผู้เสีย
กรรมสิทธิ์เป็นการถาวร โดยอาศัยอํานาจที่เหนือกว่าราษฎรเข้าก่อนิติสัมพันธ์โดยอนุมัติให้
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ เข้าคุกคามและจงใจละเมิดต่อคําสั่งและมติที่ประชุมของตนเอง อันเป็น
สาเหตุที่ผู้ฟูองคดีต้องขออํานาจศาลเพ่ือขอคุ้มครองเปน็การชั่วคราวกอ่นศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับ  
คําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา และเดินเผชิญสืบเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในประเด็นคําขอทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งมีคําสั่งให้รวมคดีเป็นคดีเดียวกันกับผู้ฟูองคดีรายอื่นๆ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เป็นคําสั่ง
ทางปกครองตามนัยบทนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและ 
ทําประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดี
เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์อย่างช้าในวันที่ 
ผู้ฟูองคดีกับพวกมีหนังสือร้องเรียน คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟูองคดี 
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นําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูอง
เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีนี้ก็มิใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครอง 
จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 
  สําหรับคําขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาท 
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุด เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้น  
มีคําสั่งไม่รับคําขอของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา โดยเห็นว่าเป็นคําขอที่ไม่มีข้ออ้างหรือ
ข้อเท็จจริงเพียงพอ คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์คําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด 
จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามนัยข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน  
  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้รวมคดีเป็นคดีเดียวกัน
กับผู้ฟูองคดีรายอื่นในเหตุที่พิพาทเดียวกัน นั้น เห็นว่า  เมื่อคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น การพิจารณามีคําสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน ย่อมเป็นอํานาจ
ของศาลปกครองชั้นต้นที่จะพิจารณาตามนัยข้อ ๗๙ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์   
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 
  นางฐิตาภรณ์  วงตามี                                                    ผู้ฟูองคดี 
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๑ 
  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เลย  ที่ ๒ 
  จังหวัดเลย  ที่ ๓ 
  เทศบาลตําบลเชียงคาน  ที่ ๔                                        ผู้ถูกฟูองคดี 
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
    มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๗๒) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
   พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  (มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และ
    มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 
  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์
หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็น
ค าสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “ค าสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัย 
และท าประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ด้วยเหตุน้ี จึงถือได้ว่า  
ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้น าที่ดินในส่วนที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและท าประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ 
อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีน้ีแล้วอย่างช้าในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่
นาย ก. ในฐานะตัวแทนของผู้ฟูองคดีได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น
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เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นค าฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
 ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ฟูองคดีครอบครองและทําประโยชน์ปลูกบ้านพักอาศัย 
ไม่มีเลขที่ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําที่ดินที่สงวนหวงห้ามขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายและได้ก่อสร้างโรงพยาบาลเชียงคาน โดยขับไล่ญาติพ่ีน้องของผู้ฟูองคดีออกจาก
ที่ดิน ต่อมา ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ได้มีโครงการก่อสร้างโรงเรียน
อนุบาลโดยระบุที่ตั้งในส่วนที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่  ผู้ฟูองคดีได้
คัดค้านการดําเนินโครงการดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่  ลย. ๘๑๓  
ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งคุ้มครองที่ดินและทรัพย์สินซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้ฟูองคดีหรือทายาทจนกว่า
ศาลจะมีคํ า พิพากษาเป็นที่ สุด  และให้ ผู้ ฟูองคดี ได้ รับสิทธิ ในการครอบค รอง 
และใช้ประโยชน์ในที่ดิน ๑ ไร่ ในปัจจุบัน 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างในคําฟูองว่า 
เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ ฟูองคดีได้คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ที่จะดําเนินการในที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
จึงถือว่าผู้ฟูองคดีควรจะรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําที่ดินที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่ามีสิทธิครอบครอง
ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้แล้วอย่างช้าในเดือนมกราคม ๒๕๕๕  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดี 
นําคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคําฟูอง
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้ร่วมกันกระทําละเมิดต่อราษฎรในภาพรวมของที่ดินทั้งแปลงซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่อัน
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ฟูองคดีและราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่เคยเห็น
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ประกาศหรือเอกสารข้อเท็จจริงใด  ๆจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ การที่อ้างว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดีดังที่ปรากฏตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณานั้น 
ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการรับ
รายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต  
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มีการให้รหัส  
และหมายเลขสําหรับที่ดินนั้น รวมทั้งผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรอง
เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นไว้ที่สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัด 
ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
จึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “คําสั่ง 
ทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไป
ยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพ่ือให้ได้ทราบถึงการดําเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่การ  
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 
ของบุคคลภายนอกหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลภายนอกได้ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดี
เป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทําประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 
ด้วยเหตุนี้จึงถอืไดว้่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  อย่างไรก็ตาม คดีนี้ผู้ฟูองคดียื่นคําฟูองโดยอ้างเอกสาร
ประกอบคําฟูองของนาย ก. ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ เป็นเอกสารในสํานวนคดี
และได้อ้างในคําร้องอุทธรณ์ว่า นาย ก. เป็นผู้รับมอบอํานาจของผู้ฟูองคดีที่เข้าร่วมประชุม
คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  
ที่ ลย. ๘๑๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยในวันประชุม  



๕๘๔ 

 

 

ผู้แทนของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบว่าได้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓ ไว้แล้ว ผู้ฟูองคดีในฐานะตัวการจึงต้องผูกพัน 
ในกิจการอันตัวแทนได้ทําไปภายในขอบอํานาจ กรณีจึงย่อมต้องถือว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ 
หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําที่ดินในส่วนที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและทําประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลย. ๘๑๓  
อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้แล้วอย่างช้าในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ 
นาย ก. ในฐานะตัวแทนของผู้ฟูองคดีได้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานฯ ดังกล่าว การที่  
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการ 
ยื่นคําฟูองเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟูองคดีนี้ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่  
ผู้ฟูองคดีในการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไปเท่านั้น มิใช่คดีที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ 
ผู้ฟูองคดีมิอาจยื่นคําฟูองภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครอง
จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
เดียวกัน ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจาก  
สารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 

 จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องคค์ณะ  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์  นายนพดล  เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ์
นายประวิตร  บุญเทียม  นายสมชัย  วัฒนาการุณ   
 



๕๘๕ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางมณฑณัฏฐ์  ทองใหญ่                                            ผู้ฟูองคดี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่ ๑ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่ ๒    ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)) มาตรา ๔๒ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 

   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 

  หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ช าระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนา
ที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจน ามาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอน
หนังสือดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า เดิมผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการกรอกข้อความอันเป็นเท็จลงใน
ใบสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่ง
ลงโทษปลดผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ผู้ฟูองคดีกรอกข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการว่าตนเองเกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๒  
ทั้งที่ความจริงเกิดในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่ผู้ฟูองคดีได้พยายามแก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด  
ให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการตามความจริง 
และได้ขอลาออกจากราชการ แต่ผู้บังคับบัญชาขอร้องให้อยู่ช่วยราชการไปก่อน  ต่อมา  
ผู้ฟูองคดีได้ขอลาออกอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และเมื่อลาออกไปแล้วยัง 
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แสดงเจตจํานงต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพ่ือแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้องอีก จึงไม่น่าจะถือ
เป็นความชั่วร้ายถึงขนาดที่จะถูกลงโทษทางวินัย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งงดโทษ 
ผู้ฟูองคดี ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หารือไปยังกรมบัญชีกลาง ว่า ผู้ฟูองคดีจะต้องคืน
เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือไม่ กรมบัญชีกลางได้รับการตอบข้อหารือว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยเหตุเกษียณอายุราชการไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดอืนแตจ่ะมีสิทธไิดร้ับบํานาญตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงต้องเรียกเงินดังกล่าวที่ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับคืน และจ่ายเงินบํานาญให้ต่อไป  หลังจากนั้น 
ได้มีหนังสือ (บันทึกข้อความ) กองคลัง ฝุายบัญชีและงบประมาณแจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
ทราบถึงการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลางดังกล่าว และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ 
แจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินจํานวน ๑,๑๖๓,๐๐๕ บาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับ 
จากการเกษียณเกินอายุจริงมาชําระ ผู้ฟูองคดีจึงได้อุทธรณ์คําสั่งเรียกให้ใช้เงินดังกล่าว  
จากนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ฟูองคดีว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ไม่มีอํานาจในการเรียกเงินดังกล่าวและเห็นควรเพิกถอนคําสั่งเรียกเงินคืนทั้ งหมด  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เห็นว่า คณะกรรมการอุทธรณ์มีความเห็นต่างจากคําตอบข้อหารือ 
ของกรมบัญชีกลาง จึงส่งสํานวนอุทธรณ์ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือ (บันทึกข้อความ) 
กองคลัง ฝุายบัญชีและงบประมาณที่แจ้งถึงการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลางและเพิกถอน
หนังสือตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีนําเงินจํานวน ๑,๑๖๓,๐๐๕ บาท ไปชําระคืน 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินไปชําระนั้น เป็นเพียงการทวงถามให้ผู้ฟูองคดีชดใช้เงินคืน  
และเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดชําระหนี้เท่านั้น หาได้มีผลเป็น 
การสร้างนิติสัมพันธ์อันถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองให้ผู้ฟูองคดีต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 
สําหรับหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟูองคดีจะต้อง 
นําเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับคืนให้แก่ทางราชการหรือไม่ เป็นเพียงการให้ความเห็นหรือ
คําปรึกษา หามีผลต่อผู้ฟูองคดีหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีไม่  
ส่วนหนังสือ (บันทึกข้อความ) กองคลัง ฝุายบัญชีและงบประมาณที่ส่งหนังสือตอบข้อหารือ
ของกรมบัญชีกลางไปให้ผู้ฟูองคดีทราบ เป็นเพียงการแจ้งผลการหารือระหว่างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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กับกรมบัญชีกลางมิได้มุ่งสร้างนิติสัมพันธ์ อันจะถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิ
ของผู้ฟูองคดีไม่  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
อันจะมีสิทธิฟูองคดีนี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงิน 
ที่ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ มาชําระ 
ที่กองคลัง มีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง เนื่องจากเป็นคําสั่งที่ก่อให้เกิดหนี้สิน 
โดยหนี้ดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวแล้ว 
ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ใช้เวลาพิจารณาอุทธรณ์เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ขอให้
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ไว้พิจารณา  
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชําระเงิน  
ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคําสั่ง  
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ที่อาจนํามาฟูองต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น 
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย  
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา 
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย จึงมีคําสั่งยืน
ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
  องค์คณะ  นายสมชาย  งามวงศ์ชน นายวรพจน์  วิศรุตพิชญ์ นายวราวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา 
นายมนูญ  ปุญญกริยากร นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๔๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวปัททมา หรือปัทมาส  มีครองธรรม                         ผู้ฟูองคดี 

  เลขาธิการพระราชวัง ที่ ๑ 
  คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ที่ ๒ 
  อ.ก.พ. กระทรวงของสํานกัพระราชวัง  ที่ ๓                    ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๗ 
        และมาตรา ๒๒๓) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙) 
   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๕ 
        และมาตรา ๑๒๗) 
   พ.ร.ฎ. ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๑๑ 
        และมาตรา ๑๖) 

  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง
อยู่ในพระราชอ านาจที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ถวายแด่พระมหากษัตริย์และทรงใช้พระราชอ านาจดังกล่าวตามพระราชอัธยาศัย  
ดังน้ัน เมื่อพิจารณาอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบ
มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เห็นได้ว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง  
มิใช่คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจาก
การด าเนินกิจการทางปกครองจึง ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ขณะผู้ฟูองคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี มูลเหตุเกิดจากการเสนอรายงาน 
การสอบสวนข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จของนาย ร. ซึ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟูองคดีมาก่อน
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จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ ฟูองคดี มีคําสั่งมอบหมายให้ผู้ ฟูองคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ โครงการส่วนพระองค์  
สวนจิตรลดา เพียงหน้าที่เดียว และสั่งพักราชการรวมทั้งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในชั้นสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟูองคดีไม่เคยได้รับโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ส่วนในชั้น
สอบสวนทางวินัยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สรุปข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเป็นโทษแก่ 
ผู้ฟูองคดีโดยอาศัยพยานบุคคลที่เป็นปรปักษ์กับผู้ฟูองคดีและต่างได้รับประโยชน์จากนาย ร. 
มาเป็นเหตุในการกล่าวหาผู้ฟูองคดี ทั้งที่ผู้ฟูองคดีมีพยานบุคคลและพยานเอกสาร 
ที่สามารถหักล้างได้ว่าไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา  ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ 
ผู้ฟูองคดีได้รับแจ้งคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการทางไปรษณีย์ จึงอุทธรณ์คําสั่งและได้รับ
การแจ้งผลการอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า กระบวนการ
สืบสวนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกิดจากอคติเป็นการสรุปความผิด 
ไม่ตรงกับข้อกล่าวหาโดยไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎหมายมาตราใด 
และเป็นการสรุปเกินกว่าข้อกล่าวหาโดยมิได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบ ทําให้ผู้ฟูองคดี 
ไม่มีโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  นอกจากนี้ นาย ข. และผู้ฟูองคดีมีความผิดที่แตกต่างกัน
อย่างมาก แต่ได้รับโทษเดียวกัน จึงเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง จึงนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งเพิกถอนคําสั่งลงวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ที่ยกอุทธรณ์  
  ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณา  ต่อมา ผู้ฟูองคดี
ได้ยื่นคําขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองว่ามีความประสงค์จะฟูอง อ.ก.พ. กระทรวงของสํานัก
พระราชวังด้วย ศาลปกครองชั้นต้นสั่งรับคําขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองแล้วกําหนดให้ อ.ก.พ. 
กระทรวงของสํานักพระราชวัง เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๑๒๗ พ.ร.ฏ. ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๗ เห็นได้ว่า กรณีการให้ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย  
ซึ่งมีลักษณะเป็นอํานาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ให้เป็นของพระมหากษัตริย์ในฐานะ
ประมุขแห่งราชอาณาจักร และเป็นอํานาจที่มีอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์ กรณีมิใช่อํานาจที่รัฐหรือผู้แทนในการใช้อํานาจรัฐมีอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่  
การใช้อํานาจหรือการดําเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น  
เมื่อศาลสั่งรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาและได้ดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่อยมา จึงให้เพิกถอน
กระบวนพิจารณาที่มีมาทั้งหมด ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่าย 
คดีออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า กระบวนการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์เป็นไปตาม พ.ร.ฏ. ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ฯ  
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกโดยอาศัยอํานาจตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ดังเช่น
องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการในแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงผล
การพิจารณาขององค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ต้องมีการนํา
ความขึ้นกราบบังคมทูลลักษณะการใช้อํานาจดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจตามที่บัญญัติไว้
เช่นเดียวกับการใช้อํานาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 
จึงมีลักษณะเป็นการใช้อํานาจดําเนินกิจการทางปกครอง  นอกจากนั้น การมีพระบรมราช
วินิจฉัยย่อมต้องมีบุคคลเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เมื่อการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีมติยกอุทธรณ์ 
ในเวลาต่อมา ย่อมเป็นการยืนยันได้ชัดแจ้งว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจ  
ทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้ง มาตรา ๑๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้
อํานาจตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชอัธยาศัยแต่อย่างใด  ดังนั้น ข้อพิพาทนี้จึงอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
  ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีในตําแหน่งผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวัง 
ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากการเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์ และได้มีประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การดําเนินการดังกล่าวเป็นเพียงพิธีการในการรับสนอง
พระบรมราชโองการ อันเป็นส่วนหนึ่งของนิติประเพณีตามแนวทางการปกครองในระบอบ



๕๙๑ 

 

 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงเป็นเพียงการรับรองกระบวนการ
อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น หาเป็นเหตุให้คําสั่งไล่ออกจากราชการและกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณ์ รวมถึงกระบวนการในการรับสนองพระบรมราชโองการมิใช่การใช้อํานาจ
ทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง อนึ่ง ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลทบทวน 
การดําเนินการของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม มิใช่ทบทวนตรวจสอบการใช้พระราชอํานาจ  
ของพระมหากษัตริย์  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ที่มีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา
และดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์พ้นจากตําแหน่งอยู่ในพระราชอํานาจที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอํานาจ
ดังกล่าวตามพระราชอัธยาศัย  ดังนั้น เมื่อพิจารณาอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เห็นได้ว่า  
คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือน  
ในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจทางปกครอง 
ตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองจึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายวิษณ ุวรัญญ ู นายประสิทธิ์ศักดิ ์ มลีาภ  นายสมชาย  เอมโอช   
นายสมชัย  วฒันการุณ  นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ ์
 



๕๙๒ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๘/๒๕๖๐ (ประชุมใหญ่) 

  นายมงคล  ศรวิัฒน์            ผู้ฟูองคด ี

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ ๑ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ ๒ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ ๓ 
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ ๔       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๙) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธี พิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๓๖) 

  ข้อหาที่ฟูองขอให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีเคยยื่นฟูอง
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวมาก่อนแล้ว 
โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นการฟูองคดีที่มีคู่กรณี
เดียวกัน มีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และค าขอบังคับในเรื่อง
เดียวกันกับคดีน้ี กรณีจึงเป็นการฟูองซ้อน ต้องห้ามตามข้อ ๓๖ แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญฯ่ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ส าหรับข้อหาที่ฟูองขอให้
เพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ น้ัน  
เมื่อระเบียบดังกล่าว ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าว
เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงต้องยื่นฟูองคดีภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  ตามมาตรา ๔๙  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ฉะน้ัน การที่
ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว 

 



๕๙๓ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งอาจารย์  ประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  ในสังกัด 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ร่วมกัน
ดําเนินการออกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยข้อ ๓๕ ของระเบียบดังกล่าวกําหนดให้นําประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
ประกาศฉบับใหม่มาใช้บังคับแทน ผู้ฟูองคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวมีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําให้ผู้ฟูองคดีและคณาจารย์อื่นๆ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถ
เบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนตามแนวทางของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว 
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓  
และเพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่กําหนดให้นําประกาศดังกล่าวมาใช้ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
คือ คดีที่ฟูองขอให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศยกเลิกไปแล้ว ส่วนคําฟูองที่ผู้ฟูองคดีประสงค์ 
ยื่นฟูองคดีต่อศาลในคดีนี้  คือ ฟูองขอให้ศาลเพิกถอนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้  
พ.ศ. ๒๕๕๕ กล่าวคือ แม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จะทําให้ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟูองคดีและบุคลากร 
คนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระงับสิ้นไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดี 
ต่อศาลโดยมีคําขอแยกเป็น ๒ ข้อหา คือ ข้อหาที่  ๑ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และข้อหาที่ ๒ ให้เพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่กําหนดให้นําประกาศดังกล่าวมาใช้ เมื่อปรากฏว่า 



๕๙๔ 

 

 

คําขอในข้อหาแรกนั้น ผู้ฟูองคดีเคยยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดี
หมายเลขดําที่ ๖๒๖/๒๕๕๕ ขอให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากเห็นว่าประกาศดังกล่าวกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูอง
ไว้พิจารณา ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมา
ฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่เป็นคดีนี้อีก โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และเพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ที่กําหนดให้นําประกาศดังกล่าวมาใช้ เพราะเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน 
ภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับปรากฏ 
ในสารบบความของศาลว่า ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ที่ไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด ในคดีคําร้องที่ ๔๑๔/๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และเป็นการฟูองที่มีคู่กรณีเดียวกันกับคู่กรณี
ในคดีนี้ รวมทั้งเป็นคดีที่มีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคําขอ
บังคับในเรื่องเดียวกันกับคดีนี้ กรณีจึงเป็นการฟูองซ้อน ต้องห้ามตามข้อ ๓๖ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  สําหรับคําขอในข้อหาที่ ๒ ที่ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่กําหนดให้ 
นําประกาศดังกล่าวมาใช้ นั้น  เห็นว่า ตราบใดที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่กําหนดให้นําประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้นั้น ยังคงมีผล
ใช้บังคับอยู่ ผู้ฟูองคดีก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือได้รับผลกระทบ 
จากระเบียบดังกล่าวได้ ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอน
ระเบียบดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ส่วนระยะเวลาการฟูองคดี เห็นว่า เมื่อระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 



๕๙๕ 

 

 

เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าว
เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงต้องยื่นฟูองคดีภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ฉะนั้น การที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว  ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
  จึงมีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองในส่วนที่ฟูอง 
ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อไป 
  องค์คณะ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายวิษณุ วรัญญู  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายสมชาย เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
 
 
 



๕๙๖ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๗/๒๕๖๐ (ประชุมใหญ่) 

  พระวิกรม  ธมฺมเตโช (ปกักะสีนัง)                                    ผู้ฟูองคด ี

  เจ้าคณะจงัหวัดร้อยเอด็ (ธรรมยุต)                               ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๖) 
 รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๒๓) 
   พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๒๗) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 

  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีพิพาท
อันเน่ืองมาจาการใช้อ านาจตามพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว
ของสมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพระภิกษุ 
ที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม  ดังน้ัน คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อ านาจ 
ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกค าสั่งตามค าสั่งให้สละสมณเพศ 
จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ในขณะที่ผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลศรีสมเด็จ 
(ธรรมยุต) อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม 
(ปุากุง) มีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (ปุากุง) ทําให้มีการกล่าวหาว่า  
ผู้ฟูองคดีข่มขู่เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (ปุากุง) งัดตู้บริจาค และมีการขับไล่ผู้ฟูองคดี
ออกจากวัด ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีเพ่ือขอความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว 
ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่ง  
เจ้าคณะตําบลศรีสมเด็จ และมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีสละสมณเพศ เนื่องจากประพฤติ 
ล่วงพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีสละสมณเพศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากตามกฎมหาเถรสมาคม  
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ข้อ ๓ (๑) กําหนดให้การที่จะให้พระภิกษุสละสมณเพศได้ 
ต้องมีการรายงานความประพฤติตามลําดับ โดยเริ่มจากเจ้าอาวาสวัดที่พระภิกษุรูปนั้น



๕๙๗ 

 

 

พํานักหรืออาศัยรายงานขึ้นไปยังเจ้าคณะอําเภอที่พระรูปนั้นสังกัด จากนั้น เจ้าคณะ
อําเภอก็จะวินิจฉัยว่า ให้สละสมณเพศหรือไม่แล้วแต่กรณี แต่กรณีของผู้ฟูองคดีนั้นไม่มี
การรายงานการประพฤติล่วงละเมิดธรรมวินัยตามที่ผู้ถูกฟูองคดีกล่าวอ้างตามลําดับขั้น 
จนถึงเจ้าคณะอําเภอที่ผู้ฟูองคดีสังกัด คําสั่งคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ที่ให้ผู้ฟูองคดี
สละสมณเพศจึงไม่ชอบด้วยกฎมหาเถรสมาคม ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และขอทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งดังกล่าวไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น เนื่องจากหากคําสั่งนี้มีผลบังคับอยู่ 
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรศรีสมเด็จต้องดําเนินคดีให้ผู้ฟูองคดีสละสมณเพศทันที 
ซึ่งหากผู้ฟูองคดีสละสมณเพศแล้วย่อมไม่อาจที่จะกลับมาอยู่ในสถานะเดิมซึ่งมีพรรษา ๒๗ พรรษาได้ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ สําหรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่พิพาท เมื่อศาลได้มีคําสั่ง 
ไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จําต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
มูลเหตุในการฟูองคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ออกคําสั่งโดยอาศัยมาตรา ๑๕ จัตวา 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งตามมาตรานี้ไม่ได้ระบุไว้เฉพาะแต่
พระภิกษุหรือสามเณรเท่านั้น จึงเป็นการบังคับแก่บุคคลทั่วไปด้วย คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี
จึงเป็นคําสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ผู้ฟูองคดีไม่ได้ฟูองว่า ผู้ฟูองคดีไม่ได้กระทําผิดพระธรรมวินัย และไม่ได้ขอให้
เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดพระวินัย แต่เป็นกรณีที่ฟูอง
ขอให้ศาลเพิกถอนคาํสั่งของผู้ถกูฟูองคดีเนื่องจากการดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี
เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่กระทําตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) ของ 
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ซึ่งการดําเนินการที่ไม่ชอบดังกล่าวส่งผลให้ 
ผู้ฟูองคดีถูกดําเนินคดี  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
เป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและมีคําพิพากษาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  เมื่อพิจารณามาตรา ๒๗๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญ 
ของราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือ  
มีคําสั่งในคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  



๕๙๘ 

 

 

กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวของสมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมคม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พระภิกษุที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม  ดังนั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกคําสั่งตามคําสั่งคณะสงฆ์จังหวัด 
ร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ให้ผู้ฟูองคดีสละสมณเพศ จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 
ที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษา  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณา 
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  ประวิตร บุญเทียม  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์   
นายสมชาย เอมโอช  นายสมชัย วัฒนการุณ 
 

 



๕๙๙ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) 

  นายบัณฑิต  พุ่มทิพย์                                                    ผู้ฟูองคดี 

  สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
       การทุจริตแห่งชาติ  ที่ ๑ 
  คณะกรรมการปอูงกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ  ที่ ๒   ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
 หน้าที่ตามที่กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบัต ิหรือปฏิบัตหินา้ที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  
 (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๒  
     วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๑๙) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๔๒ 
     วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๒) 

  การที่ผู้ฟูองคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้ไต่สวนและวินิจฉัย
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มิได้ด าเนินการใดๆ หรือมิได้
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบ ข้อพิพาทลักษณะน้ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟูองคดีได้ใช้สิทธิติดตาม และร้องขอให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติไว้  โดยผู้ฟูองคดีฟูองว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ 
ตามกฎหมายในเรื่องน้ันๆ ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
แก่ผู้ฟูองคดี และค าขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วแจ้งผล
การพิจารณาใหผู้้ฟูองคดีทราบ เป็นค าขอที่ศาลสามารถออกค าบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 
 



๖๐๐ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง ขอให้ดําเนินการตรวจสอบอธิบดีกรมบังคับคดีที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือขอให้เปลี่ยนตัวนาย อ. เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๐๐๙๙/๒๕๕๐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อธิบดีกรมบังคับคดีกลับมีคําสั่งไม่เปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตามที่ผู้ฟูองคดีร้องขอ ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟูองคดีได้ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าวของอธิบดีกรมบังคับคดีต่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ก็ยงัไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบแต่ประการใด ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟูองคดีให้ได้
ผลสรุปภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ฟูองคดีทราบ 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองละเลยไม่พิจารณาว่าอธิบดี
กรมบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ อันเป็นการ
กระทําที่เป็นการใช้อํานาจทางปกครอง มิใช่เป็นเรื่องล้มละลาย  ดังนั้น หากศาลมีคําสั่ง
ตามคําขอของผู้ฟูองคดีแล้ว ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับคือเรื่องร้องเรียน  
ไม่ได้รับการพิจารณาในเวลาอันควรจะได้รับการแก้ไขให้หมดไป ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี 
และคดีนี้อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง มิได้อยู่ในเขตอํานาจของศาลล้มละลาย  ขอให้
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  โดยที่มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
ติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการกอง 
กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  เมื่อคดีนี้



๖๐๑ 

 

 

ผู้ฟูองคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้ไต่สวนและวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มิได้ดําเนินการใดๆ หรือมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ 
ผู้ฟูองคดีทราบ ข้อพิพาทลักษณะนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
เมื่อผู้ฟูองคดีได้ใช้สิทธิติดตาม และร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ โดยผู้ฟูองคดีฟูองว่า 
หน่วยงานของรฐัหรือเจ้าหนา้ที่ของรฐัที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมายก่อให้ เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ ฟูองคดี และคําขอที่ผู้ ฟูองคดีขอให้ 
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา เป็นคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติดั งกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิ ฟูองคดี  ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการฟูองคดีในลักษณะนี้ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้ โดยเฉพาะ ที่ผู้ ฟูองคดี 
ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนําคดีมาฟูองต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให้ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของอธิบดกีรมบังคับคด ีโดยผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ 
ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถือว่าวันที่พ้นกําหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ 
แห่งการฟูองคดีนี้  เมื่อผู้ ฟูองคดีได้ยื่นคําฟูองต่อศาลในวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  
จึงเป็นการยื่นคําฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี   
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคําฟูองนี้ไว้
พิจารณาได้  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับ เป็นให้รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายประวิตร บุญเทียม  
นายสมชาย เอมโอช  นายสมชัย วัฒนการุณ 
  

 



๖๐๒ 

 

 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์             ผู้ฟูองคดี 

  สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จํากัด โดยนางสาวภาวินี ตุวยานนท์  
       ผู้ชําระบัญชี  ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)) 

  การด าเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลาง 
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) เป็นนโยบายที่รัฐก าหนดไว้ 
การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวจึงเป็นการด าเนินกิจการทางปกครอง การที่ผู้ฟูองคดี
ได้สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยการท าสัญญากู้ยืมก็เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจการทางปกครองดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็น
สัญญาเพ่ือให้การด าเนินกิจการทางปกครองดังกล่าวบรรลุผล ประกอบกับสัญญา
ดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐด้วย สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์จึงเป็นสัญญาทางปกครอง และสัญญาค้ าประกันอันมีลักษณะเป็นสัญญา
อุปกรณ์ของสัญญาประธาน จึงเป็นสัญญาทางปกครองเช่นกัน ข้อพิพาทตามสัญญา
กู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกันดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  
ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔)  
แห่งพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ได้ทําสัญญาตกลงให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กู้ยืมเงินจาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) 
และเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟูองคดีได้โอนเงินกู้ยืมจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จํากัด ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่  
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ชําระเงินตามสัญญากู้ยืมดังกล่าวไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
ค้างชําระต้นเงิน จํานวน ๑,๐๔๒,๓๒๔.๕๐ บาท ดอกเบี้ย จํานวน ๙,๓๓๘.๐๙ บาท  
และค่าปรับ จํานวน ๕๖,๐๒๘.๕๒ บาท รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๗,๖๙๑.๑๑ บาท 



๖๐๓ 

 

 

เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดนัดชําระหนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑๓ นาย ค.  
นาย ส. และนาย ห. ในฐานะผู้ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถู กฟูองคดีที่ ๑  
จึงต้องรับผิดชําระเงินจํานวน ๑,๑๐๗,๖๙๑.๑๑ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีมีหนังสือ
ทวงถามบุคคลข้างต้นให้ชําระหนี้ดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาล  
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสิบหกคนร่วมกันหรือแทนกันชําระต้นเงิน 
ดอกเบี้ยและค่าปรับ จํานวน ๑,๑๐๗,๖๙๑.๑๑ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดี และให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสิบหกคนร่วมกันหรือแทนกันชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
จํานวน ๑,๐๔๒,๓๒๔.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ 
ผู้ฟูองคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ กับคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดี 
ออกจากสารบบความ กับคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร สนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัด การ  
การดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น  
รวมทั้งบริหารเงินกองทุนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟูองคดีจึงมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการบริหารเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์  ประกอบด้วยเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น การที่ 
ผู้ฟูองคดีให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นทุนหมุนเวียน 
ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ จึงมีลักษณะเป็นการมอบหมายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิกรวมทั้งจัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือนํา 
ไปเป็นทุนประกอบอาชีพและการดํารงชีพ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จั ดทําหรือ 
เข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนสัญญาค้ําประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญากู้ยืมเงิน  
จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นกัน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป  
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  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้ฟูองคดีเป็นกรม 
จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญา
กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่พิพาทระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ข้อ ๒ ระบุไว้ว่า 
ผู้กู้ยืม (ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑) สัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) โดยที่ 
การดําเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 
รองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) เป็นนโยบายที่รัฐกําหนดไว้ การดําเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวจึงเป็นการดําเนินกิจการทางปกครอง การที่ผู้ฟูองคดีได้สนับสนุนเงินทุนให้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กู้ยืมก็เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการทางปกครองดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า 
สัญญากู้ยืมเงินพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟูองคดีทํากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้การ
ดําเนินกิจการทางปกครองดังกล่าวบรรลุผล  นอกจากนั้น ข้อ ๕ ของสัญญา กําหนดว่า  
ในระหว่างที่ผู้กู้ยืมยังเป็นหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากผู้อื่น
หรือแหล่งเงินกู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมก่อน  ข้อ ๖ ของ
สัญญา วรรคหนึ่ง กําหนดว่า ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วย
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)ฯ  วรรคสี่ กําหนดว่า ในการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ และหรือตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ยืม ถ้าผู้กู้ยืมไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้กู้ยืมผิดสัญญา 
ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที และผู้กู้ยืมยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้สิทธิตามข้อ ๑๓  
ได้อีกด้วย  ข้อ ๑๒ ของสัญญา วรรคหนึ่ง กําหนดว่า ในกรณีที่ผู้กู้ยืมนําเงินกู้ยืม 
ตามสัญญานี้ไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อ ผู้กู้ยืมต้องควบคุมดูแลการใช้เงินของสมาชิกที่กู้ยืมเงิน
จากผู้กู้ยืมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินของสมาชิก 
โดยเคร่งครัด  ข้อกําหนดในสัญญาดังได้กล่าวมา ยังมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ 
ของรัฐอีกประการหนึ่งด้วย  ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จึงเป็นสัญญา
ทางปกครอง และสัญญาค้ําประกันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑๓ นาย ค. นาย ส. 
และนาย ห. ได้ทําไว้เป็นประกันหนี้ ในสัญญากู้ยืมเงินที่พิพาทอันมีลักษณะเป็นสัญญา
อุปกรณ์ของสัญญาประธาน ข้อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ําประกันดังกล่าว  
จึงเป็นคดี พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่ งอยู่ ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ท่ีศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองนี้ ไว้ พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจาก 
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สารบบความ กับคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟูองคดี นั้น   ศาลปกครองสูงสุด 
ไม่เห็นพ้องด้วย 
  จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟูองไว้พิจารณา 
  องค์คณะ  นายสมชาย เอมโอช  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  
นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์  นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘๑/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่) 

  นางบุญราศรี  บุรพธานินทร์                                          ผู้ฟูองคดี 

  กรมการขนส่งทางบก                                               ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๑๑ (๒)  
     มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

  เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่ งผู้ ฟูอ งคดี เห็ นว่ ากฎกระทรวงฉบับดั งกล่ าวขั ดหรือแย้ งกั บมาตรา  ๒๙  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีเน้ือหาอย่างเดียวกัน
กับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับ
ในช่วงเวลาที่กฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กรณีจึงเป็นปัญหาความชอบด้วยมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และจะต้องฟูองคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี
เพ่ือขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวควรเป็นวันใดน้ัน เห็นว่า  เมื่อกฎมีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา หรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ 
มีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่าน้ันประสงค์จะฟูองคดี  
ต่อศาลปกครองว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศ 
โดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎน้ันมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่กฎมิได้ลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้น้ันได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎน้ันตามความเป็นจริง ส าหรับในส่วนของ
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บุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎ บุคคลผู้น้ัน
ยังมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การนับระยะเวลาในการฟูองคดีต่อศาลปกครอง  
เพ่ือโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎในกรณีเช่นว่าน้ี จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
ดั งกล่ าว เมื่ อกฎกระทรวงดั งกล่ าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่ อวันที่  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป แต่เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ครอบครองรถยนต์
คันพิพาท ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงน้ัน ผู้ฟูองคดี
จึงไม่มีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟูองคดี
ได้จดทะเบียนครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จึงถือว่า 
ผู้ฟูองคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดรอ้นหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอน
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
จึงถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมายื่นฟูองต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่น
ค าฟูองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อีกทั้งการฟูองคดีน้ีมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น  
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับคดีที่ยื่นฟูองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาน้ีไว้พิจารณาได้  
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งได้นําไปใช้ที่
ประเทศมาเลเซียโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซีย 
เมื่อปี ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ฟูองคดีแจ้งขอชําระภาษีรถยนต์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับ
รถยนต์คันดังกล่าว พร้อมกับขอยกเว้นภาษีประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าวรถยนต์คันนี้มิได้ใช้ในประเทศไทยแต่ได้นําไปใช้ที่ประเทศมาเลเซีย แต่กลับถูก
สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟูองคดี มีหนังสือลงวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีชําระภาษีรถคันดังกล่าวประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ที่ค้างชําระพร้อมเงินเพ่ิมอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน โดยอ้างว่าผู้ฟูองคดีมิได้แจ้งการไม่ใช้
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รถยนต์ต่อนายทะเบียน และมิได้ขออนุญาตนํารถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร ผู้ฟู องคดี 
ไม่เห็นพ้องด้วยจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว  
ซึ่งสํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์โดยยืนยันตามความเห็นเดิม  ผู้ฟูองคดีเห็นว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎที่ขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะเป็นกฎที่จํากัดสิทธิของ
บุคคลในการเสนอขอ้เท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานเอกสาร อีกทั้งขัดต่อหลักความเปน็ธรรม
ในการชําระภาษีประจําปีคือ  เมื่ อรถมิ ได้ ใช้วิ่ งบนถนนใน ประเทศไทยในปี ใด  
ก็ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีการใช้ถนนในปีนั้น  และต่อมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดี 
ไปชําระภาษีรถประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟูองคดีก็รับชําระภาษีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด แต่ไม่ยอมรับชําระภาษีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นการ
กระทําโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)  
ออกตามความใน พ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีรับชําระภาษีรถ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. รถยนตร์  พ.ศ. ๒๕๒๒ มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้ง
กับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีเนื้อหา
อย่างเดียวกันกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ที่ใช้บังคับในช่วงเวลาที่กฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กรณีจึงเป็นปัญหาความชอบด้วยมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และจะต้องฟูองคดี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง การฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอน
กฎกระทรวงดังกล่าวควรเป็นวันใดนั้น เห็นว่า  เมื่อกฎมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
หรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคล
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านั้นประสงค์จะฟูองคดีต่อศาลปกครองว่ากฎไม่ชอบ  
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ด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์  
ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎนั้นมีผลใช้
บังคับแล้ว กรณีที่กฎมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการ
อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความ
เป็นจริง  สําหรับในส่วนของบุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการ
ประกาศใช้บังคับกฎ บุคคลผู้นั้นยังมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การนับระยะเวลาในการฟูองคดี 
ต่อศาลปกครองเพ่ือโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎในกรณีเช่นว่านี้ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่
วันที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แต่เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ครอบครองรถยนต์คันพิพาท ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่เป็นบุคคล
ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอน
กฎกระทรวงฉบับที่พิพาทได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟูองคดีได้จดทะเบียนครอบครองรถยนต์ 
คันดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จึงถือว่าผู้ฟูองคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎแล้ว 
และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง  
การฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมายื่นฟูองต่อศาล 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่นคําฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งการฟูองคดีนี้มิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์
แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับคดีที่ยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลานี้ไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  องค์คณะ  นายเกษม คมสัตย์ธรรม  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  
นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ 
 



๖๑๐ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๑๕/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ่) 

  สหภาพแรงงานมัคคุเทศก์อาชีพแหง่ประเทศไทย                  ผู้ฟูองคด ี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ท่ี ๑  
นายกรัฐมนตรี  ท่ี ๒                    ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๐ 
     วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

   พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ 
        มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๓) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
        มาตรา ๑๑ (๒) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๒  
        วรรคหนึ่ง (๑)) 
   พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ และ
        มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
   พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน  
        พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน  
        พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ข้อ ๑๑ ทวิ) 

  ผู้ฟูองคดีเป็นสหภาพแรงงานมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้น
และด าเนินกิจการตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน การฟูองคดีน้ีจึงอยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ของผู้ฟูองคดี  ดังน้ัน จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองจากการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 



๖๑๑ 

 

 

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ว่าจะเป็นการก าหนดหน้าที่ให้มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมก็ตาม แต่การก าหนดหน้าที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องและมีผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ เน่ืองจากมัคคุเทศก์ย่อมสามารถน าเอาสิ่งที่ได้รับรู้จากการ
อบรมเพ่ิมเติมดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลดีถึงสิ่งที่
มัคคุเทศก์จะพึงปฏิบัติในประการอื่นๆ สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
ที่ต้องการให้การประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์เป็นไปอย่างมีระเบียบและได้มาตรฐาน 
กฎกระทรวงฉบับน้ีจึงเป็นกฎกระทรวงที่มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่มาตรา ๕๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยินยอมให้
กระท าได้ และเป็นคนละกรณีกับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคู่กรณีให้การสอดคล้องกันว่าไม่เคยมีกรณีที่ไม่มี 
การต่ออายุใบอนุญาตเพราะเหตุที่มัคคุเทศก์ไม่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม  ดังน้ัน 
กฎกระทรวงฉบับน้ีจึงออกมาใช้บังคับโดยไม่เกินขอบอ านาจที่กฎหมายให้อ านาจ 
แก่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง จึงไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นสหภาพแรงงานมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งและดําเนินการตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟูองคดี
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากเมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้ประกาศให้มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ทวิ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้มัคคุเทศก์ผู้ที่มีใบอนุญาตแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชา
มัคคุเทศก์ ตามหลักสูตร ระยะเวลา และในสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์กําหนด  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ที่ไดร้ับวุฒบิัตรการอบรมวชิามคัคุเทศก์มาแล้วไม่เกิน 
๒ ปี หากมัคคุเทศก์ผู้ใดไม่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมถือว่าฝุาฝืนกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งจะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ ประกอบ
มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนธุรกิจ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์จะพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตามลําดับ  และอาจ 



๖๑๒ 

 

 

ถูกปรับเป็นจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีเห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๔๓)ฯ ซึ่งกําหนดให้เพ่ิมความเป็นข้อ ๑๑ ทวิ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๖)ฯ ขัดต่อ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากมาตรา ๔๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติว่า ถ้าผู้ขอต่อใบอนุญาตยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๔๐ นายทะเบียน 
ต้องต่ออายุใบอนุญาตให้ กฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นกฎที่จํากัดสิทธิเสรีภาพและกระทบ 
กระเทือนสิทธิในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์  นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมจากมัคคุ เทศก์คนละ ๔๐๐ บาทถึง ๑,๒๐๐ บาท  
ถือว่าเป็นการเรียกเก็บที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังมิได้ออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการตอ่อายุใบอนญุาตครั้งละ ๒๐๐ บาทเท่านั้น การเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในอัตราดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ซึ่งให้อํานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  
ผู้ฟูองคดีได้ร้องขอความเป็นธรรมและทักท้วงต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังคงยืนยันที่จะบังคับใช้กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งเพิกถอนข้อ ๑๑ ทวิ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)ฯ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และเพิกถอนคําสั่งสํานักงานทะเบียนธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศที่สั่งให้มัคคุเทศก์ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
  ศาลได้มีคําสั่งให้คู่กรณีชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ซึ่ งผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟูองคดีไม่เคยได้รับแจ้งจากสมาชิกรายใดว่า
ได้รับการปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาตจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมีมัคคุเทศก์ 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจํานวน ๒๒,๑๐๖ คน และตั้งแต่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 
ใช้บังคับจนถึงปัจจุบันมีมัคคุเทศก์มาขอต่ออายุใบอนุญาตทั้งสิ้นจํานวน ๙,๔๘๓ คน  
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ไม่เคยแจ้งการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์เนื่องจากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ไม่เข้ารับหรือไม่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้สําหรับมัคคุเทศก์ และไม่เคยนําเหตุแห่งการไม่เข้ารับหรือ  
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ไม่ผ่านการอบรมดังกล่าวมากําหนดเป็นคุณสมบัติในการพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
แต่อย่างใด 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยดังนี้ ประเด็นที่ ๑ คดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง
สูงสุด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟูองคดีเป็นสหภาพแรงงานมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดําเนินกิจการตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  
ฟูองการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟูองคดีบรรยายฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งทางปกครอง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาคําฟูองโดยตลอดแล้วเห็นได้ว่า เป็นการฟูองขอให้
เพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกกฎ  ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยกฎที่ พิพาทกันในคดีนี้ เป็น
กฎกระทรวง ซึ่งเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  ประเด็นที่  ๒ ผู้ ฟูองคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟูองคดีหรือไม่  
ประเด็นนี้ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดี 
เป็นสหภาพแรงงานมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดําเนินกิจการตาม 
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาและคุ้มครอง
ประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน การฟูองคดีนี้จึงอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ฟูองคดี  ดังนั้น  
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
อันเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าว ประกอบกับ
การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่การฟูองคดี 
ในเรื่องนี้มิได้มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ 
ความเสียหายไว้โดยเฉพาะที่ผู้ฟูองคดีจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวก่อน 
ผู้ฟูองคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สําหรับ
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ระยะเวลาการฟูองคดีนั้น โดยที่คดีนี้เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ระยะเวลาการฟูองคดีจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ 
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า เมื่อประมาณเดือน
มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ประกาศให้มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ทวิ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 
โดยประกาศให้มัคคุเทศก์ผู้ที่มีใบอนุญาตแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ 
ตามหลักสูตร ระยะเวลา และในสถานที่ฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กําหนด เว้นแต่ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์มาแล้วไม่เกิน ๒ ปี  
โดยหากมัคคุเทศก์ผู้ใดไม่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมดังกล่าวจะถือว่าฝุาฝืนกฎกระทรวง
ฉบับนี้ ซึ่งจะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ ประกอบกับ
มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนธุรกิจ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์จะพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนญุาตตามลําดบัและอาจถูกปรบั
เป็นจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท  ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงเหตุที่กฎกระทรวงดังกล่าว
มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูองคดีตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมา 
ยื่นฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี กล่าวคือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดี 
ได้รู้ถึงเหตุที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดี ศาลปกครอง
สูงสุดจึงรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้ 
  ประเด็นที่ ๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมาใช้บังคับโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ประเด็นนี้ผู้ฟูองคดีฟูองและคัดค้านคําให้การของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเพ่ิมความเป็นข้อ ๑๑ ทวิ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)ฯ ซึ่งกําหนดให้มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์
ตามหลักสูตร ระยะเวลา และในสถานที่ฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กําหนด เว้นแต่ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์มาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นั้น 
ขัดต่อ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เนื่องจากการอบรมความรู้เพ่ิมเติมเป็นสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะบังคับกันได้
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และการอบรมความรู้เพ่ิมเติมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องประการใดกับการปฏิบัติหน้าที่หรื อ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ และจากที่มาของกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งแต่เดิมผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๗/๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑
ที่ต้องการบังคับให้มัคคุเทศก์ทุกคนต้องผ่านการอบรมเพ่ิมเติมก่อนที่จะขอต่อใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ การที่มีการแก้ไขถ้อยคําและมาตราของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นเพียงเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เท่านั้น กฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นกฎที่จํากัดสิทธิ
เสรีภาพและกระทบกระเทือนสิทธใินการประกอบอาชพีของมัคคุเทศก์ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ให้การแก้คําฟูองและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้การเพ่ิมเติมว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ ของ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มุ่งประสงค์ที่จะกําหนดหน้าที่ที่มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติ ไม่ได้เกี่ยวกับ
การขอใบอนุญาตหรือการขอต่อใบอนุญาตแต่ประการใด ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่ได้อาศัย
มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นฐานในการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แต่อาศัยฐานตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สิทธิของ
มัคคุเทศก์ในการขอใบอนุญาตและในการขอต่อใบอนุญาตไม่ได้รับความกระทบกระเทือน
สิทธิเสรีภาพของมัคคุเทศก์ในการประกอบอาชีพตามปกติเท่าที่ยังอยู่ในระหว่างอายุ
ใบอนุญาตยังคงได้รับประกันอย่างบริบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ตั้งแต่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบันยังไม่มี
มัคคุเทศก์รายใดไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเนื่องจากไม่เข้ารับหรือไม่ผ่านการอบรม
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้สําหรับมัคคุเทศก์ และไม่เคยใช้เหตุแห่งการไม่เข้ารับหรือไม่ผ่าน
การอบรมดังกล่าวมากําหนดเป็นคุณสมบัติในการไม่ต่ออายุใบอนุญาตแต่อย่างใด 
การกําหนดหน้าที่ให้มัคคุเทศก์ต้องฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้เป็นการเพ่ิมสมรรถนะและ
พัฒนาคุณภาพในการเป็นมคัคุเทศก์ที่ด ีจึงเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศ ประกอบกับ
เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองที่จะกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน การออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงเป็นการใช้อํานาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  กรณีจึงมีปัญหาที่จะตอ้งพิจารณาวา่ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวหรือไม่ และกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาใช้
บังคับโดยขัดต่อ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามความใน



๖๑๖ 

 

 

มาตรา ๘ (๑) แห่ง พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า 
“ททท. มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบ
อาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และบทบัญญัติตามความในมาตรา ๙ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ ททท. มีอํานาจกระทําการต่างๆ ภายใน
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงส่งเสริมร่วมมือ  
หรือดําเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” แล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงาน 
ทางปกครองที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการดําเนินการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยร่วมมือหรือดําเนินการในการฝึกอบรมและ
ให้การศึกษาวิชาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ซึ่งบัญญัติว่า “ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้” ประกอบกับบทบัญญัติตาม 
ความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจและหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 
ททท. และเพื่อประโยชน์ในการนี้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มีอํานาจเรียกกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างใน ททท. มาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็นหรือให้ทํารายงานเสนอ และมีอํานาจที่จะสั่งยับยั้งการกระทําของ ททท. ที่เห็นว่า
เป็นการขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีได้ด้วย” และบทบัญญัติตามความใน
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติว่า 
“ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
กําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” แล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็น 
ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ. ธุรกิจ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 
ททท. จึงมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการดําเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยร่วมมือหรือดําเนินการในการฝึกอบรมและให้
การศึกษาในวิชาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จึงมีอํานาจตามกฎหมายในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัตกิารให้เปน็ไปตามอํานาจหน้าที่
ดังกล่าว  กรณีจึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกัน  



๖๑๗ 

 

 

ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้เพ่ิมความเป็นข้อ ๑๑ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดให้มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตร ระยะเวลา และ
ในสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กําหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับ
วุฒิบัตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์มาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นั้น เป็นกฎที่ออกมาใช้บังคับโดยขัดต่อ 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือไม่ ประเด็นนี้เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติว่า “มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกายมารยาท และความประพฤติของ
มัคคุเทศก์ และต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมี
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้” ประกอบกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ซึ่งกําหนดว่า “เนื่องจากปัจจุบันนี้การประกอบธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์
ได้มีการขยายตัวเป็นอันมาก สมควรที่จะมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานในเรื่องนี้และให้การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทําหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและ
อาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นระเบียบและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้” และเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 
ซึ่งกําหนดว่า “เนื่องจากวิชามัคคุเทศก์ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตามความเจริญของสังคม จําเป็นที่มัคคุเทศก์จะต้องได้รับการฝึกอบรมวิชา
มัคคุเทศก์เพื่อให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ สมควรให้มัคคุเทศก์มีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
วิชามัคคุเทศก์เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการปรับปรุงมาตรฐานและเพ่ิมคุณภาพของมัคคุเทศก์  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้”  อีกทั้ง บทบัญญัติตามความในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ 
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม” และวรรคสอง 
ซึ่งบัญญัติว่า “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพการคุ้มครองผู้บริโภค 



๖๑๘ 

 

 

การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชนหรือ
เพื่อปูองกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน” แล้ว การที่ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ 
และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าว 
กรณีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการกําหนดหน้าที่ให้มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติ มิใช่การกําหนดให้
มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามถ้อยคําที่ปรากฏในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่การ
กําหนดหน้าที่ของมัคคุเทศก์ดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องและมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของมัคคุเทศก์ เนื่องจากมัคคุเทศก์ย่อมจะสามารถนําเอาสิ่งที่ได้รับรู้จากการอบรมเพิ่มเติม
ดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดี
ยิ่งขึ้นและส่งผลดีถึงสิ่งที่มัคคุเทศก์จะพึงปฏิบัติในประการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
มารยาท รวมทั้งความประพฤติของมัคคุเทศก์ด้วย สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ที่ต้องการให้การประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์เป็นไปอย่างมีระเบียบและได้มาตรฐาน 
กฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นกฎกระทรวงที่มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่มาตรา ๕๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยินยอมให้
กระทําได้ และเป็นคนละกรณีกับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคู่กรณีให้การสอดคล้องกันว่าไม่เคยมีกรณีที่ไม่มีการ
ต่ออายุใบอนุญาตเพราะเหตุที่มัคคุเทศก์ไม่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม  ดังนั้น กฎกระทรวง
ฉบับนี้จึงออกมาใช้บังคับโดยไม่เกินขอบอํานาจที่กฎหมายให้อํานาจแก่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
จึงไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ การกําหนดให้มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
ยังเป็นมาตรการที่จําเป็นเพ่ือให้วัตถุประสงค์เช่นว่านั้นสัมฤทธิ์ผล โดยที่ไม่เป็นการ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ทําให้มัคคุเทศก์ได้รับความรู้ความเข้าใจและนําไปปฏิบัติ อีกทั้งข้อกําหนดดังกล่าวก็ไม่ขัด
ต่อหลักดุลยภาพระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมัคคุเทศก์หรือสังคมโดยส่วนรวมกับ
ประโยชน์มหาชน เนื่องจากการบังคับให้มัคคุเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมย่อมจะเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะจะได้นําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดทําให้นักท่องเที่ยวได้มี
ความรู้ความเข้าใจข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และมัคคุเทศก์ก็จะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวังในด้านมารยาทและความประพฤติมากยิ่งขึ้น จึงย่อมเป็นผลดี
ต่อภาพพจน์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมย่อมได้แก่บรรดาผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทั้งหลายในท้ายที่สุด ในขณะที่
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มัคคุเทศก์จะมีภาระเพ่ิมขึ้นเพียงแต่ในแง่ของการต้องเข้ารับการฝึกอบรมโดยเสียค่าใช้จ่าย
ทุกๆ ๒ ป ีโดยประมาณเท่านัน้  ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับนีจ้ึงไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน
ที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของมัคคุเทศก์จนเกินสมควร อันจะถือว่าเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด การที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าการอบรมความรู้เพ่ิมเติมของมัคคุเทศก์
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ และการอบรมความรู้
เพ่ิมเติมเป็นสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะบังคับกันได้ นั้น ไม่อาจรับฟังได้ 
เนื่องจากในอาชีพบางประเภทที่การประกอบอาชีพอาจกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสังคม ทางราชการชอบที่จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพนั้นได้ 
  ประเด็นที่ ๔ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เป็นผู้กําหนดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่  ประเด็นนี้ผู้ฟูองคดีฟูองและคัดค้านคําให้การของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้สถาบันการศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแทน 
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมจากมัคคุเทศก์คนละ ๔๐๐ บาท ถึง ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากยังมิได้มีการออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. ธุรกิจ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับใบอนุญาต
และการต่ออายุใบอนุญาตครั้งละ ๒๐๐ บาท เท่านั้น  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดําเนินการจัดอบรมความรู้เพ่ิมเติมให้แก่มัคคุเทศก์โดย
งบประมาณของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เอง และโดยความสมัครใจของมัคคุเทศก์ ผู้ถูกฟูองคดี 
ทั้งสองให้การแก้คําฟูองว่า ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมพูน
ความรู้สําหรับมัคคุเทศก์ เป็นค่าธรรมเนียมที่อยู่นอกความหมายของค่าธรรมเนียมตาม
มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น ค่าธรรมเนียม 
ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บจึงเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษานั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง สถาบันการศึกษาจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่าใดก็ได้โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีไม่ได้มีคําขอให้ศาลออกคําบังคับในเรื่องนี้แต่อย่างใด 
ประกอบกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๔๓)ฯ ศาลจึงไม่มีความจําเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้ 
  พิพากษายกฟูองของผู้ฟูองคดีที่ขอให้เพิกถอนข้อ ๑๑ ทวิ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายไพศาล กุมาลย์วิสัย  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 
นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๘-๑๐/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางละเมียด  พาหน  ที ่๑                       ผู้ฟูองคด ี
  นายวิชัย  เสรีเสถียรทรัพย์  ท่ี ๒ 
  นายอวยชัย  องค์วมิลการ  ท่ี ๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ท่ี ๑ 
อธิบดีกรมที่ดิน  ท่ี ๒  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ท่ี ๓                 ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕) 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๑ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ ทวิ 

และมาตรา ๕๙ ทวิ) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๐ มาตรา ๑๓๐๔  

     มาตรา ๑๓๐๖ มาตรา ๑๓๐๗ และมาตรา ๑๓๐๙) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 

     มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ (๒) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ 
     มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๖  
     และมาตรา ๑๕) 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ.  
     ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ข้อ ๑๔ (๓)) 

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธี พิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๙๙) 

  ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้ว 
รัฐมีอ านาจที่จะสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันได้ ส าหรับเกาะที่เกิดในทะเลสาบหรือ 
ในทางน้ าหรือในเขตน่านน้ าของประเทศก็ดี และท้องทางน้ าที่ตื้นเขินก็ดี ย่อมถือเป็น
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ทรัพย์สินของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๑๓๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หากมิได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว รัฐย่อมมี
อ านาจที่จะจัดที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายได้
เช่นเดียวกับที่ดินทั่วไป รัฐจึงมีอ านาจสงวนสิทธิที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดิน
ดังกล่าวได้ ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่เกาะมาก่อนประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับและไม่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ จึงต้องแจ้งการครอบครองต่อ
นายอ าเภอท้องที่ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นวันที่
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บังคับตามนัยมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ว่าผู้ครอบครองจะมิได้แจ้งการครอบครองภายในก าหนดและ
ที่ดินน้ันมิได้ตกเป็นของรัฐก็ตาม ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวก็ไม่อาจ
อ้างการครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินขึ้นยันรัฐหรือบุคคลผู้ได้สิทธิมาจากการ 
จัดที่ดินของรัฐได้  ดังน้ัน รัฐจึงมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่เกาะ รวมทั้งที่ดินทั่วไปที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง
ตามที่ก าหนดในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ การที่ข้อ ๑๔ (๓) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นเกาะ ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานการแจ้ง 
การครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง 
ตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพ่ือการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน 
หรือที่ดินซึ่งได้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว จึงเป็นการใช้อ านาจจัดที่ดินของรัฐ  
ดังน้ัน สาระส าคัญและเจตนารมณ์ในบทบัญญัติตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ จึงเป็นการใช้อ านาจจัดที่ดินที่มิได้แจ้งการครอบครองภายในก าหนด 
ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 

  คดีทั้งสามสํานวนนี้ศาลสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน และเพื่อความสะดวกแก่การ
พิจารณาให้เรียกผู้ฟูองคดีในสํานวนแรก (คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๑/๒๕๔๔) ว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
เรียกผู้ฟูองคดีในสํานวนที่สอง (คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๓/๒๕๔๔) ว่า ผู้ ฟูองคดีที่ ๒ 
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เรียกผู้ฟูองคดีในสํานวนที่สาม (คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๔/๒๕๔๔) ว่าผู้ฟูองคดีที่ ๓ และเรียก
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคดีทั้งสามสํานวนว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในคดี 
ทั้งสามสํานวนว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในสํานวนที่สอง และสํานวน 
ที่สามว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
  สํานวนแรก ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ครอบครองและ 
ทําประโยชน์ในที่ดินในท้องที่หมู่ที่ ๖ ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่
ประมาณ ๑๕ ไร่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีบํารุง
ท้องที่เป็นหลักฐาน แต่ไม่เคยแจ้งการครอบครองตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน 
ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการ
เฉพาะรายในที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเป็นคําขอ ที่ ๑๐๗๖๖/๔๔ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาคําขอแล้วมีคําสั่งที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๔๔ ไม่รับคําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายของผู้ฟูองคดีที่ ๑ โดยแจ้งว่า
เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เกาะ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต โดยผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคําสั่ง ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
และต่อมาจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ (หลังจากที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ยื่นคําฟูองต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว) แจ้งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตเห็นว่า
คําสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตในกรณีดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เห็นว่า คําสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตที่ไม่รับคําขอออกโฉนดที่ดิน
เป็นการเฉพาะรายของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
ต้องเสียสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถนําที่ดินแปลงดังกล่าวไปค้ําประกัน หรือ  
ทํานิติกรรมใด ๆ ในที่ดินได้ และที่ดินที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ในข่าย 
ที่สามารถขอให้มีการออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
การออกข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ที่ห้ามมิให้มีการออก
โฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่เกาะ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
และประชาชนที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเกาะภูเก็ต ซึ่งมีฐานะเป็น
จังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาดังนี้ ๑) ให้เพิกถอน
ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้
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ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ๒) ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตรับคําขอ
ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
  สํานวนที่สอง ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้ครอบครองและ 
ทําประโยชน์ในที่ดินในท้องที่หมู่ที่ ๓ ตําบลปุาตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่
ประมาณ ๔ ไร่เศษ โดยรับโอนมาจากบุคคลอื่นซึ่งครอบครองและทําประโยชน์มาตั้งแต่ก่อน
ประมวลกฎหมายที่ดนิใช้บงัคับ แต่เป็นที่ดินที่มิไดแ้จ้งการครอบครองและไม่มหีนงัสือแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาก่อน ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ 
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ รวม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๐ 
มีผู้คัดค้านว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผลการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่า
ที่ดินบริเวณชายหาดปุาตองไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๔ มีผู้คัดค้านว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๒ นํารังวัดรุกล้ําที่ดินแปลงข้างเคียง และศาลฎีกาได้มี 
คําพิพากษาว่าผู้ฟูองคดีที่ ๒ มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ 
๙ ธันวาคม ๒๕๓๕  ต่อมา ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๓๗ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน
สําหรับที่เกาะตามข้อ ๑๔ (๓) โดยห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินในที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของ
ผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครอบที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพ่ือการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ได้อนุมัติให้จัดให้แก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓) จึงไม่ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว 
แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เพราะต้องห้ามตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 
ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเป็นผลจากการใช้บังคับกฎกระทรวง
ดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังกระทบกระเทือนสิทธิที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้มีมาก่อนเป็นการขัดต่อ
หลักกฎหมาย ทําให้สิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ไม่ได้รับการคุ้มครองที่เสมอ 
เท่าเทียมกันโดยทั่วไป ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาดังนี้ ๑) ให้เพิกถอนข้อ ๑๔ (๓) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวล
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กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไม่ให้นําความตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ฯ มาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟูองคดีที่ ๒ และ ๒) ให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
ภูเก็ต (โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓) ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
  สํานวนที่สาม ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ได้ครอบครองและ 
ทําประโยชน์ในที่ดินในท้องที่หมู่ที่ ๒ ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่
ประมาณ ๓๐ ไร่ ต่อเนื่องมาจากนาย ด. และนาง ล. (พ่อตาและแม่ยายของผู้ฟูองคดีที่ ๓) 
ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
โดยมิได้แจ้งการครอบครอง  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ได้ยื่น
คําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
และได้ดําเนินการพิสูจน์สิทธิและรังวัดจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้รับแจ้งให้ไปรับโฉนดที่ดิน
ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมา แต่เนื่องจากระหว่างนั้นบริษัท ม. คัดค้าน 
การออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงได้สอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่งว่า 
ผู้ฟูองคดีที่ ๓ มีสิทธิครอบครอง หากบริษัทฯ ไม่พอใจให้ไปฟูองศาล และในที่สุดศาลฎีกา
มีคําพิพากษาให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนี้ตามคําพิพากษา 
ศาลฎีกาที่ ๔๗๖๒/๒๕๓๖ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ จึงได้นําผลของคดีไปขอรับโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗ แต่ได้รับแจ้งด้วยวาจาจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ว่าจะมีกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ห้ามออกโฉนดที่ดินสําหรับที่เกาะที่มิได้แจ้ง
การครอบครอง จึงไม่ออกโฉนดที่ดินให้ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ จึงได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๓ เป็นการ
กระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้มีคําวินิจฉัยว่า การออก
เอกสารสิทธิในที่ดินแก่เอกชนถือเป็นคําสั่งทางปกครอง การไม่ออกโฉนดที่ดินดังกล่าว  
เป็นการกระทําที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ไม่ขัด และถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงให้ยกคําร้องทุกข์ 
แต่เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินที่เกาะและได้ยื่นคําขอ 
นําสํารวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ โดยมิให้นําข้อ ๑๔ (๓) มาใช้บังคับแก่
กรณีผู้ซึ่งได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินสําหรับที่เกาะ และได้ยื่นคําขอหรือนําสํารวจ
รังวัดเพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือโฉนดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แต่จนบัดนี้ก็ยังมิได้ดําเนินการ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
เห็นว่า ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ออกโดยไม่ชอบด้วย
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กฎหมาย เพราะมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ได้กําหนดหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินไว้แล้วว่า ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน
ได้นั้น ต้องไม่ใช่ที่ที่ประชาชนใช้ประโยชนร์่วมกัน ไม่ใช่ที่สงวนหวงห้ามไม่ใช่เขตปุาไม้ถาวร 
ไม่ใช่ที่เขาหรือภูเขา  ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ และต้องเป็น 
ผู้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินเป็นหลักก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ สภาพ
ของที่ดินและคุณสมบัติของผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และมาตรา ๕๙  
มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก็ไม่ได้ให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกกฎกระทรวง 
มาขัดกัน  อีกทั้ง มาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน มิใช่เพ่ือ
ปูองกันการบุกรุกหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดังเหตุผลในการออกกฎกระทรวง  
การปูองกันการบุกรุกที่ดินตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ห้ามมิให้เข้าไปยึดถือ
ครอบครองที่ดินของรัฐก็มีใช้บังคับอยู่แล้ว หากมีผู้ฝุาฝืนก็จะมีโทษจําคุกตามมาตรา ๑๐๘
และมาตรา ๑๐๘ ทวิ การรังวัดออกโฉนดที่ดิน จะต้องพิสูจน์สอบสวนให้ได้ก่อนว่า 
ได้ทําประโยชน์และมิใช่เป็นที่สําหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือที่สงวนหวงห้าม 
สําหรับที่เกาะซึ่งการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีเฉพาะแต่ที่ปุาชายเลน  
ริมทะเลที่น้ําเค็มท่วมถึง มิใช่เพียงเป็นที่เกาะอย่างเดียว การออกกฎกระทรวงห้ามออก
โฉนดที่ดินจึงมิใช่เป็นการปูองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ  นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายที่ดิน 
ก็ไม่ได้ให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ออกกฎกระทรวงมาลบล้างเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พระราชบัญญัติที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ที่ได้ครอบครอง
ทําประโยชน์และยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ให้ย้อนหลังไป
กระทบสิทธิซึง่มมีาก่อนนั้นไม่ได ้ อีกทั้ง รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๙ ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้สิทธิในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ครอบครองมาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ได้ออกมา 
ตัดสิทธิผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินในท้องที่จังหวัดภูเก็ตทําให้สิทธิในทรัพย์สิน
ไม่ ได้รับความคุ้มครองเสมอกับบุคคลในจังหวัดอื่น  ผู้ ฟูองคดีที่  ๓ จึงขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาดังนี้ ๑) ให้เพิกถอนข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไม่ให้นําข้อ ๑๔ (๓) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
และ ๒) ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
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  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้มีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัย ๓ ประเด็น ตามลําดับ ดังนี้  ประเด็นที่หนึ่ง คดีนี้อยู่ในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด
ที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้หรือไม่  เห็นว่า โดยที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามฟูองว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ขึ้นใช้บังคับ ทําให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่รับคําขอออกโฉนดที่ดิน 
ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ผู้ฟูองคดีทั้งสามเห็นว่า
ความในข้อ ๑๔ (๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอน ข้อ ๑๔ (๓)  
หรือไม่ให้นําความตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มาใช้บังคับ 
กับกรณีของผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ กรณีจึงเป็นการฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐออกกฎโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ และเนื่องจากการออกกฎกระทรวงจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ประกอบกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยื่นคําให้การว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ แล้ว  ดังนั้น คําฟูองนี้ 
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดคําบังคับตามคําขอ
ของผู้ฟูองคดีได้ ตามมาตรา ๗๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  สําหรับประเด็นที่สองที่ว่า  การฟูองคดีนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟูองคดี
ปกครองหรือไม่นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่รับคําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการ
เฉพาะรายของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และไม่ดําเนินการออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากมีการ
ออกข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงเป็น 
ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
อันเนื่องมาจากการออกกฎกระทรวงดังกล่าว จึงมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตาม  
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง 
และข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟูองคดีทั้งสามจะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลา
ฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สําหรับกรณีผู้ฟูองคดีที่ ๑ นั้น 
เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งคําสั่งไม่รับคําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการ
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เฉพาะรายให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทราบเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะ 
ที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 
จึงต้องถือว่าผู้ฟูองคดรีู้หรือควรรู้ถงึเหตุแห่งการฟูองคดนีับตั้งแตว่ันที่สิทธขิองผู้ฟูองคดทีี่ ๑ 
ถูกกระทบ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับทราบคําสั่ง 
ไม่รับคําขอออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ ฟูองคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟูองคดีที่  ๑ นําคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการฟูองคดีภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
ส่วนกรณีการยื่นคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ นั้น เห็นว่า เนื่องจากเหตุแห่งการฟูองคดีนี้เกิดขึ้นก่อน 
ศาลปกครองเปิดทําการ และเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้นได้ เมื่อพิจารณาจากคําฟูองและคําขอของผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองแล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ฟูองคดีมิได้ประสงค์ที่จะฟูองเรียกค่าเสียหาย แต่ประสงค์  
จะฟูองในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหาย  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงต้องฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมภายใน
อายุความสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ จะมีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง เพราะต้องห้ามตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ออกคําสั่งปฏิเสธการออก 
โฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเมื่อใด แม้หากจะถือว่าผู้ฟูองคดีทั้งสองทราบการปฏิเสธ  
ไม่ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๓ อย่างเร็วที่สุดในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อนับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ จนถึงวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองนําคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ตามลําดับ 
ก็ยังไม่เกินสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แต่มาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
กําหนดระยะเวลาฟูองคดีต่อศาลปกครองไว้เพียงเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟูองคดี เมื่อนับระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ทราบการปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ คือ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ 
ดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว จนถึงวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง  
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ตามลําดับ ก็จะเป็น



๖๒๙ 

 

 

ระยะเวลาที่เกินกว่าเก้าสิบวัน ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ จึงยื่นฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครอง 
เมื่อพ้นระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แล้ว แต่เนื่องจากการออกกฎกระทรวงดังกล่าว 
มีผลกระทบต่อผู้ขอออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย
ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นจํานวนมาก การฟูองคดีดังกล่าวนี้ 
จึงมีเหตุจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจรับไว้พิจารณาได้
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  ส่วนในประเด็นที่สามที่ว่า  ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า มีปัญหาที่ต้อง
วินิจฉัยในประเด็นนี้รวม ๓ ข้อ คือ (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออก 
ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ หรือไม่ (๒) ข้อ ๑๔ (๓) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึ่งกําหนดห้ามออกโฉนดที่ดินสําหรับที่เกาะ 
ขัดต่อ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไม่ และ (๓) ข้อ ๑๔ (๓) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือไม่  ในปัญหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกข้อ ๑๔ (๓) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ หรือไม่ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รักษาการตาม 
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน มีอํานาจที่จะ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกโฉนดที่ดินสําหรับผู้ที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดิน และผู้ที่รับโอนที่ดิน
ดังกล่าวก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗  
ซึ่งมิได้แจ้งการครอบครองและไม่ดําเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับขณะนั้น  
การออกโฉนดที่ดินซึ่งไม่ได้แจ้งการครอบครองดังกล่าว จึงจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้อํานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ 
แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบมาตรา ๕๖ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพ่ือกําหนดแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการออกใบจอง 
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือ
ดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ แล้ว 
ดังนั้น จึงเป็นการดําเนินการตามที่กฎหมายได้ให้อํานาจไว้โดยชอบแล้ว  ส่วนในปัญหาว่า 
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ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึ่งกําหนดห้ามออกโฉนดที่ดิน
สําหรับที่เกาะ ขัดต่อ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือไม่ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้มาตรา ๑  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะบัญญัติให้ที่ดินหมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลก็ตาม แต่ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง 
ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล มิใช่เป็นพ้ืนที่ดินทั่วไปที่ผู้ใดจะยื่นคําขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพ้ืนที่ดินทั่วไป 
เพราะหากที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน ์เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ แล้ว จะโอนแก่กันมิได้
และห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน  นอกจากนั้น กฎหมายยังได้บัญญัติ
อีกว่าห้ามยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่ ตามนัยมาตรา ๑๓๐๔ มาตรา ๑๓๐๖ และมาตรา ๑๓๐๗ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นได้ว่า หากที่ดินนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินแล้ว รัฐมีอํานาจที่จะสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันได้ สําหรับเกาะที่เกิด
ในทะเลสาบหรือในทางน้ําหรือในเขตน่านน้ําของประเทศก็ดี และท้องทางน้ําที่ตื้นเขินก็ดี 
ย่อมถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๑๓๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หากมิได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว  
รัฐย่อมมีอํานาจที่จะจัดที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วย
กฎหมายได้เช่นเดียวกับที่ดินทั่วไป รัฐจึงมีอํานาจสงวนสิทธิที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
จัดที่ดินดังกล่าวได้ ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่เกาะมาก่อนประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับและไม่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ จึงต้องแจ้งการครอบครอง
ต่อนายอําเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นวันที่
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บังคับตามนัยมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ว่าผู้ครอบครองจะมิได้แจ้งการครอบครองภายในกําหนดและ
ที่ดินนั้นมิได้ตกเป็นของรัฐก็ตาม ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวก็ไม่อาจ
อ้างการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินขึ้นยันรัฐหรือบุคคลผู้ได้สิทธิมาจากการจัด
ที่ดินของรัฐได้  ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่เกาะ รวมทั้งที่ดินทั่วไปที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง
ตามที่กําหนดในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ การที่ข้อ ๑๔ (๓) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กําหนดหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดิน 
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หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นเกาะ ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน์ โฉนดตราจอง  
ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพ่ือการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน 
หรือที่ดินซึ่งได้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว จึงเป็นการใช้อํานาจจัดที่ดินของรัฐ 
แม้ว่าจะมีประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ ยกเลิกความใน
มาตรา ๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งบัญญัติว่า 
ถ้าผู้ครอบครองไม่แจ้งการครอบครองภายในกําหนดให้ถือว่าผู้ครอบครองสละสิทธิ 
การครอบครองที่ดิน รัฐมีอํานาจจัดที่ดินนั้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
และได้เพ่ิมความในมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินว่า  
ให้ผู้ครอบครองที่ดินมาก่อนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน แต่มิได้แจ้งการครอบครองไว้รวมทั้ง
ผู้ครอบครองต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว มีสิทธิขอให้ทางราชการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้ต่อเมื่อมีการเดินสํารวจรังวัดในท้องที่นั้น หรือเมื่อมี  
ความจําเป็นก็อาจขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะรายก็ได้ นั้น 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า รัฐยังคงสงวนสิทธิที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ในที่ดินที่มิได้แจ้งการ
ครอบครองภายในกําหนดดังกล่าว ผู้ครอบครองที่ดินที่มิได้แจ้งการครอบครอง จึงไม่อาจ
อ้างสิทธิตามมาตรา ๕๘ ทวิ หรือมาตรา ๕๙ ทวิ ขึ้นใช้ยันรัฐได้อีก  ดังนั้น สาระสําคัญ 
และเจตนารมณ์ในบทบัญญัติตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 
จึงเป็นการใช้อํานาจจัดที่ดินที่มิได้แจ้งการครอบครองภายในกําหนดตามบทบัญญัติ 
แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน 
  ในปัญหาว่า ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้
บุคคลได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญโดยเสมอกัน นั้น เป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติ
ต่อบุคคลบนพ้ืนฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติ  
ที่ไม่เสมอภาคแก่บุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอย่างเดียวกัน หรือออกหลักเกณฑ์ให้มีผล
ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันในสาระสําคัญที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของ  
แต่ละบุคคล การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กําหนดให้การออกโฉนดที่ดิน
ในที่เกาะใช้บังคับกับกรณีการครอบครองที่ดินที่เกาะ ซึ่งที่ผู้ครอบครองยังมิได้มีหลักฐาน
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แจ้งการครอบครองทุกแห่งเสมอเหมือนกัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ครอบครองรายหนึ่ง
รายใดหรือเกาะหนึ่งเกาะใดเป็นการเฉพาะ กฎกระทรวงดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อหลักความ
เสมอภาคของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ส่วนประเด็นที่ผู้ฟูองคดีอ้างสิทธิในทรัพย์สินของตน
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นั้น เห็นว่า ที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองอยู่นั้น  
เป็นที่ดินซึ่งมิได้แจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แม้ว่าที่ดิน
ดังกล่าวจะมิได้ตกมาเป็นที่ดินของรัฐ แต่การที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่แจ้งการครอบครอง
ภายในกําหนดย่อมมีผลให้ผู้นั้นไม่อาจอ้างการครอบครองขึ้นใช้ยันรัฐได้ ดังที่ได้วินิจฉัย
มาแล้วในเบื้องต้น 
  กล่าวโดยสรุปศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อํานาจออกข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นการใช้อํานาจตามที่
กฎหมายได้ให้อํานาจไว้โดยชอบธรรมและคํานึงถึ งผลประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก  
และไม่ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ดังนั้น บทบัญญัติในข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
ส่วนการที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ในระหว่างดําเนิน
กระบวนการเพ่ือพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ 
มีคดีพิพาทกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน จนมีการนําคดีไปฟูองต่อศาลยุติธรรมและ  
เมื่อคดีถึงที่สุด ศาลพิพากษาให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ชนะคดี มีสิทธิครอบครองที่ดิน
ดีกว่าผู้อื่น จึงได้มีการดําเนินกระบวนการเพ่ือพิจารณาออกโฉนดที่ดินต่อไปตามขั้นตอน 
จนกระทั่งมีการประกาศแจกโฉนดที่ดินแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ แล้ว  ต่อมา 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ โดยบทบัญญัติในข้อ ๑๔ (๓) กําหนดให้ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน
ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามออกโฉนดที่ดินสําหรับที่เกาะ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตจึงมีคําสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย  
แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 
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โดยที่คําขอที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ มีคําขอไม่ให้นําความตามข้อ ๑๔ (๓) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ 
และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง นั้น มีปัญหาว่าเป็นข้อหา 
ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้คําขอนี้จะเกี่ยวพันกับคําขอในข้อหา
ความชอบด้วยกฎหมายของข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ  
และการนํากฎกระทรวงฉบับนี้ไปใช้บังคับแก่กรณีของผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นการใช้บังคับ
ย้อนหลังก็ตาม แต่โดยที่คําฟูองในข้อหาดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับให้ได้ 
ตามมาตรา ๗๒ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คําฟูองในข้อหานี้แยกออกได้จากข้อหาความชอบด้วย
กฎหมายของข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ และประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งให้ส่งคําฟูองในข้อหาดังกล่าวไปยังศาลปกครองชั้นต้น 
ที่คําฟูองในข้อหาดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจ ตามข้อ ๙๙ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือวินิจฉัยว่า บทบัญญัติในข้อ ๑๔ (๓) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ 
จะใช้บังคับย้อนหลังกับกรณีการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายก่อนวันใช้บังคับ
กฎกระทรวง และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดําเนินกระบวนการเพ่ือพิจารณาออกโฉนดที่ดิน 
ตามขั้นตอนโดยชอบ จนกระทั่งมีประกาศแจกโฉนดที่ดินแก่ผู้ยื่นคําขอแล้วหรือไม่ต่อไป 
  พิพากษายกฟูองคดีของผู้ฟูองคดีที่ ๑ และยกฟูองคดีของผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ในข้อหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายดําริ วัฒนสิงหะ  
นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๑๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท บราโว อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั               ผู้ฟูองคด ี

กรมสรรพสามิต  ท่ี ๑ 
กระทรวงการคลัง  ท่ี ๒                  ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๑๑ (๒) และมาตรา ๔๒  
     วรรคหนึ่ง) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
     (มาตรา ๗) 

 พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐๑ 
     วรรคหนึ่ง) 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.  
     ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบ 
     อุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.  
     ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบ 
     อุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ 

 แม้ว่าการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ จะมีหลักการและเหตุผลในการออกกฎกระทรวง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ซ้ าซ้อน โดยน าจ านวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับวัตถุดิบ 
หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมาหักออกจากจ านวนเงินภาษีที่ต้องเสียส าหรับการขาย
สินค้าได้ก็ตาม แต่การก าหนดวันบังคับใช้กฎกระทรวงของทั้ง ๒ ฉบับ มีเหตุที่ท าให้ 
วันบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน คือ การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้เสียภาษีน าเข้าวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องไฟฟูาประเภทเครื่องปรับอากาศ และ
รถจักรยานยนต์ น้ัน ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๗ 
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สิงหาคม ๒๕๔๐ ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่ในขั้นตอนการน าเข้าวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ส่วนการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ น้ัน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
น าเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบตเตอรี่ คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๐ ถึงวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เป็นช่วงระยะเวลานานถึงหน่ึงปีห้าเดือนเศษ  
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากพอที่จะท าให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
แบตเตอรี่น าการผลิตทั้งหมดรวมทั้งภาษีน าเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต
สินค้าแบตเตอรี่มาค านวณเป็นราคาสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเรียบร้อยแล้ว ภาระภาษีของ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าวย่อมถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภคแล้ว หากก าหนดให้
กฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปเป็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
ย่อมจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ ได้รับภาระภาษีแทนผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคและเกิดความเสียหายแก่รัฐ  ดังน้ัน การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ จึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้นําเข้าแบตเตอรี่ชนิดก้อนซึ่งต้องเสียภาษี
สรรพสามิตในอัตราร้อยละ ๑๐ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทสินค้าตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  
ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ ฟูองคดีนั้น ผู้ ฟูองคดีได้ เสียภาษีสรรพสามิตในอัตราดังกล่าวในขณะนําเข้า  
ณ ด่านศุลกากรแล้ว จากนั้น ผู้ฟูองคดีได้นําแบตเตอรี่มาเรียงต่อให้ครบวงจร โดยมีกล่อง
พลาสติกหุ้มเพ่ือปูองกันการลัดวงจร ซึ่งแบตเตอรี่ดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นแบตเตอรี่
เช่นเดิม มิได้แปรรูปหรือเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าใหม่ การกระทําดังกล่าวมิใช่เป็นการ
ประกอบหรือทําการอย่างใดอย่างหนึง่ใหม้ีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จึงมิใช่การผลิต
ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบวา่การทําธรุกจิของผู้ฟูองคดมีีลักษณะเปน็การผลิตสินคา้แบตเตอรี่ 
จึงต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสินค้าที่ขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ด้วย ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่า การเก็บภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเสียภาษีซ้ําซ้อน  
จึงมีหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
ขอให้ยกเลิกเพิกถอนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ ฟูองคดีทราบในทํานองเดียวกันว่า การที่ 
ผู้ฟูองคดีได้มีการนําแบตเตอรี่มาต่อให้ครบวงจรและมีกล่องพลาสติกหุ้มถือว่าเป็นการ
ประกอบสินค้าชนิดใหม่ ผู้ฟูองคดีจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตจากราคาขาย  
ณ โรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งผู้ฟูองคดีสามารถขอลดหย่อนภาษีที่เสีย ไปแล้วในขณะที่ 
นําสินค้าเข้ามาได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
จะขอลดหย่อนภาษีได้ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป  อย่างไรก็ดี สําหรับกรณีของผู้ฟูองคดีนั้น 
กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
จึงไม่มีผลย้อนหลัง ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการวินิจฉัยดังกล่าวไม่เป็นธรรม เนื่องจากในขณะที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔๐ มีผลย้อนหลังให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ทําให้รถจักรยานยนต์
เป็นสินค้าที่สามารถนําภาษีสรรพสามิตของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ 
ที่เคยเสียขณะนําเข้ามาขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ แต่กรณีของผู้ฟูองคดีกลับไม่อาจ
นํากฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาใช้ขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวไม่มีผล
ย้อนหลัง ผู้ฟูองคดีจึงยื่นคําคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตและยื่นคําขอทุ เลา 
การชําระภาษีสรรพสามิต แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการวินิจฉัยโดยยืนยันตาม 
การประเมินภาษีสรรพสามิตเดิม ผู้ฟูองคดีจึงยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๙ แห่ง พ.ร.บ. พิกัดอัตราสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗  
โดยขอให้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ มีผลย้อนหลังเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีสามารถ
นําภาษีสรรพสามิตที่เคยชําระ ณ ด่านศุลกากรมาหักลดหย่อนได้ พร้อมทั้งยื่นขอทุเลา  
การชําระภาษีสรรพสามิตด้วย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยก
อุทธรณ์คําคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่า กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันกําหนดขึ้นใช้บังคับเช่นเดียวกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ นั้น มีบางส่วนที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรม ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการชําระภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้า
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แบตเตอรี่ของผู้ฟูองคดีและผู้ประกอบการอื่น เพราะในขณะที่ภาษีสรรพสามิตสําหรับ
สินค้าแบตเตอรี่ของผู้ฟูองคดีไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีย้อนหลังได้ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ สินค้าที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ของผู้ประกอบกิจการอื่น
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กลับสามารถขอลดหย่อนภาษีย้อนหลังได้ 
ทําให้ผู้ฟูองคดีเห็นว่า หากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่นเดียวกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
ก็จะมีผลทําให้ภาษีสรรพสามิตที่ผู้ฟูองคดถีูกเรียกเกบ็ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นภาษีสรรพสามิตที่ผู้ฟูองคดีสามารถนําภาษี
สรรพสามิตที่ผู้ฟูองคดีเสียในขณะนําเข้า ณ ด่านศุลกากร มาขอลดหย่อนได้  จึงนําคดีมา
ฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ บางส่วน โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ คือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  
เป็นต้นไป  นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับชําระภาษี
สรรพสามิตที่จะต้องเสียดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าศาลมีคําพิพากษาด้วย เพราะการที่ผู้ฟูองคดี
ต้องชําระภาษีสรรพสามิตดังกล่าว จะทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เนื่องจากผู้ฟูองคดีไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องเสียภาษี
ซ้ําซ้อนในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมิได้มีการคิดคํานวณค่าภาษีสรรพสามิตเพ่ิมเติมรวมเข้าไป
ในราคาสินค้าทําให้ผู้ฟูองคดีต้องขาดทุน และหากผู้ฟูองคดีต้องถูกบังคับคดีเพ่ือนํา
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดชําระค่าภาษีสรรพสามิตที่ต้องเสียซ้ําซ้อน ผู้ฟูองคดีก็จะขาด
เงินทุนหมุนเวียนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการประกอบธุรกิจของผู้ฟูองคดีจนถึง
ขั้นต้องปิดกิจการได้  ทั้งนี้ แม้ว่าในที่สุดศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ บางส่วนตามคําขอของผู้ฟูองคดี แต่ผลของคดี 
ก็จะไม่มีประโยชน์กับผู้ฟูองคดีอีกต่อไป เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบังคับคดี 
ซึ่งทําให้ผู้ฟูองคดีต้องหยุดและปิดกิจการไปนั้น ไม่สามารถทําให้ผู้ฟูองคดีเปิดดําเนิน
กิจการใหม่ได้ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัย ดังนี้  ประเด็นที่หนึ่ง คดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
หรือไม่ เห็นว่า โดยที่มาตรา ๑๑ (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 
ให้ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบ  
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ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งโดยทั่วไปกฎหมายจะกําหนดไว้แต่เพียงว่า การออกกฎกระทรวง 
เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยไม่ได้บัญญัติและไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไว้ก็ตาม แต่ก่อนที่รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวง
จะต้องส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวไปใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและปฏิบัติ
สืบทอดกันตลอดมา จึงพอถือได้ว่าได้มีกฎหมายจารีตประเพณีกําหนดให้การออก
กฎกระทรวง กฎทบวง หรือกฎอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากฎกระทรวง จะต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว  ดังนั้น การฟูองคดีที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองในฐานะหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเป็นกฎที่ออกโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกมาใช้บังคับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน ขอให้
แก้ไขหรือเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว จึงเป็นการฟูองคดีปกครองตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
มิใช่เป็นการฟูองตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี
อากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลภาษีอากรกลาง
แต่อย่างใดไม่ และเมื่อกฎหมายบัญญัติให้ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด
กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ในฐานะเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้รับผิดชอบในการออกกฎกระทรวง
ดังกล่าวข้างต้น การออกกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ฟูองคดีและเป็นผลทําให้ 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้  ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  ประเด็นที่สอง การออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
จะขอลดหย่อนภาษีได้ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป โดยไม่ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ซึ่งเป็นวันออกพระราชกฤษฎีกาให้สินค้าของผู้ฟูองคดีต้องเสียภาษีสรรพสามิตดังเช่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
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๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได ้ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  เห็นว่า การออกกฎกระทรวงว่าด้วยสินค้า 
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษี เพ่ือกําหนดให้สินค้าประเภทใดเป็นสินค้า  
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๒๗  ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีอํานาจดุลพินิจที่จะกําหนด 
วันใช้บังคับกฎกระทรวงได้ว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคต  
ถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลของการออก
กฎกระทรวง และเพ่ือการใช้บังคับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การที่ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใดประสงค์จะขอลดหย่อนภาษีสําหรับสินค้าที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับ
สินค้าที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตมาหักออกจากจํานวนเงินภาษี  
ที่ต้องเสียภาษีสําหรับสินค้านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีได้กาํหนดรายการสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ รวม ๒ รายการ คือ 
น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน และรถยนต์ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป และได้มีการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ฯ ครั้งแรก
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กําหนดรายการสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
จะขอลดหย่อนภาษีได้อีก ๒ รายการ คือ เครื่องไฟฟูาประเภทเครื่องปรับอากาศ และ
รถจักรยานยนต์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ แต่มีผล
ใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเสียภาษีนําเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเครื่องไฟฟูาประเภท
เครื่องปรับอากาศและรถจักรยานยนต์  ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ. ๒๕๓๔)ฯ ครั้งที่สอง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ กําหนดรายการ
สินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้อีก ๑ รายการ คือ แบตเตอรี่ มีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ แม้ว่าการออกกฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๐  
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ จะมีหลักการและเหตุผล 
ในการออกกฎกระทรวง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อน เพ่ือให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าเครื่องไฟฟูาประเภทเครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์และ
แบตเตอรี่มีสิทธิลดหย่อนภาษี โดยนําจํานวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับวัตถุดิบหรือ
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ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมาหักออกจากจํานวนเงินภาษีท่ีต้องเสียสําหรับการขายสินค้า
ดังกล่าวได้ก็ตาม แต่การกําหนดวันบังคับใช้กฎกระทรวงของทั้ง ๒ ฉบับ มีเหตุที่ทําให้วัน
บังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน คือ การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้เสียภาษีนําเข้าวัตถุดิบ 
หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องไฟฟูาประเภทเครื่องปรับอากาศ และ
รถจักรยานยนต์ นั้น ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นช่วงระยะเวลาเพียงประมาณสามเดือน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงระยะเวลา 
ที่อยู่ในขั้นตอนการนําเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ส่วนการออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ นั้น 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนําเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าแบตเตอรี่ คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑
(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ใช้บังคับ คือ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เป็นช่วงระยะเวลานานถึงหนึ่งปี 
ห้าเดือนเศษ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากพอที่จะทําให้ผู้มีอาชีพในการประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าแบตเตอรี่โดยทั่วดําเนินการผลิตสินค้าแบตเตอรี่และจําหน่ายไปยัง
ผู้บริโภคแล้ว โดยในการจําหน่ายสินค้านั้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแบตเตอรี่
ย่อมนําการผลิตทั้งหมดรวมทั้งภาษีนําเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
แบตเตอรี่มาคํานวณเป็นราคาสินค้าเพ่ือจําหน่ายเรียบร้อยแล้ว ภาษีนํา เข้าวัตถุดิบและ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบตเตอรี่จึงย่อมเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นด้วย 
เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ได้จําหน่ายสินค้าไป ภาระภาษีของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมดังกล่าวย่อมถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภคแล้ว หากกําหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปเป็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ย่อมจะทําให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ได้รับภาระภาษีแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม และกลับทําให้  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินคา้แบตเตอรีไ่ดป้ระโยชนจ์ากการนาํเงนิภาษีที่ได้เสียไปแล้ว
สําหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่มาหักออกจากจํานวนเงินภาษี 
ที่ต้องเสียสําหรับสินค้าดังกล่าว โดยรัฐต้องรับภาระนําเงินซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชน
มาจ่ายคืนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําให้การบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและเกิดความเสียหายแก่รัฐ 
การที่ผู้ฟูองคดีซึ่งมีอาชีพในการประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแบตเตอรี่รายหนึ่งอ้างว่า
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ไม่ได้ผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภค จึงไม่อาจรับฟังเพ่ือเป็นเหตุให้กําหนดวันบังคับใช้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ย้อนหลังในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้ 
ดังนั้น การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๔๑ จึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
  พิพากษายกฟูอง 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายภูสิทธิ์  เหลืองเรืองทิพย์           ผู้ฟูองคด ี

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ท่ี ๑ 
  กรมสรรพากร  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๗๗/๕) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 

     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.  

     ๒๕๒๘ (มาตรา ๗) 

  แม้การที่ผู้ฟูองคดีจะมีสิทธิฟูองคดีน้ีต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นการพิจารณาของ 
ศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมที่พิพาท อันท าให้
เหตุอันเป็นข้ออ้างในการฟูองคดีของผู้ฟูองคดีหมดสิ้นไปแล้ว ศาลปกครองจึงไม่ต้อง 
ออกค าบังคับตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่มีประโยชน์ที่จะ
พิจารณาคดี น้ีต่อไป ส่วนข้ออุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า กิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ 
มีลักษณะเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม น้ัน  
การที่จะวินิจฉัยว่ากิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ เป็นกิจการที่อยู่ ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ น้ัน เป็นอ านาจของอธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา ๗๗/๕  
แห่งประมวลรัษฎากรและศาลภาษีอากร ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามล าดับ มิใช่เป็นอ านาจของศาลปกครอง
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ใช้บริการทางพิเศษซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จัดให้มีขึ้นตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ 
โดยผู้ฟูองคดีได้ชําระค่าผ่านทางเพ่ือใช้ทางพิเศษมาตั้งแต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เปิดให้บริการ
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โดยไม่เคยต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้ไปจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมเติมจากค่าผ่านทางที่ผู้ฟูองคดีและผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ชําระอยู่แต่เดิมตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําดังกล่าว 
เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีอํานาจเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมเติมจากค่าผ่านทาง เพราะการจัดให้ใช้ทางพิเศษของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
กล่าวคือ กิจการทางพิเศษเป็นกิจการที่แสวงหาประโยชน์จากการให้ใช้อสังหาริมทรัพย์  
ซึ่งปลูกสร้างลงบนที่ดิน  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีและผู้ใช้ทางพิเศษ  นอกจากนี้ 
การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการที่จะเรียกเก็บค่าผ่านทางเพ่ิมขึ้นนั้น ตามกฎหมาย
จะต้องเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขออนุมัติและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาก่อน แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้ฟูองคดี
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยุติการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาเป็นต้นไป และเพิกถอนมติที่ประชุม 
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ให้เรียกเก็บค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า   คดีนี้มีเนื้อหาแห่งคดีที่ศาล 
ต้องวินิจฉัยแบ่งออกเป็น ๒ ข้อหา คือ ข้อหาแรก การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขอจดทะเบียน
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ รับจดทะเบียนให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เป็นการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายดังข้ออ้างในคําฟูองของผู้ถูกฟูองคดีหรือไม่   
ข้อหาที่สอง การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษในอัตราที่เพ่ิมขึ้นกว่าที่เคยเก็บ 
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยอ้างว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอันชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาให้ยกฟูองในข้อหาที่หนึ่งและ
จําหน่ายคดีในข้อหาที่สองออกจากสารบบความ 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ข้อหาแรก ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขอจดทะเบียน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ รับจดทะเบียนให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพ่ิม มิใช่การกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายและพิพากษา  
ยกฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหานี้ นั้น ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว โดยเห็นว่า 
กิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีลักษณะเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ต้องเสีย
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ภาษีมูลค่าเพ่ิม การที่จะพิจารณาว่ากิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ เข้าข่ายต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่นั้น ไม่อาจพิเคราะห์แต่เพียงว่ากิจการดังกล่าวไม่เป็นกิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลรัษฎากร แต่จะต้องพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากรที่เป็นธรรมและไม่ซ้ําซ้อน เมื่อกิจการ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 
เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ใช้ทางด่วนมากขึ้น  นอกจากนี้ ก่อนที่ประเทศไทย 
จะนําระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทนภาษีการค้า กิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็มิได้อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีการค้าแต่อย่างใด  ดังนั้น เมื่อนําภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทนภาษีการค้า 
กิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่อยู่ในบังคับตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไปจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มและผลักภาระมาให้ประชาชนผู้ใช้ทางจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อหาที่สอง กรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษในอัตราที่เพ่ิมขึ้นกว่าที่เคยเก็บ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยอ้างว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งศาลปกครอง
ชั้นต้นพิพากษาว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
แต่ยังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นค่าผ่านทาง 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เพ่ิมขึ้น 
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และลดอัตราค่าผ่านทางลงเท่ากับจํานวนที่เก็บเพ่ิมขึ้น 
เมื่อวันที่ดังกล่าวแล้ว ทําให้เหตุอันเป็นข้ออ้างในการฟูองคดีของผู้ฟูองคดีหมดไป 
ศาลจึงไม่จําต้องออกคําบังคับและกรณีไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีในข้อหานี้อีก
ต่อไป โดยพิพากษาจําหน่ายคดีในข้อหานี้ออกจากสารบบความ นั้น ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย
กับคําวินิจฉัยดังกล่าว โดยเห็นว่า เมื่อเหตุของการวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาแรก 
เรื่อง การเข้าจดทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิมของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ยังไม่ชอบ  ดังนั้น เหตุอันเป็น
ข้ออ้างในการฟูองคดีของผู้ฟูองคดีจึงยังไม่หมดสิ้นไป  นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ลดอัตราค่าผ่านทางลง เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขึ้นค่าผ่านทางในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยังคง
เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ศาลปกครองจะต้องวินิจฉัยว่ากระบวนการขึ้นค่าผ่านทางพิเศษ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ หรือไม่ เห็นว่า กรณีที่ผู้ฟูองคดีขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้
ยกเลิกการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
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โดยอ้างว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการใช้ทางพิเศษจากผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นการพิจารณาของศาลปกครอง
ชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าว อันทําให้เหตุอันเป็นข้ออ้าง
ในการฟูองคดีของผู้ฟูองคดีหมดสิ้นไปแล้ว ศาลปกครองจึงไม่ต้องออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีนี้ต่อไป  ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดี
อุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า กิจการของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ มีลักษณะเป็นการให้บริการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม นั้น เห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่ากิจการของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ นั้น เป็นอํานาจ 
ของอธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา ๗๗/๕ แห่งประมวลรัษฎากรและศาลภาษีอากร 
ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
ตามลําดับ มิใช่เป็นอํานาจของศาลปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นไม่รับคําฟูองไว้
พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) 

  นางราตรี  บรบิูรณ ์            ผู้ฟูองคด ี

  องค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๘ 
     มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม) 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓  

     วรรคสอง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๗) 
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของ 

     เจ้าหน้าที่ที่ ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  
     ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของ 
     เจ้าหน้าที่ที่ ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
     ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

  เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติมาตั้ งแต่ต้นแล้วว่า  ความเสียหาย 
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดีมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่มีอ านาจเรียกให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีสั่งให้ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นการ
กระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อบทบัญญัติใน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือเป็นการกระท าที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและ
ร้ายแรง ในทางกฎหมายจึงถือเสมือนว่าไม่มีการออกค าสั่งทางปกครอง ศาลปกครอง 
จึงไม่จ าต้องเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว เพราะค าสั่งน้ันย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอยู่ในตัว 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เดิมผู้ฟูองคดีรับราชการที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
ผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ต่อมา ได้โอนมารับราชการที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างที่ผู้ฟูองคดีรับราชการ  
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลผาจุกนั้น ผู้ถูกฟูองคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพิจารณาความรับผิดตามข้อเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ 
กรณีผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ขาดความละเอียดรอบคอบในการ
จัดทําเอกสารสอบราคาและสัญญาจ้าง ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลผาจุกเสียประโยชน์
ในการก่อสร้างถนนจํานวน ๓ สาย เป็นเงิน ๖๘,๙๖๐ บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเห็นว่า ผู้ฟูองคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๔ คน จะต้องร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในฐานะลูกหนี้ร่วม ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการคํานวณเนื้องาน 
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก ซึ่งมีหน้าที่ประมาณการ
ก่อสร้าง ความเสียหายดังกล่าวเกดิขึ้นเนื่องจากหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผาจุก ขาดความละเอียดรอบคอบในการคํานวณเนื้องานก่อสร้าง การที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ้งให้ผู้ฟูองคดีร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในฐานะลูกหนี้ร่วมนั้น
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดี เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้ปฏิบัติในฐานะข้าราชการที่ขาดประสบการณ์
ขาดความละเอียดรอบคอบ มิได้มีเจตนาทุจริตที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
แต่อย่างใด และการพิจารณาความผิดของผู้ฟูองคดีต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคสี่ ที่มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วม 
มาใช้บังคับ  ขอให้ศาลพิพากษาว่า ผู้ฟูองคดีควรรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ถูกฟูองคดี
เป็นจํานวนเท่าใด 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ท่ีแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเบี้ย ซึ่งผู้ฟูองคดีปฏิบัติราชการอยู่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ฟูองคดี  
ร่วมรับผิดชดใช้เงินจํานวน ๗๑,๓๕๘.๒๐ บาท คืนให้ผู้ถูกฟูองคดีภายใน ๔๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ที่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ส่งสํานวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีเห็นว่าเป็นการประมาท
เลินเล่อไม่ร้ายแรง และเป็นการปูองกันความเสียหายจากการขาดอายุความฟูองคดี  
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ที่กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี  
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ทั้งการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายนี้ผู้ถูกฟูองคดีได้เรียกให้ผู้ต้องรับผิดทั้ง ๔ คน ชําระเป็น
รายบุคคล มิได้เรียกจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยสิ้นเชิงอย่างลูกหนี้ร่วม ซึ่งนาย ส. และ
นาย น. ได้ทําสัญญารับสภาพหนี้แล้วคนละ ๑๗,๘๔๐ บาท ส่วนผู้ฟูองคดีและนาย ร. 
ยังมิได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟูองคดี  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ถูกต้องและ
เป็นธรรม โดยแจ้งว่าผู้ฟูองคดีต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นจํานวนเท่าใด 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง 
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟูองคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี  
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ หรือไม่ เห็นว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟูองคดีได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
มีบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินจํานวน ๗๑,๓๕๘.๒๐ บาท คือ นาย ส. อดีตประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก นาย ร. อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผาจุก นาย น. อดีตหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก และผู้ฟูองคดีซึ่งในขณะนั้น
ดํารงตําแหนง่หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก โดยผู้ถูกฟูองคดีเห็นชอบด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่  ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในปัจจุบันของผู้ฟูองคดี เพ่ือให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้เงิน
คืนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีร่วมกับบุคคลดังกล่าว เป็นเงิน ๗๑,๓๕๘.๒๐ บาท หลังจากที่ผู้ฟูองคดี
รับทราบคําสั่งให้ชดใช้เงินของผู้ถูกฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แล้ว ผู้ฟูองคดี 
ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยมิได้ 
อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีแต่อย่างใด  ต่อมา นาย ส. และนาย น.  ได้ทําสัญญารับสภาพหนี้ไว้กับ 
ผู้ถูกฟูองคดี โดยนาย ส. ทําสัญญารับสภาพหนี้ จํานวน ๑๗,๘๓๙.๕๕ บาท เมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๔ กําหนดผ่อนชําระเป็นรายเดอืน อัตราเดือนละ ๑,๔๘๖.๖๓ บาท เริ่มตั้งแตว่ันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ส่วนนาย น. ทําสัญญารับสภาพหนี้ จํานวน ๑๗,๘๔๐ บาท กําหนดผ่อน
ชําระเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่สัญญา
สภาพหนี้มิได้กรอกข้อความว่าทําสัญญาในวันใด เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ฟูองคดีเมื่อครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปว่า จํานวนเงินที่ผู้ฟูองคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี
จํานวนทั้งสิ้น ๗๑,๓๕๘.๒๐ บาท นั้น เกิดจากผู้ฟูองคดกีําหนดค่าปรับผู้รับจ้างต่ํากว่าข้อกําหนด
ในประกาศสอบราคาตามโครงการที่ ๒ ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๖ ตําบลผาจุก เป็นเวลา  
๑๔ วัน ๆ ละ ๑๗๑.๓๐ บาท เป็นเงิน ๒,๓๙๘.๒๐ บาท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า 



๖๔๙ 

 

 

สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟูองคดีกับพวก อันเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง  นอกจากนั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีก็ได้ยืนยันไว้ในอุทธรณ์ซึ่งยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การกระทําของผู้ฟูองคดี 
กับพวกเป็นการประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง อันเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟูองคดีรับฟังเป็นที่ยุติ 
มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าความเสียหายของผู้ถูกฟูองคดีมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรงของผู้ฟูองคดี และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ไม่เปิดช่องให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้ดุลพินิจหรือตีความข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อให้ 
ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีได้อีก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดีมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่มีอํานาจเรียกให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีแจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
กับพวกชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีถือเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ เห็นว่า แม้ว่าคําสั่ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีกับพวกชดใช้เงินจะมีมูลมาจากการกระทําละเมิดก็ตาม  
แต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดให้อํานาจหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีกับพวกชดใช้เงินดังกล่าวได้ 
โดยไม่ต้องนําคดีไปฟูองต่อศาล ประกอบกับมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ได้ยืนยันไว้ด้วยว่าคําสั่งที่กําหนดให้ผู้ใดชําระเงินเป็นคําสั่ง 
ทางปกครอง ซึ่งการที่ผู้ถูกฟูองคดีจะออกคําสั่งให้ชดใช้เงินจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญที่กฎหมายต้องการ คือ ผู้ฟูองคดีจะต้องกระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่และการกระทําละเมิดนั้นต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงจะทําให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีมีอํานาจออกคําสั่งให้ชดใช้เงินได้ เมื่อคําสั่งให้ชดใช้เงินของผู้ถูกฟูองคดีเป็นคําสั่ง
ทางปกครอง หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีต้อง
อุทธรณ์ต่อผู้ทําคาํสั่งนัน้ เพราะเป็นคาํสั่งทางปกครองที่ไม่ไดอ้อกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ คู่กรณีต้องอุทธรณ์คําสั่ง 
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งคําสั่งดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แต่ถ้ามีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กําหนดในกฎหมายแล้ว 
ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายนั้นตามนัยมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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  จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีสั่งให้ผู้ฟูองคดีต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทําโดยไม่มีอํานาจ และขัดต่อบทบัญญัติใน พ.ร.บ. ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างชัดแจ้ง ผู้ฟูองคดีต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
ก่อนนําเรื่องไปร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือไม่ และศาลปกครองจําต้อง 
เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวเสมอไปหรือไม่ เห็นว่า เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ กําหนดไว้ 
อย่างชัดแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเฉพาะเมื่อตนจงใจกระทําให้เกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายต้องการ  
นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นกรณี 
การกระทําละเมิดที่เกิดจากเหตุทั่วไปและมีจํานวนเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟูองคดีมิได้
รายงานกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบก่อนตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของฝุายบริหารที่กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีต้องปฏิบัติ  
แม้ต่อมาจะได้มีการแก้ไขจํานวนเงินค่าเสียหายที่กําหนดให้รายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยแก้ไขจากจํานวนเงินตั้งแต่ 
๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม ก็มิได้มีผลลบล้างการกระทําของผู้ถูกฟูองคดี 
ที่ฝุาฝืนหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้เงินตามหนังสือดังกล่าว จึงเป็นการกระทําที่มีลักษณะ 
ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ในทางกฎหมายจึงถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําสั่งทางปกครอง  
ดังนั้น เมื่อถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําสั่งทางปกครอง ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนร้องทุกข์ เมื่อเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว
ได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้  อย่างไรก็ตาม  
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของคู่กรณี
เกี่ยวกับลักษณะทางกฎหมายของคําสั่งให้ชดใช้เงินของหน่วยงานของรัฐ เพราะเป็นปัญหา 
ท่ีศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าคําสั่งนั้นเป็นคําสั่งที่ถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําสั่งทางปกครอง
เช่นเดียวกับคดีนี้หรือไม่ คู่กรณีจึงชอบที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งตามขั้นตอน 
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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หรือที่กฎหมายอื่นกําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะกอ่น เมื่อได้วินิจฉัยไว้ขา้งตน้แล้วว่าคําสั่งที่ผู้ถูกฟูองคดี
สั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้เงินมีลักษณะที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ซึ่งถือเสมือนว่า 
ไม่มีการออกคําสั่งทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่จําต้องเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว เพราะคําสั่งนั้น
ย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอยู่ในตัว 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นไม่เพิกถอนคําสั่ง 
ของผู้ถูกฟูองคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพราะในทางกฎหมายถือเสมือนว่า
ไม่มีการออกคําสั่งทางปกครอง และให้ผู้ถูกฟูองคดีระงับการกระทําเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีชดใช้เงิน
แก่ผู้ถูกฟูองคดี 
  องค์คณะ  นายโภคิน พลกุล  นายพีระพล เชาวน์ศิริ   นายธงชัย ลําดับวงศ์  
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายนนทพล  นิ่มสมบุญ            ผู้ฟูองคด ี

  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓  
     (มาตรา ๑๐) 

 พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๙ 
      วรรคหนึ่ง) 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.  

     ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔) 
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๔) 
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๗ 

     และมาตรา ๑๑๒) 
 กฎ ก.พ. ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 

     ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่ ง 
     พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ ๓ (๒)) 

 กฎ ก.พ. ฉบับที่  ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
     ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวน 
     พิจารณา (ข้อ ๓) 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงาน 
     บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๔ ข้อ ๗ และข้อ ๘) 

  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินน้ัน
เมื่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานทางวินัยของข้าราชการส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินไว้ จึงต้องน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย 
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ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ ของ
ระเบียบดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยกรณีที่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนน้ัน ต้องน า กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้
บังคับโดยอนุโลม การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีค าสั่งแต่งตั้งให้พลเอก ธ. ต าแหน่งปลัดกระทรวง
กลาโหมซึ่งมิใช่ข้าราชการฝุายพลเรือน และมิได้เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นข้าราชการระดับ ๑๑ ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๗ และข้อ ๘  
ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกอบข้อ ๓ ของกฎดังกล่าว 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๗๔ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี และมีคําสั่ง ที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และ
คําสั่งที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ สั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการระหว่าง 
การสอบสวน ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งทั้งสี่คําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เนื่องจาก 
เป็นคําสั่งที่กระทําโดยปราศจากอํานาจ เพราะผู้ถูกฟูองคดีมีอํานาจบรรจุและแต่งตั้ง
เฉพาะตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าเท่านั้น ผู้ฟูองคดีมิได้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่อาจอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสั่ง
ให้ผู้ฟูองคดีพักราชการได้ ทั้งการแต่งตั้งให้พลเอก ธีรเดช มีเพียร ปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานกรรมการสอบสวนนั้น พลเอก ธ. ไม่ใช่ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และไม่ใช่ข้าราชการฝุายพลเรือน  นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟูองคดีและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟูองคดี
เป็นกรรมการสอบสวน จึงขัดต่อกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา เมื่อการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่อาจยกเป็นเหตุในการสั่งให้  
ผู้ฟูองคดีพักราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนํามาอ้างเป็นเหตุในการสั่งให้
ผู้ฟูองคดีพักราชการมีเจตนากลั่นแกล้งเพ่ือให้ชีวิตราชการของผู้ฟูองคดีมัวหมอง เพ่ือตัด
โอกาสผู้ฟูองคดีที่จะได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ฟูองคดี
ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ก.ตง.) ว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟูองคดีโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้คัดค้านมิให้  
ผู้ถูกฟูองคดีเข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี เพราะผู้ถูกฟูองคดีเป็นผู้ออก
คําสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์และมีส่วนได้เสียในเรื่องร้องทุกข์ แต่ผู้ถูกฟูองคดียังคง
เข้าร่วมประชุมจน ก.ตง. มีคําวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์  ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่คําสั่งดังกล่าว 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาและมีคําบังคับให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี
ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี และให้ผู้ฟูองคดีพักราชการ ตามคําสั่ง 
ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ คําสั่งที่ ๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ คําสั่ง ที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าวเป็นต้นไป 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ๑. ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่ง  
ที่ ๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ที่แต่งตั้ง พลเอก ธ. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานกรรมการสอบสวน เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ผู้ถูกฟูองคดีไม่เห็นพ้องด้วย
ด้วยเหตุผลดังนี้ ๑.๑ พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘
กําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ดังนั้น 
นับแต่ข้าราชการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนโอนไปเป็น
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมิใช่ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการ 
ฝุายพลเรือนอีกต่อไป ๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ กําหนดไว้ว่า การใดมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นํากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. 
และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิใช่ข้าราชการพลเรือนหรือ
ข้าราชการฝุายพลเรือน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งสองคําสั่งดังกล่าว 
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จึงไม่จําต้องนํากฎ ก.พ. มาใช้ทั้งหมด แต่นํามาใช้โดยแก้ไขในรายละเอียดตามควรแก่กรณี 
โดยมีหลักการให้ความยุติธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นนํากฎก.พ. 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ข้อ ๓ มาวินิจฉัยในคดีนี้ทั้งหมด จึงไม่ชอบ และที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นวินิจฉัยว่า พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้แยกระเบียบ
บริหารราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหารออกจากระเบียบบริหารข้าราชการฝุายพลเรือน  
ดังนั้น ระเบียบข้าราชการฝุายพลเรือนและวินัยข้าราชการฝุายพลเรือนย่อมแตกต่างจาก
ระเบียบบริหารราชการทหารและวินัยข้าราชการทหาร บุคคลที่จะมาทําหน้าที่เป็น
กรรมการสอบสวนข้าราชการฝุายพลเรือนจึงควรเป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งหน้าที่เป็น
ข้าราชการฝุายพลเรือน นั้น เป็นการแยกข้าราชการฝุายทหารและข้าราชการฝุายพลเรือน
เท่านั้น ซึ่งในทางกฎหมายมีทั้งข้าราชการฝุายตุลาการข้าราชการฝุายอัยการ ข้าราชการ
ฝุายการเมือง ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และอื่น ๆ ซึ่งมีวินัยต่างไปจาก
ข้าราชการพลเรือน มิใช่มีเพียงสองฝุาย คือ ข้าราชการทหารและข้าราชการฝุายพลเรือน 
หากถือว่าข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้าราชการฝุายพลเรือน แล้วนํา  
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ข้อ ๓ มาใช้ทั้งหมดดังที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย 
หากข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดต้องถูกสอบสวนทางวินัยสํานักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่อาจตั้ งข้าราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นกรรมการสอบสวนข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้นั้นได้ เพราะจะขัดกับ 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ ข้อ ๓ ที่กําหนดให้ผู้เป็นกรรมการสอบสวน 
เป็นข้าราชการฝุายพลเรือนเท่านั้น และหากถือว่าข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นข้าราชการฝุายพลเรือน ก็จะมีผลกระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระ
ตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งจะทําให้การสอบสวนทางวินัยข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการสอบสวนได้รับการแต่งตั้งจากข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดที่ผ่านมาใช้ไม่ได้เลย  ๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ วรรคสอง ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  
โดยกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่อาจแต่งตั้ง
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ ง เป็นประธานการสอบสวนทางวินัยด้วยก็ ได้ 
ซึ่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ได้กําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ใน (๑) ถึง (๕) โดยคุณสมบัติตาม (๒) หรือ (๕) กรรมการ
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ดังกล่าวอาจไม่เคยรับราชการหรือทราบเรื่องเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ ไม่ว่าวินั ย 
ของข้าราชการฝุายพลเรือนหรือฝุายทหาร หรืออาจไม่เคยดําเนินการทางวินัยมาก่อนเลย  
ก็ยังสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงเป็นหลักเกณฑ์  
ที่ยกเว้นหลักเกณฑ์ของข้าราชการฝุายพลเรือนตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ระดับ ๑๑ จึงต้องนําหลักเกณฑ์ในข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าวมาใช้
บังคับ ไม่จําต้องนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ข้อ ๓ มาใช้บังคับ  ๑.๔. คําสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดี ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งสองสํานวน 
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนเสร็จแล้วและได้เสนอผู้มีอํานาจสั่งตั้งกรรมการ  
เพ่ือนําเสนอ ก.ตง. พิจารณา ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้กระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามที่กล่าวหา สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟูองคดีได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว และผู้ถูกฟูองคดี
ไม่เคยได้รับการท้วงติงจากผู้ฟูองคดีว่ากระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ไม่กระทําการหรือกระทําการไม่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ แต่อย่างใด  
๑.๕ การแต่งตั้งพลเอก ธ. เป็นประธานกรรมการสอบสวนทั้งสองสํานวน ก็เพ่ือให้การ
สอบสวนดําเนินไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการทหาร และเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงกลาโหม ซึ่งบังคับบัญชาทั้งข้าราชการทหารและข้าราชการ
กลาโหมพลเรือน มีสถานะไม่ต่างไปจากข้าราชการพลเรือน และที่พลเอก ธ. ทําหน้าที่ 
เป็นประธานกรรมการสอบสวนก็ได้ให้ความเป็นธรรมมากกว่าที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กําหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟูองคดีสามารถแก้ข้อกล่าวหาเพ่ือพิสูจน์ 
ความบริสุทธิ์ของผู้ฟูองคดีว่าไม่ได้กระทําผิดตามที่มีการกล่าวหา แม้ล่วงเลยระยะเวลา  
ที่กฎ ก.พ. กําหนด  นอกจากนั้น ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔ ก็ได้ให้ ก.ตง. มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ซึ่ง ก.ตง. ได้ตีความ
และมีคําวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ธ. เป็นประธานกรรมการสอบสวนว่า ถูกต้อง
ตามกฎหมายและเหมาะสมแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแต่เพียงว่า การแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนเพียงหนึ่งคนไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์แล้วทําให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป 
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และต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องเพ่ือสอบสวนในเรื่องที่ได้ดําเนินการ
สอบสวนมาแล้ว จึงไม่ถูกต้อง 
  ๒. ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําสั่งพักราชการผู้ฟูองคดีตามคําสั่ง 
ที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๔๓ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ผู้ถูกฟูองคดีไม่เห็นพ้อง ด้วยเหตุผลดังนี้  
๒.๑ ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น ข้อ ๓ กําหนดว่า เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจแล้ว  
หากผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าผู้ฟูองคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหาย 
แก่ราชการได้ ผู้ถูกฟูองคดีก็มีอํานาจสั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการได้แล้ว การกระทําและ
พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีตามข้อกล่าวหาล้วนมีเหตุสั่งพักราชการผู้ฟูองคดีเป็นอย่างยิ่ง  
๒.๒. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยประสบ
ปัญหาอุปสรรคในการสอบสวน เช่น พยานมิได้ให้ถ้อยคําตามความจริง มีการประวิงเวลา
ในการให้เอกสาร หากให้ผู้ฟูองคดีอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ราชการย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อ  
การสอบสวนอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีได้ยกเหตุผลอื่นคัดค้านคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นต้นอีกหลายประการ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษา
ศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษายกฟูองผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  มีประเด็นต้องวินิจฉัยตาม
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีสองประเด็น ดังนี้  ประเด็นที่หนึ่ง คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี ตามคําสั่งที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นคําสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ นั้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีในประการแรกว่า 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีต้องนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. 
๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับหรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจ 
ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว้  
โดยข้อ ๗ กําหนดว่า การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง  
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การโอน การย้าย การเลื่อนตําแหนง่ การพ้นจากตําแหนง่ 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ  การสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และ
การอุทธรณ์ การลงโทษสําหรับข้าราชการ การรักษาทะเบียนประวัติ และควบคุม 
การเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในระเบียบนี้ การใดมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกบัข้าราชการพลเรอืนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง 
กําหนดว่า ในกรณีนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบ  
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น 
ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) อํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ก.พ. อ.ก.พ.
กระทรวง และอ.ก.พ.กรม เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.ตง. (๒) อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (๓) อํานาจหน้าที่
ของปลัดกระทรวงและอธิบดี เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการ และวรรคสอง กําหนดว่า 
สําหรับกรณีการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดี
เป็นข้าราชการพลเรือนตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร ๑๑) 
สังกัดสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายหลังที่ 
พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ แล้ว ผู้ฟูองคดีโอนไปเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยผลของ
กฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงคงมีสถานะเป็นข้าราชการ
และเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ระดับ ๑๐) 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป และการออกจากราชการของผู้ฟูองคดีต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีอยู่ห้ากรณี คือ ตาย พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ลาออกจากราชการ ถูกสั่งให้ออก 
และถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ สําหรับการออกจากราชการเพราะพ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการนั้น หมายถึงเมื่อมีอายุครบ  
หกสิบปีบริบูรณ์ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 
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๒๔๙๔  ดังนั้น โดยผลของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ฟูองคดีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ย่อมมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟูองคดีได้  
สําหรับการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการสํานักง านการตรวจเงินแผ่นดินนั้น  
เมื่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มิได้กําหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานทางวินัยของข้าราชการสํานักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินไว้ จึงต้องนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ ของ
ระเบียบดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยกรณีที่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนั้น จึงต้องนํา กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ที่ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ วรรคสอง ได้กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสําหรับข้าราชการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่ระดับ
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ระดับ ๑๑ จึงต้องนําข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับ ไม่จําต้องนํา 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ มาใช้บังคับ นั้น เห็นว่า ข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบ
ดังกล่าว กําหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนทางวินัยข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปไว้เพียงสองประการเท่านั้น 
คือ ประการแรก ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั และประการที่สอง ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ 
แต่ประการหลังนี้ก็มิได้บังคับว่าต้องแต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนจากกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น โดยให้เป็นดุลพินิจของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ที่จะแต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนจากกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ก็ได้  
ส่วนหลักเกณฑ์อย่างอื่นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมิได้กําหนดไว้ด้วย  
เช่น มิได้กําหนดจํานวนกรรมการสอบสวน หรือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน และ
แม้แต่ประธานกรรมการสอบสวนที่มิได้แต่งตั้งจากกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็มิได้กําหนด
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คุณสมบัติไว้ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ถอืเปน็สาระสําคัญของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
เป็นกระบวนการดําเนินการทางวินัยขั้นต้นที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ข้าราชการ
ได้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมในการสอบสวน   ดังนั้น 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีซึ่งแม้จะเป็นข้าราชการระดับ ๑๑ 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าตําแหน่ง  
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ระดับ ๑๐) ก็ต้องนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับโดยอนโุลม อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีขอ้นี้ฟังไม่ขึน้ 
  ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีประการต่อไปมีว่า  
การนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น  ต้องนํามาใช้บังคับ
ทั้งหมดหรือไม่ และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดี
จะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการฝุายพลเรือนไม่น้อยกว่าสามคนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ 
ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา หรือไม่ นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า การนํากฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น 
ในทางกฎหมาย หมายความว่า การนําหลักการและรายละเอียดของกฎหมายอื่นมาใช้
บังคับเพ่ือให้การดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดให้มีการอนุโลมกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ
บรรลุผล แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์และหลักการของกฎหมายที่กําหนดให้มี
การอนุโลมนั้น  ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งต้องนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงต้องนําข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ดังกล่าว เท่าที่สามารถใช้ได้มาใช้ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของ
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งถือเป็น
สาระสําคัญของการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เช่น ต้องแต่งตั้งจาก 
ข้าราชการฝุายพลเรือนอย่างน้อยสามคน ประธานกรรมการสอบสวนต้องดํารงตําแหน่ง
ระดับไม่ต่ํากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
การดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นต้น ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีจํานวนและคุณสมบัติดังกล่าวอยู่ในวิสัย  
ที่ผู้ถูกฟูองคดีสามารถกระทําได้  ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีมิได้แต่งตั้งกรรมการตรวจเงิน
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แผ่นดินคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีตามข้อ ๘ วรรคสอง  
ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผู้ถูกฟูองคดีจึงตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีจากข้าราชการฝุายพลเรือน
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ฟูองคดี และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน  ทั้งนี้ ในคณะกรรมการ
สอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการ
ทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน ที่ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมิใช่ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการฝุายพลเรือน จึงไม่จําต้องนํากฎ ก.พ. มาใช้
ทั้งหมด แต่นํามาใช้โดยแก้ไขรายละเอียดตามควรแก่กรณี นั้น ไม่ต้องด้วยกับความเห็น
ของศาลปกครองสูงสุด 
  ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีประการสุดท้ าย 
ในประเด็นนี้ คือ ที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งแต่งตั้งให้พลเอก ธ. ตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานกรรมการสอบสวนผู้ฟูองคดี ตามคําสั่ง ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นคําสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ความหมายของข้าราชการพลเรือน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุ  
และแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ  
หมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝุายพลเรือน และให้ความหมายของข้าราชการ
ฝุายพลเรือน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายให้รับราชการ
โดยได้รับเงินเดอืนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมฝุายพลเรือน 
ส่วนใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔ ให้ความหมายของ 
ข้าราชการทหาร หมายความว่า ทหารประจําการและข้าราชการกลาโหม พลเรือนที่บรรจุ
ในตําแหน่งอัตราทหาร และมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. จัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๐๓ บัญญัติให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ดังนั้น พลเอก ธ. ซึ่งดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม จึงเป็น
ข้าราชการทหารตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มิใช่ข้าราชการพลเรือน
หรือข้าราชการฝุายพลเรือนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า ตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคณะกรรมการ
ข้าราชการทหารและเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจําทั่วไปของกระทรวงกลาโหม 
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ซึ่งบังคับบัญชาทั้งข้าราชการทหารและข้าราชการกลาโหมพลเรือน มีลักษณะไม่ต่างไปจาก
ข้าราชการพลเรือน นั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวถึงข้างต้น  และที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า ก.ตง. ได้ใช้อํานาจตามข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดว่าการแต่งตั้ง
พลเอก ธ. เป็นประธานกรรมการสอบสวนถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมแล้ว นั้น  
เห็นว่า กรณีที่ระเบียบดังกล่าวกําหนดให้ ก.ตง. มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจากการบังคบัตามระเบยีบดงักล่าวนัน้ หมายถึง กรณีที่คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย หากคําวินิจฉัยชี้ขาดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลย่อมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาได้ว่าคําสั่งและคําวินิจฉัยนั้นถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ดังนั้น การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งแต่งตั้งให้พลเอก ธ. ตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมิใช่ข้าราชการ
ฝุายพลเรือน และมิได้เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการสอบสวน  
ทางวินัยผู้ฟูองคดี จึงเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ 
ข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซึ่งแม้ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีจะมีคําสั่งแต่งตั้ง
ให้นาย อ. ตําแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นข้าราชการฝุายพลเรือน 
เป็นประธานกรรมการสอบสวนแทนพลเอก ธ. ตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑๑/๒๕๔๓ 
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ก็ตาม 
แต่ก็เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งเดิมโดยแต่งตั้งให้นาย อ. เป็นประธานกรรมการสอบสวน
แทนพลเอก ธ. ที่เกษียณอายุราชการ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการสอบสวนของพลเอก ธ. มิใช่เป็นการแต่งตั้งประธานกรรมการ
สอบสวนคนใหม่แทนพลเอก ธ. ตั้งแต่แรก อันเนื่องจากพลเอก ธ. ขาดคุณสมบัติที่มิใช่
ข้าราชการฝุายพลเรือน  ดังนั้น คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี 
ตามคําสั่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่งที่ ๖/๒๕๔๓  
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดี
ประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น 
  ในประเด็นที่สองที่ว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการ
ตามคําสั่ง ที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๐๗ แห่ง 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจสั่งพักราชการเพ่ือรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณาได้ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ข้อ ๓ (๒) กําหนดเหตุที่จะสั่งพักราชการไว้ว่า เมื่อข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  
ผู้มีอํานาจสั่งตั้งกรรมการสอบสวนจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์  
ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น และข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดไว้ว่า 
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น
เพิ่มขึ้นอีก ก็ให้สั่งพักราชการในสํานวนที่เพ่ิมขึ้นนั้นด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดี
มีคําสั่งพักราชการผู้ฟูองคดีตามคําสั่ง ที่ ๓/๒๕๔๓ เนื่องจากเหตุที่ผู้ฟูองคดีมีกรณี 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน และผู้ถูกฟูองคดี
ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่รายงานว่า การสอบสวน  
มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากผู้ฟูองคดีเป็นผู้บังคับบัญชาและดํารงตําแหน่งสูงสุดของ
ข้าราชการประจํา มีอํานาจให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และเป็นที่เกรงใจในหมู่ข้าราชการในหน่วยงานอื่น พยานจึงไม่กล้าให้ถ้อยคําและไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควรแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีเห็นว่า ผู้ฟูองคดีมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ใน
หน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้น ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการ และต่อมาผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้นอีกสํานวนหนึ่ง  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการในสํานวนที่เพ่ิมขึ้นนี้อีกตามคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๔๓ 
เห็นว่า เมื่อผู้ฟูองคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีทั้งสองคําสั่งแล้ว แม้ว่าต่อมาภายหลัง  
จะปรากฏว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อคําสั่งพักราชการเป็นผล 
สืบเนื่องมาจากการมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุให้สั่งพักราชการแล้ว การใช้อํานาจสั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการจึงเข้าองค์ประกอบ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๗ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
ส่วนการที่คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้ถูกฟูองคดี
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จะต้องมีคําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนใหมใ่ห้ถูกต้องต่อไป นั้น หาได้มีผลทําให้คําสั่ง
ที่สั่งโดยชอบให้ผู้ฟูองคดีพักราชการดังกล่าวเสียไปด้วยไม่  ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี 
ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการตามคําสั่งที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่ง 
ที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของ 
ผู้ถูกฟูองคดีในประเด็นนี้ฟังขึ้น  ด้วยเหตุผลดังที่วินิจฉัยมาข้างต้น ศาลปกครองสูงสุด 
จึงไม่เห็นพ้องด้วยที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาและมีคําบังคับให้เพิกถอนคําสั่งของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการตามคําสั่ง ที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
และคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคําขอของ 
ผู้ฟูองคดีที่ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีพักราชการตามคําสั่ง  
ที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคําสั่งที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๔๓ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายธงชัย ลําดับวงศ์ 
พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายอําพล สิงหโกวินท์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๗/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายฮุยเซี้ยง  แซ่ค ู            ผู้ฟูองคด ี

  นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว  ท่ี ๑ 
  นางสุมาลี  อินทรชัยวรุตม์  ท่ี ๒ 
  เทศบาลตําบลลาดยาว  ท่ี ๓        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 

     มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)) 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๘๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

     พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ข้อ ๕๖ วรรคสอง) 

  การก่อสร้างอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นโดยมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
ต่ ากว่า ๕๐ เซนติเมตร ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฟูองคดีตามที่
ก าหนดในข้อ ๕๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  อย่างไรก็ตาม การที่จะพิจารณาว่ามีการให้ความ
ยินยอมหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์ ส าหรับคดีน้ีแม้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จะมิได้ยื่นหนังสือของผู้ฟูองคดีที่ให้ความยินยอมในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
หรือที่ตกลงให้ท าผนังอาคารร่วมกันเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ในการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริง 
รับฟังได้ว่า ในระหว่างการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีการจัดท านั่งร้านบนหลังคาอาคาร 
ผู้ฟูองคดี และผู้ฟูองคดีก็รู้เห็นการกระท าดังกล่าวมาโดยตลอดแต่ไม่ได้ทักท้วงประการใด 
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีให้ความยินยอมในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือตกลงให้ท า 
ผนังอาคารร่วมกันโดยปริยายแล้ว กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่นซึ่งมีระยะห่างจากเขตที่ดินน้ันต่ ากว่า ๕๐ เซนติเมตรได้  
ตามนัยข้อ ๕๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว  ดังน้ัน การออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
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ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส าหรับค าขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ น้ัน เมื่อไม่ปรากฏเหตุ 
แห่งความรับผิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือที่ ๓  
แต่อย่างใด จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
หรือที่ ๓ ที่ต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดี 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๗๕๗ หมู่ ๖ ถนนเณรวิถี 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน  
หรือเสียหายเนื่องจากเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาต 
เลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูง ๒ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา บนที่ดินตราจองเลขที่ ๑๕๖ และ ๑๕๗ ตําบลลาดยาว
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ข้างเคียงกับบ้านของผู้ฟูองคดีโดยที่ผู้ฟูองคดี  
มิได้ให้ความยินยอมและขณะทําการก่อสร้างทําให้บ้านของผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย  
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ แล้ว 
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่ดําเนินการใด ๆ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ ร้องเรียนไปยังนายอําเภอลาดยาว จึงทราบว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งลงวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไว้ก่อน 
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ยังคงดําเนินการก่อสร้างต่อไป  หลังจากนั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้เรียกผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไปไกล่เกลี่ย แต่ผู้ฟูองคดีไม่ยินยอม
ไกล่เกลี่ยเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้ผู้ฟูองคดี 
โดยผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ชี้แจงไปยังนายอําเภอลาดยาว 
ซึ่งนายอําเภอลาดยาวได้สั่งการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้  ต่อมา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ชี้แจงต่อนายอําเภอลาดยาวว่า
จะส่งเรื่องนี้ไปหารือสํานักงานควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการต่อไป แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ก็มิได้ดําเนินการตามที่ชี้แจง ซึ่งเมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จทําให้บ้านของผู้ฟูองคดี
ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยฝาผนังบ้านถูกเบียด ปูนบางส่วนปูดแตก และเมื่อฝนตก
น้ําฝนจะซึมเข้ามาในบ้านของผู้ฟูองคดี เพราะอาคารดังกล่าวสร้างเบียดบ้านของผู้ฟูองคดี
มากจนแทบจะไม่มีช่องว่างระหว่างอาคาร ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๔๔ ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟูองคดีจึงนํา
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คดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๔๓ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม  อีกทั้ง 
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าธรรมเนียมศาล
จํานวน ๑๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๑๒,๕๐๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาต
ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารจนชิดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีโดยมีระยะห่าง
ต่ํากว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยผู้ฟูองคดีมิได้ให้ความยินยอมที่จะทําผนังร่วมกัน จึงเป็นการ 
ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความเสียหายที่เกิดจากการ
ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น การก่อสร้างอาคารได้เริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟูองคดีฟูองข้อหานี้เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการฟูองคดีเมื่อพ้น ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ เหตุแห่งการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อหานี้จึงขาดอายุความ  จึงมีคําพิพากษา 
ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓  
โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แล้วแต่กรณี คําขอของผู้ฟูองคดีนอกจากนี้ให้ยกและค่าธรรมเนียมศาลให้เป็นพับ 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นในประเด็นที่ ๒ ที่พิพากษาว่าคําฟูองของผู้ฟูองคดีซึ่งฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในข้อหา
กระทําละเมิดเป็นคําฟูองที่ขาดอายุความฟูองคดีแล้ว  ทั้งนี้ จากคําให้การของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ซึ่งให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๓ ญาติของผู้ฟูองคดีได้มี
ปัญหากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้สั่งระงับการก่อสร้างอาคารกรณี 
ไม่มีใบอนุญาตจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดินจากเจ้าของอาคารข้างเคียง โดยญาติของผู้ฟูองคดีได้โต้แย้ง โดยยกตัวอย่างบ้านของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่าไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินจากเจ้าของอาคาร
ข้างเคียงเช่นกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงได้มอบหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพ่ือนําไปให้บ้านข้างเคียงเซ็นยินยอมแต่ผู้ฟูองคดีไม่เซ็นยินยอมให้ 
จึงเห็นได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้เหตุแห่งการฟูองคดีประมาณเดือนกันยายน  ๒๕๔๓ จากการ 
เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีได้นําเรื่องนี้
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ คดีในข้อหานี้จึงยังไม่ขาด
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อายุความ ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ค่าธรรมเนียมศาลจํานวน ๑๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๑๒,๕๐๐ บาท  
แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้เพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ เนื่องจาก 
ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีการให้ความยินยอมของผู้ฟูองคดี
และเจ้าของที่ดินอีกด้านหนึ่งแล้ว  ทั้งนี้ การยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
กฎหมายมิได้กําหนดว่าจะต้องทําเป็นหนังสือ การทําเป็นหนังสือยินยอมเพียงเพ่ือจะได้ใช้
เป็นหลักฐานมิให้ผู้ให้ความยินยอมมาโต้แย้งในภายหลัง ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้ทําการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นเวลาถึง ๖ เดือนเศษ โดยผู้ฟูองคดี
ยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทํานั่งร้านบนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดีเพ่ือทําการก่อสร้างผนัง
อาคารดังกล่าว  อีกทั้ง แต่เดิมผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังเคยใช้ผนังอาคารร่วมกัน
มาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นการตกลงยินยอมโดยพฤตินัยแล้ว  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝุาฝืนต่อ
กฎหมายแต่อย่างใด  นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีมิได้ดําเนินการฟูองคดีภายในระยะเวลาที่ 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนด กล่าวคือ หากนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เริ่มทําการ
ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟูองคดีได้รู้ตั้งแต่แรก
เมื่อเริ่มก่อสร้าง แต่กลับมาฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นเวลาเกินกว่า 
๙๐ วัน และ ๑ ปี นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดี หรือหากจะนับแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จนถึงวันฟูองคดี 
ก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วันเช่นกัน หรือหากจะนับแต่วันที่พ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ 
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ร้องขอต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๓ 
จนถึงวันฟูองคดีก็เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่มาตรา ๔๙ ข้างท้ายกําหนดไว้เช่นเดียวกัน 
ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธินําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายกคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชัน้ตน้ที่พิพากษาใหเ้พิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/
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๒๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่า ข้อ ๕๖ วรรคสอง ของ
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ กําหนดให้การปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่นสามารถทําได้  
โดยมีการตกลงทําผนังร่วมกันและมิได้กําหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ  
จากเจ้าของที่ดินข้างเคียง  ดังนั้น หากมีการตกลงทําผนังร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะ 
ปลูกสร้างอาคารชิดกับทีด่ินของผู้อื่นได้ ซึ่งแต่เดิมอาคารของผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ใช้ผนังร่วมกันมากอ่น จึงเป็นการที่ที่ดินทั้ง ๒ แปลงดังกล่าวมีการตกลงก่อสร้างโดยใช้ผนัง
ร่วมกันหรือยินยอมให้สร้างอาคารชิดเขตที่ดิน การที่ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารใหม่แทนอาคารเดิมโดยมีแบบแปลนซึ่งต้องติดกับที่ดินข้างเคียงเนื่องจาก
สภาพที่ดินของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงอื่นมีจํานวนที่ดินน้อย
จึงย่อมต้องใช้ประโยชน์จากผนังอาคารร่วมกัน แต่โดยที่ผู้ฟูองคดีมิได้ทําการก่อสร้าง
อาคารใหม่ร่วมด้วยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมิอาจใช้ผนังอาคารเดิมได้ จึงเป็นข้อตกลงเดิม 
ที่สามารถปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีได้เนื่องจากผนังอาคารเดิมถือเป็น
กรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ด้วย  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สร้างผนังอาคาร 
ชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีโดยมิได้รุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้ฟูองคดีจึงย่อมกระทําได้ 
นอกจากนี้ ก่อนที่จะทําการก่อสร้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังได้ทําการบอกกล่าวผู้ฟูองคดีและ
เจ้าของที่ดินข้างเคียงอีกด้านหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ยินยอมให้ช่างของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ทํานั่งร้านบนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดีเพ่ือทําการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้ตกลงและให้ความยินยอมโดยพฤตินัยแล้ว การขาดหนังสือแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหาได้เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นไม่ 
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงชอบ
ด้วยกฎหมาย  นอกจากนี้ หนังสือของผู้ฟูองคดีซึ่งร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ก็มิได้มีการโต้แย้งคัดค้านว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคาร 
ชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดี เพียงแต่ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างที่มีเศษวัสดุ
ตกลงไปยังอาคารของผู้ฟูองคดี ซึ่งหากผู้ฟูองคดีมิได้ตกลงหรือยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
สร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีแล้วย่อมจะต้องคัดค้านการปลูกสร้างอาคารตั้งแต่
เริ่มแรกที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างลงฐานรากและก่อผนังชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดี 
อีกทั้ง การทําหนังสือร้องเรียนดังกล่าวผู้ฟูองคดีมีเจตนาไม่สุจริตเนื่องจากได้ทําหนังสือ
ร้องเรียนเมื่อเวลาได้ล่วงไปถึง ๖ เดือนแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการก่อสร้างผนัง
อาคารที่ติดกับอาคารของผู้ฟูองคดีเสร็จแล้ว และหลังจากนั้นยังได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยัง
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หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย โดยไม่ยอมตกลงประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยในความเดือดร้อน
เสียหายที่อ้างว่าได้รับ การที่ผู้ฟูองคดีนําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยเรียก
ค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น แสดงให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ฟูองคดีร้องเรียนหรือ
คัดค้านในภายหลังก็เพ่ือมุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์เป็นตัวเงินซึ่งเป็นจํานวนมากเกินกว่า
ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับ ซึ่งหากพิเคราะห์ถึงการซ่อมแซมเพ่ือไม่ให้น้ําฝนสาดเข้าไป
ในบ้านของผู้ฟูองคดีก็น่าจะมีค่าแรงและวัสดุเป็นเงินไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ บาท หรือจะให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทํากันสาดเพ่ือกันฝนก็สามารถทําได้  นอกจากนี้ การฟูองคดีนี้ยังเป็น 
การฟูองคดีที่ล่วงพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว กล่าวคือ หากนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เริ่มก่อสร้าง
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
ของผู้ฟูองคดีจนถึงวันฟูองคดีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน 
และเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว หรือหากจะนับแต่วันที่พ้น ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับหนังสือชี้แจงจนถึงวันฟูองคดีก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วันเช่นกัน 
หรือหากจะนับจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําชี้แจง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีเหตุผลอันสมควรจนถึงวันฟูองคดีก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน
เช่นเดียวกัน  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟูองของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัย ดังนี้  ประเด็นที่ ๑ ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลา
การฟูองคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากคําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหาแรกซึ่งฟูองว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ลงวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๔๓ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สูง ๒ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา แทนอาคารหลังเดิมซึ่งเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ที่มีผนังอาคาร
ร่วมกันกับอาคารของผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมให้
ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดี โดยขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างฉบับดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สั่งรื้อถอนอาคาร
หลังนี้ให้อยู่ในสภาพเดิม คําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น ระยะเวลา
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การฟูองคดีจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ ผู้ฟูองคดี
จะต้องยื่นฟูองคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ส่วนคําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหาที่สองซึ่งฟูองว่า  การออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น 
มีผลเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี โดยขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น 
คําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบ
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น ระยะเวลาการฟูองคดี 
จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตฉิบบันี้ กล่าวคือ ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูอง
คดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี 
  กรณีจึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟูองคดีเมื่อใด เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนซึ่งรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูง ๒ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา เพ่ือทดแทนอาคารหลังเดิมที่เป็นเรือนไม้ ๒ ชั้นที่มีผนัง
ร่วมกันกับอาคารของผู้ฟูองคดีต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบ
หลักฐานแล้วจึงได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ โดยหลังจากได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว ก่อนทํา
การก่อสร้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้เจรจากับผู้ฟูองคดีโดยขอใช้ผนังอาคารร่วมกันแต่ผู้ฟูองคดี
ไม่ยินยอมผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงให้ช่างทําการก่อสร้างภายในบริเวณบ้านของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
โดยไม่ได้รื้อผนังอาคารเก่าที่ใช้ร่วมกับผู้ฟูองคดีออก ในการนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการรื้อ
อาคารไม้หลังเก่าออกในเดือนเมษายน ๒๕๔๓ และได้ทําสัญญาว่าจ้างนาย จ. ก่อสร้าง
อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยได้ทําการตั้งเสาเอกในวันดังกล่าวและ
ได้ทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างช่างของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทํานั่งร้านบนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดี โดยผู้ฟูองคดีก็รู้เห็นการกระทํา
ดังกล่าวแต่มไิดท้ักท้วงประการใด จนกระทั่งประมาณเดอืนกนัยายน ๒๕๔๓ นาง บ. ได้ถูก
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สั่งระงับการก่อสร้างอาคารเนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดินจากเจ้าของอาคารข้างเคียง ซึ่งนาง บ. ได้โต้แย้งว่าการก่อสร้างอาคาร
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ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินจากเจ้าของ
อาคารข้างเคียงเช่นกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงได้มอบหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร 
ชิดเขตที่ดินให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพื่อนําไปให้เจ้าของอาคารข้างเคียงเซ็นยินยอม ซึ่งนาย ส. 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายของอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้เซ็น
ยินยอมให้ ส่วนผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคารของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ยอมเซ็นยินยอมให้ และได้นําเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตลุาคม ๒๕๔๓ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
โดยในขณะที่ร้องเรียนนั้นการก่อสร้างอาคารภายนอกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเหลือเพียงงานตกแต่งภายในอาคารเท่านั้น  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารหลังนี้ต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดย 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น  
เป็นเรื่องของการดําเนินการขออนุญาตและการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารระหว่าง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  ดังนั้น ในวันดังกล่าวผู้ฟูองคดี
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจึงไม่อาจที่จะรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะทําการก่อสร้าง
อาคารหลังใหม่ชิดเขตที่ดินหรือชิดกับอาคารของผู้ฟูองคดี กรณีหลังจากได้รับใบอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารแล้วผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการรื้ออาคารไม้หลังเก่าออกในเดือนเมษายน 
๒๕๔๓ และได้ทําสัญญาว่าจ้างนาย จ. ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๓ โดยทําการตั้งเสาเอกในวันดังกล่าวและได้ทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตั้งแต่ 
วันนั้นเป็นต้นมา นั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวัน
ดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากข้อเท็จจริงในกรณีนี้ฟังได้ว่า ก่อนทําการรื้อถอนอาคารหลังเก่า
และดําเนินการปลูกสร้างอาคารหลังใหม่นั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้เจรจากับผู้ฟูองคดีโดยขอใช้
ผนังอาคารร่วมกันแต่ผู้ฟูองคดีไม่ยินยอม  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จะยังคงดําเนินการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรืออาคารของผู้ฟูองคดีอีก เนื่องจาก  
ได้ตอบปฏิเสธไปแล้ว  นอกจากนี้ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ก็เป็นเพียงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เริ่มทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เท่านั้น โดยทําการตั้งเสาเอก  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจ
ที่จะดูจากภายนอกในวันดังกล่าวได้ว่าอาคารที่ก่อสร้างจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินหรืออาคาร
ของผู้ฟูองคดี และการที่ผู้ฟูองคดีได้ยินยอมให้ช่างของผู้ถูก ฟูองคดีที่ ๒ ทํานั่งร้าน 
บนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดีนั้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะทําการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรืออาคารของผู้ฟูองคดีเนื่องจาก 
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ได้มีการตอบปฏิเสธไปแล้วดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กลับปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เพ่ิงนําหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินไปให้ผู้ฟูองคดีเซ็นยินยอมเมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๔๓  ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในเดือน
กันยายน ๒๕๔๓ ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ชิดเขตที่ดินหรือ
อาคารของผู้ฟูองคดี แต่โดยที่เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ  
แต่ผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีไปฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  
ในขณะนั้น โดยต่อมาหลังจากที่ศาลปกครองเปิดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว 
ผู้ ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ ว่าให้เริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ 
ศาลปกครองเปิดทําการเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ในขณะที่ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองอายุความ
ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมต้องยังไมค่รบกําหนด ซึ่งในกรณีนี้อายุความฟูองคดตี่อศาลยุตธิรรม
มีกําหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดรีู้ถงึการละเมิด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีได้นําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ อันเป็นวันก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๔ จึงเป็น
การยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองในขณะที่อายุความฟูองคดตี่อศาลยุตธิรรมยังไม่ครบกําหนด 
และเป็นการฟูองคดีภายในกําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน และภายในกําหนดระยะเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทําการ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอํานาจรับคดีนี้ไว้พิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งได้ทั้งสองข้อหา 
  ประเด็นที่ ๒ คําสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๘๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยื่นคําขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ข้อ ๕๖ วรรคสอง กําหนดว่า อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นนั้น
จะมีระยะห่างจากเขตที่ดินนัน้ต่าํกวา่ ๕๐ เซนติเมตรไม่ได ้เว้นแต่จะปลูกสร้างโดยวิธตีกลง
ทําผนังร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม จากข้อกําหนดดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นโดยมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
ต่ํากว่า ๕๐ เซนติเมตร จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงทําผนังอาคารร่วมกัน  การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยื่นขออนุญาตตอ่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ เพื่อก่อสร้างอาคารแทนอาคารหลังเดิม
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ซึ่งมีผนังอาคารที่ใช้ร่วมกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฟูองคดีตามที่
กําหนดในข้อ ๕๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  อย่างไรก็ตาม การที่จะพิจารณาว่ามีการให้ความ
ยินยอมหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการตกลงหรือการให้ความ
ยินยอมจากผู้ฟูองคดี สําหรับคดีนี้แม้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะมิได้ยื่นหนังสือของผู้ฟูองคดี 
ที่ให้ความยินยอมในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือที่ตกลงให้ทําผนังอาคารร่วมกัน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวมีการจัดทํานั่งร้านบนหลังคาอาคารผู้ฟูองคดี และผู้ฟูองคดีก็รู้เห็นการกระทํา
ดังกล่าวมาโดยตลอดแต่ไม่ได้ทักท้วงประการใด จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีให้ ความยินยอม 
ในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือตกลงให้ทําผนังอาคารร่วมกันโดยปริยายแล้ว  
กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่สามารถดําเนินการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่นซึ่งมี
ระยะห่างจากเขตที่ดินนั้นต่ํากว่า ๕๐ เซนติเมตรได้ ตามนัยข้อ ๕๖ วรรคสอง ของ
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว  ดังนั้น การออกใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  สําหรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่มีคําขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหาย 
ที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น เมื่อไม่ปรากฏเหตุแห่งความรับผิด
อื่น ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
แต่อย่างใด  ดังนั้น ข้อพิพาทในกรณีดังกล่าว จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
อันเกิดจากกระทาํของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ หรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต้องรับผิด
ต่อผู้ฟูองคดี 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูองของผู้ฟูองคดี
ที่ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ และที่ขอให้
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากที่แก้ให้เป็นตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
นายธงชัย ลําดับวงศ์  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายวัชระ  จิรงับุญกุล            ผู้ฟูองคด ี

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
       (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดิม)  ท่ี ๑ 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ท่ี ๒       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ 
     วรรคหก) 

  การก่อสร้างอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นโดยมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
ต่ ากว่า ๕๐ เซนติเมตร ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฟูองคดีตามที่
ก าหนดในข้อ ๕๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  อย่างไรก็ตาม การที่จะพิจารณาว่ามีการให้ความ
ยินยอมหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์ ส าหรับคดีน้ีแม้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จะมิได้ยื่นหนังสือของผู้ฟูองคดีที่ให้ความยินยอมในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
หรือที่ตกลงให้ท าผนังอาคารร่วมกันเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ในการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริง 
รับฟังได้ว่า ในระหว่างการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีการจัดท านั่งร้านบนหลังคาอาคาร 
ผู้ฟูองคดี และผู้ฟูองคดีก็รู้เห็นการกระท าดังกล่าวมาโดยตลอดแต่ไม่ได้ทักท้วงประการใด 
จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีให้ความยินยอมในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือตกลงให้ท า 
ผนังอาคารร่วมกันโดยปริยายแล้ว กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่นซึ่งมีระยะห่างจากเขตที่ดินน้ันต่ ากว่า ๕๐ เซนติเมตรได้  
ตามนัยข้อ ๕๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว  ดังน้ัน การออกใบอนุญาตก่อสร้าง 

ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส าหรับค าขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ น้ัน เมื่อไม่ปรากฏเหตุ 
แห่งความรับผิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือที่ ๓  
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แต่อย่างใด จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
หรือที่ ๓ ที่ต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดี 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๗๕๗ หมู่ ๖ ถนนเณรวิถี 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายเนื่องจากเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาต 
เลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูง ๒ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา บนที่ดินตราจองเลขที่ ๑๕๖ และ ๑๕๗ ตําบลลาดยาว
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ข้างเคียงกับบ้านของผู้ฟูองคดีโดยที่ผู้ฟูองคดี 
มิได้ให้ความยินยอมและขณะทําการก่อสร้างทําให้บ้านของผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย  
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ แล้ว 
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่ดําเนินการใด ๆ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ ร้องเรียนไปยังนายอําเภอลาดยาว จึงทราบว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งลงวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไว้ก่อน 
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ยังคงดําเนินการก่อสร้างต่อไป  หลังจากนั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้เรียกผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไปไกล่เกลี่ย แต่ผู้ฟูองคดีไม่ยินยอม
ไกล่เกลี่ยเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้ผู้ฟูองคดี 
โดยผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ชี้แจงไปยังนายอําเภอลาดยาว 
ซึ่งนายอําเภอลาดยาวได้สั่งการให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้  ต่อมา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ชี้แจงต่อนายอําเภอลาดยาวว่า
จะส่งเรื่องนี้ไปหารือสํานักงานควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการต่อไป แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ก็มิได้ดําเนินการตามที่ชี้แจง ซึ่งเมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จทําให้บ้านของผู้ฟูองคดี
ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยฝาผนังบ้านถูกเบียด ปูนบางส่วนปูดแตก และเมื่อฝนตก
น้ําฝนจะซึมเข้ามาในบ้านของผู้ฟูองคดี เพราะอาคารดังกล่าวสร้างเบียดบ้านของผู้ฟูองคดี
มากจนแทบจะไม่มีช่องว่างระหว่างอาคาร ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๔๔ ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟูองคดีจึงนํา
คดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๔๓ และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม  อีกทั้ง 
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ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าธรรมเนียมศาล
จํานวน ๑๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๑๒,๕๐๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาต
ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารจนชิดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีโดยมีระยะห่าง
ต่ํากว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยผู้ฟูองคดีมิได้ให้ความยินยอมที่จะทําผนังร่วมกัน จึงเป็นการ 
ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความเสียหายที่เกิดจากการ
ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น การก่อสร้างอาคารได้เริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟูองคดีฟูองข้อหานี้เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการฟูองคดีเมื่อพ้น ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ เหตุแห่งการฟูองคดี  
ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อหานี้จึงขาดอายุความ  จึงมีคําพิพากษา 
ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓  
โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แล้วแต่กรณี คําขอของผู้ฟูองคดีนอกจากนี้ให้ยกและค่าธรรมเนียมศาลให้เป็นพับ 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นในประเด็นที่ ๒ ที่พิพากษาว่าคําฟูองของผู้ฟูองคดีซึ่งฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในข้อหา
กระทําละเมิดเป็นคําฟูองที่ขาดอายุความฟูองคดีแล้ว  ทั้งนี้ จากคําให้การของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ซึ่งให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๓ ญาติของผู้ฟูองคดีได้มี
ปัญหากับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้สั่งระงับการก่อสร้างอาคารกรณี 
ไม่มีใบอนุญาตจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดินจากเจ้าของอาคารข้างเคียง โดยญาติของผู้ฟูองคดีได้โต้แย้ง โดยยกตัวอย่างบ้านของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่าไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินจากเจ้าของอาคาร
ข้างเคียงเช่นกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงได้มอบหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพ่ือนําไปให้บ้านข้างเคียงเซ็นยินยอมแต่ผู้ฟูองคดีไม่เซ็นยินยอมให้ 
จึงเห็นได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้เหตุแห่งการฟูองคดีประมาณเดือนกันยายน  ๒๕๔๓ จากการ 
เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีได้นําเรื่องนี้
มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ คดีในข้อหานี้จึงยังไม่ขาด
อายุความ ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
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ค่าธรรมเนียมศาลจํานวน ๑๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๑๒,๕๐๐ บาท  
แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้เพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ เนื่องจาก 
ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีการให้ความยินยอมของผู้ฟูองคดี
และเจ้าของที่ดินอีกด้านหนึ่งแล้ว  ทั้งนี้ การยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
กฎหมายมิได้กําหนดว่าจะต้องทําเป็นหนังสือ การทําเป็นหนังสือยินยอมเพียงเพ่ือจะได้ใช้
เป็นหลักฐานมิให้ผู้ให้ความยินยอมมาโต้แย้งในภายหลัง ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้ทําการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นเวลาถึง ๖ เดือนเศษ โดยผู้ฟูองคดี
ยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทํานั่งร้านบนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดีเพ่ือทําการก่อสร้างผนัง
อาคารดังกล่าว  อีกทั้ง แต่เดิมผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังเคยใช้ผนังอาคารร่วมกัน
มาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นการตกลงยินยอมโดยพฤตินัยแล้ว  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝุาฝืนต่อ
กฎหมายแต่อย่างใด  นอกจากนี้ ผู้ฟูองคดีมิได้ดําเนินการฟูองคดีภายในระยะเวลาที่ 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนด กล่าวคือ หากนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เริ่มทําการ
ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟูองคดีได้รู้ตั้งแต่แรก
เมื่อเริ่มก่อสร้าง แต่กลับมาฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นเวลาเกินกว่า 
๙๐ วัน และ ๑ ปี นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดี หรือหากจะนับแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จนถึงวันฟูองคดี 
ก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วันเช่นกัน หรือหากจะนับแต่วันที่พ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ 
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ร้องขอต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๓ 
จนถึงวันฟูองคดีก็เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่มาตรา ๔๙ ข้างท้ายกําหนดไว้เช่นเดียวกัน 
ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธินําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น  ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายกคําฟูองของผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชัน้ตน้ที่พิพากษาใหเ้พิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/
๒๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่า ข้อ ๕๖ วรรคสอง ของ
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
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พุทธศักราช ๒๔๗๙ กําหนดให้การปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่นสามารถทําได้  
โดยมีการตกลงทําผนังร่วมกันและมิได้กําหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ  
จากเจ้าของที่ดินข้างเคียง  ดังนั้น หากมีการตกลงทําผนังร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะ 
ปลูกสร้างอาคารชิดกับทีด่ินของผู้อื่นได้ ซึ่งแต่เดิมอาคารของผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ใช้ผนังร่วมกันมากอ่น จึงเป็นการที่ที่ดินทั้ง ๒ แปลงดังกล่าวมีการตกลงก่อสร้างโดยใช้ผนัง
ร่วมกันหรือยินยอมให้สร้างอาคารชิดเขตที่ดิน การที่ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารใหม่แทนอาคารเดิมโดยมีแบบแปลนซึ่งต้องติดกับที่ดินข้างเคียงเนื่องจาก
สภาพที่ดินของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงอื่นมีจํานวนที่ดินน้อย
จึงย่อมต้องใช้ประโยชน์จากผนังอาคารร่วมกัน แต่โดยที่ผู้ฟูองคดีมิได้ทําการก่อสร้าง
อาคารใหม่ร่วมด้วยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมิอาจใช้ผนังอาคารเดิมได้ จึงเป็นข้อตกลงเดิม 
ที่สามารถปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีได้เนื่องจากผนังอาคารเดิมถือเป็น
กรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ด้วย  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สร้างผนังอาคาร 
ชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีโดยมิได้รุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้ฟูองคดีจึงย่อมกระทําได้ 
นอกจากนี้ ก่อนที่จะทําการก่อสร้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังได้ทําการบอกกล่าวผู้ฟูองคดีและ
เจ้าของที่ดินข้างเคียงอีกด้านหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ยินยอมให้ช่างของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ทํานั่งร้านบนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดีเพ่ือทําการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้ตกลงและให้ความยินยอมโดยพฤตินัยแล้ว การขาดหนังสือแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหาได้เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นไม่ 
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงชอบ
ด้วยกฎหมาย  นอกจากนี้ หนังสือของผู้ฟูองคดีซึ่งร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ก็มิได้มีการโต้แย้งคัดค้านว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคาร 
ชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดี เพียงแต่ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างที่มีเศษวัสดุ
ตกลงไปยังอาคารของผู้ฟูองคดี ซึ่งหากผู้ฟูองคดีมิได้ตกลงหรือยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
สร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดีแล้วย่อมจะต้องคัดค้านการปลูกสร้างอาคารตั้งแต่
เริ่มแรกที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างลงฐานรากและก่อผนังชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดี 
อีกทั้ง การทําหนังสือร้องเรียนดังกล่าวผู้ฟูองคดีมีเจตนาไม่สุจริตเนื่องจากได้ทําหนังสือ
ร้องเรียนเมื่อเวลาได้ล่วงไปถึง ๖ เดือนแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการก่อสร้างผนัง
อาคารที่ติดกับอาคารของผู้ฟูองคดีเสร็จแล้ว และหลังจากนั้นยังได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย โดยไม่ยอมตกลงประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยในความเดือดร้อน
เสียหายที่อ้างว่าได้รับ การที่ผู้ฟูองคดีนําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยเรียก
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ค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น แสดงให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ฟูองคดีร้องเรียนหรือ
คัดค้านในภายหลังก็เพ่ือมุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์เป็นตัวเงินซึ่งเป็นจํานวนมากเกินกว่า
ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับ ซึ่งหากพิเคราะห์ถึงการซ่อมแซมเพ่ือไม่ให้น้ําฝนสาดเข้าไป
ในบ้านของผู้ฟูองคดีก็น่าจะมีค่าแรงและวัสดุเป็นเงินไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ บาท หรือจะให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทํากันสาดเพ่ือกันฝนก็สามารถทําได้  นอกจากนี้ การฟูองคดีนี้ยังเป็น 
การฟูองคดีที่ล่วงพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว กล่าวคือ หากนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เริ่มก่อสร้าง
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟูองคดีรู้ถึงเหตุที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ สร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
ของผู้ฟูองคดีจนถึงวันฟูองคดีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน 
และเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว หรือหากจะนับแต่วันที่พ้น ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้รับหนังสือชี้แจงจนถึงวันฟูองคดีก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วันเช่นกัน 
หรือหากจะนับจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําชี้แจง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีเหตุผลอันสมควรจนถึงวันฟูองคดีก็เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน
เช่นเดียวกัน  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟูองของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัย ดังนี้  ประเด็นที่ ๑ ผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลา
การฟูองคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากคําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหาแรกซึ่งฟูองว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ลงวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๔๓ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สูง ๒ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา แทนอาคารหลังเดิมซึ่งเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ที่มีผนังอาคาร
ร่วมกันกับอาคารของผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมให้
ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟูองคดี โดยขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างฉบับดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สั่งรื้อถอนอาคาร
หลังนี้ให้อยู่ในสภาพเดิม คําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น ระยะเวลา
การฟูองคดีจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ ผู้ฟูองคดี
จะต้องยื่นฟูองคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
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ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ส่วนคําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหาที่สองซึ่งฟูองว่า  การออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น 
มีผลเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี โดยขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น 
คําฟูองของผู้ฟูองคดีในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบ
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น ระยะเวลาการฟูองคดี 
จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตฉิบบันี้ กล่าวคือ ผู้ฟูองคดีจะต้องยื่นฟูอง
คดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึ งเหตุแห่งการฟูองคดี 
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี 
  กรณีจึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟูองคดีเมื่อใด เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนซึ่งรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูง ๒ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา เพ่ือทดแทนอาคารหลังเดิมที่เป็นเรือนไม้ ๒ ชั้นที่มีผนัง
ร่วมกันกับอาคารของผู้ฟูองคดีต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบ
หลักฐานแล้วจึงได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ โดยหลังจากได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว ก่อนทํา
การก่อสร้างผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้เจรจากับผู้ฟูองคดีโดยขอใช้ผนังอาคารร่วมกันแต่ผู้ฟูองคดี
ไม่ยินยอมผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงให้ช่างทําการก่อสร้างภายในบริเวณบ้านของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
โดยไม่ได้รื้อผนังอาคารเก่าที่ใช้ร่วมกับผู้ฟูองคดีออก ในการนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการรื้อ
อาคารไม้หลังเก่าออกในเดือนเมษายน ๒๕๔๓ และได้ทําสัญญาว่าจ้างนาย จ. ก่อสร้าง
อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยได้ทําการตั้งเสาเอกในวันดังกล่าวและ
ได้ทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างช่างของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทํานั่งร้านบนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดี โดยผู้ฟูองคดีก็รู้เห็นการกระทํา
ดังกล่าวแต่มไิดท้ักท้วงประการใด จนกระทั่งประมาณเดอืนกันยายน ๒๕๔๓ นาง บ. ได้ถูก
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ สั่งระงับการก่อสร้างอาคารเนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดินจากเจ้าของอาคารข้างเคียง ซึ่งนาง บ. ได้โต้แย้งว่าการก่อสร้างอาคาร
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ไม่มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินจากเจ้าของ
อาคารข้างเคียงเช่นกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงได้มอบหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร 
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ชิดเขตที่ดินให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เพื่อนําไปให้เจ้าของอาคารข้างเคียงเซ็นยินยอม ซึ่งนาย ส. 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายของอาคารของผู้ถูกฟูองคดี ที่ ๒ ได้เซ็น
ยินยอมให้ ส่วนผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคารของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ยอมเซ็นยินยอมให้ และได้นําเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
โดยในขณะที่ร้องเรียนนั้นการก่อสร้างอาคารภายนอกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเหลือเพียงงานตกแต่งภายในอาคารเท่านั้น  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารหลังนี้ต่ อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดย 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น  
เป็นเรื่องของการดําเนินการขออนุญาตและการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารระหว่าง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  ดังนั้น ในวันดังกล่าวผู้ฟูองคดี
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจึงไม่อาจที่จะรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะทําการก่อสร้าง
อาคารหลังใหม่ชิดเขตที่ดินหรือชิดกับอาคารของผู้ฟูองคดี กรณีหลังจากได้รับใบอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารแล้วผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการรื้ออาคารไม้หลังเก่าออกในเดือนเมษายน 
๒๕๔๓ และได้ทําสัญญาว่าจ้างนาย จ. ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๓ โดยทําการตั้งเสาเอกในวันดังกล่าวและได้ทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตั้งแต่  
วันนั้นเป็นต้นมา นั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวัน
ดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากข้อเท็จจริงในกรณีนี้ฟังได้ว่า ก่อนทําการรื้อถอนอาคารหลังเก่า
และดําเนินการปลูกสร้างอาคารหลังใหม่นั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้เจรจากับผู้ฟูองคดีโดยขอใช้
ผนังอาคารร่วมกันแต่ผู้ฟูองคดีไม่ยินยอม  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จะยังคงดําเนินการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรืออาคารของผู้ฟูองคดีอีก เนื่องจาก  
ได้ตอบปฏิเสธไปแล้ว  นอกจากนี้ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ก็เป็นเพียงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เริ่มทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เท่านั้น โดยทําการตั้งเสาเอก  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจ
ที่จะดูจากภายนอกในวันดังกล่าวได้ว่าอาคารที่ก่อสร้างจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินหรืออาคาร
ของผู้ฟูองคดี และการที่ผู้ฟูองคดีได้ยินยอมให้ช่างของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทํานั่งร้าน 
บนหลังคาบ้านของผู้ฟูองคดีนั้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะทําการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรืออาคารของผู้ฟูองคดีเนื่องจาก 
ได้มีการตอบปฏิเสธไปแล้วดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กลับปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เพ่ิงนําหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินไปให้ผู้ฟูองคดีเซ็นยินยอมเมื่อเดือน



๖๘๓ 

 

 

กันยายน ๒๕๔๓  ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในเดือน
กันยายน ๒๕๔๓ ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะทําการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ชิดเขตที่ดินหรือ
อาคารของผู้ฟูองคดี แต่โดยที่เหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ  
แต่ผู้ฟูองคดีมิได้นําคดีไปฟูองต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  
ในขณะนั้น โดยต่อมาหลังจากที่ศาลปกครองเปิดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว 
ผู้ ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ที่ ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ ว่าให้เริ่มนับระยะเวลาการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ 
ศาลปกครองเปิดทําการเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ในขณะที่ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองอายุความ
ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมต้องยังไมค่รบกําหนด ซึ่งในกรณีนี้อายุความฟูองคดตี่อศาลยุตธิรรม
มีกําหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดรีู้ถงึการละเมิด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีได้นําเรื่องนี้มาฟูองต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ อันเป็นวันก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๔ จึงเป็น
การยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองในขณะที่อายุความฟูองคดตี่อศาลยุตธิรรมยังไม่ครบกําหนด 
และเป็นการฟูองคดีภายในกําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน และภายในกําหนดระยะเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทําการ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอํานาจรับคดีนี้ไว้พิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งได้ทั้งสองข้อหา 
  ประเด็นที่ ๒ คําสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๘๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยื่นคําขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ข้อ ๕๖ วรรคสอง กําหนดว่า อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นนั้น
จะมีระยะห่างจากเขตที่ดินนัน้ต่าํกวา่ ๕๐ เซนติเมตรไม่ได ้เว้นแต่จะปลูกสร้างโดยวิธตีกลง
ทําผนังร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม จากข้อกําหนดดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นโดยมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
ต่ํากว่า ๕๐ เซนติเมตร จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงทําผนังอาคารร่วมกัน  การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยื่นขออนุญาตตอ่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ เพื่อก่อสร้างอาคารแทนอาคารหลังเดิม
ซึ่งมีผนังอาคารที่ใช้ร่วมกัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฟูองคดีตามที่
กําหนดในข้อ ๕๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. 



๖๘๔ 

 

 

ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  อย่างไรก็ตาม การที่จะพิจารณาว่ามีการให้ความ
ยินยอมหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการตกลงหรือการให้ความ
ยินยอมจากผู้ฟูองคดี สําหรับคดีนี้แม้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะมิได้ยื่นหนังสือของผู้ฟูองคดี 
ที่ให้ความยินยอมในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือที่ตกลงให้ทําผนังอาคารร่วมกัน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวมีการจัดทํานั่งร้านบนหลังคาอาคารผู้ฟูองคดี และผู้ฟูองคดีก็รู้เห็นการกระทํา
ดังกล่าวมาโดยตลอดแต่ไม่ได้ทักท้วงประการใด จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีให้ความยินยอม  
ในการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือตกลงให้ทําผนังอาคารร่วมกันโดยปริยายแล้ว  
กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่สามารถดําเนินการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่นซึ่งมี
ระยะห่างจากเขตที่ดินนั้นต่ํากว่า ๕๐ เซนติเมตรได้ ตามนัยข้อ ๕๖ วรรคสอง ของ
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว  ดังนั้น การออกใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  สําหรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่มีคําขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหาย 
ที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น เมื่อไม่ปรากฏเหตุแห่งความรับผิด
อื่น ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
แต่อย่างใด  ดังนั้น ข้อพิพาทในกรณีดังกล่าว จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
อันเกิดจากกระทาํของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ หรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต้องรับผิด
ต่อผู้ฟูองคดี 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูองของผู้ฟูองคดี
ที่ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๓/๒๕๔๓/๒๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ และที่ขอให้
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากที่แก้ให้เป็นตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  นายพีระพล เชาวน์ศิริ 
นายธงชัย ลําดับวงศ์  พลเอก นิยม ศันสนาคม 



๖๘๕ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙-๕๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายชัยภัค โอสถาพนัธุ ์ ท่ี ๑           ผู้ฟูองคด ี
  นางภารณี ชวาลวฒุิ  ท่ี ๒ 

  กระทรวงคมนาคม  ท่ี ๑ 
กรมทางหลวง  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๙ 
     วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๑ 
     วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) วรรคสอง และวรรคสาม) 

  คดีน้ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้น าราคาซื้อขายที่ดินก่อนวัน
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฯ มาประกอบการพิจารณา ซึ่งมีการซื้อขายที่ดิน ๓ แปลง 
โดยผู้ซื้อเป็นบุคคลเดียวกันจึงไม่อาจน ามาเป็นราคาตลาด ส าหรับที่ดินที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
กล่าวอ้างมาประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นที่แปลงเล็กราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท น้ัน
ไม่อาจถือเป็นราคาท้องตลาด เพราะผู้ฟูองคดีที่ ๑ ซื้อที่ดินดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ต้องการ
ให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ติดถนนทางหลวงสายเชียงใหม่ - บ้านสหกรณ์ ส่วนการขาย
ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ให้กับผู้ฟูองคดีที่ ๒ ในราคาตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการ
ซื้อขายกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพิเศษระหว่างผู้ฟูองคดีที่ ๑ กับที่ ๒  
และเป็นการซื้อขายในขณะที่มีแนวเวนคืน และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ดิน 
ก่อนหน้า ๗ เดือน พบว่า ราคาที่แตกต่างกันถึง ๑ เท่าตัว จึงไม่อาจถือราคาดังกล่าว 
เป็นราคาท้องตลาดตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังให้
ความเป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีทั้งสองด้วยการพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่ได้
ประโยชน์จากเวนคืน จึงถือว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ด าเนินการตาม
บทบัญญัติของมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๕) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมทั้งได้พิจารณาที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตาม



๖๘๖ 

 

 

มาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้ว การก าหนดราคาค่าทดแทน 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย 
 

  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ เลขที่ ๕๐๘๘๒ เลขที่ ๕๗๖ และเลขที่ ๕๐๒๑๑ ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบล
สันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ 
ถูกเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ 
รอบนอก ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เห็นว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ 
กําหนดให้ผู้ฟูองคดทีี่ ๑ ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นราคา
ที่ไม่เป็นธรรม จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๔๔ ขอให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินทั้ง ๔ แปลง เป็นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนเป็นตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท สําหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ เลขที่ ๕๐๒๑๑ และเลขที่ ๕๗๖ 
ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๒ ให้เพ่ิมเป็นตารางวาละ ๑๐,๕๐๐ บาท (ที่ถูกคือ  
ให้เพ่ิมเป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท สําหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๖ และเลขที่ 
๕๐๒๑๑ และให้เพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒,๗๕๐ บาท และ ๑๐,๕๐๐ บาท แล้วแต่กรณี 
สําหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ และเลขที่ ๕๐๘๘๒) ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มี 
หนังสือ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทราบ  
แต่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เห็นว่ายังเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรม ให้เหตุผลว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ตั้งอยู่ในเขตชุมชน อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๗ สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์
ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว มีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ
การที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ถูกเวนคืนที่ดินครั้งที่ ๒ เพราะเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแนวเขตการเวนคืน 
เพ่ือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของเจ้าหน้าที่ผู้เวนคืนในการเก็งกําไรซื้อขายที่ดินบริเวณ
ดังกล่าว  ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันชําระราคาค่าทดแทนที่ดิน 
โดยเพ่ิมเงินค่าทดแทนในที่ดินทั้ง ๔ แปลง เป็นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมเป็นเงิน
ที่ขาดอยู่อีกจํานวน ๑๒,๔๙๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 
ของต้นเงินดงักล่าว นับตั้งแต่วันที่เวนคืนจนกว่าจะชําระเสรจ็ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดีด้วย 
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  ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๕๐๘๗๙ ท้องที่ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ 
สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอกเป็นจํานวน ๑ งาน ๖๗ ๕/๑๐ ตารางวา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
ได้กําหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท และมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ไปรับเงินค่าทดแทนเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
เห็นว่าเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้เพ่ิม
เงินค่าทดแทนเป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนอีกตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่าราคาดังกล่าวยังไม่เป็นธรรม เพราะว่าที่ดินของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้เคยถูกเวนคืนมาแล้วครั้งหนึง่เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๗ 
สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์ ซึ่งมีผลทําให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๒ อยู่ติดทางหลวงดังกล่าว 
และมีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ก็ได้ซื้อมา
ในราคาดังกล่าวก่อนหน้าที่จะมีการเวนคืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๘๓,๐๐๐ บาท  
การเวนคืนครั้งที่ ๒ ได้มีการย้ายแนวเขตเวนคืนจากแนวเขตเดิมมาเป็นเขตชุมชน  
ทําให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ถูกเวนคืนเพราะอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามที่กําหนดใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดหลักวิศวกรรมโยธา ทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๒ อย่างมาก เพราะที่ดินที่เหลือของผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นสี่แยก  
ทําให้ไม่สามารถใช้ที่ดินเป็นสถานประกอบการพาณิชย์ได้  ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองเพ่ิมเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๕๔๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว
นับตั้งแต่วันที่เวนคืนที่ดินจนกว่าจะชําระเสร็จ รวมทั้งชําระค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความ
แทนผู้ฟูองคดีด้วย 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่ยืนตาม 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิได้
นําเอาราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ  
มาพิจารณา และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในการกําหนดราคาค่าทดแทนลดหลั่น 
เป็นขั้นบันได ไม่เป็นราคาเดียวกันทั้งแปลงตามที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ร้องขอ  นอกจากนั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้แก้ไขแนวทางก่อสร้างจากแนวเดิมภายหลังจากที่ ได้มีการตรา 
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พระราชกฤษฎีกาฯ แล้ว ทําให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองถูกเขตทางที่จะเวนคืน  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้กําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ 
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่ และราคาค่าทดแทนที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ควรจะเป็นเท่าใด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการกําหนดราคาค่าทดแทนเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักการไว้ในมาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ว่า การกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
แก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนต้องกําหนดให้
อย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพ และที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการกําหนดเงินค่าทดแทน 
ที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๘ ไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ว่า เงินค่าทดแทน 
ที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ 
ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กําหนดโดยคํานึงถึง 
(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่
เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบํารุงท้องที่ (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (๔) สภาพและที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น และ (๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ด้วยเหตุนี้ การกําหนดราคาค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืน
จึงต้องนําหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกัน ซึ่งในคดีนี้
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๖ เลขที่ ๕๐๒๑๑  
เลขที่ ๕๐๘๘๐ และเลขที่ ๕๐๘๘๒ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งถูกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เวนคืนดังกล่าว อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๗ 
สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์ อยู่บริเวณนอกเมือง โดยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสันกลางใต้ ตําบล
สันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่สามารถปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและทําการค้าขายได้
โดยผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงๆ ทําถนนเชื่อมทางเข้าออกสู่ 
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ทางหลวง และทํารั้วกั้นเพ่ือแบ่งขาย ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๑๒๑ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
เชียงใหม่กําหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ได้กําหนด
ราคาประเมินของที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๗ สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์ 
ในระยะ ๒๐ เมตร ไว้ในอัตราตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ดินที่ต่อจากที่ดินติดทางหลวง
แผ่นดิน ในระยะ ๔๐ เมตร อัตราตารางวาละ ๘,๗๕๐ บาท และที่ดินไม่ติดทางหลวง
แผ่นดิน แต่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตร นับจากแนวทางหลวงแผ่นดินอัตราตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท 
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๕๗ และเลขที่ ๖๕๘ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่
บริเวณเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ที่ถูกเวนคืนในคดีนี้ เนื้อที่รวม ๒ งาน จากนาง พ. 
กับพวก ในราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๗๙ ตําบล 
สันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
  มีปัญหาว่า ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ กําหนดค่าทดแทนราคาที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดี
ชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ถึงวรรคสาม แห่ง 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดว่า เงินค่าทดแทน 
ที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ 
ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กําหนดโดยคํานึงถึง 
(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่
เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ (ในคดีนี้ คือ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐) (๒) ราคา
ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบํารุงท้องที่ (๓) ราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ (๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม กรณีต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
แต่เพียงบางส่วนและส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลง ให้กําหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสําหรับ
ส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย  ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณา
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ถูกเวนคืนรายอื่น โดยได้นําราคาซื้อขายที่ดินก่อนวัน
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ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฯ มาประกอบการพิจารณา ซึ่งมีการซื้อขายที่ดิน ๓ แปลง 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๘ เลขที่ ๖๓๓ และเลขที่ ๙๓๘๔ ซึ่งซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๓๘ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๘ ตามลําดับ
โดยผู้ซื้อเป็นบุคคลเดียวกันจึงไม่อาจนํามาเป็นราคาตลาด สําหรับที่ดินที่ผู้ฟูองคดี ที่ ๑ 
กล่าวอ้างมาประกอบการพิจารณา กรณีราคาซื้อขายโฉนดเลขที่ ๖๕๗ และเลขที่ ๖๕๘ 
ซึ่งเป็นที่แปลงเล็กราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙ นั้น 
ไม่อาจถือเป็นราคาท้องตลาด เพราะผู้ฟูองคดีที่ ๑ ซื้อที่ดินดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ต้องการ
ให้ที่ดินของผู้ฟูองคดทีี่ ๑ ติดถนนทางหลวงสายเชียงใหม่ - บ้านสหกรณ์ ส่วนการขายที่ดิน
ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ให้กับผู้ฟูองคดีที่ ๒ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๗๙ ในราคาตารางวาละ 
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการซื้อขายกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพิเศษระหว่าง 
ผู้ ฟูองคดีที่  ๑ กับผู้ ฟูองคดีที่  ๒ และเป็นการซื้อขายในขณะที่มีแนวเวนคืนและ 
เมื่อเปรียบเทียบราคาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗ และเลขที่ ๖๕๘ ตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งซื้อขายก่อนหน้า๗ เดือน ราคาที่แตกต่างกันถึง ๑ เท่าตัว จึงไม่อาจ 
ถือราคาดังกล่าวเป็นราคาท้องตลาดตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)  นอกจากนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีทั้งสองด้วยการพิจารณา
ข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่ได้ประโยชน์จากเวนคืน จึงกําหนดค่าทดแทนเพ่ิมให้กับ
ผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อตารางวา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ ให้เพ่ิมเงิน
ค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ และเลขที่ ๕๐๘๘๒ จากเดิมตารางวาละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ๗ ,๕๐๐ บาท และ ๗ ,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๒,๗๕๐ บาท และ๑๐,๕๐๐ บาท ตามลําดับ ให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๖ จากเดิมตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให้เพิ่มเงิน
ค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๒๑๑ จากเดิมตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท จากข้อเท็จจริงข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาค่าทดแทน
ที่ดินตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดใช้ฐานราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประกอบกับสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืน รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการเวนคืน เมื่อเห็นว่าผู้ถูกเวนคืนไม่ได้ประโยชน์จากการ
เวนคืน และได้รับความเสียหายจากการเวนคนืในประโยชนใ์นสอยลดลง จึงได้กําหนดราคา
ค่าทดแทนเพ่ิมจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ เพ่ิมขึ้นดังรายละเอียดข้างต้น 
  ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ดําเนินการ
ตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมทั้งได้พิจารณาที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตาม
มาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การกําหนดราคาค่าทดแทนของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงเป็นการกําหนดที่ชอบด้วยกฎหมาย และการปรับ
ราคาค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นก็เป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒  
ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน ที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ ขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดกําหนดราคาค่าทดแทนตามราคาตลาดที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองทําการซื้อขายนั้น  ไม่อาจ
กําหนดให้ได้ เนื่องจากราคาซื้อขายที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ อ้างว่าขายให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ในราคา
ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ดงักล่าว ไม่ใช่ราคาซื้อขายตามท้องตลาดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่ผู้ ฟูองคดีอ้างว่า การกําหนดราคา 
ค่าทดแทนเป็นขั้นบันไดไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดี นั้น เห็นว่า คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดค่าทดแทนที่ดินตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ก่อนที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒๑ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีผลใช้บังคับ
เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการสํารวจ ออกแบบ ปักหมุดหลักฐานและแนวทาง
ใกล้กับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๗๙ ของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเดิมเป็นของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
และตั้งอยู่บริเวณทางแยกที่ กม.๑๓ + ๐๑๒ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖  ทั้งนี้ 
เพ่ือนําเสนอกองสํารวจและออกแบบอนุมัติแผนที่แนวทางและระดับ และยังได้เข้าไป
เจรจาขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนระหว่าง กม.๑๑ + ๕๐๐ – กม. ๑๕ + ๗๙๑ 
ในส่วนที่เป็นที่ว่าง ยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้าดําเนินการใดๆ ในที่ดินนั้นได้ก่อนได้รับ
เงินค่าทดแทน และได้รับความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวให้เข้าดําเนินการก่อน 
ซึ่งศูนย์สร้างทางลําปางได้เริ่มเข้าสํารวจปักหมุดหมายแนวทางตามแบบที่ก่อสร้างในที่ดิน 
ที่เจ้าของให้ความร่วมมือตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๙ และเข้าดําเนินการก่อสร้างในเวลา
ต่อมา สําหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๗๙ ของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ตั้งอยู่บริเวณทางแยก
ที่ กม. ๑๓ + ๐๑๒ จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ (สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์) 
เนื่องจากแบบกําหนดเขตทางบริเวณทางแยก (SIGHT DISTANCE) ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ในขณะนั้น จึงยังไม่ได้เข้าไปดําเนินการใดๆ จนกระทั่งได้รับการอนุมัติแบบเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๑ จึงได้ให้มีการยื่นคําขอรังวัดในบริเวณทางแยกดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีทั้งสอง
มีที่ดินอยู่ในบริเวณทางแยกที่กม.๑๓ + ๐๑๒ จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๑๓๑๗ 
(สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์) แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
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มไิด้เข้าไปดําเนินการเจรจากับผู้ฟูองคดีทั้งสองเพ่ือยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้าดําเนินการใด  ๆ
ในที่ดินได้ก่อนรับเงินค่าทดแทนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากยังมิได้มีการอนุมัติแบบก็ตาม 
แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศูนย์สร้างทางลําปางได้เข้าสํารวจ ออกแบบ ปักหมุด
หลักฐานและแนวทางใกล้กับที่ดินที่มีการซื้อขายดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๓๖ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดําเนินการเจรจากับเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียงและได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินดังกล่าวให้เข้าไปดําเนินการได้ การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
โดยเฉพาะผู้ฟูองคดีที่  ๑ ที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายแปลงในบริเวณนั้นอ้างว่าไม่รู้ถึง
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะปรากฏว่า ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙  
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗ และเลขที่ ๖๕๘ คิดเป็นราคาตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ขายที่ดินตาม
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๘๗๙ คิดเป็นราคาตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ดินที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้อยู่ในบริเวณเดียวกัน  ดังนั้น การซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงเกิดขึ้นในช่วงที่น่าจะ
ทราบแนวเขตที่ที่จะเวนคืนแล้ว และอาจทําให้ราคาซื้อขายที่ดินทั้ง ๒ แปลงดังกล่าว 
สูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดจริงตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯได้กําหนดราคาค่าทดแทน
ที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง โดยใช้หลักเกณฑ์ข้อ ๓ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นว่า การพิจารณากําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  สําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กําหนดราคา
ค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ และเลขที่ ๕๐๘๘๒ ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ นั้น 
เห็นว่า ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา และ 
๒ ไร่ ๙/๑๐ ตารางวา ตามลําดับ เกิดจากการที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รวบรวมซื้อที่ดินรวมเป็น
แปลงใหญ่แล้วแบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือสะดวกแก่การขายและสร้างมูลค่าแก่ที่ดินเพ่ิม  
ด้วยการทําถนนเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๗ (สายเชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์) 
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างแต่สามารถปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและทํามา
ค้าขาย ทําถนนเชื่อมต่อทางหลวงอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน ถือว่ามีสภาพทําเลที่ตั้งที่ดี 
โดยมีเนื้อที่ดินติดต่อกันทั้งแปลง ซึ่งสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันได้  
โดยปกติแล้วหากมีการซื้อขายที่ดินก็จะใช้ราคาอัตราเดียวกันตลอดทั้งแปลง  อีกทั้ง ยังเป็น
ที่ดินที่ถูกเขตทางที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ ถูกเขตทางที่จะ
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เวนคืน ๑ ไร่ ๗๑๗/๑๐ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๘๖ ๓/๑๐ ตารางวา และที่ดินตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๒ ถูกเขตทางที่จะเวนคืน ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ๖/๑๐ ตารางวา คงเหลือ
เนื้อที่ ๒ งาน ๘๕ ๓/๑๐ ตารางวา ทําให้ที่ดินทั้งสองแปลงเหลือเนื้อที่ไม่มากนัก ประกอบกับ
การก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางแยกต่างระดับ ซึ่งนอกจากจะไม่เป็น
ประโยชน์กับผู้ฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ยังทําให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวถูกจํากัดลง 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯได้กําหนดราคาค่าทดแทนเพ่ิมจากอัตราค่าทดแทน
สูงสุดตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ก็ยังคงลดหลั่น 
ตามขั้นบันได เนื่องจากเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน
ตามราคาประเมินทุนทรพัย์เพ่ือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ดังนั้น การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงเป็นการกระทําโดยชอบด้วย
กฎหมายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีการกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันได
ตามราคาประเมินทุนทรพัย์เพ่ือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้ว ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าว โดยให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงในลักษณะที่ยังคง
แยกเป็นโซนซึ่งมีราคาสูงสุดตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  มีปัญหาอีกว่า สมควรกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินโดยใช้ราคาเดียวกัน  
ทั้งแปลงเช่นเดียวกับกรณีการกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในการเวนคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๐๘๘๑ ของผู้ฟูองคดีที ่๑ ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่ อ.๔๓/๒๕๔๕ 
หมายเลขแดงที่ อ.๖๑/๒๕๔๖ หรือไม่ เห็นว่า การกําหนดค่าทดแทนที่ดินตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.๔๓/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ อ.๖๑/๒๕๔๖ 
ที่กําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่พิพาทดังกล่าวเป็นราคาเดียวตลอดทั้งแปลงโดยไม่กําหนด
ราคาค่าทดแทนที่ดินลดหลั่นเป็นขั้นบันไดตามที่เจ้าพนักงานใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม นั้น ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้รวบรวมซื้อที่ดินที่มีสภาพ
ที่ดินแตกต่างกัน บางแปลงอยู่ใกล้ถนนบางแปลงเป็นที่ดินตาบอดอยู่ห่างไกลถนน  
แล้วนํามารวมขอออกเป็นโฉนดใหม่ก่อนมีการออก พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงน่าเชื่อว่า ผู้ฟูองคดีได้ซื้อที่ดินเพ่ือหวังรับเงินค่าทดแทน
ที่ดิน ซึ่งที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๑ ที่ถูกเวนคืนในคดีดังกล่าวทั้งแปลงเนื้อที่ ๑ ไร่  
๒ งาน ๔๐๕/๑๐ ตารางวา ถ้ามีการซื้อขายแปลงนี้ทั้งแปลงก็ต้องคิดราคาต่อตารางวา
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ตลอดทั้งแปลง เมื่อราคาปกติตามท้องตลาดของที่ดินแปลงดังกล่าวราคาตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ก็ควรจะใช้ราคาค่าทดแทนที่ดินต่อตารางวาทั้งแปลง  สําหรับที่ดินของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๘๘๐ และเลขที่ ๕๐๘๘๒ ในคดีนี้ แม้ว่าจะอยู่เขต
ทางตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒๑ สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับเดียวกัน และถูกเวนคืนในคราว
เดียวกัน แต่ที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลงมีขนาดไม่เท่ากับแปลงที่พิพาทตามที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
กล่าวอ้าง และเกิดจากการที่ผู้ฟูองคดีทําการแบ่งแยกจากแปลงใหญ่เพ่ือที่จะให้มีการขาย
ได้ง่ายและได้ราคาที่ดินที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการได้มาของที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ในขณะที่รู้แนวเขตการเวนคืน และวัตถุประสงค์ที่แบ่งแยกเพ่ือให้การซื้อขายเป็นไปด้วย
ความสะดวก ประกอบกับหลักเกณฑ์ของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
จัดสรรที่ดิน การที่จะนําเอาราคาซื้อขายทั้งแปลงโดยคิดราคาต่อตารางวาเดียวกัน ย่อมไม่ชอบ
ด้วยเหตุผล เพราะที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทั้งสองแปลงไม่ได้ถูกเวนคืนทั้งแปลง ทั้งไม่ถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับ
กรณีที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้ถูกเวนคืนทั้งแปลง ที่ดินส่วนที่เหลือแม้จะติดทางแยก
และติดแนวทางยกระดับ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ก็ได้กําหนดค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นในกรณี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนภายหลังลดลงให้แก่ผู้ฟูองคดีที่  ๑  ดังนั้น การพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ในการกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจึงชอบด้วย
กฎหมาย และข้อเท็จจริงในคดีนีแ้ตกตา่งจากขอ้เท็จจรงิในคดหีมายเลขดําที่ อ.๔๓/๒๕๔๕ 
หมายเลขแดงที่ อ.๖๑/๒๕๔๖ การกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินลดหลั่นเป็นขั้นบันได  
เป็นการกําหนดตามประโยชน์แห่งการใช้สอยและพิจารณาถึงความหนาแน่นของชุมชน  
แม้ผู้ฟูองคดีทั้งสองจะอ้างว่าเป็นเรื่องพิพาทลักษณะเดียวกันที่ดินอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
ก็ไม่อาจนําข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวมาประกอบในการวินิจฉัยคดีนี้ได้ 
  ที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระค่าฤชาธรรมเนียม
กับค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๕ 
วรรคสี่ บัญญัติให้ผู้ฟูองคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละสองจุดห้าของ  
ทุนทรัพย์ แต่ไม่เกินสองแสนบาท และมาตรา ๗๒ วรรคหก บัญญัติให้ศาลปกครอง 
มีคําสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามส่วนของการชนะคดีเท่านั้น  
ไม่มีบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจสั่งให้คู่กรณีรับผิดในเรื่องค่าธรรมเนียมศาล 
ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระค่าฤชาธรรมเนียมกับ  
ค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดีทั้งสองตามคําขอได้ 



๖๙๕ 

 

 

  ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น 
  พิพากษายืน ค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 



๖๙๖ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายชาญชัย  ตันติยันกุล           ผู้ฟูองคด ี

  กระทรวงคมนาคม  ท่ี ๑ 
กรมทางหลวง  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๑ 
     วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) และวรรคสาม) 

  คดีน้ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน 
ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยน าราคาซื้อขายที่ดินก่อนวันใช้บังคับ 
พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ รวม ๑๑ ราย ซึ่งรวมทั้งที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
กล่าวอ้างทั้ง ๔ ราย มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 
๒๒๓๑๑ เป็นที่ดินว่างเปล่ายังไม่มีการพัฒนา ราคาตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีราคา
สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบ
กับที่ดินในบริเวณเดียวกัน คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๐๓๓๓ เน้ือที่ ๗๗ ตารางวา ซึ่งเป็น
ที่ดินจัดสรรขายพร้อมบ้านของหมู่บ้าน ม. ราคาตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท เมื่อหัก 
ค่าลงทุนพัฒนาและค่าด าเนินการออกแล้ว จะมีราคาไม่เกินตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ดังน้ัน จึงเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๓๑๑ มีราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด และไม่อาจน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน
ให้กับผู้ถูกเวนคืน ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาราคาค่าทดแทนเบื้องต้นของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ที่มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของกรมที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาทดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่า การใช้ราคาประเมินดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพและที่ตั้งของที่ดิน ทั้งเมื่อได้พิจารณาถึงรูปแบบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๗ ซึ่งผู้ถูกเวนคืนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงได้วางหลักเกณฑ์ก าหนดเงินค่าทดแทนเพ่ิมให้แก่ผู้ถูกเวนคืน  



๖๙๗ 

 

 

รวม ๘ ข้อ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ ซึ่งน ามาใช้ก าหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดี 
ดังน้ี “ข้อ ๒ ที่ดินติดซอยทอผ้า (ซอยส่วนบุคคล) ซึ่งได้รับค่าทดแทนเบื้องต้นตารางวาละ 
๑๐,๐๐๐ บาท (ระยะ ๐-๔๐ เมตร) และ ๔,๐๐๐ บาท (ส่วนที่พ้นระยะ ๔๐ เมตร) 
เห็นควรเพ่ิมค่าทดแทน ดังน้ี... ๒.๒ ส่วนที่พ้นระยะ ๔๐ เมตร เป็นตารางวาละไม่เกิน 
๑๖,๐๐๐ บาท” แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาก าหนด 
ค่าทดแทนโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง  
(๑) ถึง (๕) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับ 
ได้พิจารณาโดยค านึงถึงที่ดินในส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนและมีราคาลดลงตาม 
มาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยแล้ว แต่การก าหนดเงินค่าทดแทน
ที่ดินให้ผู้ฟูองคดีตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนที่ต่ าเกินไปเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราขั้นสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ข้อ ๒.๒ ก าหนดไว้ จึงเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรมควรเป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นก าหนดเงิน 
ค่าทดแทนตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 
๒๖๑๙ และโฉนดเลขที่ ๑๖๕๔๔ ตั้งอยู่ที่ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ที่ดินทั้ง ๒ แปลงอยู่ในบริเวณเขตที่จะต้องถูกเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง – บางปะอิน – บางพลี ตอนบางพลี –  
บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับเงินค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดไว้ในราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรม
และไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือขอค่าทดแทนที่ดิน
เพ่ิมเป็นราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ฟูองคดี
เพ่ิมค่าทดแทนจากราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท 
ทั้ง ๒ แปลง ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เพราะที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้ง ๒ แปลง
ควรมีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนรวม ๖ ไร่ ๒ ตารางวา  
คิดเป็นเงิน ๔๘,๐๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักค่าทดแทนที่กําหนดให้ตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๖,๔๒๒,๐๐๐ บาท คงเป็นเงินที่ควรจะได้รับเพิ่มอีกจํานวน ๒๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท 
รวมดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน คือร้อยละ ๔ ต่อปี 



๖๙๘ 

 

 

นับแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ จํานวนรวม ๔๓๐ วัน คิดเป็นเงิน ๑,๐๑๘,๗๑๑.๒๓ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๒,๖๓๖,๗๑๑.๒๓ บาท  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจํานวน ๒๒,๖๓๖,๗๑๑.๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
๔ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 
กับให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ฟูองคดีด้วย 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทน
จํานวน ๙,๖๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 
ฝากประจําของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินร้อยละ ๔ ต่อปี โดยให้จ่ายดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีเสร็จสิ้น 
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟูองคดีตามส่วนของการชนะคดีเป็นเงิน ๘๘,๘๘๘.๘๐ บาท 
คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ในกรณีกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงเดียวกันหรือ
ที่ดินที่ถือว่าแปลงเดียวกัน ต้องกําหนดเงินค่าทดแทนในราคาเดียวกัน เมื่อฟังได้ว่าที่ดินของ 
ผู้ฟูองคดีทั้ง ๓ แปลงเป็นที่ดินผืนเดียวกันและที่ดินอยู่ติดซอยทอผ้า เงินค่าทดแทนที่ดินของ 
ผู้ฟูองคดีควรมีราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นองค์คณะ
เดียวกันได้พิจารณาคดีของนาย ส. ซึ่งมีที่ดินอยู่ในซอยทอผ้า และใช้ทําโรงงานทอผ้า
เช่นเดียวกันกับผู้ฟูองคดี อยู่ห่างจากที่ดินผู้ฟูองคดี ๑๐๐ เมตร แต่อยู่บริเวณต้นซอยห่างจาก
ถนนสุขสวัสดิ์ ๕๐ เมตร โดยได้วินิจฉัยคดีของนายสงวนในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๒/๒๕๔๖ ว่า 
ที่ดินทั้งสามแปลงของนาย ส. เป็นที่ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันและใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกัน 
หากมีการซื้อขายจะต้องใช้ราคาเดียวกันตลอดทั้งแปลง  ดังนั้น ควรจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน 
ในอัตราเดียวกัน โดยถือว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน และได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในอัตรา
ตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ แปลง ยกเว้นที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๓๓๓ กําหนดให้ตารางวาละ 
๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากนาย ส. ยื่นอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนไว้เพียงตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ที่ดินของนาย ส. ในคดีดังกล่าวคล้ายกับที่ดินของผู้ฟูองคดี โดยที่ดินทั้ง ๓ แปลงของผู้ฟูองคดี
ดังกล่าวเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการตั้งโรงงานทอผ้าเช่นเดียวกัน เป็นที่ดินติดซอยทอผ้า ๑ 
แปลง และเป็นที่ดินที่อยู่ลึกเข้าไปอีก ๒ แปลง ส่วนที่แตกต่างกันก็คือ ที่ดินของผู้ฟูองคดี 
ถูกเวนคืน ๒ แปลง และมีเนื้อที่ทั้ง ๓ แปลงมากกว่าที่ดินของนาย ส.  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีควรจะ
ได้เงินค่าทดแทนในราคาตาราวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกันกับนาย ส. สําหรับประโยชน์
ใช้สอยหลังเวนคืน ที่ดินของผู้ฟูองคดีถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง การใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่
เหลือถูกจํากัดสิทธิ ทําให้มูลค่าของที่ดินน้อยลง ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดี ที่ดินของ
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ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างทางพิเศษ   ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกําหนดเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟูองคดีใหม่ในอัตราตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท และ
พิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ต้องจ่ายเพ่ิม พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารออมสินนับตั้งแต่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ และให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายแก่ผู้ฟูองคดีด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน
เพ่ิมให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งสองแปลงนั้น ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแล้ว ราคา  
ค่าทดแทนที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมควรเป็นราคาเท่าใด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า   
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติ
ถึงหลักเกณฑ์ในการกําหนดเงินค่าทดแทนเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับตามมาตรา ๑๘ ว่าเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตาม
มาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับ
ใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กําหนดโดยคํานึงถึง (๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด 
ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามมาตรา ๖ (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษี
บํารุงท้องที่ (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ (๕) เหตุและวัตถุประสงค์
ของการเวนคืน  สําหรับคดีนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กําหนดเงินค่าทดแทน
ที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดค่าทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟูองคดีและผู้ถูกเวนคืนรายอื่น โดยนําราคาซื้อขายที่ดินก่อนวันใช้
บังคับ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ รวม ๑๑ รายมาประกอบการ
พิจารณาซึ่งรวมทั้งที่ดินที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างทั้ง ๔ รายโดยมีราคาซื้อขายไม่ต่ํากว่าตารางวาละ 
๒๐,๐๐๐ บาทมาประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (๑) ที่ดินโฉนด
เลขที่ ๒๓๕๙๗๐ ซื้อขายเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ เนื้อที่ ๔๐ ตารางวา พร้อมตึกแถว 
๓ ชั้น ราคา ๑ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ไม่สามารถแยกราคาซื้อขายที่ดินและไม่สามารถ
ตรวจสอบที่ตั้งจากระวางแผนที่ได้ (๒) ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๑๔๐ ซื้อขายเมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๓๗ เนื้อที่ ๓๐๐ ตารางวา พร้อมตึก ๑ หลัง ราคา ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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ไม่สามารถแยกราคาซื้อขายที่ดินและไม่สามารถตรวจสอบที่ตั้งจากระวางแผนที่ได้  
(๓) ที่ดินโฉนดเลขที่  ๘๕๘๖ เลขที่  ๖๒๘๐ และเลขที่  ๒๕๐๙ ซื้อขายเมื่อวันที่  ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๓๘ เป็นการซื้อขายที่ดินติดถนนสุขสวัสดิ์ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างราคาตารางวา
ละ ๓๙,๐๖๐ บาท เป็นราคาซื้อขายที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และ (๔) ที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๗๖๕๘ ซื้อขายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เป็นการซื้อขายที่ดินติดถนน 
สุขสวัสดิ์ ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ราคาตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่ไม่สูงกว่า
ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เช่นกัน ส่วนราคาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๓๑๑ เป็นที่ดิน 
ว่างเปล่ายังไม่มีการพัฒนา ราคาตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคา
ประเมินทุนทรัพย์ฯ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับที่ดิน  
ในบริเวณเดียวกัน คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๐๓๓๓ เนื้อที่ ๗๗ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินจัดสรร
ขายพร้อมบ้านของหมู่บ้านมัณฑนา-ธนบุรีรมย์ ราคาตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท เมื่อหัก
ค่าลงทุนพัฒนาและค่าดําเนินการออกแล้ว จะมีราคาไม่เกินตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น จึงเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๓๑๑ มีราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด และไม่อาจนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน
ให้กับผู้ถูกเวนคืน ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาราคาค่าทดแทนเบื้องต้นของคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ ที่มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของกรมที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาทดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่า การใช้ราคาประเมินดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพและที่ตั้งของที่ดิน ทั้งเมื่อได้พิจารณาถึงรูปแบบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๗ ซึ่งผู้ถูกเวนคืนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงได้วางหลักเกณฑ์กําหนดเงินค่าทดแทนเพ่ิมให้แก่ผู้ถูกเวนคืน  
รวม ๘ ข้อ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ ซึ่งนํามาใช้กําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดี 
ได้กําหนดไว้ ดังนี้ “ข้อ ๒ ที่ดินติดซอยทอผ้า (ซอยส่วนบุคคล) ซึ่งได้รับค่าทดแทนเบื้องต้น
ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท (ระยะ ๐-๔๐ เมตร) และ ๔,๐๐๐ บาท (ส่วนที่พ้นระยะ ๔๐ เมตร) 
เห็นควรเพ่ิมค่าทดแทน ดังนี้ ๒.๑ ส่วนที่ติดถนนซอยระยะ ๐-๔๐ เมตร เป็นตารางวาละ 
ไม่เกิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๒.๒ ส่วนที่พ้นระยะ ๔๐ เมตร เป็นตารางวาละไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท” 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ  
ซึ่งได้พิจารณากําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ ฟูองคดีและผู้ถูกเวนคืนรายอื่น  
โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดราคาค่าทดแทนที่ดินตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดโดยใช้ฐานตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 
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เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและที่ตั้ง ประกอบกับ
รูปแบบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษซึ่งผู้ถูกเวนคืนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการ  
ถูกเวนคืนในครั้งนี้ และได้มีความเห็นว่า ราคาค่าทดแทนเบื้องต้นดังกล่าวไม่เป็นธรรมและ
ไม่สอดคล้องกับสภาพทําเลและที่ตั้ง และได้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ ๘ ข้อ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดเงินค่าทดแทนเพ่ิมให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในกรณีนี้แล้ว แสดงให้เห็นว่า 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณากําหนดค่าทดแทนโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับได้พิจารณาโดยคํานึงถึงที่ดินในส่วนที่
เหลือจากการถูกเวนคืนและมีราคาลดลงตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วยแล้ว  
  ปัญหาที่ต้องพิจารณามีว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้นํา
หลักเกณฑ์กําหนดเงินค่าทดแทนเพ่ิมให้แก่ผู้ถูกเวนคืน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ มาใช้
กําหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินในซอยทอผ้าเป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีหรือไม่  ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อ ๒ ดังกล่าวมาพิจารณา
โดยปรับเงินค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ที่กําหนดให้แก่ 
ผู้ฟูองคดี เพ่ิมขึ้นจากตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท โดยเห็นว่า 
ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ติดกันเข้าออกซอยทอผ้าได้ โดยผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๗๔ ของ 
ผู้ฟูองคดีซึ่งผู้ฟูองคดีได้พัฒนาใช้ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า และใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าวร่วมกัน เมื่อถูกเวนคืนแล้วที่ดินเหลือเป็นสองฝั่ง แต่ทั้งสองฝั่งยังใช้ประโยชน์ได้
โดยที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนโฉนดเลขที่ ๑๖๕๔๔ สามารถเข้าออกทางคู่ขนานได้ และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๑๙ ก็สามารถใช้ทางร่วมกันกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๗๔ ของผู้ฟูองคดี
ที่ไม่ถูกเวนคืนและสามารถออกทางซอยทอผ้าเพ่ือออกสู่ถนนสาธารณะสายหลักคือถนน  
สุขสวัสดิ์ได้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้ง ๓ แปลง มีเนื้อที่รวมกัน ๑๔ ไร่ 
๔๑ ตารางวา อยู่ติดซอยทอผ้าซึ่งเป็นถนนซอยส่วนบุคคลมีขนาดกว้าง ๘ เมตร สามารถ
เดินทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะสายหลักคือถนนสุขสวสัดิไ์ดโ้ดยสะดวก ซึ่งมีระยะทางหา่ง
จากถนนสุขสวัสดิ์ประมาณ ๒๐๐ เมตร และตามบันทึกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินติดถนนสุขสวัสดิ์
ระยะ๒๐ เมตร มีราคาประเมินตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๕,๐๐๐ บาท และมีราคา
ซื้อขายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตารางวาละ ๔๔,๐๐๐ บาท ถึง ๔๗,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น ที่ดินที่อยู่ติดซอยทอผ้าและอยู่ลึกเข้ามาจากถนนสุขสวัสดิ์ตามซอยทอผ้าระยะทาง
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ประมาณ ๒๐๐ เมตร ราคาซื้อขายควรมีราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท หรือประมาณ
ครึ่งหนึ่งของราคาประเมินที่ดินที่อยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ ด้วยเหตุนี้ ค่าทดแทนซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ กําหนดให้แก่ผู้ถูกเวนคืนซึ่งมีที่ดินติดซอยทอผ้าระยะ ๐-๔๐ เมตร 
ตารางวาละไม่เกิน ๒๒,๐๐๐ บาท จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี 
ที่ถูกเวนคืน  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาจากลักษณะรูปแปลงที่ดินประกอบกับจํานวน
เนื้อที่ของที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามแปลง ตามที่ปรากฏในแผนผังแสดงขอบเขตที่ดิน  
แล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีส่วนที่ติดกับซอยทอผ้ามีระยะประมาณ ๔๐ เมตร คือ ที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๗๓๗๔ ซึ่งมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แต่มิได้ถูกเวนคืน ส่วนที่อยู่ลึกถัดเข้าไปจากซอยทอผ้ามีระยะไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร  
เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๑๙ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๕๔๔ ที่ถูกเวนคืนบางส่วน โดยมี 
เนื้อที่รวมกัน ๑๒ ไร่ ๖๑ ตารางวา มีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ดินทั้งสามแปลง
ดงักล่าวเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่รวมกันประมาณ ๑๔ ไร่ ๔๑ ตารางวา และพ้ืนที่ส่วนใหญ่
อยู่ลึกไม่ติดซอยทอผ้า หากมีการซื้อขายกันเองก็ไม่อาจนําเอาราคาที่ดินส่วนที่ติดซอย  
ทอผ้ามาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดเป็นราคาซื้อขายเฉลี่ยทั้งแปลงได้  ดังนั้น ราคาซื้อขาย
เฉลี่ยที่ดินแปลงนี้ย่อมต้องมีราคาลดหลั่นลงไป โดยเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับราคา 
ค่าทดแทนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กําหนดไว้ในข้อ ๒.๒ คือ ส่วนที่พ้นระยะ 
๔๐ เมตร ตารางวาละไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท แล้วเห็นว่า ราคาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒.๒ 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สามารถนํามาใช้
กําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ที่ดินของผู้ฟูองคดีได้ 
  ส่วนข้ออุทธรณ์ที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีมีลักษณะ
เดียวกันกับที่ดินของนาย ส. จํานวนสามแปลง ซึ่งอยู่ติดซอยทอผ้าและใช้ประกอบกิจการ
โรงงานทอผ้าเช่นเดียวกับผู้ฟูองคดี มีสภาพการใช้ที่ดินคล้ายกันกับผู้ฟูองคดี โดยได้รับเงิน
ค่าทดแทนที่ดินในราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีควรจะได้รับเงินค่าทดแทน 
ในราคาเช่นเดียวกันกับนาย ส.  อีกทั้ง ภายหลังจากการเวนคืน ที่ดินของผู้ฟูองคดีมีจํานวน
เหลือน้อยและถูกแบ่งแยกเป็น ๒ แปลง ไม่ติดต่อกัน ที่ดินของผู้ฟูองคดีไม่ได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้างทางพิเศษ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือถูกจํากัดสิทธิทําให้
มูลค่าของที่ดินลดน้อยลงนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ดินของนาย ส. มีที่ตั้งและทําเล 
ต่างจากที่ดินของผู้ฟูองคดี กล่าวคือ ที่ดินของนาย ส. ตั้งอยู่ติดซอยทอผ้าและอยู่บริเวณ
ต้นซอยห่างจากถนนสุขสวัสดิ์เพียง ๕๐ เมตร เป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ไม่มากและถูกเวนคืนที่ดิน
ทั้งสามแปลง ภายหลังการเวนคืนเหลือที่ดินเพียง ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา สภาพ ทําเล 
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และที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟูองคดีกับที่ดินของนาย ส. จึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
ที่ดินของนาย ส. ตั้งอยู่ต้นซอยและติดซอยทอผ้า ย่อมมีราคาสูงกว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีที่อยู่
ลึกเข้าไปในซอยประมาณ ๒๐๐ เมตรจากถนนสุขสวัสดิ์ ยิ่งไปกว่านั้น ที่ดินของผู้ฟูองคดี 
ที่ถูกเวนคืนไม่อยู่ติดซอยทอผ้า การกําหนดเงินค่าทดแทนจึงต้องพิจารณาลดหลั่นกันไป
ตามความลึกของที่ดินที่ตั้งห่างออกไปจากซอยทอผ้า  นอกจากนี้ ที่ดินของผู้ฟูองคดี
จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๖๑ ตารางวา แม้ว่าจะถูกเวนคืนไปประมาณครึ่งหนึ่ง คือ 
จํานวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๖ ไร่ ๕๙ ตารางวา แต่ที่ดินของผู้ฟูองคดี 
ที่เหลือก็ถูกแบ่งแยกเป็นสองแปลงโดยจํานวนที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนทั้งสองแปลงยังมี
เนื้อที่มากพอที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ กล่าวคือ ที่ดินแปลงแรกโฉนดเลขที่  ๒๖๑๙ 
คงเหลือเนื้อที่ ๓๓๔ ตารางวา สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๗๔ ซึ่งอยู่
ติดซอยทอผ้าและมิได้ถูกเวนคืน โดยยังสามารถใช้ซอยทอผ้าเป็นทางเข้าออกสู่ถนน 
สุขสวัสดิ์ได้เช่นเดิม ส่วนที่ดินแปลงที่สองโฉนดเลขที่ ๑๖๕๔๔ คงเหลือเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน 
๒๕ ตารางวา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหา้เหล่ียมดา้นกว้าง อยู่ติดทางคู่ขนานสามารถ
ขออนุญาตเปิดทางเชื่อมเข้าออกทางคู่ขนานเพ่ือออกสู่ ถนนสุขสวัสดิ์ได้เช่นเดียวกัน  
ที่ดินที่เหลือจากการถูกเวนคืนทั้ง ๒ แปลง จึงไม่มีมูลค่าลดลง ซึ่งสามารถพิจารณา
เปรียบเทียบจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามบัญชีราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินที่ใช้
บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ดินของผู้ฟูองคดีแปลงโฉนดเลขที่ ๒๖๑๙  
อยู่ในหน่วยที่ ๕ ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาทเหมือนเดมิ ส่วนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ ๑๖๕๔๔ 
อยู่ในหน่วยที่ ๔ (ที่ดินติดซอยทางระยะ ๔๐ เมตร) ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท (จากเดิม
อยู่ในหน่วยที่ ๕ ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท) ดังนั้น จึงไม่มีเหตุที่จะกําหนดเงินค่าทดแทน
เพิ่มขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวอีก 
  มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ
กําหนดราคาค่าทดแทนส่วนที่เกินระยะ ๔๐ เมตรจากซอยทอผ้า เป็นตารางวาละไม่เกิน 
๑๖,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กําหนดราคาค่าทดแทนให้กับผู้ฟูองคดีเป็นตารางวาละ 
๑๑,๐๐๐ บาทนั้น เหมาะสมหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ถูกเวนคืน
ทั้งสองแปลง แม้จะมิได้ตั้งอยู่ต้นซอยแต่ก็อยู่ห่างถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ  
สายหลักประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งถือว่าไม่ลึกจนเกินไป และผู้ฟูองคดีสามารถใช้ที่ดิน 
แปลงโฉนดเลขที่ ๗๓๗๔ ที่ไม่ถูกเวนคืนและติดซอยทอผ้ามีความกว้างประมาณ ๘ เมตร 
สามารถเข้าออกสู่ถนนสุขสวัสดิ์ได้โดยสะดวก  ดังนั้น การกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน 
ตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ต่ําเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา 
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ขั้นสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กําหนดไว้ ค่าทดแทน 
ท่ีเหมาะสมควรจะมีราคาต่ํากว่าอัตราขั้นสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ไม่มากนัก  
จึงเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมควรเป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
ที่ศาลปกครองชั้นตน้กาํหนดเงินค่าทดแทนตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายเฉลิมชัย วสีนนท์  พลเอก นิยม ศันสนาคม 
นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายดําริ วัฒนสิงหะ 
 



๗๐๕ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๒/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายววิัฒน์ชัย  กุลมาตย ์ ที ่๑           ผู้ฟูองคด ี
  นายวโิชต ิ วัณโณ  ที ่๒  

  สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ท่ี ๑ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ท่ี ๒        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓)) 
 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔ 

     และมาตรา ๕) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

     มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 
 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ 

     และมาตรา ๔๐) 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

     สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

     ๒๕๔๓ (ข้อ ๗๘ และข้อ ๑๐๑ วรรคสอง) 

  การร้องสอดจะต้องอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
แต่ส าหรับกรณีที่ศาลปกครองเห็นจ าเป็นที่จะมีค าสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี 
ในฐานะผู้ถูกฟูองคดีเอง เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลชอบที่จะมีค าสั่งเรียก
บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีได้ตั้งแต่วันที่มีการยื่นฟูองคดีแล้ว  ดังน้ัน แม้ศาลปกครอง 
มีค าสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ถูกฟูองคดีภายหลังวันยื่นฟูองคดี ก็ถือว่าศาล 
มีค าสั่งเรียกในวันยื่นฟูองคดีน้ัน ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเข้ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอดจึงชอบด้วยกฎหมาย  
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  เมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า การชุมนุมประท้วงเรียกร้องของนักศึกษา
ท าให้การลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ มีลักษณะรุนแรง 
และมิใช่สถานการณ์ตามปกติของกระบวนการสรรหาอธิการบดีตามที่ควรจะเป็น  
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่อยู่ในอ านาจการตัดสินวินิจฉัยสั่งการ
ของคณะกรรมการอ านวยการสรรหาอธิการบดีแล้วให้ถือเป็นที่สุดตามข้อ ๑๑.๒ ของ
ข้อบังคับดังกล่าว การที่คณะกรรมการอ านวยการสรรหาอธิการบดีประกาศเลื่อนการ
ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีออกไปโดยไม่มีก าหนด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการวินิจฉัย
สั่งการที่ให้ถือเป็นที่สุดตามข้อ ๑๑.๒ ของข้อบังคับดังกล่าว   ดังน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีมติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนที่ได้ด าเนินการมาแล้วทั้งหมด และ
ให้ด าเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่ จึงมีอ านาจกระท าได้ และถือได้ว่า 
ได้ใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุผลอันสมควร 
 

  คดีทั้งสามสํานวนนี้อธิบดีศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งให้รวมการพิจารณา
เข้าด้วยกัน เพ่ือความสะดวกแก่การพิจารณา โดยให้เรียกผู้ฟูองคดีในสํานวนที่หนึ่ง  
คดีหมายเลขดําที่๑๗๐๘/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่  ๑๒/๒๕๔๘ และสํานวนที่สาม  
คดีหมายเลขดําที่ ๙๓/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๔/๒๕๔๘ ว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ให้เรียก 
ผู้ฟูองคดีในสํานวนที่สอง คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๒๕/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๓/๒๕๔๘ ว่า 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และให้เรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทั้งสามสํานวนตามเดิม
  สํานวนที่หนึ่ง  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ฟูองว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ สมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และได้รับการประกาศรายชื่อว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีประกาศกําหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียง
สรรหาอธิการบดีในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่มีการเรียนการสอนชั้นปริญญาโทในวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และส่วนกลางในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕  ต่อมา ในวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ เฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก ซึ่งจัดให้มีการ
ลงคะแนนหยั่งเสียงของนักศึกษาชั้นปริญญาโท มีนักศึกษาประมาณหนึ่งร้อยคนถือปูาย
เดินขบวนประท้วงการสรรหาอธิการบดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงอาศัยเหตุดังกล่าวมีมติในการ



๗๐๗ 

 

 

ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ยกเลิกกระบวนการสรรหา
อธิการบดีทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้วทั้งหมด และให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดี  
ทุกขั้นตอนใหม่หลังวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีของนาย ร. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีด้วยและให้ผู้เข้ารับ
การสรรหาดําเนินการเก็บแผ่นปูายประกาศ เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ออกไปทั้งหมด 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเร็ว ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เห็นว่า คณะกรรมการอํานวยการ 
สรรหาอธิการบดีเท่านั้นที่มีอํานาจตัดสินวินิจฉัยปัญหาทุกกรณีระหว่างดําเนินการสรรหา
อธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีอํานาจยกเลิกการ
สรรหาอธิการบดีที่ได้ดําเนินการไปแล้วทุกขั้นตอน มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าว  
จึงเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 
และเป็นการกระทําละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เนื่องจากเสียค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําแผ่นปูายเอกสารแนะนําตัวและแนะนํานโยบายการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นเงินจํานวน ๕๘๕,๔๑๐ บาท  ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕๘๕,๔๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมายนับแต่วันฟูองจนถึงวันชําระเสร็จด้วย 
  สํานวนที่สอง  ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ฟูองและแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองโดยฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองทํานองเดียวกันกับคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในสํานวนที่หนึ่ง และ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ อ้างว่า การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าว ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒  
ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๙๗๒,๖๐๐ บาท  ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่อนุมัติยกเลิก
กระบวนการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้ว และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ร่วมกันชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๙๗๒,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมายนับแต่วันฟูองจนถึงวันชําระเสร็จ 
  สํานวนที่สาม  ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่า ภายหลังที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติให้ยกเลิกการสรรหาอธกิารบดทีุกขั้นตอนที่ดาํเนนิการมาแล้ว  ต่อมา 
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยรามคําแหงออกประกาศกําหนดให้มีการสรรหา
อธิการบดีใหม่เป็นครั้งที่สอง และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ 
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้ ฟูองคดีที่ ๑  
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เห็นว่า เมื่อมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่หนึ่ง เป็นมติ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศการสรรหาอธิการบดีครั้งที่หนึ่งย่อมมีผลต่อไป การสรรหา
อธิการบดีครั้งที่สองจึงเป็นโมฆะทั้งหมด  ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการเสนอ
ชื่อนาย ร. เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่อนุมัติยกเลิกกระบวนการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้วทั้งหมด และให้
ดําเนินการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่หลังวนัที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ และให้เพิกถอน
มติผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่เห็นชอบให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการเสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่วนคําฟูองข้อหาอื่นให้ยก 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  ๑. ประกาศคณะกรรมการอํานวยการ 
สรรหาอธิการบดี เรื่อง กําหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นประกาศที่ฝุาฝืน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
เพราะในวันดังกล่าวผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีในขณะนั้นยังไม่พ้นจากตําแหน่ง จึงยังไม่มี
เหตุตามกฎหมายที่จะสรรหาอธิการบดี  อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อนุมัติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหา
อธิการบดีที่ดําเนินการมาแล้วทั้งหมด และให้ดําเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดี 
ทุกขั้นตอนใหม่ หลังวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ อันเป็นเวลาที่อธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง
แล้ว จึงมีอํานาจกระทําได้ตามมาตรา ๑๘ (๑๕) แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสอดคล้อง
มาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติดังกล่าวจึงมีผล
เป็นการยกเลิกประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๔๕ และประกาศดังกล่าวสิ้นผลไปแล้วตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  ๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่งตั้งลาออกทั้งคณะ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องแต่งตั้ง
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คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธกิารบดคีณะใหม่ และคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีคณะใหม่จะต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๑ ของ
ข้อบังคับดังกล่าว กล่าวคือ กําหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียง วันรับสมัคร วันเสนอชื่อ ฯลฯ 
อันเป็นการดําเนินกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี
คณะใหม่ได้มีมติกําหนดให้ดําเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดี ใหม่เป็นครั้งที่สอง และ
ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาใหม่ตลอดจนกําหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงใหม่ โดยทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี ซึ่งชอบด้วยข้อบังคับดังกล่าวแล้ว อันมีผล
เป็นการยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดีครั้งที่หนึ่งและประกาศคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
  ๓. ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่มีข้อความตอนใด 
ให้อํานาจคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีสั่งให้เลื่อนวันลงคะแนนหยั่งเสียง 
หากไม่ประสงค์จะให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงตามวันที่ประกาศกําหนด จะต้องกําหนด 
วันลงคะแนนหยั่งเสียงใหม่เป็นประกาศมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดีอีกครั้งจึงจะมีผล
ตามกฎหมาย การที่คณะกรรมการดังกล่าวออกประกาศเลื่อนการลงคะแนนหยั่งเสียง
ออกไปเนื่องจากมีปัญหาการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาโดยมิ ได้กําหนดวันลงคะแนน 
หยั่งเสียงเป็นวันใด มติดังกล่าวจึงเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจ และไม่ใช่การวินิจฉัย
ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีตามข้อ ๑๑.๒ ของข้อบังคับดังกล่าว ประกาศนั้น 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ผูกพันผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติตาม  อีกทั้ง ผูถู้กฟูองคดีที่ ๑ 
ยังมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี  
ตามข้อ ๑๑.๕ แห่งข้อบังคับฉบับเดียวกัน และเมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาไม่ชอบ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ย่อมมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการ
สรรหายกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ดําเนินการมาแล้วทั้งหมดหรือสั่งการเองก็ได้
ตามอํานาจและหน้าที่สูงสุดในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามอํานาจหน้าที่ของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น มติของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่อนุมัติ
ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้วทั้งหมดและให้
ดําเนินการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่หลังวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงชอบด้วย
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กฎหมาย และต่อมาคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธกิารบดีคณะใหม่ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
แต่งตั้งได้ประชุมมีมติกําหนดการสรรหาอธิการบดีใหม่โดยดําเนินการตามข้อ ๑๑ ของ
ข้อบังคับดังกล่าว และเสนอผลการสรรหาต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ 
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบกับผลการสรรหาดังกล่าว
และอนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการเสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ นาย ร.  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี และได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นาย ร. ดํารงตําแหน่งอธิการบดีแล้ว กระบวนการสรรหาอธิการบดี
ครั้งที่สอง จึงชอบด้วยกฎหมาย 
  ๔. ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โต้แย้งด้วยว่า ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิฟูองคดีนี้ เนื่องจาก 
ผู้ฟูองคดีมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุอ้างฟูองขอให้
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทั้งสองครั้ง ผู้ฟูองคดีอ้างความเดือดร้อนหรือเสียหาย
เพียงการที่ต้องสมัครเข้ารับการสรรหาใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก  อันเป็น
การขอให้เยียวยาความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี
ทั้งสองเท่านั้น มิได้กล่าวอ้างความเดือดร้อนหรือเสียหายว่า หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีมติ
ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาเดิมและให้ดําเนินการสรรหาใหม่แล้ว ผู้ฟูองคดีทั้งสองคนใด
คนหนึ่งจะได้รับการลงคะแนนหยั่งเสียงสูงสุดและจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี และผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่มีทางได้รับเสนอชื่อ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีด้วย ผู้ฟูองคดีจึงเป็น
เพียงผู้มีส่วนได้เสียในการสรรหาอธิการบดีในฐานะผู้สมัครเข้ารับการสรรหา แต่ไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการสรรหาที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่ากระทําโดยมิชอบ 
  ๕. ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินกระบวนพิจารณาไม่ชอบที่มีคําสั่งเรียก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้ามาในคดีเนื่องจากคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีทั้ งสามสํานวน 
เป็นการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งใน 
คําฟูองไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดีทั้งสอง แม้กระทั่งในคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด  นอกจากนั้น 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้ามาในคดีเมื่อล่วงเลยหนึ่งปี ซึ่งพ้น
กําหนดเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และการอ้าง
มาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขยาย
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อายุความฟูองร้องผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นการคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย และศาลปกครอง
ชั้นต้นก็มิได้มีคําพิพากษายกฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  ๖. คําฟูองของผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่ได้ฟูองขอให้เพิกถอนมติหรือคําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่อนุมัติยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดีและมติที่เห็นชอบให้
ดําเนินการเสนอชื่อนายรังสรรค์ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี แต่ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพียงผู้เดียวให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
อันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นใช้อํานาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เพิกถอนคําสั่งและมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นการพิพากษาเกินคําขอ 
  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
และพิพากษายกฟูองผู้ฟูองคดีทั้งสองทุกคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัย 
๓ ประเด็น ดังนี้  ประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้ามาเป็น 
ผู้ถูกฟูองคดีในสํานวนคดีหมายเลขคดีดําที่ ๑๗๐๘/๒๕๔๕ เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณา 
โดยชอบหรือไม่  ประเด็นที่สอง คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ที่อนุมัติให้ยกเลิกการสรรหาอธกิารบดีทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการ
มาแล้วและให้ดําเนินการการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่ และตามมติที่ประชุมครั้งที่  
๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เสนอชื่อนาย ร.  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ประเด็นที่สาม ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเกินคําขอ 
ของผู้ฟูองคดีทั้งสองหรือไม่ 
  ในประเด็นที่หนึ่งที่ว่า  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เข้ามาเป็นผู้ถูกฟูองคดีในสํานวนคดีหมายเลขคดีดําที่ ๑๗๐๘/๒๕๔๕ เป็นการดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยชอบหรือไม่ โดยผู้ฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า คําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการ
ฟูองคดีนี้เป็นการกระทําของผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๑ ไม่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และศาลปกครองชั้นต้นเรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้ามา 
ในคดีเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟูองคดีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว นั้น มีปัญหาต้องวินิจฉัย 
เป็นประการแรกว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีอํานาจเรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้ามาเป็นคู่กรณี 
ในฐานะผู้ร้องสอดได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
กําหนดนิยามคําว่า คู่กรณี หมายความว่า ผู้ฟูองคดี ผูถู้กฟูองคดี และให้หมายความรวมถึง



๗๑๒ 

 

 

บุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด
ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเองหรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดีเนื่องจากเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้น และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจเรียกบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วย
การร้องสอด เมื่อศาลเห็นว่าจําเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกนั้นเข้ามาในคดีเพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ซึ่งในสํานวนคดีหมายเลขดําที่ ๑๗๐๘/๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ยื่นฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างวา่ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อนุมัติให้ยกเลิกการสรรหาอธิการบดี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทําให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการอ้างว่าได้รับ
ความเสียหายจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยอาศัยอํานาจ
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหาย  
อาจฟูองหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เป็นหน่วยงานของรัฐ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแหง่ละเมิดที่ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ ได้กระทําในการปฏิบตัิ
หน้าที่ดังกล่าว แต่จะฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ศาลปกครองชั้นตน้จึงมีอํานาจเรยีกผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ เข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ร้องสอดได้ 
แม้ผู้ฟูองคดีที่  ๑ จะมิได้ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มาตั้งแต่เริ่มคดี  ที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่มีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอํานาจ
เรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เข้ามาในคดี จึงฟังไม่ขึ้น  มีปัญหาตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และผู้ถูกคําสั่งเรียกให้เข้ามาในคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒-๑๔/๒๕๔๘ ของศาลปกครอง
ชั้นต้นว่า คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกมหาวิทยาลัยรามคําแหงเข้ามาในคดีเป็น  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เนื่องจากเห็นว่าเหตุแห่งการฟูองคดีเป็นการกระทําของสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่เพียงผู้เดียวและศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเรียกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เข้ามาในคดีเมื่อล่วงเลยหนึ่งปีซึ่งพ้นระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า ศาลปกครองมีคําสั่งเรียกมหาวิทยาลัย
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รามคําแหงเข้ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุด 
โดยมติที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การร้องสอดจะต้องอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไข
กําหนดระยะเวลาการฟูองคดี แต่สําหรับกรณีที่ศาลปกครองเห็นจําเป็นที่จะมีคําสั่งเรียก
บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีในฐานะผู้ถูกฟูองคดีเอง เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม นั้น 
ศาลชอบที่จะมีคําสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีได้ตั้งแต่วันที่มีการยื่นฟูองคดีแล้ว 
ดังนั้น แม้ศาลปกครองมีคําสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ถูกฟูองคดีภายหลังวัน  
ยื่นฟูองคดี ก็ถือว่าศาลมีคําสั่งเรียกในวันยื่นฟูองคดีนั้น คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ที่เรียกมหาวิทยาลัยรามคําแหงเข้ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอดจึงชอบด้วยกฎหมาย 
  ในประเด็นที่สองที่ว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมติที่ประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ที่อนุมัติให้ยกเลิกการสรรหาอธิการบดี 
ทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้ว และให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่ และ
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
เสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองกล่าวอ้างในคําอุทธรณ์ว่า ประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง กําหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นประกาศที่ฝุาฝืน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพราะในวันดังกล่าวอธิการบดีในขณะนั้นยังไม่พ้นจากตําแหน่ง 
จึงไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะสรรหาอธิการบดี และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อนุมัติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดี 
ที่ดําเนินการมาแล้วทั้งหมดเป็นการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งสอดคล้องมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลเป็น
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีลงวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๔๕ และประกาศดงักล่าวสิ้นผลไปแล้วตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น 
เห็นว่า ข้อคัดค้านดังกล่าวเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น 
และมิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจึงไม่อาจยกปัญหาข้อนี้ขึ้นกล่าวในคําอุทธรณ์หรือ
ในชั้นอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ สําหรับกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
มีอํานาจอนุมัติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ดําเนินการมาแล้ว และให้
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ดําเนินการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่ และคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีลาออกทั้งคณะ คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีคณะใหม่จึงมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีใหม่อันมีผลเป็นการยกเลิกกระบวนการ  
สรรหาอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๔๕ นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีอํานาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้  
(๗) พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอยู่ใน
อํานาจและหน้าที่ของผู้ถกูฟูองคดีที ่๑ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตเิดยีวกัน กําหนดว่า 
อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
และมาตรา ๔๐ กําหนดว่า ให้มีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอธิการบดีตามวิธีการ  
ที่กําหนดโดยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การสรรหา
บุคคลเพ่ือพิจารณาเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น เป็นอํานาจและหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ 
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
อธิการบดีแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กําหนด 
โดยออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 
๒๕๔๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีอํานาจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ ดังนี้ ๑๑.๑ อํานวยการและควบคุมการ 
สรรหาอธิการบดี ๑๑.๒ ตัดสินวินิจฉัยทุกกรณีระหว่างดําเนินการสรรหา คําตัดสิน 
วินิจฉัยสั่งการให้ถือเป็นที่สุด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ๑๑.๓ กําหนดวัน
ลงคะแนนหยั่งเสียง วันรับสมัคร วันเสนอชื่อ และการรับหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหา  
๑๑.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันทําการ 
ก่อนวันลงคะแนนหยั่งเสียง ๑๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และ 
๑๑.๖ กําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีลงนาม 
เห็นว่า คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีเป็นคณะกรรมการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มอบหมายให้ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอธิการบดีแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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โดยต้องดําเนนิการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ข้อบังคับดังกล่าวกําหนดไว้ ข้อเท็จจริงตาม
พยานหลักฐานในสํานวนรับฟังได้ว่า ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันลงคะแนน
หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีวันแรก ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก ซึ่งเป็น
สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงด้วยนั้น มีนักศึกษาประมาณหนึ่งร้อยถึงสามร้อยคนชุมนุม
ประท้วงการสรรหาอธิการบดีตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๒๕ นาฬิกา โดยได้ทําการขนย้าย
โต๊ะ เก้าอี้ แผงเหล็กซึ่งเป็นอุปกรณ์ลงคะแนนหยั่งเสียงออกไปจากสถานที่ที่จัดให้มีการ
ลงคะแนนหยั่งเสียง และเข้าปิดล้อมรอบสถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งเรียกร้อง  
ผ่านเครื่องกระจายเสียงไม่ให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดีในขณะที่นาย ร. ยังไม่พ้นจาก
การดํารงตําแหน่งอธิการบดี ทําให้การลงคะแนนหยั่งเสียงเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก ไม่อาจดําเนินการได้ คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีจึงประชุม
และมีมติให้เลื่อนการลงคะแนนหยั่งเสียงออกไป และออกประกาศคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาอธิการบดีลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เลื่อนการสรรหาอธิการบดี
ออกไปโดยไม่มีกําหนด ซึ่งมีผลทําให้การลงคะแนนหยั่งเสียงที่วิทยาเขตบางนาต้องหยุดลง
ในเวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกาด้วย วันรุ่งขึ้นวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาอธิการบดีมีหนังสือรายงานปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น  
และขอลาออกจากประธานคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีก็ยื่นหนังสือขอลาออกด้วย 
นอกจากนั้น อธิการบดีได้มีหนังสือรายงานความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และเสนอว่าควรเริ่มดําเนินการสรรหาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
วันที่นาย ร. พ้นจากตําแหน่งอธิการบดีแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รับทราบรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากการรายงานของคณะกรรมการอํานวยการสรรหา อธิการบดีและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันดังกล่าวคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีได้ขอ
ลาออกทั้งคณะ และในวันเดียวกันนี้นักศึกษาได้กลับมาชุมนุมบริเวณหน้าหอประชุม  
และยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เรียกร้องให้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีคณะใหม่ และกําหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงใหม่หลังจากที่นาย ร. พ้นจาก
ตําแหน่งอธิการบดีแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การชุมนุม
ประท้วงเรียกร้องของนักศึกษาในลักษณะเช่นนั้นจนทําให้การลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา
อธิการบดีไม่อาจดําเนินการต่อไปได้ มีลักษณะรุนแรง และมิใช่สถานการณ์ตามปกติของ
กระบวนการสรรหาอธกิารบดตีามที่ควรจะเป็น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
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การสรรหาอธิการบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 
๒๕๔๑ ที่อยู่ในอํานาจการตัดสินวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีแล้วให้ถือเป็นที่สุดตามข้อ ๑๑.๒ ของข้อบังคับดังกล่าว การที่คณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาอธิการบดีประกาศเลื่อนการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีออกไป
โดยไม่มีกําหนด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการวินิจฉัยสั่งการที่ให้ถือเป็นที่สุดตามข้อ ๑๑.๒ ของ
ข้อบังคับดังกล่าว เมื่อการสรรหาบุคคลเพ่ือพิจารณาเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีเป็นอํานาจและหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และ
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี ไม่สามารถดําเนินการสรรหาอธิการบดีต่อไปได้
และได้ลาออกทั้งคณะต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  อีกทั้ง ปรากฏว่านักศึกษาได้กลับมาชุมนุมและ
ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคณะใหม่
และกําหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงใหม่ภายหลังจากที่นาย ร. พ้นจากตําแหน่งอธิการบดีแล้ว 
ประกอบกับมีสถานการณ์ไม่ปกติเช่นวา่นัน้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีมติให้ยกเลิกกระบวนการ
สรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้วทั้งหมด และให้ดําเนินกระบวนการสรรหา
อธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่หลังวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่นาย ร. พ้นจากการ
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจกระทําได้ และถือได้ว่าได้ใช้
ดุลพินิจโดยมีเหตุผลอันสมควร มิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กําหนดขึ้น  นอกจากนั้น  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีคณะใหม่ 
ตามคําสั่งที่ ๒๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีคณะใหม่มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๔๕ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมทั้ง
กําหนดวันที่ที่จะมีการลงคะแนนหยั่งเสียงด้วย โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ 
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ ว. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับข้อ ๑๑.๖ 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กําหนดว่า ให้คณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีมีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
โดยอธิการบดีลงนาม จะเห็นได้ว่า แม้ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหงดังกล่าวจะลงนาม
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โดยอธิการบดี แต่ก็เป็นการใช้อํานาจโดยคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีคณะใหม่
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ แต่งตั้งขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ข้อ ๑๑.๖ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี 
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
โดยอธิการบดลีงนาม จึงมีผลเท่ากับว่าคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมีอํานาจ
ออกกฎในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาอธกิารบดีได้ คณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาอธิการบดีคณะใหม่จึงไม่ถูกผูกพันโดยกฎเดิมที่คณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาอธิการบดีคณะก่อนได้กําหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
อธิการบดีคณะใหม่ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฉบับใหม่มีเนื้อความแตกต่าง
ไปจากประกาศฉบับเดิม จึงต้องถือว่าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  
ฉบับก่อนถูกยกเลิกไปแล้วโดยปริยาย ตามหลักในเรื่องการยกเลิกกฎโดยปริยายโดยกฎที่มี
เนื้อความต่างออกไป ที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองอ้างว่า คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี
ได้ใช้อํานาจวินิจฉัยสั่งการให้เลื่อนการสรรหาอธิการบดีออกไป ซึ่งถือว่าถึงที่สุดแล้ว  
ตามข้อ ๑๑.๒ ของข้อบังคับดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีอํานาจให้ยกเลิกการสรรหา
อธิการบดีทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้วและให้ดําเนินการสรรหาทุกขั้นตอนใหม่ 
รวมทั้งประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี เรื่อง  กําหนดการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงมีผลอยู่ต่อไป 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่มีอํานาจสั่งให้มีการสรรหาอธิการบดีใหม่เป็นครั้งที่สองดังกล่าว 
ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ต่อไปว่า ในการ
ดําเนินการสรรหาอธิการบดีครั้งที่สอง กําหนดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงในวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้สมัครเข้ารบัการ
สรรหาด้วย นาย ร. ได้คะแนนรวมจากการหยั่งเสียงมากกว่าผู้สมัครคนอื่น และผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองไม่มีข้อโต้แย้งอื่นเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการสรรหาครั้งที่สอง 
นอกจากที่กล่าวอ้างว่านาย ร. มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเพราะถูกสอบสวนทางวินัย ซึ่งเป็น
เรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการ  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดําเนินการ
เสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี



๗๑๘ 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงมิใช่การกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายดังข้อกล่าวอ้างของ  
ผู้ฟูองคดีทั้งสอง ด้วยเหตุผลที่วินิจฉัยข้างต้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ที่อนุมัติให้ยกเลิกการสรรหาอธิการบดี 
ทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาแล้ว และให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนใหม่ และ
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการเสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ประเด็นนี้ของ
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองฟังขึ้น 
  ประเด็นที่สาม ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเกินคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
หรือไม่ โดยผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทํา
ละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทน อันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ศาลปกครองชั้นต้นใช้อํานาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
เพิกถอนคําสั่งของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาที่ได้ดําเนินการไป 
รวมทั้งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นการพิพากษา
เกินคําขอ นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้รวมคดีหมายเลขดําที่ ๑๗๐๘/๒๕๔๕ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒๕/๒๕๔๕ และคดีหมายเลขดําที่ ๙๓/๒๕๔๖ เข้าด้วยกันและ
พิจารณาพิพากษารวมกันไป ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมิได้โต้แย้งคัดค้าน สําหรับคดีหมายเลขดํา
ที่ ๙๓/๒๕๔๖ นั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ตั้งประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องพิพาทอันเกิดจากการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เห็นชอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เสนอชื่อนาย ร. เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงเป็นการฟูองว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําการโดยการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีอํานาจสั่งให้เพิกถอนได้ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ถ้าทางพิจารณาได้ความว่า 
การกระทําในอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคําพิพากษาให้เพิกถอนมติของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ จึงถือไม่ได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาเกินคําขอของผู้ฟูองคดี
ทั้งสอง อุทธรณ์ประเด็นนี้ไม่อาจรับฟังได้ 



๗๑๙ 

 

 

  พิพากษาแก้เป็นให้ยกคําฟูองของผู้ฟูองคดีทั้งสองในประเด็นที่ฟูองและ 
มีคําขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ และที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่  
๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายจรัญ หัตถกรรม  นายธงชัย ลําดับวงศ์  นายเกษม คมสัตย์ธรรม 
นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายปรีชา ชวลิตธํารง 
 



๗๒๐ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๑/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) 

  นางเถลิงศรี  ใจตระหนัก            ผู้ฟูองคด ี

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ท่ี ๑ กับพวกรวม ๖ คน     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๑ 
     และมาตรา ๒๗๖) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ 
     มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน พ.ร.บ.  
     ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ข้อ ๒ วรรคสอง (๑)) 

 กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
      พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  การที่ผู้ฟูองคดีได้ร้องคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท าการรังวัดแนวเขต
ที่ดินเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงรุกล้ าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟูองคดีและรุกล้ า
ที่ดินพิพาทที่อยู่ติดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีค าขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งห้าม 
มิให้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเป็นส าคัญ เป็นกรณีกล่าวหาผู้ถูกฟูองคดีว่า
ปฏิบัติหน้าที่รังวัดแนวเขตที่ดินเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงโดยไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นคดีพิพาท 
ที่เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้ครอบครองที่ดินไมม่ีเอกสารสิทธซิึง่อยู่ตดิกับ
ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ ตําบลท่าแยก อําเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบัน  
คือ ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๖-๑-๕๐ ไร่  
โดยครอบครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และทํานามาโดยตลอด  ต่อมา ประมาณ 



๗๒๑ 

 

 

เดือนเมษายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๕ ได้มาทําการรังวัดที่ดินโดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ 
กระทําการแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นําชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์หนองปรือระแนะ 
ทับที่ดินที่มีการครอบครองของผู้ฟูองคดีโดยไม่ชอบ ผู้ฟูองคดีจึงยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัด
เพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ ๒๘๒๓/๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า การรังวัดแนวเขตรูปแผนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
หนองปรือระแนะไมท่ับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ ของผู้ฟูองคดี และหากเป็นที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
อ้างว่าได้ครอบครองแต่ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธใินที่ดนิ ผู้ฟูองคดีต้องใช้สิทธิทางศาลภายใน
หกสิบวันนับแต่วันคัดค้าน ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งหกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามมิให้มีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง แปลงหนองปรือระแนะ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปรือ
ระแนะ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่ ได้มีการรังวดัตรวจสอบเนือ้ที่
หนองปรือระแนะแล้ว ก่อนนําขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยที่ข้างเคียง
ทั้งสี่ด้านจดที่ปุา แต่การรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่สาธารณประโยชน์
แปลงหนองปรือระแนะได้เนื้อที่ประมาณ ๑๑๙-๒-๓๘ ไร่ เพราะการขึ้นทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์หนองปรือระแนะเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ นั้น ทางราชการมิได้
กําหนดขอบเขตที่ดินรอบแปลงหนองปรือระแนะไว้แน่นอน และไม่เห็นด้วยกับบันทึก
ถ้อยคําของผู้สูงอายุและผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว โดยเห็นว่า
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งหกได้ทําการรังวัดรอบแปลงที่ดินพิพาทในส่วนที่มิใช่หนองน้ําแท้จริง
รวมเข้าไปด้วย และรุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ ได้ครอบครองและทําประโยชน์ 
มาโดยตลอด และแม้ว่าการนํารูปแผนที่จากการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
แปลงดังกล่าวมาลงระวางรูปถ่ายทางอากาศ ๕๔๕๒ IV แผ่นที่ ๙๖ แล้วไม่ทับหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๔๐ ของผู้ฟูองคดีก็ตาม แต่ที่ดินทางด้าน 
ทิศเหนือของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ ผู้ฟูองคดีได้ครอบครองและทําประโยชน์มาโดยตลอด 
มิใช่ส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปรือระแนะตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แต่อย่างใด 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษาให้เป็นไป
ตามคําฟูองของผู้ฟูองคดีทุกประการ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า   โดยที่มาตรา ๒๗๑  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
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คดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น และ
มาตรา ๒๗๖ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับ
บัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดว้ยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรอื
การละเว้นการกระทําที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเนื่องจากการกระทํา หรือการละเว้น
การกระทําที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต  หรือ 
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่
จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
สําหรับคดีนี้มีข้อหาตามคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า การที่ผู้ฟูองคดี  
ได้ร้องคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทําการรังวัดแนวเขตที่ดิน เพ่ือออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงรุกล้ําที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ ของผู้ฟูองคดีและรุกล้ําที่ดินพิพาทที่อยู่
ติดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคําขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งห้ามมิให้มีการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นสําคัญ จึงเป็นกรณีกล่าวหาผู้ถูกฟูองคดีว่าปฏิบัติหน้าที่
รังวัดแนวเขตที่ดินเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม 
มาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองจะรับ
คดีพิพาทในลักษณะนี้ไว้พิจารณาได้ก็จะต้องพิจารณาว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดี  
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทําการ
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นําชี้และรังวัดแนวเขตที่ดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยผู้ฟูองคดีอ้างว่า
เจ้าหน้าที่ได้ทําการรังวัดรุกล้ําที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ ของผู้ฟูองคดีและรุกล้ําที่ดิน
พิพาทที่อยู่ติดกันซึ่งผู้ฟูองคดีได้เข้าครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากบิดา
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการ
กระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีงดการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่รุกล้ํา
ท่ีดินของผู้ฟูองคดีนั้น เป็นคําขอให้มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายแก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดี
กระทําการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่รุกล้ําที่ดินของผู้ฟูองคดีได้ตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับในกรณีที่มีผู้คัดค้านการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ได้กําหนดการคัดค้านการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว้เป็น ๒ กรณี คือ 
กรณีแรกผู้คัดค้านการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้คัดค้านต้องไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
คัดค้าน ส่วนกรณีที่สองผู้คัดค้านการออกหนงัสือสําคญัสําหรับที่หลวงมีหลักฐานแสดงสิทธิ
ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของ  
ผู้คัดค้านว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่า  ในกรณีมีการคัดค้าน 
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ดังกล่าวข้างต้น ได้กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว เมื่อที่ดินพิพาทที่ผู้ฟูองคดี
ร้องคัดค้านเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟูองคดี
จึงใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลได้เพราะมีกําหนดขั้นตอนในกรณีนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว ผู้ฟูองคดี 
จึงเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีนี้ภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟูองคดีหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาการใช้สิทธิคัดค้านการรังวัดที่ดิน
เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว้ ๒ กรณี กล่าวคือ กรณีแรก ผู้คัดค้านไม่มีหลักฐาน
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แสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่คัดค้าน โดยให้รอการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน 
ดังนั้น กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเฉพาะกําหนดการคัดค้านและระยะเวลาการฟูองคดีไว้
เป็นพิเศษแตกต่างจากระยะเวลาการฟูองคดีปกครอง ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซึ่งโดยหลักกฎหมายทั่วไปแล้วถือว่า กฎหมายเฉพาะยกเว้นกฎหมายทั่วไป
ผู้ฟูองคดีจึงต้องใช้สิทธิฟูองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว คือ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน กรณีที่สอง ผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้าน  
ในเบื้องต้นว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่าได้มาโดยไม่ชอบ ก็ให้ออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผล
การตรวจสอบ  ดังนั้น ในกรณีนี้จะต้องปรากฏผลการตรวจสอบของผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
หากผู้คัดค้านไม่พอใจผลการตรวจสอบของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจะสามารถนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลได้ ซึ่งระยะเวลาการฟูองคดีในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๙ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ทําการรังวัดที่ดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงรุกล้ําที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๕๔๐ ของผู้ฟูองคดีและรุกล้ําที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ติดกัน ดังนั้น ในการร้องคัดค้าน 
การรังวัดที่ดินดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติแตกต่างกันเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๕๔๐ ซึ่งผู้ฟูองคดีมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กับที่ดิน
พิพาทที่อยู่ติดกันซึ่งผู้ฟูองคดีไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
สําหรับที่ดินน.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องทําการตรวจสอบ
สิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านในเบื้องต้นว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคดีนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ตรวจสอบสิทธิในที่ดินแล้ว และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟูองคดีทราบว่าที่ดินที่ผู้ฟูองคดี
ครอบครองและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดที่ดินรุกล้ํานั้น เป็นที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๕๔๐ และเป็นที่ดินที่ผู้ฟูองคดีครอบครองโดยไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งข้อ ๒ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดให้ผู้ฟูองคดี
ต้องไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟูองคดี  
ไปใช้สิทธิทางศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งด้วย ตามหนังสือ 
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ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ และปรากฏข้อเท็จจริงในสํานวนคดีว่า เมื่อนํารูปแผนที่ที่ดิน
สาธารณประโยชน์หนองปรือระแนะที่รังวัดได้ มาลงระวางแผนที่ ๕๔๓๖ IV ๘๖๓๔ แล้ว 
ไม่ทับโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงหรือเขตทางสาธารณประโยชน์ และเมื่อนํารูปแผนที่ 
การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวมาลงระวางรูปถ่ายทางอากาศ หมายเลข ๕๔๕๒ 
IV แผ่นที่ ๙๖ แล้วไม่ทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. แปลงข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งรวมถึงที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๕๔๐ ของผู้ฟูองคดีด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่าที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินข้างเคียง
ทางด้านทิศเหนือ ของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๐ ที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่าได้ครอบครองโดยไม่มี
หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผู้ฟูองคดีต้องไปใช้สิทธิทางศาล
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้านตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น และแม้ว่าตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟูองคดีไปใช้สิทธิทางศาลไว้
แตกต่างกันก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟูองคดีได้ร้องคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดิน
เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ แต่ผู้ฟูองคดีได้ฟูองคดี
ต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงพ้นระยะเวลา 
ที่ผู้ฟูองคดีต้องไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้านตามที่กําหนดไว้ใน  
ข้อ ๒ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แล้ว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งได้ และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วจึงไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดิน
พิพาทและเนื้อหาแห่งคดีอีกต่อไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณา
แล้วพิพากษายกฟูองของผู้ฟูองคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  พลเอก นิยม ศันสนาคม  นายปรีชา พานิชวงศ์  นายจรัญ หัตถกรรม 
นายดําริ วัฒนสิงหะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๒/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          ผู้ฟูองคด ี

  นายสมบัติ  โรงสะอาด  ท่ี ๑ 
นางปั๋น  โรงสะอาด  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง 
     และมาตรา ๑๙๓/๓๕) 

 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
     และมาตรา ๕๑) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยอมรับผิดในหน้ีโดยขอผ่อนช าระคืน
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้ส่งเงินช าระให้แก่ผู้ฟูองคดีบางส่วนแล้วน้ัน ถือว่าเป็น
การรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายทั่วไป  
เมื่อ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ จึงสามารถน า
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้
บังคับกับคดีปกครองได้  ดังน้ัน ระยะเวลาการฟูองคดีจึงต้องเริ่มนับแต่วันที่ได้รับสภาพ
ความรับผิดโดยมีก าหนด ๑ ปี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยเป็นส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เดิมรับราชการในตําแหน่งเภสัชกร ๖ 
(ด้านเภสัชสาธารณสุข) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทํา
สัญญาเลขที่ ๐๒/๒๕๔๒ ให้ไว้ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้รับมอบอํานาจ
และผู้แทนของผู้ฟูองคดี มีสาระสําคัญว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓
มีกําหนด ๑ ปี โดยในระหว่างลาไปศึกษาเพ่ิมเติม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องรักษาวินัย 
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ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและ
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา จะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจาก
สถานศึกษาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ฟูองคดี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และในกรณีที่ผิดสัญญา  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และ
เงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษา  นอกจากนี้ยังจะต้องชําระเบี้ยปรับ
อีกหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืน แต่ในกรณีที่กลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลา
ชดใช้ทุน จํานวนเงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่กลับเข้า
ปฏิบัติราชการ สําหรับเงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับจะต้องชําระภายในกําหนด ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟูองคดี หากไม่ชําระภายในกําหนดดังกล่าวจะต้องชําระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระนับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ โดยมีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกัน
ความรับผิดตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมระดับปริญญาโท 
ตามคําสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๕๙๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ แต่ไม่สามารถ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด และได้ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา ๒ ครั้ง จนถึง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ปรากฏตามคําสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๐๒๓/๒๕๔๓ และที่ 
๓๐๙๖/๒๕๔๓ แต่ก็ยังไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงได้ไปรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ และต่อมาได้ขอลาออกจากราชการ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกคําสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๓๘๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๔๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาชดใช้ทุนโดยลาออกจากราชการก่อนปฏิบัติ
ราชการชดใช้ทุนครบถ้วน ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ สน ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๐๓๒ และที่ 
สน ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๐๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระ
เงินเดือนคืนพร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่า เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๒,๒๔๐.๑๘ บาท ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้รับทราบหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วันแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพิกเฉย 
จึงตกเป็นผู้ผิดนัด จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันผิดนัด (วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) จนถึงวันฟูองคดีเป็นเงิน ๑๗,๗๓๑.๔๐ บาท ผู้ฟูองคดีจึงขอให้ศาล 
มีคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินเดือนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟูองคดี  
เป็นเงิน ๓๙๒,๒๔๐.๑๘ บาท และดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟูองคดีเป็นเงิน 
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๑๗,๗๓๑.๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๙,๙๗๑.๕๘ บาท และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ร่วมกันชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของเงินต้น ๓๙๒,๒๔๐.๑๘ บาท นับแต่ 
วันฟูองคดีจนกว่าจะชําระเสร็จ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนผู้ฟูองคดีด้วย 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเทศระหว่างผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ข้อ ๖ ได้กําหนดไว้ว่า “เงินที่จะชดใช้คืน
และเงินเบี้ยปรับตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว หรือชําระไม่ครบถ้วน  ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม 
ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระ
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน” จากข้อสัญญาดังกล่าว
จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีจะต้องดําเนินการทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้เงินคืนภายใน
กําหนดเสียก่อน อันเป็นข้อกําหนดในสัญญาให้ผู้ฟูองคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องทวงถาม
เพราะผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อาจจะขอกลับเข้ารับราชการใหม่หรือชดใช้เงินให้หรือไม่ก็ได้  
เมื่อคดีนี้จังหวัดสกลนครได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ชดใช้เงินค่าปรับและค่าเสียหายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบยอดเงินซึ่งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ได้รับหนังสือดังกล่าวโดยชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ แต่มิได้ชําระเงินภายใน
กําหนดจึงตกเป็นผู้ผิดนัดการชําระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อันถือได้ว่า 
วันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดี
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว  นอกจากนี้ แม้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าคดีนี้ 
ได้ยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
แต่เนื่องจากก่อนมีการจัดตั้งศาลปกครอง คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะต้องยื่นฟูอง
ต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แต่เมื่อศาลปกครองเปิดทําการจึงต้องฟูองคดีสัญญาทางปกครองต่อศาลปกครองภายใน
หนึ่งปี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดแย้ง
กันเกี่ยวกับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กําหนดอายุความได้ถึงสิบปี 
ซึ่งจะทําให้คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งเสียเปรียบ จึงได้มีการบัญญัติมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นมารองรับ โดยให้ศาลปกครองมีดุลพินิจเพ่ือความยุติธรรม  
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กรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่น ก็ให้ศาลปกครองรับคําฟูองไว้
พิจารณา ตามนัยคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๔๖๑/๒๕๔๖ 
หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๘/๒๕๔๖ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๑๐๓/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ 
๒๘๔/๒๕๔๗  อีกทั้ง กําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็มิใช่อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ไม่สามารถยืดหรือขยายออกไปได้ หากนํามาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ มาใช้บังคับโดยเคร่งครัดจะทําให้มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไม่มีผลบังคับ อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายปกครอง  
เป็นกฎหมายมหาชนที่ให้ความคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ 
ภายหลังพ้นกําหนดชําระเงินแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟูองคดียอมรับผิดและ
ขอผ่อนชําระเงินโดยขอผ่อนชําระคืนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้รับชําระเงินงวดแรกในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
ถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับสภาพความรับผิดตามสัญญาแล้ว เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงยังไม่เกินหนึ่งปี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ แต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงขอให้  
ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดพิจารณาพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น โดยให้
ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึง 
เหตุแห่งการฟูองคดีเมื่อใด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๓ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งหมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝุายใดฝุายหนึ่ง
เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจรงิวา่ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญา
ลาศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ฟู องคดี ซึ่งในสัญญา 
มีข้อกําหนดว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และในกรณีที่ผิดสัญญาไม่ว่าเหตุใด ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินช่วยเหลือใดๆที่ทางราชการ
จ่ายให้ในระหว่างศึกษา นอกจากนี้ยังจะต้องชําระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้อง
ชดใช้คืน แต่ในกรณีที่กลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาชดใช้ทุนจํานวนเงิน  
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ที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการ  
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการสังกัดผู้ฟูองคดีเพื่อดําเนินการหรือมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการบริการสาธารณะอันเป็นเรื่องของการจัดการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาถือว่า
เป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่รัฐต้องจัดให้มีขึ้น สัญญาระหว่างผู้ฟูองคดีกับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
และคดีนี้ปรากฏว่าเมื่อสัญญาลาศึกษาต่อครบกําหนดได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลา
การศึกษาต่ออีก ๒ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ยังไม่สําเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงได้ไปรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนยังไม่ครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขอลาออก
จากราชการ ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา จึงเป็นกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีจึงอยู่ใน
อํานาจของศาลปกครอง สําหรับกรณีที่ผู้ ฟูองคดีเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีที ๒ ซึ่งเป็น 
ผู้ค้ําประกันชดใช้เงินตามสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาลาศึกษาต่ออันมีลักษณะ
เป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาทางปกครองซึ่งเป็นสัญญาหลัก เมื่อข้อพิพาทตามสัญญาหลัก
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันจึงอยู่
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากการยื่นฟูองคดีต่อ
ศาลปกครอง อันเนื่องจากข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองนั้นจะต้องยื่นฟูองคดีต่อศาล
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุ
แห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีคําสั่งที่ ๒๓๘๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ 
อนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  
ผู้ฟูองคดีจึงอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ตั้งแต่วันดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๔ ผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว ผู้ฟูองคดีต้องนําคดีนี้มาฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
เป็นต้นมา 
  อย่างไรก็ตาม ในสํานวนคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ขอผ่อนชําระหนี้ให้ผู้ฟูองคดีเป็นรายเดือน ๆ ละ 
๒,๐๐๐ บาท พร้อมกับส่งเงินชําระงวดแรกเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ออก
ใบเสร็จรับเงินฉบบัลงวนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ ถึงผู้ฟูองคดียอมรับผิดในหนี้โดยขอผ่อนชําระคืนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมทั้ง
ได้ส่งเงินชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีบางส่วนแล้วนั้นจะถือว่าเป็นการรับสภาพความรับผิดโดยมี
หลักฐานเป็นหนังสือ ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือไม่ และสามารถนําบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีปกครองได้หรือไม่ 
หากนํามาใช้บังคับกับคดีปกครองได้ ระยะเวลาการฟูองคดีซึ่งต้องเริ่มนับแต่วันที่ได้รับ
สภาพความรับผิดจะมีกําหนด ๑ ปี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
หรือจะมีกําหนด ๒ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะมี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ขอผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาลาศึกษาต่อนั้น  
ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวได้พ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีไปแล้ว  ดังนั้น การท่ี 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ฟูองคดีขอผ่อนชําระหนี้ 
อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาดังกล่าว จึงเป็นการรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน  
เป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าว เป็นหลักกฎหมายทั่วไป เมื่อ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ จึงสามารถนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับคดีปกครองได้ โดยสิทธิเรียกร้อง 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟูองคดีรับสภาพความรับผิดดังกล่าวให้มีกําหนดระยะเวลา ๑ ปี  
นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิด ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ ถึงผู้ฟูองคดียอมรับผิดในหนี้อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อโดยขอผ่อน
ชําระคืนเป็นรายเดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับสภาพความรับผิด
โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูอง
ต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดีภายในระยะเวลาการฟูองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟูองคดีมีสิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ให้ร่วมรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามสัญญาค้ําประกันลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า จะยกเหตุที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด  
โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือขึ้นเป็นโทษแก่ผู้ค้ําประกันเดิมไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
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ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทําหนังสือรับสภาพ 
ความรับผิดในหนี้ดังกล่าว ดังนั้น จะอาศัยเหตุที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิด 
ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขึ้นเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ําประกันไม่ได้ 
เมื่อผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ แล้ว การที่ 
ผู้ฟูองคดีมายื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟูองคดี
เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้ร่วมรับผิด 
ในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันดังกล่าว  ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า  
คดีนี้ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ  
แห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงพิพากษายกฟูอง นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีในส่วนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้วพิพากษาตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายเกษม คมสัตย์ธรรม 
นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๑/๒๕๔๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายเฉลมิ  ปิ่นสกุล            ผู้ฟูองคด ี

  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (นายปิติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ) ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน   ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
     มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. 
     ๒๕๓๙ (มาตรา ๓ และมาตรา ๕) 

 พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๔๗ (๑)) 
 พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๔) 

     มาตรา ๕๒ (๓)) 

  มาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจตนารมณ์ที่จะห้าม
มิให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ที่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ เพราะ
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก เข้ามาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์อีก การที่ผู้ฟูองคดีเคยเป็น
บุคคลที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๔๗ (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงท าให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือ
ท าหน้าที่กรรมการตามนัยของมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เมื่อผู้ฟูองคดีในขณะด ารงต าแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด มิใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
การที่ผู้ฟูองคดีพ้นจากต าแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมิใช่การถูกลงโทษทางวินัย 
ตามมาตรา ๓ แห่งพ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีจึงไม่ได้รับการ 
ล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 
จํากัด และเคยเป็นกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด 
ซึ่งถูกนายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๕๘/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๒๗ สั่งให้ผู้ฟูองคดีกับกรรมการรวม ๑๕ คน พ้นจากตําแหน่งกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ได้มีคําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สั่งเพิกถอน
มติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ วาระที่ ๑๒ ในส่วนที่มีมติเลือกตั้งผู้ฟูองคดเีปน็ประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด โดยอ้างการตอบข้อหารือของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒  
ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ ๐๒๑๖/๑๕๗๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ เรื่อง ตอบข้อหารือคุณสมบัติในการเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ของนาย ส. เป็นแนวทางในการออกคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ นําเอาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือ ที่ นร 
๐๖๐๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าวมาเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติกับผู้ ฟูองคดีหรือกรรมการสหกรณ์รายอื่นที่ เคยถูก 
นายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. 
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยจํากัดสิทธิมิให้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์
เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และความเห็นหรือข้อวินิจฉัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่นํามาเป็น 
ข้ออ้างเพ่ือเป็นเหตุในการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด 
ได้กระทําขึ้นโดยปราศจากอํานาจและขัดต่อ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ประกอบกับการที่มี พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับทําให้ 
ผู้ฟูองคดีได้รับสิทธิในการล้างมลทินตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ฟูองคดี
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแล้ว ตามหนังสือ
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ที่ ม.สพ ๐๑/๓๓๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๔๓ จนถึงวันที่นําคดีมายื่นฟูองต่อศาลปกครองก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการสั่งการเกี่ยวกับ



๗๓๕ 

 

 

อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง ดังนี้ ๑. เพิกถอนคําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ๒. พิพากษาว่า ผู้ฟูองคดีไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือ 
ทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓. พิพากษาว่า พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง ๔. พิพากษาว่า  
ผู้ฟูองคดีได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
๕. ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งแปดปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ จะเป็นการ
กระทําโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ในเบื้องต้นควรพิจารณาว่าการที่
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ นําความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือ ที่ นร. ๐๖๐๑/
๓๐๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ หรือมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ น. ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒ มาใช้บังคับกับผู้ฟูองคดี เป็นการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามีสถานะ
เป็นเพียงแนวปฏิบัติหรือข้อแนะนํา ซึ่งไม่ใช่กฎหมายที่องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ฝุายปกครองจะนํามาใช้บังคับกับเอกชนได้ ซึ่งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติภายในของระบบราชการย่อมไม่อาจมาบังคับใช้กับ
ประชาชนหรือบุคคลนอกระบบราชการให้ต้องปฏิบัติตามได้ตามคําพิพากษาศาลฎีกา  
ที่ ๒๓๘๓/๒๕๒๖ และผู้ฟูองคดีเห็นว่า คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้ นต้นได้วินิจฉัย 
มาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า บทบัญญัติดังกล่าวห้ามเฉพาะผู้ที่
เคยถูกนายทะเบียนสหกรณส์ั่งให้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพราะเหตุที่
ตนได้กระทําหรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ
หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรอืรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๒๒ (๔) 
เท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงผู้ที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด  ดังนั้น มติที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
วาระที่ ๑๒ ในส่วนที่เลือกผู้ฟูองคดีเป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมือง



๗๓๖ 

 

 

สุพรรณบุรี จํากัด จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ มีคําสั่งรอง 
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ วาระที่ ๑๒  
ในส่วนที่มีมติเลือกตั้งผู้ฟูองคดีเป็นประธานกรรมการดังกล่าว จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดี 
พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด  
เป็นการลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางปกครอง ซึ่งโทษที่ระบุใน พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หาใช่แต่เฉพาะโทษในความผิดทางอาญาหรือโทษทางวินัยโดยปกติแต่อย่างใด 
แต่ครอบคลุมถึงโทษในทางปกครองด้วย เพราะการสั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายมีผลเป็นการลงโทษหรือลงทัณฑ์ผู้ฟูองคดี 
ทางปกครองแล้ว ผู้ฟูองคดีจึงตกเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.  
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีจึงย่อมได้รับสิทธิในการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว และเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือจะล้าง
มลทินให้แก่บุคคลต่างๆ ซึ่งต้องโทษในกรณีต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ข้าราชการหรือพนักงานอื่น
ของรัฐเท่านั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ การกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 
เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นโดย พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ไม่ได้กําหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการดําเนินการไว้ด้วย การที่มาตรา ๕๒ (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจนว่า จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูก
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
หรือมีคําวินิจฉัยให้เป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการตามมาตรา ๒๒ (๔) 
ย่อมแสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการห้ามเฉพาะบุคคลที่ถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เท่านั้น ถึงแม้เหตุ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเป็นเหตุเดียวกัน มีข้อความ
เหมือนกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ไม่ได้
หมายความว่า ผู้ที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นผู้ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปด้วย ผู้ฟูองคดีเห็นว่า มาตรา ๑๓๔ แห่ง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
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การดําเนินการตา่ง ๆ ของสหกรณ์จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และกลุ่มเกษตรกรตามที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ดี หรือการกํากับ
ดูแลสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดี จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังที่มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดไว้ คําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ ๕๘/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๗ แม้จะยังคงมีผลอยู่ต่อไปก็ไม่ตัดสิทธิ
ในการเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการของผู้ฟูองคดี เพราะลักษณะต้องห้ามนั้นเป็นไปตาม
มาตรา ๒๒ (๔) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เท่านั้น มิใช่ใช้บังคับไปถึงกรณีตาม
มาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้
เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการสหกรณ์ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แต่อย่างใด  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
โดยพิพากษาให้เป็นไปตามคําขอของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ มีคําสั่งรองนายทะเบียน สหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 
จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ วาระที่ ๑๒ ในส่วนที่มีมติเลือกตั้ง 
ผู้ฟูองคดีเป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด เป็นการกระทํา 
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ลงมติอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคําสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจสั่ง
ยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้  ดังนั้น การที่จะวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ มีคําสั่ง 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติ 
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ วาระที่ ๑๒ ในส่วนที่มีมติเลือกตั้งผู้ฟูองคดเีปน็ประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมี
ประเด็นย่อยที่จะต้องพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นย่อยที่หนึ่ง การที่นายทะเบียนสหกรณ์อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๕๘/
๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๗ สั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด เป็นผลทําให้ผู้ฟูองคดีเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
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ต้องห้ามมิให้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ตามความในมาตรา ๕๒ (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สหกรณ์เป็นองค์กรของ
ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย คณะบุคคลซึ่งรวมตัวกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีรัฐเป็นผู้กํากับ
ดูแลเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งในการ
นี้รัฐได้ออกกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการของสหกรณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สหกรณ์ โดยมาตรการหนึ่งที่  พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดไว้เพ่ือเป็น
หลักประกันให้แก่สหกรณ์สามารถดําเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็คือ การกําหนด
ลักษณะของบุคคลที่ต้องห้ามมิให้ทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ โดยมาตรา ๕๒ 
แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติว่า ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ (๑) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริต (๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ (๓) เคยถูก
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา ๒๒ (๔) และ (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ และความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
บัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิกหรือ
สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  หรือกิจการหรือฐานะการเงิน  
ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจ
ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ (๔) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
พ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้วา่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๕๘/๒๕๒๗
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๗ สั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการกระทําการไม่ถูกต้อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์จํากัด หรือสมาชิก 
หรือสหกรณ์จํากัดมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชีตามรายงานการสอบบัญชี
ตามมาตรา ๔๔ หรือกิจการหรือภาวะการเงินตามรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๔๕ 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รู้หรือ
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พบข้อบกพร่องนั้นแจ้งเป็นหนังสือสั่งให้คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลพอสมควรและ 
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ายังไม่สมควรจะสั่งให้เลิกสหกรณ์จํากัดตามมาตรา ๕๑ แล้ว  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ  ดังต่อไปนี้ได้  
(๑) ให้คณะกรรมการออกจากตําแหน่งกรรมการทั้งคณะหรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การนั้นออกจากตําแหน่งกรรมการ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามความในมาตรา ๒๒ (๔) แห่ง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๑๑ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวมีความหมายหรือมีเจตนารมณ์ 
ในลักษณะเดียวกัน คือ เป็นบทบัญญัติที่ให้อํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการออกคําสั่ง  
ให้คณะกรรมการพ้นจากตาํแหนง่ทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นออกจาก
ตําแหน่งกรรมการ หากเห็นว่ากรรมการหรือคณะกรรมการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
ในหน้าที่จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงินหรือการบัญชี ซึ่งแม้ว่าในกรณีนี้ผู้ฟูองคดีจะเคยเป็นผู้ถูกให้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑  
โดยไม่ได้เป็นผู้ถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตามมาตรา ๒๒ (๔) 
แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่ความในมาตรา ๒๒ (๔) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นบทบัญญัตทิี่ไดร้ับการแก้ไขปรับปรุงขึ้นภายหลังก็ไม่ได้มีความแตกต่าง
หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่อย่างใด 
กรณีนี้จึงย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณาถ้อยคําหรือเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็นได้ว่า 
บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะห้ามมิให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ที่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์
สั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ เพราะกระทําการหรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติ
หน้าที่จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงินการบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือ
ตามรายงานการตรวจสอบ เข้ามาเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์อีก ด้วยเหตุนี้ การที่ 
ผู้ฟูองคดีเคยเป็นบุคคลที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งให้ออกจากตําแหน่งกรรมการ  
ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงทําให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการตามนัยของมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๗๔๐ 

 

 

  ประเด็นย่อยที่สอง การที่ผู้ฟูองคดีเคยเป็นผู้ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้
ออกจากตําแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัดโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามคําสั่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๕๘/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๗ ซึ่งมีผลทําให้ผู้ฟูองคดี
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่วินิจฉัยข้างต้นแล้วนั้น จะเป็นกรณีที่ผู้ฟูองคดีจะเป็นผู้ได้รับ
การล้างมลทินตาม พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
โดยที่มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้ ล้างมลทินให้แก่
บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทําก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ หรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ซึ่งบุคคล  
ที่จะได้รับการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ล้างมลทิน ฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น จะต้อง
ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว ที่ได้กระทําความผิดก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และได้รับโทษหรือ 
รับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งการที่จะ
พิจารณาว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวหรือไม่ จําต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า การที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่ง  
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๕๘/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๗ ให้ผู้ฟูองคดีในฐานะ
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด  ออกจากตําแหน่ง 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จะถือว่า 
ผู้ฟูองคดีเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนารมณ์ 
ในการตรา พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือล้างมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
ตามที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ต้องการล้างมลทินให้แก่ 
ผู้ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ  
ซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้วเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟูองคดีในขณะดํารง



๗๔๑ 

 

 

ตําแหน่งกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด มิใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ การที่ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมิใช่การถูกลงโทษทางวินัยตาม พ.ร.บ. ล้างมลทินฯ พ.ศ. 
๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ผู้ฟูองคดีจึงไม่ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีเคยเป็นผู้ที่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งให้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผู้ฟูองคดีจึงตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็น 
หรือทําหน้าที่กรรมการตามนัยมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๘ มีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 
จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ วาระที่ ๑๒ ในส่วนที่มีมติเลือกตั้ง 
ผู้ฟูองคดีเป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากเห็นว่าการลงมติ
ดังกล่าวเป็นการลงมติอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา ๕๒ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามคําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จึงเป็น
การกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  นายอําพล สิงหโกวินท์  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายเกษม คมสัตย์ธรรม 
นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท 



๗๔๒ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  นายประสิทธิ ์ บุรี  ท่ี ๑            ผู้ฟูองคด ี
  นางแคทรนี บุบผา บุร ี ที ่๒ 

  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ท่ี ๑ 
  กรมทางหลวงชนบท  ท่ี ๒        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอืน่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๙ 
     วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๑ 
     วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕)  
     และมาตรา ๒๖ วรรคสาม) 

  มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ก าหนดเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยค านึงถึง 
(๑) ถึง (๕) ประกอบกัน ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) ย่อมมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๓) การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองก าหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองโดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะ
ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงราคาซื้อขาย
กันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จึงไม่เหมาะสม 
และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีทั้งสอง โดยที่การได้รับดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้นนับแต่
วันที่ต้องมีการจ่ายเงิน ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน น้ัน 
จะเริ่มนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก เพราะเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันช าระเงิน และเมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นในราคาเดียวกันกับ 
การจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก 



๗๔๓ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๖ ตําบลราษฎร์บูรณะ (บางแจงร้อนใน) อําเภอราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ๒ ไร่ ๒ งาน ๗.๕ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตเวนคืนตาม 
พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง  
เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอ 
พระประแดงอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
ถูกเวนคืนเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา กรมโยธาธิการกําหนดค่าทดแทนเบื้องต้น
ให้อัตราตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ได้ทําสัญญาซื้อขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนโดยมีเงื่อนไขว่ายังไม่ตกลงในเรื่องจํานวนเงิน  
ค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้นในอัตราดังกล่าวไปก่อน โดยสงวนสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากกรมโยธาธิการให้มารับเงินค่าทดแทน ต่อมาเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองไปรับเงินค่าทดแทนร้อยละ ๗๕ ของจํานวน
เงินค่าทดแทนเบื้องต้นดังกล่าวเป็นเงิน ๖๐,๘๐๒,๕๐๐ บาท ภายในวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ไปรับเงินค่าทดแทนจํานวนร้อยละ ๗๕ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๔๕ และต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้ยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากค่าทดแทนที่ดินที่กรมโยธาธิการ
กําหนดให้ในอัตราตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยขอให้
พิจารณากําหนดค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นเป็นตารางวาละ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยขอค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นเป็นตารางวาละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เช่นเดียวกัน แต่ผู้ฟูองคดีทั้งสองก็ยังมิได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งสองฉบับดังกล่าว 
ผู้ฟูองคดีทั้งสองเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรม
เนื่องจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๖ ของผู้ฟูองคดีทั้งสองอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็น
ถนนคอนกรีตขนาดใหญ่ มี ๘ ช่องทางจราจร เป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัด
สมุทรปราการกับกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองอยู่ในย่าน  
ที่มีความเจริญแล้ว มีอาคารพาณิชย์และอาคารขนาดใหญ่อยู่ทั้งสองฝั่งถนน ที่ดินของ  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองขณะถูกเวนคืนมีการพัฒนาแล้ว มีสาธารณูปโภคครบถ้วน โดยบริษัท ช. 
ได้ทําสัญญาเช่าและเปิดเป็นสถานีบริการน้ํามัน ในการเวนคืนครั้งนี้ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ถูกเวนคืนเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา โดยถูกเวนคืนส่วนด้านหน้าที่ติดถนน 
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สุขสวัสดิ์ทั้งหมด ทําให้ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ไม่ติดถนนสุขสวัสดิ์ 
แต่อยู่ติดแนวเขตเวนคืนที่มีลักษณะเป็นทางโค้งและที่ดินส่วนที่เหลือไม่สามารถประกอบ
กิจการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงได้ดังเดิม ทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองขาดรายได้จากการให้เช่า
ที่ดินดังกล่าว  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
ของที่ดินแปลงอื่นในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองแล้ว เห็นได้ว่าที่ดินของ  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในวันที่  พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มีผลใช้บังคับคือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ไม่ต่ํากว่าตารางวาละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีทั้งสองเห็นว่าที่ดินพิพาทควรได้ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน
ในอัตราตารางวาละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น
มาแล้ว ๘๑ ,๐๗๐ ,๐๐๐ บาท ยังเหลือเงินที่ผู้ ฟูองคดีทั้ งสองเรียกร้องอีกจํานวน 
๖๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันชําระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเพ่ิมขึ้นอีก  
เป็นเงินจํานวน ๖๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน นับตั้งแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน  คือ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถกูฟูองคดีทั้งสองจะชําระเงนิค่าทดแทนใหแ้ก่
ผู้ฟูองคดีทั้งสองเสร็จสิ้น และให้ชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟูองคดี
ทั้งสองด้วย 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระค่าทดแทนเพ่ิม
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองอีกตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
เป็นตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟูองคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทน 
ที่เพิ่มขึ้นครบถ้วนแล้ว กรณีจึงไม่จําต้องออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นอีกแต่อย่างใด 
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองตารางวาละ 
๑๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. 
๒๕๔๒ เป็นเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้จากการสํารวจข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึงพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นปีที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนฯ มีผลใช้บังคับ และเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในปีที่คณะกรรมการกําหนด
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ราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากําหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นเงินจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
จึงนับว่าเป็นคุณแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองแล้ว และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงิน  
ค่าทดแทนได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองเมื่อถูกเวนคืนแล้วที่ดิน
ส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จํากัด จึงเพิ่มค่าทดแทนเป็นตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบด้วยการกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดี  
ทั้งสองจากตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับว่า
เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว นั้น ผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากราคาประเมิน
ทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม นั้น เป็นราคา  
ที่ต่ํากว่าราคาที่ดนิที่ซือ้ขายกันตามปกติในท้องตลาดเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้กําหนดขึ้นมา
เพื่อประโยชน์ของรัฐในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์และค่าภาษีจากราษฎร
ที่ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นราคาที่กําหนดขึ้นโดย
พิจารณาตามความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละท้องที่เป็นสําคัญ โดยอาศัยหลัก  
รัฐประศาสโนบาย ซึ่งราคาจะต่ํากว่าราคาที่ประชาชนซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด 
นอกจากนั้น ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมจะกําหนดราคาให้มีผลบังคับใช้ ๔ ปี โดยช่วงระยะเวลา ๔ ปี จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง จึงขัดกับหลักความจริงที่ว่าที่ดินมีราคาสูงขึ้นทุกวัน  ซึ่งถ้ารัฐเห็นว่าราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีราคา
เท่ากับราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแล้ว พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ควรจะกําหนดหรือบัญญัติไว้
ให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ราษฎรที่ถูกเวนคืนเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กรมที่ดิน 
ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว ศาลฎีกา
ได้เคยพิพากษาไว้ เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์เ พ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม นั้น มิใช่ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติ
ในท้องตลาด เช่น คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๘๓/๒๕๒๕ และคําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๗/๒๕๒๗
ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองโดยพิจารณา
จากราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
จึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 
  ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจะต้อง
กําหนดให้โดยคํานึงถึงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด เว้นแต่ถ้าใน พ.ร.บ.  
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ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้กําหนดค่าทดแทนไว้โดยชัดแจ้งประการใดก็ให้ ถือ
ตามนั้น แต่สําหรับการเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่มี พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ออกมาบังคับใช้ ฉะนั้น ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจึงต้องกําหนดค่าทดแทนที่ดิน
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเท่ากับราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  ในวันที่ พ.ร.ฎ.
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับ คือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑  
ทั้งนี้ เพราะราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดสูงกว่าราคาที่ดินที่ตีราคาไว้  
เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบํารุงท้องที่ และสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  อีกทั้ง การกําหนดค่าทดแทนที่ดิน 
ให้เท่ากับราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดนั้นเป็นการปฏิบัติไปตามมาตรา  ๔๙ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าในการกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างบริษัท อ. ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษา 
เพื่อทําการสํารวจและประเมินราคาที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยข้อมูลจากการสํารวจของบริษัท 
ที่ปรึกษาราคาซื้อขายที่ดินติดถนนสุขสวัสดิ์ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ราคาสูงสุด 
ตารางวาละ ๑๖๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นราคาสูงสุดตารางวาละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ในการกําหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี 
ทั้งสอง จึงต้องกําหนดให้เทา่กับราคาซื้อขายที่ดนิที่บริษัทที่ปรึกษาไดส้ํารวจมาดงักล่าว คือ
ตารางวาละ ๑๖๓,๐๐๐ บาท เพราะที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองส่วนที่ถูกเวนคืนอยู่ติดถนน
สุขสวัสดิ์ แม้ว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองส่วนที่ถูกเวนคืนไม่ได้ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์  
โดยเป็นที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามันก็ตาม ผู้ฟูองคดีทั้งสองเห็นว่าควรจะมีราคาซื้อขาย
เท่ากันกับที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์ เพราะมีสภาพทําเลติดถนนสุขสวัสดิ์
เหมือนกัน ใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชยกรรมเหมือนกัน เพียงแต่สิ่งปลูกสร้างเท่านั้น 
ไม่เหมือนกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงว่า ตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนฯ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจะต้องชดใช้ค่าทดแทนสําหรับสิ่งปลูกสร้างให้แยกต่างหาก
จากค่าทดแทนที่ดินอยู่แล้ว ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๕) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ต้องเวนคืน และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจาก
อสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองต้องชดใช้ค่าทดแทนสําหรับความเสียหายตาม
มาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการกําหนดค่าทดแทนที่ดินที่ ถูก
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เวนคืนจะต้องพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินว่าใช้เพ่ือพาณิชยกรรมหรืออยู่อาศัย  
ไม่ผูกติดกับลักษณะของอาคาร จะเป็นอาคารสํานักงานหรือตึกแถวก็ไม่ต่างกันหากใช้  
เพ่ือการพาณิชยกรรมเหมือนกัน การพิจารณาจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพของที่ดิน  ดังนั้น 
การกําหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองที่ใช้ประโยชน์เป็นสถานีบริการน้ํามัน 
ซึ่งเป็นพาณิชยกรรมเช่นเดียวกันจึงต้องกําหนดให้เท่ากับที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์
ดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองในราคา 
ตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเพราะเป็นราคาที่ต่ํากว่า
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้แก่ที่ดินแปลงอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน 
โดยที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๒ เลขที่ ๑๔๓ เลขที่ ๑๔๔ เลขที่ ๑๔๕ เลขที่ ๑๔๘ เลขที่ ๑๔๙
เลขที่ ๑๕๐ เลขที่ ๑๕๑ เลขที่ ๑๕๒ เลขที่ ๑๕๓ และเลขที่ ๑๕๔ คณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องต้นฯ กําหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท และที่ดินแปลงเลขที่ 
๑๔๗(โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๗) ซึ่งอยู่ติดต่อทางด้านทิศใต้ของที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
มีเนื้อที่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา พ้ืนที่ส่วนหนึ่งปลูกอาคารใช้พักอาศัยและใช้ทําเป็น
สํานักงานประกอบการค้าไม้ (ไม่ใช่อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว) คณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องต้นฯ กําหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินของผู้ฟูองคดี
ทั้งสอง คือที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๖ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนด 
ค่าทดแทนให้เพียงตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงิน 
ค่าทดแทนและศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาเพ่ิมให้เป็นตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ทั้ง ๆ ที่ที่ดินดังกล่าวข้างต้นทุกแปลงอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟูองคดี  
ทั้งสองและอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
  ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามแบบสํารวจโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพระประแดง ตามโครงการก่อสร้างถนน  
วงแหวนอุตสาหกรรม ปรากฏว่า ที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๒ เลขที่ ๑๔๓ เลขที่ ๑๔๔ และ
เลขที่ ๑๔๕ และเลขที่ ๑๔๙ เลขที่ ๑๕๐ เลขที่ ๑๕๑ เลขที่ ๑๕๒ เลขที่ ๑๕๓ และเลขที่ 
๑๕๔ เป็นที่ดินแปลงเล็ก เนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐ ตารางวา ถึง ๗๓ ตารางวา มีการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินโดยเป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ที่ดินแปลงที่ ๑๔๗ มีเนื้อที่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา  
ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์เช่นกัน ส่วนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่ 
๒ ไร่ ๒ งาน ๗๕/๑๐ ตารางวา มีสิ่งปลูกสร้างเป็นลานคอนกรีตและอาคารชั้นเดียว 
ใช้ประโยชน์โดยการให้เช่าเป็นสถานีบรกิารน้ํามัน ดังนั้น ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองกับที่ดิน
แปลงที่กล่าวอ้างจึงมีสภาพทําเลที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ในที่ดินแตกต่างกัน กรณีจึงไม่อาจ
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นําค่าทดแทนที่ดินแปลงเล็กและเป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์มาเปรียบเทียบเพ่ือกําหนด  
ค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นให้แกผู่้ฟูองคดทีั้งสองได ้ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงไมเ่ห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากที่ดินแปลงที่ ๑๔๗ มีเนื้อที่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา พ้ืนที่
ส่วนหนึ่งปลูกอาคารใช้อยู่อาศัยและสํานักงานค้าไม้ ไม่ใช่ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์  
ดังเช่นที่ปลูกอยู่ในที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๘ เลขที่ ๑๔๙ และเลขที่ ๑๕๐ ประกอบกับตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “อาคารพาณิชย์” ว่า 
หมายความถึง อาคารที่ใช้เ พ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบได้น้อยกว่า ๕ แรงม้า และให้
หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร 
ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ ดังนั้น กรณีที่ดินของผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองที่ใช้ประโยชน์เป็นสถานีบริการน้ํามันจึงต้องถือว่าใช้เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์
เช่นเดียวกับที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๗ และเลขที่ ๑๔๘ เลขที่ ๑๔๙ และเลขที่ ๑๕๐ 
นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามบัญชีกําหนดราคาเบื้องต้นและจํานวนเงินค่าทดแทน
ท่ีดินที่ถูกเวนคืนว่า ที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๒ เลขที่ ๑๔๓ เลขที่ ๑๔๔ และเลขที่ ๑๔๕ นั้น 
ถูกเวนคืนเฉพาะบางส่วนและมีที่เหลืออยู่ทุกแปลงเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
มิใช่มีอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) ปลูกอยู่เต็มเนื้อที่ แต่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ 
ได้กําหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เท่ากับที่ดินแปลงเล็กที่มีอาคาร
พาณิชย์ (ตึกแถว) ปลูกอยู่เต็มเนื้อที่ ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
กับที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๒ เลขที่ ๑๔๓ เลขที่ ๑๔๔ และเลขที่ ๑๔๕ และเลขที่ ๑๔๗ เลขที่ 
๑๔๘ เลขที่ ๑๔๙ เลขที่ ๑๕๐ เลขที่ ๑๕๑ เลขที่ ๑๕๒ เลขที่ ๑๕๓ และเลขที่ ๑๕๔ 
มีสภาพทําเลที่ตั้งและการใช้ประโยชนใ์นที่ดนิแตกต่างกัน กรณีจึงไม่อาจนํามาเปรียบเทียบ
เพื่อกําหนดค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ นั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อีกทั้ง
การเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นการเวนคืนเฉพาะส่วนด้านหน้าที่ติดถนนสุขสวัสดิ์
ทําให้ที่ดินส่วนที่เหลืออีก ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ไม่ติดถนนสุขสวัสดิ์ดังเดิม โดยอยู่ติดแนว
เขตเวนคืนที่มีลักษณะเป็นทางโค้ง ประกอบกับการก่อสร้างถนนบริเวณที่ดินของผู้ฟูองคดี
ทั้งสองนี้ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้ก่อสร้างเป็นทางยกระดับสูงจากพ้ืนดิน จึงทําให้บดบัง
ทัศนียภาพที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟูองคดีทั้งสอง  นอกจากนี้ ยังมีมลภาวะทั้งฝุุนละออง 
ควันจากท่อไอเสีย และเสียงดังจากรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนทางยกระดับดังกล่าวตลอดเวลา  
ทั้งกลางวันและกลางคืน ทําให้ที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟูองคดีทั้งสองมีราคาลดน้อยถอยลง
กว่าเดิมเป็นอย่างมาก จึงต้องพิจารณาเพ่ิมค่าทดแทนในส่วนนี้ด้วย ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม 
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แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดพิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ชําระค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นเงินตารางวาละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ที่ดินตามโฉนดทีด่ินเลขที่ ๖๐๖ ของผู้ฟูองคดีทั้งสอง ถูกเวนคืนเปน็เนือ้ที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗ 
ตารางวา รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพ่ิมขึ้นจํานวน 
๕๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท และขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินนับตั้งแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงิน  
ค่าทดแทน คือ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจะชําระ 
ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเสร็จสิ้น 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นเจ้าของรวมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๖ ตําบลราษฎร์บูรณะ  
(บางแจงร้อนใน) อําเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๕/๑๐
ตารางวา ในเบื้องต้นถูกแนวเขตเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา ตาม พ.ร.ฎ.
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา 
เขตบางนา เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องต้นฯ กําหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกับเจ้าหน้าที่เวนคืนโดยสงวนสิทธิ  
ที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ 
เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือกรมโยธาธิการ ท่ี มท ๐๘๐๗/๕๖๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๕ และที่ มท ๐๘๐๗/๕๖๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
ไปรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ผู้ฟูองคดีทั้งสองไม่พอใจจํานวนเงิน 
ค่าทดแทน จึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอค่าทดแทนที่ดินเพ่ิม
เป็นตารางวาละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟูองคดีที่ ๑ อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕  ต่อมา ได้มีการตรา พ.ร.ฎ.
โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.  ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ 
ให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
เป็นผลให้กิจการหรืออํานาจหน้าที่ของอธิบดีกรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการ  และ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการเวนคืนในคดีนี้โอนมาเป็นของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามลําดับ 
หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีทั้งสองก็ยังมิได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดี 
มาฟูองต่อศาลปกครอง ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้วินิจฉัยอุทธรณ์เพ่ิมค่าทดแทนให้กับผู้ฟูองคดีเป็นตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และได้มีหนังสือกระทรวงคมนาคมแจ้งผลการวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองทราบแล้ว ซึ่งภายหลังการรังวัดแบ่งแยกที่ดินปรากฏว่าที่ดิน
ของผู้ฟูองคดีทั้งสองถูกเวนคืนเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา โดยผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ได้รับเงินค่าทดแทนส่วนที่เพ่ิมขึ้นในชั้นอุทธรณ์เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจํานวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยจํานวน ๒๕๖,๒๖๒.๓๒ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๙๕๖,๒๖๒.๓๒ บาท ไปแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
  ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า การกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสองโดยพิจารณาจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กําหนดเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าทดแทนโดยคาํนึงถึง (๑) ถึง (๕) ประกอบกัน ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน
และสังคม ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑ 
วรรคหนึ่ง (๑) ย่อมมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)  อีกทั้ง ราคาประเมินทุนทรัพย์
เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินมิใช่เป็นราคา  
ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองกําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองโดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยไม่คํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
  กรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ค่าทดแทนที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรม
สําหรับผู้ฟูองคดีทั้งสองควรเป็นจํานวนเท่าใด เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองแปลงเลขที่ 
๑๔๖ อยู่ติดถนนสุขสวัสดิ ์มีการพัฒนาแล้ว และมีสาธารณูปโภคครบถ้วน ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ให้บริษัท ช. ทําสัญญาเช่าเพ่ือทําธุรกิจเปิดเป็นสถานีบริการน้ํามันอยู่ในแนวเขตเวนคืน 
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พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการด้านพาณิชยกิจ
และที่อยู่อาศัยเป็นหลัก คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดค่าทดแทนที่ดิน
แปลงเลขที่ ๑๔๗ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง ราคาตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการทําธุรกิจ และที่ดินแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกับ
ที่ดินของผู้ฟูองคดีอีก ๑๑ แปลง คือ แปลงเลขที่ ๑๔๒ เลขที่ ๑๔๓ เลขที่ ๑๔๔ เลขที่ 
๑๔๕ เลขที่ ๑๔๘ เลขที่ ๑๔๙ เลขที่ ๑๕๐ เลขที่ ๑๕๑ เลขที่ ๑๕๒ เลขที่ ๑๕๓ และ
เลขที่ ๑๕๔ ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนด  
ค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยรวมค่าเสียโอกาสร้อยละ ๔๐ ด้วย 
เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองแปลงเลขที่ ๑๔๖ มีสภาพและทําเลที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดิน
แปลงเลขที่ ๑๔๗ คือ ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองใช้ประโยชน์ในการทําธุรกิจเป็นสถานี
บริการน้ํามัน อันเป็นสถานที่สําหรับจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง จึงเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการทําธุรกิจ และเมื่อสภาพและที่ตั้งของที่ดิน
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองมีลักษณะเช่นเดียวกับที่ดินแปลงเลขที่ 
๑๔๗ ที่อยู่ติดต่อกับที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงควรพิจารณากําหนดค่าทดแทนให้
สอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นอกจากนั้น ที่ดินของผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองส่วนที่เหลืออยู่ใต้ทางยกระดับสูงจากพ้ืนดินย่อมทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป
กระทบถึงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและถูกทางยกระดับสูงจากพ้ืนดินที่อยู่ด้านบนบดบัง
ทัศนียภาพตามปกติ และต้องรับผลกระทบเกี่ยวกับเครื่องรถยนต์และฝุุนละออง 
จากรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาบนทางดังกล่าวที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองส่วนที่เหลือจึงมี
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง มูลค่าที่ดินย่อมลดลง ซึ่งผู้ฟูองคดีทั้งสอง  
ก็หาได้ร้องขอให้มีการเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองต่ํากว่าที่ดินที่มีสภาพและ
ทําเลที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินแปลงเลขที่ ๑๔๗ ซึ่งอยู่ติดต่อกันกับที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีทั้งสอง จึงควรกําหนด 
ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองเป็นตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แม้คําฟูองและ 
คําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งสองจะกล่าวอ้างว่า เนื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนมีเนื้อที่ ๑ ไร่ 
๓ งาน ๓๗ ตารางวา ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๖ 
ได้มีการจดทะเบียนแบ่งหักเวนคืนบางส่วน เป็นที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๐ 
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ตารางวา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟูองคดีทั้งสองก็ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน 
เป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสองถูกเวนคืนจํานวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๐ 
ตารางวา หรือ ๗๗๐ ตารางวา ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นอีก
จากเดิมตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นจํานวน 
๒๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่
ผู้ฟูองคดีทั้งสอง ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรกภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทําสัญญาซื้อขาย และศาลวินิจฉัยให้ชําระเงินค่าทดแทน
เพิ่มขึ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน การได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่
ต้องมีการจ่ายเงิน ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเริ่มนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก หรือวันที่ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันทําสัญญาซื้อขาย  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  
การได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน กรณีที่ศาลได้วินิจฉัยให้ชําระเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทน บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ วรรคสาม กําหนดว่า ให้ได้รับดอกเบี้ย 
ในจํานวนเงินค่าทดแทนที่ เพ่ิมขึ้นโดยให้เริ่มนับแต่วันที่ ต้องมีการจ่ายหรือวางเงิน 
ค่าทดแทน และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า กรณีที่มีการทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทําสัญญาซื้อขาย และวรรคสอง กําหนดว่า 
เมื่อมีการจ่ายเงินคา่อสังหาริมทรัพย์แล้ว ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
นับแต่วันชําระเงิน จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า นับแต่วันที่ทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทําสัญญาซื้อขายเป็นวันที่เจ้าหน้าที่
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน  
ค่าทดแทน  ดังนั้น กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
นับแต่วันทําสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้
จ่ายเงินค่าทดแทนแล้วกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชําระเงิน และเมื่อ
กรรมสิทธิ์โอนไปแล้วผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น  
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ในราคาเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการ
จ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว ในคดีนี้แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ทําสัญญา
ซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกับเจ้าหน้าที่เวนคืนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งแม้มาตรา ๑๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก็ตาม แต่เมื่อ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี 
ทั้งสองไปรับเงินค่าทดแทนร้อยละ ๗๕ ของจํานวนเงินค่าทดแทนเบื้องต้น และผู้ฟูองคดี
ทั้งสองไปรับเงินค่าทดแทนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีจึงชอบที่จะ
ได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นนับแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕  ดังนั้น  
เมื่อศาลวินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นจากตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
เป็นตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีจึงต้องได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น
นับแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 
  การที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองจากตารางวาละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งสองฟังขึ้น
บางส่วน 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ชําระเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองจากตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
เป็นตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชําระเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิม
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสองอีกเป็นจํานวน ๒๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  
นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๔/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  นางอไุร  นตุจรัส            ผู้ฟูองคด ี

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท่ี ๑ 
  กรมชลประทาน  ท่ี ๒         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๙ 
     วรรคสอง) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๑ 
     วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคสาม) 

  แม้จะรับฟังได้ว่าโครงการที่พิพาทเป็นที่ดินจัดสรรกึ่งสวนเกษตร โดยมี
การซื้อขายรายแปลง แปลงละ ๘๐ ตารางวา ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยตารางวาละ 
๑,๒๕๐ บาท ตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างก็ตาม ก็ไม่อาจถือว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติ
ในท้องตลาดเพราะเป็นราคาที่เจ้าของโครงการก าหนดส าหรับขายให้แก่ลูกค้า ซึ่งย่อมต้อง
รวมถึงต้นทุนในการจัดเตรียมสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหลายตามที่ได้
โฆษณาหรือตกลงไว้กับผู้ซื้อ และรวมถึงผลก าไรทางการค้าของผู้ประกอบการแล้วด้วย 
ราคาดังกล่าวจึงต้องสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดิน จึงน าราคา
ซื้อขายที่ดินตามที่ปักปูายขายที่ดินมาเทียบเคียงในการก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน 
ของผู้ฟูองคดีหาได้ไม่ เมื่อสภาพที่ดินของผู้ฟูองคดีก่อนที่จะถูกเวนคืนเป็นที่ดินผืนใหญ่ 
อยู่ติดทางสาธารณะถึง ๓ เส้นทาง และทิศใต้ติดห้วยยายไทยอันเป็นทางน้ าสาธารณะ  
ย่อมถือได้ว่าเป็นท าเลที่ดีและมีการคมนาคมสะดวก  นอกจากน้ี ยังอยู่ห่างจากระยะ ๔๐ เมตร 
จากทางหลวงแผ่นดินที่ก าหนดราคาค่าทดแทนถึงไร่ละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเพียง ๑๖ เมตร 
เท่าน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีไร่ละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท นับว่าเป็นค่าทดแทนที่ต่ ากว่าสมควร จึงเห็นควรก าหนดราคาค่าทดแทน
ที่ดินต่อไร่เท่ากันตลอดทั้งแปลงในราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
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  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๘๘ ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่  
๒ งาน ๖๘ ตารางวา ทิศเหนือติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ ทิศใต้ติดห้วย
สาธารณะ(ห้วยยายไทย) ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะซอย ๒๖ ทิศตะวันตกติดที่ดิน 
ที่มีการครอบครองของผู้อื่น สภาพที่ตั้งอยู่ในทําเลที่ดีเนื่องจากเป็นที่ดินมุมถนน ติดทาง
สาธารณะทั้ง ๒ ด้าน ไม่ต้องมีการปรับปรุงหรอืพัฒนาที่ดนิเพ่ิมเติมแตป่ระการใด ผู้ฟูองคดี
และครอบครัวใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ถูกเวนคืนเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบอาชีพตลอด
มาหลายสิบปี โดยครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ผู้ฟูองคดี
ปลูกบ้านเพ่ืออยู่อาศัยในที่ดินบริเวณด้านหน้าที่ติดทางหลวงแผ่นดินและใช้ประโยชน์  
ในที่ดินทั้งแปลง สภาพที่ดินไม่เป็นที่ดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์ ผู้ฟูองคดีประกอบอาชีพ  
เลี้ยงโคนม ถูกเขตที่จะเวนคืนบางส่วนจํานวนเนื้อที่ ๑ ไร ่๓ งาน ๗ ตารางวา ตาม พ.ร.ฎ.
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลโคกสลุง ตําบลพัฒนานิคม  ตําบล
มะนาวหวาน และตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพ่ือก่อสร้างระบบคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา ตามโครงการสูบน้ําพัฒนานิคม  
โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดี  
เป็นเงิน ๑๓๓,๖๑๕ บาท เงินค่าทดแทนตน้ไม้ยืนตน้ เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท เงินค่าทดแทน
บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เป็นเงิน ๘,๐๔๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น 
๑๔๔,๔๕๕ บาท  ต่อมา ฝุายจัดหาที่ดิน ๑๐ สํานักชลประทานที่ ๑๐ ได้มีหนังสือลงวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีไปรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน ซึ่งผู้ฟูองคดี
ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ แต่ไม่พอใจจํานวนเงินค่าทดแทน 
จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือขอเงินค่าทดแทนเพ่ิม แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้
วินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีจึงยื่นฟูองต่อ  
ศาลปกครองชั้นต้นโดยเห็นว่าราคาค่าทดแทนไม่เป็นธรรม เนื่องจากมิได้คํานึงถึงราคา  
ที่ซื้อขายกันตามปกติและทําเลที่ตั้งของที่ดิน รวมไปถึงความเสียหายและความเดือดร้อน 
ที่ผู้ฟูองคดีได้รับ จึงขอเรียกร้องเงินค่าทดแทนเพ่ิมเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ (๑) เงินค่าทดแทน
ที่ดิน เนื่องจากสภาพที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืนด้านหน้าอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินและ  
ติดถนนซอยสาธารณะอีกด้านหนึ่งอีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมี
การพัฒนาหรือปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมแต่ประการใด มิใช่เป็นที่ว่างเปล่า ประกอบกับมีที่ดิน
บริเวณใกล้เคียงระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร ชื่อโครงการ อ. สภาพเป็นที่ดินเปล่า  
ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค มีราคาขายเป็นแปลงๆ ละ ๘๐ ตารางวา ราคา 
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๑๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยตารางวาละ ๑,๒๕๐ บาท ส่วนที่ดินของผู้ฟูองคดีอยู่ในเขตเวนคืน
จํานวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน เป็นเงิน ๑๓๓,๖๑๕ บาท 
เฉลี่ยตารางวาละ ๑๘๘.๙๙ บาท ซึ่งเป็นราคาต่ํามากและไม่เป็นธรรม โดยไม่คํานึงถึงราคา
ที่ซื้อขายกันตามปกต ิการได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหารมิทรัพย์ และความเสียหายของ
ผู้ถูกเวนคืน ตามมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น ผู้ฟูองคดี
จึงขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๑๔,๐๐๐ บาท  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดไว้จํานวน ๑,๒๘๐,๓๘๕ บาท
(๒) เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ เนื่องจากการเวนคืนทําให้ผู้ฟูองคดีต้องทําการ
ปรับปรุงที่ดิน โดยสร้างโรงเรือนสําหรับพักโคนมขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมกับเนื้อที่ดินที่ถูกจํากัด 
ต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงจากแบบปล่อยเลี้ยงกึ่งขังคอก (ปล่อยเลี้ยงบริเวณใกล้โรงเรือนและ  
ให้อาหารนอกโรงเรือนและรีดนมในโรงรีด) เป็นการเลี้ยงแบบขังคอก (โคนมพักและกิน
อาหารในโรงเรือนแล้วจึงเข้าคอกรีดนม) และต้องขุดบ่อเพ่ือบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการ
เลี้ยงโคนม เนื่องจากบ่อบําบัดน้ําเสียเดิมบางส่วนถูกเวนคืน ทําให้บ่อบําบัดน้ําเสียส่วนที่เหลือ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผู้ฟูองคดีจึงขอเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติมโดยแยกเป็น
สองส่วนดังนี้ (๒.๑) โรงเรือนสําหรับพักโคนมและให้อาหารในการเลี้ยงแบบขังคอก  
(ใช้วัสดุชนิดปานกลาง) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (ตามที่อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น) (๒.๒) บ่อขุดเพ่ือ
บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการเลี้ยงและทําความสะอาดโรงเรือนและโคนม เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
รวมเงินค่าทดแทนสําหรับสิ่งปลูกสร้างและบ่อขุดเป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดราคาค่าทดแทนในส่วนนี้และจ่ายให้แก่ผู้ฟูองคดีแล้ว 
เป็นเงิน ๘,๐๔๐ บาท จึงขอเพ่ิมขึ้น เป็นเงิน ๖๓๑ ,๙๖๐ บาท (๓) ความเสียหาย 
อันเนื่องจากการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา เนื่องจากพ้ืนที่การก่อสร้าง
ของโครงการมีลักษณะสูงกว่าที่ดินเดิมกว่า ๑.๕ เมตร เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความ
เดือดร้อนเกินกว่าที่ควรได้รับ โดยต้องมีการปรับปรุงที่ดินโดยการถมที่ดินให้มีระดับ  
ไม่น้อยกว่าพ้ืนที่โครงการ ทําให้มีค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงที่ดิน เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยคํานวณจากปริมาณดินที่ต้องใช้ ๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รถบรรทุกบรรทุกได้เที่ยวละ 
๑๕ ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๕๐๐ เที่ยว) ราคาเที่ยวละ ๘๐๐ บาท  ขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจํานวน ๑,๒๘๐,๓๘๕ บาท เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง
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และบ่อขุดจํานวน ๖๓๑,๙๖๐ บาท และเงินค่าทดแทนค่าถมดินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๒,๓๑๒,๓๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี
จํานวน ๔๓,๑๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 
ฝากประจําของธนาคารออมสินในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟูอง(วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๔๗) เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี คําขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดราคาที่ดินที่ถูกเวนคืน 
ในราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งแปลง หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท ไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นที่ดินมีโฉนด ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ในทําเลที่ดีที่สุดและ
อยู่ในที่ชุมชน การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารสะดวก เป็นที่ดินได้มาจากการตกทอด
จากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยผู้ฟูองคดีได้มาจากการให้ของมารดาและได้ใช้เป็น
ที่ประกอบอาชีพสุจริตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และการที่ผู้ฟูองคดีอ้างการขายที่ดินของ
โครงการอ่อนนุชแลนด์ เนื่องจากเห็นโครงการปักปูายขายที่ดินจึงยกขึ้นมาเปรียบเทียบ
นอกจากนั้น ปรากฏตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๓/๒๕๔๙ พิพากษาให้เจ้าของที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๗๓ ตําบลแก่งผักกูด อําเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา และถูกเวนคืนทั้งแปลงตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ําปุาสัก 
ได้ค่าทดแทนตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้ง ๆ ที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินอยู่ห่างไกลชุมชน
สภาพที่ดินเป็นที่รกร้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่มีไม้ผล และยังไม่มีการพัฒนาที่ดิน  
การคมนาคมไม่สะดวก จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดกําหนดค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ 
๒,๐๐๐ บาท เพ่ิมจากที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดให้อีกตารางวาละ ๑,๗๕๐ บาท  
เป็นค่าทดแทนเรียกเพ่ิมในชั้นนี้จํานวน ๑,๒๓๗,๒๕๐ บาท ส่วนกรณีดอกเบี้ยตามมาตรา
๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้กําหนด
ชัดเจนถึงสิทธิการได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อใด ผู้ฟูองคดีควรได้รับดอกเบี้ยตามกฎหมาย
ตั้งแต่วันนั้นคือ ผู้ฟูองคดีควรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงิน  
ค่าทดแทน สําหรับค่าทดแทนบ่อดินขุด การเวนคืนและการก่อสร้างคลองส่งน้ําทําให้ดิน
ทับถมลงในบ่อดิน ไม่มีบ่อดินขุดที่ใช้เป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย และระบายน้ําจากคอกโคนม  
แม้จะมีการจ่ายค่าทดแทนเป็นจํานวน ๘,๐๔๐ บาท ก็ตาม แต่ไม่มีบ่อดินขุดใช้ประโยชน์
ดังเดิม ผู้ฟูองคดีจึงขอค่าทดแทนเพ่ือทําการขุดลอก ปรับปรุงบ่อดินขุดขึ้นใหม่เป็นจํานวน 
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๓๑,๙๖๐ บาท ผู้ฟูองคดีได้ถมดินเพ่ือให้พ้นจากน้ําท่วมจึงขอค่าถมดินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ การที่ผู้ฟูองคดีต้องยื่นฟูองคดีนี้ก็เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้มีคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย และที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้เงินแก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๔๓,๑๓๕ บาท ยังไม่พอกับค่าธรรมเนียมศาล
ในศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟูองคดีชําระไปแล้วจํานวน ๕๗,๘๐๗.๕๐ บาท  อีกทั้ง คดีนี้ 
ศาลปกครองชั้นต้นได้อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ฟูองคดี
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้นจึงควรได้รับการยกเว้นด้วยเช่นกัน  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดค่าทดแทนที่ดินในราคาตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน 
ค่าทดแทนเพ่ิมในชั้นอุทธรณ์จํานวน ๑,๒๓๗,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ค่าบ่อดินขุดจํานวน ๓๑,๙๖๐ บาท ค่าถมดินจํานวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้น
จํานวน ๕๗,๘๐๗.๕๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมและกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่ถูก
เวนคืนให้แก่ผู้ฟูองคดีโดยไม่ได้คํานึงถึงสภาพและที่ตั้งของที่ดิน  จึงเป็นการกําหนด 
ค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่า
การกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ เมื่อพิจารณา
ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๔๖ เริ่มจากหน้าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๓ ของรายงานการประชุมเป็นต้นไป ปรากฏว่า
นาย พ. กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กล่าวชี้แจง
ในที่ประชุมว่าการกําหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์นั้น คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องต้นฯ พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่  พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งในข้อ ๓.๑ ของระเบียบวาระ (หน้าที่ ๗ เป็นต้นไป)  
ได้กล่าวถึงว่าการกําหนดค่าทดแทนนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน และ
กล่าวถึงมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งกําหนดให้การ
กําหนดค่าทดแทนนั้น ให้คํานึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์   นอกจากนั้น 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ หน้า ๑๙ และหน้า ๒๐ 
ข้อ ๒ คลองส่งน้ําสาย ๑L-MC๒ รายการที่ ๑๓ ซึ่งปรากฏข้อความว่าผู้ฟูองคดีเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๘ ที่ดินได้มาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยการให้ บริเวณ
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ใกล้เคียงไม่มีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด สภาพที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่
เกษตรกรรมในแปลงเดียวกัน เนื้อที่ถูกเขตคลองชลประทาน ๓ งาน ๙๕ ๖/๑๐ ตารางวา 
ที่ดินมีสภาพเป็นที่อยู่อาศัยติดทางสาธารณประโยชน์ระยะ ๔๐ เมตร จึงกําหนด 
ค่าทดแทนให้ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๙,๑๒๐ บาท และ ๓ งาน ๑๑ ๔/๑๐ ตารางวา 
ที่ดินมีสภาพเป็นที่ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกันต่อเนื่องจากที่ดินส่วนที่ติดทางสาธารณประโยชน์ 
จึงกําหนดราคาค่าทดแทนให้ไร่ละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน๕๔,๔๙๕ บาท กับค่าทดแทน
สิ่งปลูกสร้างประเภทบ่อดินขุด จึงกําหนดราคาให้ เป็นเงิน ๘,๐๔๐ บาท กับค่าทดแทน
ต้นไม้ เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๔๔,๔๕๕ บาท จากข้อความในรายงาน
การประชุมดังกล่าวเห็นได้ว่าคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาแล้ว  
ซึ่งข้อเท็จจริงว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีที่ถูกเขตคลองชลประทานนั้นเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
และแปลงเกษตรกรรม ฉะนั้น แสดงให้เห็นว่าในขณะกําหนดราคาค่าทดแทนนั้น 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้ องต้นฯ ได้คํานึงแล้วว่าที่ดินของผู้ ฟูองคดีมีสภาพ 
เป็นอย่างไร และตั้งอยู่ ณ ท้องที่ หรือ ทําเลที่ตั้งเป็นเช่นไร เช่น ห่างจากทางสัญจรหรือ
ถนนเท่าใด จึงได้มีมติที่ประชุมกําหนดค่าทดแทน ส่วนประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้น
วินิจฉัยว่า แม้ที่ดินในส่วนที่ถูกเขตเวนคืนจะอยู่ห่างจากทางหลวงสายโคกตูม – แม่น้ําปุา
สัก (หมายเลข ๓๓๓๓) ระยะ ๕๖ เมตร ก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีมีราคา
แตกต่างจากราคาที่ดินที่ติดทางหลวงสายโคกตูม – แม่น้ําปุาสัก (หมายเลข ๓๓๓๓) 
มากนัก ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่า คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดระยะของ
แต่ละช่วงเมตรและมีความแตกต่างเรื่องราคาก็เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการคํานวณราคา
ที่เหมาะสมเป็นธรรมแก่ที่ดินทุกแปลงที่มีที่ตั้งสภาพเหมือนกัน ให้ราคาเช่นเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง ทั้งสอดคล้องกับความเป็นจริงกับราคาในขณะนั้น ทั้งได้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาพิจารณาร่วมด้วย การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา 
เพียงว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีส่วนที่มีระยะ ๕๖ เมตร ไม่เป็นเหตุให้ราคาแตกต่างกับระยะ
ที่ดินที่ติดต่อกับถนนหลวงในระยะ ๔๐ เมตร มากนัก กรณีนี้อาจทําให้เกิดความไม่มี 
ที่สิ้นสุดของการกําหนดระยะและราคาค่าทดแทนในที่ดินแปลงอื่นด้วย เพราะถ้าเห็นว่า
ระยะ ๔๐ เมตร กับ ระยะ ๕๖ เมตร แตกต่างกันไม่มากนักและกําหนดให้เป็นราคา
เดียวกันแล้ว ก็จะทําให้ที่ดินแปลงอื่นหรือราษฎรรายอื่นที่มีที่ดินอยู่ในระยะ ๖๐ เมตร 
หรือ ๗๐ เมตร ซึ่งห่างกันไม่มากนักกับระยะ ๕๖ เมตร นั้น อ้างได้ว่าเมื่อระยะ ๕๖ เมตร 
มีราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ควรจะได้ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วย และที่สําคัญอาจเกิด
ความเลื่อมล้ําระหว่างราษฎรด้วยกันที่ได้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับที่ดินแปลงของ
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ผู้ฟูองคดี ทําให้ไม่เป็นธรรม  อีกทั้ง การกําหนดค่าทดแทนในแต่ละระยะหรือแต่ละโซนนั้น 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณาและกําหนดโดยพิจารณาจากปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ โดยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้ว ประกอบกับ
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ในท้องที่ที่เวนคืน เช่น อําเภอ สํานักงานที่ดินสภาจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น  ฉะนั้น คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลที่แท้จริง  
โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้กับที่ดินทุกแปลงที่มีสภาพและที่ตั้งเช่นเดียวกันกับที่ดินของ  
ผู้ฟูองคดี สําหรับประเด็นเรื่องดอกเบี้ย นั้น เมื่อราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้แก่ผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จ่ายให้แก่ผู้ฟูองคดีไปแล้วนั้น 
เหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีและสังคมแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะให้ผู้ฟูองคดีได้รับดอกเบี้ย
จากเงินส่วนใดอีก  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นยกฟูอง 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยว่า คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดี  
ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม 
และไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนเพ่ิมให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือไม่ 
เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๘๘ ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน  
๖๘ ตารางวา ถูกเขตที่จะเวนคืนบางส่วนจํานวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา ตาม 
พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลโคกสลุง ตําบลพัฒนานิคม 
ตําบลมะนาวหวาน และตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป มีกําหนดสี่ปี โดยปรากฏ
ข้อเท็จจริงจากบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๑/
๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ว่า ในการพิจารณากําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินนั้น
ได้พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วมีมติเห็นชอบให้ถือเอาราคาประเมินทุน
ทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีตามบัญชีราคา 
ค่าทดแทนที่ดินในท้องที่ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม โดยคณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องต้นฯ ได้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวมีการกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแบ่งออกเป็น ๖ หน่วยราคา โดยหน่วยราคา 
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ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของผู้ฟูองคดี คือ หน่วยที่ ๕ ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ที่เป็นที่อยู่
อาศัยระยะ ๔๐ เมตร ราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท และหน่วยที่ ๖ ที่ดินนอกจาก (๑) ถึง (๕) 
ราคาไร่ละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน 
  ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกตามอุทธรณ์ว่า ผู้ฟูองคดีควรได้รับเงิน  
ค่าทดแทนที่ดินเป็นจํานวนเท่าใด โดยผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ที่ตั้งที่ดินของผู้ฟูองคดี 
อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ อ. ซึ่งห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร ได้ปักปูายขายที่ดิน จึงยกขึ้น
มาเปรียบเทียบราคา ซึ่งเงินค่าทดแทนที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดให้ในราคาไร่ละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท ต่ําเกินไปไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดี
ควรได้รับค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟูองคดีฟูองโดยเพ่ิมจากที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดให้อีกตารางวาละ ๑,๗๕๐ บาท ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า
เงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้เนื้อที่
ถูกเขตคลองชลประทาน ๓ งาน ๙๕ ๖/๑๐ ตารางวา เป็นที่ดินมีสภาพเป็นที่อยู่อาศัย 
ติดทางสาธารณประโยชน์ระยะ ๔๐ เมตร ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน ๓ งาน ๑๑ ๔/๑๐ 
ตารางวา เป็นที่ดินมีสภาพเป็นที่ไร่ ไร่ละ ๗๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีแล้ว นั้น 
เห็นว่า แม้จะรับฟังได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นที่ดินจัดสรรกึ่งสวนเกษตร โดยมีการซื้อขาย
รายแปลง แปลงละ ๘๐ ตารางวา ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยตารางวาละ ๑,๒๕๐ บาท 
ตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างก็ตาม ก็ไม่อาจถือว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
เพราะเป็นราคาที่เจ้าของโครงการกาํหนดสําหรบัขายให้แก่ลูกค้า ซึ่งย่อมต้องรวมถึงต้นทุน
ในการจัดเตรียมสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหลายตามที่ได้โฆษณา 
หรือตกลงไว้กับผู้ซื้อ และรวมถึงผลกําไรทางการค้าของผู้ประกอบการแล้วด้วย ราคา
ดังกล่าวจึงต้องสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดิน จึงนําราคาซื้อขาย
ที่ดินตามที่ปักปูายขายที่ดินมาเทียบเคียงในการกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดี 
หาได้ไม่ 
  การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดราคาค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๘ ที่ถูกเขตที่จะเวนคืนบางส่วนเป็นจํานวน  
๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา ซึ่งคิดราคาค่าทดแทนที่ดินเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ติดทาง
สาธารณประโยชน์ที่เป็นที่อยู่อาศัย ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๙๕ ๖/๑๐ ตารางวา  
ในราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๙,๑๒๐ บาท และส่วนที่ต่อเนื่องจากที่ดิน 
ส่วนที่ติดทางสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ ๓ งาน ๑๑ ๔/๑๐ ตารางวา ในราคาไร่ละ 
๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๔,๔๙๕ บาท นั้น เห็นว่า สภาพที่ดินของผู้ฟูองคดีก่อนที่จะ
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ถูกเวนคืนเป็นที่ดินผืนใหญ่อยู่ติดทางสาธารณะถึง ๓ เส้นทาง โดยทิศเหนือติดถนนสาย  
๔ ซ้าย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ สายโคกตูม – แม่น้ําปุาสัก) ทิศตะวันออก 
ติดถนนซอย ๒๖ ซึ่งเป็นทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดที่ดินของผู้อื่น และทิศใต้ติดห้วย
ยายไทยอันเป็นทางน้ําสาธารณะ ย่อมถือได้ว่าเป็นทําเลที่ดีและมีการคมนาคมสะดวก  
อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่เกษตรกรรมประกอบกิจการเลี้ยงโคนมและ  
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย  นอกจากนี้ การที่ผู้ฟูองคดีจะถูกเวนคืนที่ดินในส่วนที่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ ระยะ ๕๖ เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
สายดังกล่าวไม่มากนัก และที่สําคัญก็คืออยู่ห่างจากระยะ ๔๐ เมตร จากทางหลวงแผ่นดิน
สายดังกล่าวที่กําหนดราคาค่าทดแทนถึงไร่ละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเพียง ๑๖ เมตร เท่านั้น 
ก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้ราคาค่าทดแทนที่ดินที่จะถูกเวนคืนแตกต่างอย่างมากจากราคา 
ค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่กล่าวมา และเมื่อปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟูองคดีในส่วนที่จะถูก
เวนคืนนั้นก็อยู่ติดถนนซอย ๒๖ ด้วย โดยจากภาพถ่ายถนนซอย ๒๖ และถนนซอย ๒๔ 
ถนนทั้งสองสายมีสภาพที่ไม่ต่างกันมากเท่าใดนัก เพียงแต่ถนนซอย ๒๖ ที่ติดกับที่ดินของ
ผู้ฟูองคดีเป็นถนนลูกรังไม่ได้ลาดยาง ในขณะที่ถนนซอย ๒๖ ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของผู้ฟูองคดี
ได้ลาดยางแล้วเช่นเดียวกับถนนซอย ๒๔ และถนนซอย ๒๖ นี้ใช้เป็นถนนสาธารณะ 
ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ ได้เช่นเดียวกันกับถนนซอย ๒๔  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้กําหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท นั้น นับว่าเป็นค่าทดแทนที่ต่ํากว่าสมควรและไม่สอดคล้อง 
กับสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟูองคดี จึงเห็นควรกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดินต่อไร่เท่ากัน
ตลอดทั้งแปลงในราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๓๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟูองคดี
ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา เป็นเงิน ๒๑๒,๑๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีได้รับเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินแล้ว เป็นเงิน ๑๓๓,๖๑๕ บาท  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังคงต้องชําระเงิน
ค่าทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้ฟูองคดีอีก เป็นเงิน ๗๘,๔๘๕ บาท อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี
ฟังขึ้นบางส่วน ส่วนอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น 
  ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์เป็นประการที่สองว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนในการถมดินและค่าทดแทนในการขุดบ่อดินใหม่เพ่ือบําบัดน้ําเสีย  
ท่ีเกิดจากการเลี้ยงโคนมหรือไม่ เพียงใด  เห็นว่า แม้ว่าผู้ฟูองคดีจะได้รับเงินค่าทดแทน 
สิ่งปลูกสร้างประเภทบ่อดินขุดเป็นเงิน ๘,๐๔๐ บาท ก็ตาม แต่การเวนคืนที่ดินพิพาท 
ทําให้ผู้ฟูองคดีต้องขุดบ่อใหม่เพ่ือบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการเลี้ยงโคนม โดยผู้ฟูองคดี  
ขอค่าบ่อดินขุด เป็นเงิน๓๑,๙๖๐ บาท เนื่องจากบ่อดินขุดเดิมซึ่งใช้เป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย
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และระบายน้ําจากการทําความสะอาดโรงเรือนถูกเวนคืน และการก่อสร้างคลองส่งน้ํา  
ทําให้ดินทับถมลงในบ่อดินขุด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ได้มีการจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทบ่อดินขุดให้แก่ผู้ฟูองคดี เป็นเงิน ๘,๐๔๐ บาท แล้ว ผู้ฟูองคดีย่อมใช้ค่าทดแทน
ดังกล่าวในการทําบ่อดินขุดขึ้นใหม่ได้  อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น  
ส่วนประเด็นเรื่องค่าทดแทนในการถมดิน โดยผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่ามีความจําเป็นต้องถมดิน
ให้สูงขึ้นเนื่องจากเมื่อฝนตกไม่มีทางระบายน้ําจะเกิดน้ําท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย สาเหตุ
มาจากการก่อสร้างคลองชลประทานปิดกั้นทางระบายน้ํา นั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดี
ก่อนที่จะถูกเวนคืนมีสภาพที่ต่ํากว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ และถนนซอย ๒๖ 
อยู่แล้ว เมื่อมีฝนตกน้ําต้องไหลลงสู่ที่ต่ํากว่า ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้วางท่อคอนกรีตตลอด
ตามแนวถนนซอย ๒๖ เพ่ือระบายน้ําไม่ให้เกิดน้ําท่วมขังในที่ดินของผู้ฟูองคดี ค่าทดแทน
ในการถมดินให้สูงขึ้น จึงมิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างคลองส่งน้ําและ
คลองระบายน้ําตามโครงการลุ่มน้ําพัฒนานิคม  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่จําต้องชดใช้
ค่าทดแทนตามที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์แต่อย่างใด 
  มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนบัแต่วนัที่ทาํสัญญาซือ้ขาย และศาลวินิจฉัยให้ชําระเงินคา่ทดแทน
เพิ่มขึ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน การได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่
ต้องมีการจ่ายเงิน ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเริ่มนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก หรือวันที่ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันทําสัญญาซื้อขาย ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  
การได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่  
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน กรณีที่ศาลได้วินิจฉัยให้ชําระเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้นแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทน บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ วรรคสาม กําหนดว่า ให้ได้รับดอกเบี้ย 
ในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น โดยให้เริ่มนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงิน  
ค่าทดแทน และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า กรณีที่มีการทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทําสัญญาซื้อขาย และวรรคสอง  กําหนดว่า  
เมื่อมีการจ่ายเงินคา่อสังหาริมทรัพย์แล้ว ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
นับแต่วันชําระเงิน จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า นับแต่วันที่ทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทําสัญญาซื้อขายเป็นวันที่เจ้าหน้าที่
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน  
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ค่าทดแทน  ดังนั้น กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
นับแต่วันทําสัญญาซื้อขายวันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้
จ่ายเงินค่าทดแทนแล้วกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชําระเงิน และเมื่อ
กรรมสิทธิ์โอนไปแล้วผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น  
ในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการ
จ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ และ
ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทน
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทําสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวจึงถือเป็นวันที่ต้องมีการ
จ่ายเงินค่าทดแทน เมื่อศาลได้วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชําระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีเพ่ิมขึ้น จํานวน ๗๘,๔๘๕ บาท ผู้ฟูองคดีชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินดังกล่าว นับแต่
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็นต้นไป ส่วนจะได้รับ
อัตราดอกเบี้ยเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ประการสุดท้ายว่า ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าธรรมเนียม
ในชั้นศาลปกครองชั้นต้นแก่ผู้ฟูองคดี โดยอ้างว่าศาลปกครองชั้นต้นอนุญาตให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ฟูองคดี ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้น  
จึงควรได้รับการยกเว้นด้วย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้  
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้ชําระค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายแล้ว และตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไม่มีบทบัญญัติใดให้ศาลมีคําสั่งให้คู่กรณีฝุายหนึ่งชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่คู่กรณี 
อีกฝุายหนึ่งได้ เพียงแต่ศาลอาจมีคําสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี  
ได้เท่านั้น  ดังนั้น แม้ผู้ฟูองคดีจะได้รับอนุญาตจากศาลปกครองชั้นต้นให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณ์ ก็ไม่ทําให้ผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้นคืน 
หรือมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟูองคดีได้ 
  การที่ศาลปกครองชัน้ตน้พิพากษาใหผู้้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ชําระเงินค่าทดแทน
ที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟูองคดี จํานวน ๔๓,๑๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟูอง คือ วันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี โดยให้ดําเนินการ 
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ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วน 
ของการชนะคดี และคําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ 
ชําระเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมให้แก่ผู้ฟูองคดี จํานวน ๗๘,๔๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคาร
ประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนกว่า 
จะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายพีระพล เชาวน์ศิริ  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  
นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖๑/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด ที ่๑ กับพวกรวม ๔๖ คน        ผู้ฟูองคด ี

  คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ที่ ๑ กับพวกรม ๕ คน     ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันเกิดจากกฎหรือคําสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๑๔ มาตรา ๑๙๓/๑๕ 
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔๘) 

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธี พิจารณาคดีปกครอง  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๓๐ วรรคสอง) 

  เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งห้าไม่คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ที่รวมอยู่ในราคาน้ าตาลทราย) ที่น าไป
เพ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๓๖ ปี ๒๕๓๖/๓๗ ปี ๒๕๓๘/๓๙ 
ปี ๒๕๓๙/๔๐ และปี ๒๕๔๐/๔๑ ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก กรณีจึงถือว่า วันท่ีได้มีการ
ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย 
ขั้นสุดท้ายของแต่ละฤดูการผลิตในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันท่ีผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกได้รู้
ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเหตุแห่งการฟูองคดีน้ีเกิดขึ้น
ก่อนศาลปกครองเปิดท าการ ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกชอบที่จะยื่นฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม
ซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในขณะน้ัน ภายในอายุความหน่ึงปีนับแต่
วันดังกล่าว หรือภายในสิบปีนับแต่วันท าละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกไม่ได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม
ภายในอายุความดังกล่าว และน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๔๘ จึงเป็นการน าคดีที่ขาดอายุความฟูองร้องต่อศาลยุติธรรมแล้วตั้งแต่ก่อนที่ 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มีผลใช้บังคับมายื่นฟูองต่อศาลปกครองอีก และไม่ปรากฏว่า
มีเหตุจ าเป็นอื่นที่ท าให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกไม่อาจยื่นฟูองคดีน้ีภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ 
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  ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกฟูองและแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งห้า กล่าวคือ ในขณะ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ประเทศไทยได้ใช้ระบบภาษีการค้า
ซึ่งผู้รับภาระภาษี คือ ผู้ประกอบการค้า แต่ต่อมาได้มี  พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยให้ยกเลิกระบบภาษีการค้าและได้นําระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้บังคับตัง้แต่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๕ ทําให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม 
สําหรับมูลกรณีคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโรงงานในฐานะเป็นผู้ประกอบการผลิตและจําหน่าย
น้ําตาลทรายมีหน้าที่นําส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รวมอยู่ในราคาจําหน่ายน้ําตาลทรายให้แก่
กรมสรรพากร (ภาษีขาย) แต่เนื่องจากในบางเดือนโรงงานได้ซื้อเครื่ องจักร วัสดุและ
อุปกรณ์มาใช้ในการผลิตน้ําตาลทราย ซึ่งในการซื้อเครื่องจักรหรือวสัดแุละอุปกรณ์ดังกล่าว 
ผู้ขายได้มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในราคาเครื่องจักรหรือวัสดุและอุปกรณ์ไว้ด้วย จึงทําให้
โรงงานเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมทุกครั้งที่มีการซื้อเครื่องจักรหรือวัสดุและอุปกรณ์ 
(ภาษีซื้อ)  ดังนั้น ในการนําส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภาษีขาย) ของโรงงานให้แก่กรมสรรพากร 
หากเดือนใดมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้นําส่งภาษีเท่ากับส่วนต่าง แต่หากเดือนใดมีภาษีซื้อ
มากกว่าภาษีขาย ให้ถือเป็นเครดิตภาษีโดยโรงงานมีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อส่วนที่มากกว่า
ภาษีขายจากกรมสรรพากร จึงทําให้เกิดเป็นปัญหาระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานเกี่ยวกับ 
การได้รับคืนภาษีมาตั้งแต่การคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๔/
๒๕๓๕ เป็นต้นมา เนื่องจากชาวไร่อ้อยเห็นว่าเป็นเงินรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาลทรายที่จะต้องนํามาแบ่งปันระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานตามระบบ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. อ้อยและน้ําตาลทรายพ.ศ. ๒๕๒๗  
แต่โรงงานเห็นว่ามิใช่เงินรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายที่จะต้องนํา
แบ่งปัน หากแต่เป็นภาษีซื้อที่โรงงานได้จ่ายไปก่อนแล้ว สําหรับในส่วนของการคํานวณ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ นั้น ก่อนที่
จะมีการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการ
ชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อย
และโรงงานน้ําตาลเพ่ือใช้บังคับในฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ 
โดยประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ว่าจะเป็นภาษีขายจากการขาย
น้ําตาลทรายหรือภาษีซื้อของโรงงานเป็นรายได้และ/หรือรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อย
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และน้ําตาลทราย จากนั้น คณะกรรมการบริหารได้นําประกาศฉบับดังกล่าวมาใช้ในการ
คํานวณรายได้สุทธิที่ได้จากการจําหน่ายน้ําตาลทราย ในฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ 
ถึงปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ เพ่ือกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของสองฤดูการผลิตดังกล่าว 
แต่มีปัญหาว่าจะต้องนําเครดิตภาษีหรือภาษีซื้อซึ่งโรงงานได้รับคืนจากกรมสรรพากร  
ตามระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมในสองฤดูการผลิตดังกล่าวมาเป็นรายได้ของระบบอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ําตาลทรายเพื่อคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของสองฤดูการผลิตดังกล่าวหรือไม่ 
เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการบริหารได้เสนอผลการพิจารณาไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
และครั้งที่ ๑๖/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ พิจารณาแล้วมีมติว่า ในการ
คํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ถือว่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ที่รวมอยู่ในราคาจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในประเทศในฤดูการ
ผลิตดังกล่าว (ซึ่งโรงงานมีหน้าที่นําส่งกรมสรรพากร) คิดแล้วเป็นเงิน ๙๖๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท
เป็นรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย และขณะเดียวกันภาษีมูลค่าเพ่ิม
จํานวนดังกล่าวก็ถือเป็นรายจ่ายของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายด้วย และให้
เพ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ ให้แก่ชาวไร่อ้อย เป็นเงิน
เมตริกตันละ ๑๗ บาท คิดแล้วเป็นเงินจํานวน ๕๙๐,๐๙๘,๒๔๕.๓๖ บาท โดยถือว่าเงินเพ่ิม
ราคาอ้อยดังกล่าวเป็นเงินรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภาษีซื้อ) ที่โรงงานได้รับคืนจาก
กรมสรรพากรและให้ทดรองจ่ายเพ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าวไปก่อน และเมื่อได้ข้อยุติ
ในเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประการใดแล้วก็จะได้
นําไปปรับเพ่ิม/ลดในการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปีถัดไป จากนั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 
ในอัตราเมตริกตันละ ๕๑๖.๓๐ บาท และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๓๗ ซึ่งราคาอ้อยขั้นสุดทา้ยดังกล่าวนี้เปน็ราคาที่รวมเงินเพ่ิมเมตรกิตันละ 
๑๗ บาท แล้ว แต่เนื่องจากราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ ได้กําหนด
และประกาศใช้บังคับเมตริกตันละ ๔๒๐ บาท ทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต้องชําระค่าอ้อย
เพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยให้ครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าวเป็นเงินเมตริกตันละ 
๕๑๖.๓๐ – ๔๒๐ = ๙๖.๓๐ บาท ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. อ้อยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นการชําระราคาอ้อยที่สูงกว่าความเป็นจริงเมตริกตันละ 
๑๗ บาท ส่วนฤดูการผลิตปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคราวการประชุมครั้งที่ 
๑๘/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ มีมติว่า ในการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของ
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ฤดูดังกล่าว ให้ถือว่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภาษีขาย) ที่รวมอยู่ในราคาจําหน่ายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศในฤดูการผลิตดังกล่าว (ซึ่งโรงงานมีหน้าที่นําส่งกรมสรรพากร) คิดแล้ว 
เป็นเงิน ๙๗๖,๘๓๘,๐๐๐ บาท เป็นรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย และ
ขณะเดียวกันถือว่าบางส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวจํานวน ๔๘๘,๔๑๙,๐๐๐ บาท  
เป็นรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายด้วย และเมื่อหักกลบกันแล้วทําให้มี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถือว่าเป็นรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายที่นํามาคํานวณ
เป็นเงิน ๙๗๖,๘๓๘,๐๐๐ – ๔๘๘,๔๑๙,๐๐๐ = ๔๘๘,๔๑๙,๐๐๐ บาท ซึ่งร้อยละ ๗๐ 
ของเงินจํานวนดังกล่าว จํานวน ๓๔๑,๘๙๓,๑๒๖.๖๔ บาท ได้นําไปเพ่ิมราคาอ้อย 
ขั้นสุดท้ายทําให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ เพ่ิมขึ้นเป็น
เมตริกตันละ ๙.๑๐ บาท จากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ได้กําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ ในอัตราเมตริกตันละ 
๕๓๓.๐๑ บาท และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ 
แต่เนื่องจากราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ ได้กําหนดและประกาศใช้
บังคับเมตริกตันละ ๔๙๐ บาท ทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต้องชําระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อย
ให้ครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าวเป็นเงินเมตริกตันละ ๕๓๓.๐๑ – ๔๙๐ = ๔๓.๐๑ บาท 
ซึ่งเป็นการชําระราคาอ้อยที่สูงกว่าความเป็นจริงเมตริกตันละ ๙.๑๐ บาท  ต่อมา เมื่อสิ้น
ฤดูการผลิตปี ๒๕๓๖/๒๕๓๗ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ได้มีการประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระ
ราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและ
โรงงาน เพ่ือใช้บังคับเป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๓๗/๒๕๓๘ ถึงปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ 
โดยประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ว่าจะเป็นภาษีขายหรือภาษีซื้อ
ของโรงงานเป็นรายได้และ/หรือรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายแต่อย่างใด 
แต่กําหนดให้ภาษีการค้าและค่าธรรมเนียมจากการขายน้ําตาลทรายภายในประเทศและ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรเป็นรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ําตาลทราย ทั้งๆ ที่ 
ในขณะนั้นระบบภาษีการค้าไม่ได้ใช้บังคับแล้ว แต่เนื่องจากในการคํานวณราคาอ้อย  
ขั้นสุดท้ายยังมีปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๕ จึงได้มีหนังสือหารือไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ  
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครดิตภาษีที่โรงงานได้รับคืนเนื่องจากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
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ตามนัยมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ มิใช่เงินที่จะต้องนํามาแบ่งปันระหว่างชาวไร่อ้อย
และโรงงานตามระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. อ้อยและน้ําตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ เพราะว่าเครดิตภาษีที่ผู้ประกอบการได้รับคืนดังกล่าวเป็นภาษีซื้อที่โรงงาน  
ได้จ่ายไปก่อนแล้ว มิใช่ เป็นกรณีที่ โรงงานได้รับผลประโยชน์เ พ่ิมขึ้นแต่อย่างใด  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยในฤดูการ
ผลิตปี ๒๕๓๘/๒๕๓๙ ปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ และปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังคงมี
มติเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมไปใช้ในการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของสามฤดูการ
ผลิตดังกล่าวโดยไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กล่าวคือ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๓๙ มีมติว่า ในการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๘/๒๕๓๙  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ถือว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ที่รวมอยู่ในราคาจําหน่ายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ (โรงงานมีหน้าที่นําส่งกรมสรรพากร) คิดแล้วเป็นเงิน ๑,๑๖๘,๕๗๗,๐๐๐ บาท 
เป็นรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย โดยร้อยละ ๗๐ ของเงินจํานวนดังกล่าว
คิดเป็นเงิน ๘๑๘,๐๐๔,๑๒๒.๔๔ บาท ได้นําไปเพ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้าย อันเป็นผลให้
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๘/๒๕๓๙ เพ่ิมขึ้นเมตริกตันละ ๑๔.๑๘ บาท 
จากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กําหนดราคาอ้อย 
ขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๘/๒๕๓๙ ในอัตราเมตริกตันละ ๕๓๗.๖๑ บาท และ 
มีการประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ แต่เนื่องจากราคาอ้อย
ขั้นต้นของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๘/๒๕๓๙ ได้กําหนดและประกาศใช้บังคับเมตริกตันละ 
๕๐๐ บาท ทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต้องชําระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยให้ครบตาม
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าวเป็นเงินเมตริกตันละ ๕๓๗.๖๑ – ๕๐๐ = ๓๗.๖๑ บาท  
ซึ่งเป็นการชําระราคาอ้อยที่สูงกว่าความเป็นจริงเมตริกตันละ ๑๔.๑๘ บาท สําหรับฤดูการ
ผลิตปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ นั้น ก่อนที่จะมีการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราบ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทํา
ประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ําตาลใช้บังคับแทนประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ฯ จากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้าย โดยผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
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ได้มีมติให้ถือว่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภาษีขาย) ที่รวมอยู่ในราคาจําหน่ายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ (โรงงานมีหน้าที่นําส่งกรมสรรพากร) เป็นรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาลทราย และในขณะเดียวกันถือว่าบางส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นรายจ่ายของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายด้วย ทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต้องชําระค่าอ้อยเพ่ิม
ให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ให้ครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่า
ความเป็นจริงเมตริกตันละ ๘.๗๙ บาท และทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต้องชําระค่าอ้อยเพิ่ม
ให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ ให้ครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่า
ความเป็นจริงเมตริกตันละ ๐.๒๓ บาท โดยฤดูการผลิตปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ และปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ 
และได้มีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๑ และวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตามลําดับ  หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้นํา
ภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายมาเป็นรายได้และ/หรือรายจ่าย
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายในการคํานวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิต
ปีถัดมาอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมมาเป็นรายได้
ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายแล้วนําไปเพ่ิมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดู 
การผลิตปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๔,๓๔๙,๓๐๒.๖๓ บาท  
ต่อมา โรงงานเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ฯ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลแพ่งขอให้ศาลเพิกถอนหลักเกณฑ์นี้และห้ามมิให้จําเลย 
(มีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย) นําหลักเกณฑ์ในประกาศดังกล่าวมาใช้ในการคํานวณ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ และฤดูการผลิตปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ 
ซึ่งศาลแพ่งพิจารณาแล้วได้มีคําพิพากษาให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการอ้ อยและ
น้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ฯ เนื่องจากเห็นว่าประกาศดังกล่าวยังมิได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประกอบกับข้อกําหนดบางข้อที่ปรากฏในประกาศเป็นข้อกําหนด
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ข้อกําหนดที่ให้นาํภาษีมลูค่าเพิ่มมาเปน็รายไดแ้ละรายจ่ายของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย ตามข้อ ๖.๘ และข้อ ๗.๑ ซึ่งขัดกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อันทําให้ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและคดดีงักล่าวได้ถงึที่สุดแล้ว เนื่องจากไม่ไดม้ีการอุทธรณ์คําพิพากษา ทําให้
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ฯ สิ้นผลใช้บังคับ 
โดยมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา และผลคําพิพากษาของศาลแพ่ง
ทําให้ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ฯ ยังมีผล 
ใช้บังคับต่อไปตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๓๗/๒๕๓๘ ถึงปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒เช่นเดิม  ต่อมา  
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สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกได้มีหนังสือลงวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้คืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมในส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีมติให้นําไปเพ่ิมเป็นค่าอ้อยขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้มอบให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จัดทําข้อมูล สรุปผลและนําเสนอผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณา 
ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําเสนอแนวทางการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม รวม ๓ แนวทาง  
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาผลกระทบ 
ที่เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน ๑๐ คน แต่ปรากฏว่านบัตัง้แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางานดังกล่าวจนถึงวันยื่นฟูองคดีต่อศาลเป็นเวลาประมาณ ๕ เดือนแล้ว 
คณะทํางานดังกล่าวมิได้พิจารณาเรื่องการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี 
ทั้งสี่สิบหกแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทราย 
จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณาและมีมติให้
คืนเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพิกเฉย และในคราวการประชุม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ กลับมีมติให้ถอนระเบียบวาระ 
การพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีเจตนาประวิงเวลา
การคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร อันทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ และในการนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งทําหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และรู้เห็นการกระทําดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตลอดมา รวมทั้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๕ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลําดับ 
เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีหน้าที่กํากับดูแล 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงต้องร่วมกนัรับผิดดาํเนินการจ่ายเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกต่อไป 
จึงได้ยื่นฟูองคดีต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ ๑. ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการคืนเงินจํานวน ๒,๒๕๔,๓๔๙,๓๐๒.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗.๕ ต่อปี 
นับแต่วันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกโดยวิธีปรับลดราคาอ้อย  
ขั้นสุดท้ายที่ได้จากการคํานวณในฤดูการผลิตปีถัดจากฤดูการผลิตที่ศาลมีคําพิพากษา 
ถึงที่สุด จากนั้น ให้นําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบครั้นเมื่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ปรับลดนั้น 
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ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ต่อไป ๒. หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินจํานวน ๒,๒๕๔,๓๔๙,๓๐๒.๖๓ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟูองจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกได้ 
ขอให้ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ ถึงผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๕ ร่วมกันจ่ายเงินจํานวน ๒,๒๕๔,๓๔๙,๓๐๒.๖๓ บาท 
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกโดยแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ฟูองคดีแต่ละคนตามรายละเอียดที่ผู้ฟูองคดี
แต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินคืน  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกเนื่องจากศาลมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกเป็นสมาชิกของ 
สามสมาคมโรงงานน้ําตาล ได้แก่ สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ําตาลไทย 
และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ําตาล โดยทั้งสามสมาคมดังกล่าวได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงประธานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือขอให้คืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคราวการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีมติให้รอฟังคําพิพากษาของศาลแพ่ง  ต่อมา
เมื่อศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ ให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว
และคดีถึงที่สุด สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายได้มีหนังสือจํานวน ๓ ฉบับ ถึงประธาน
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขอให้คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งต่อมากลุ่มนิติการได้มีหนังสือแจ้ง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติว่า เครดิตภาษีที่โรงงานได้รับคืน
เนื่องจากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายมิใช่เงินที่จะต้องนํามาแบ่งปันระหว่างชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน้ําตาล ประกอบกับในเวลาต่อมาศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาว่าประกาศคณะกรรมการ 
อ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ฯ ที่กําหนดให้เครดิตภาษีหรือเงินที่ได้รับคืน
จากภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็นรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือนําไปใช้ในการ
คํานวณราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอน
ประกาศดังกล่าว กลุ่มนิติการจึงเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาคืนเงินจํานวนดังกล่าว
ให้แก่โรงงานน้ําตาลตามข้อเสนอของสามสมาคมโรงงานน้ําตาลทราย แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ก็ยังไม่ได้คืนเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายจึงได้มีหนังสือ
ถึงประธานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ คืนภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก ซึ่งต่อมา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วนําเสนอผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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พิจารณาต่อไป ครั้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่คณะทํางานไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
จึงได้เสนอเรื่องไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่ในการประชุมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติให้ถอนระเบียบวาระการพิจารณา
เรื่อง การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลย  
จึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปฏิเสธการคืนเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกตั้งแต่การประชุม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ย่อมทําให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกรู้เหตุ 
แห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลเมื่อวันที่  ๒๐  
ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟูองภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีการพิจารณาเรื่องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกมาโดยตลอด ถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับสภาพหนี้
ภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกในฐานะเจ้าหนี้แล้ว ย่อมทําให้อายุความสะดุดหยุดลง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีการถอนระเบียบวาระ
การพิจารณาเรื่องการคืนเงินเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ จึงทําให้อายุความสะดุดหยุดลง
ตั้งแต่วันดังกล่าว อายุความจึงต้องเริ่มนับใหม่โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจน
หลังจากวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังได้มีการพิจารณาเรื่อง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงแต่หาข้อยุติไม่ได้ ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกจึงสามารถยื่นฟูองคดีเมื่อใดก็ได้ 
และประการสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งรับคําฟูองของผู้ฟูองคดี
ทั้งสี่สิบหกไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ คําสั่งรับคําฟูองย่อมเป็นที่สุด 
ตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกอบกับการยื่นฟูองในคดีนี้เป็นการฟูองเพ่ือประโยชน์ของโรงงานทั้งหมดหาใช่เพ่ือ
ประโยชน์แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่ง และประเด็นสุดท้ายผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกอ้างว่า ผู้ฟูองคดี
ทั้งสี่สิบหกมีความเชื่อโดยตลอดว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะได้มีการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกเพราะผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงถือว่ามีเหตุจําเป็นแห่งคดีที่ศาลปกครองจะรับคําฟูองคดีนี้ไว้พิจารณาได้  
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคาํพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน้เปน็ให้รบัคาํฟูอง
ไว้พิจารณาและพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งห้าคืนหรือจ่ายเงินจํานวน ๒,๒๕๔,๓๔๙,๓๐๒.๖๓ บาท 
พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองศาลแทนผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก 
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  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกได้ยื่นฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลา  
การฟูองคดีที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้กําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของ 
ฤดูการผลิตโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/๓๖ 
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ปี ๒๕๓๖/๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ปี ๒๕๓๘/๓๙ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๐ ปี ๒๕๓๙/๔๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และ 
ปี ๒๕๔๐/๔๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๓๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ วันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ และวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตามลําดับ เมื่อผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกอ้างว่า
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งห้าไม่คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ที่รวมอยู่ในราคาน้ําตาลทราย) ที่นําไปเพิ่มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี ๒๕๓๕/
๓๖ ปี ๒๕๓๖/๓๗ ปี ๒๕๓๘/๓๙ ปี ๒๕๓๙/๔๐ และปี ๒๕๔๐/๔๑ ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก 
กรณีจึงถือว่า วันที่ได้มีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายของแต่ละฤดูการผลิตในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันที่ผู้ฟูองคดี
ทั้งสี่สิบหกได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นกรณีที่เหตุ
แห่งการฟูองคดีนี้เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทําการ หรืออย่างช้าที่สุดในวันที่บริษัท อ.
กับพวก รวม ๗ ราย เป็นโจทก์ยื่นฟูองคดีต่อศาลแพ่งเพ่ือขอให้เพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิต
น้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ําตาล  
ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล โดยยื่นฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม 
ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีในขณะนั้น ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่  
วันดังกล่าว หรือภายในสิบปีนับแต่วันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกไม่ได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมภายในอายุความ
ดังกล่าว และนําคดีมาฟูองตอ่ศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการนําคดี
ที่ขาดอายุความฟูองร้องต่อศาลยุติธรรมแล้วตั้งแต่ก่อนที่  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
มีผลใช้บังคับมายื่นฟูองต่อศาลปกครองอีก และไม่ปรากฏว่ามีเหตุจําเป็นอื่นที่ทําให้ผู้ฟูองคดี
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ทั้งสี่สิบหกไม่อาจยื่นฟูองคดีนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจ
รับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ 
  ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกอ้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้พิจารณา 
เรื่องขอคืนเครดิตภาษีซื้อตามระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมมาโดยตลอด ถือว่าผู้ถูกฟูองคดี ที่ ๑ 
ได้รับสภาพหนี้ ทําให้อายุความสะดุดหยุดลง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีการถอนระเบียบ
วาระการขอคืนเครดิตภาษีซื้อออกไปจากที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ จึงทําให้
อายุความสะดุดหยุดลงตั้งแต่วันดังกล่าว อายุความจึงต้องเริ่มนับใหม่ โดยเริ่มนับตั้งแต่
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกยื่นฟูองคดตีอ่ศาลเมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงอยู่ภายในระยะเวลาการฟูองคดี นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๑๙๓/๑๔ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ (๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทําเป็นหนังสือรับสภาพหนี้
ให้ชําระหนี้ให้บางส่วน ชําระดอกเบี้ย ให้ประกันหรือกระทําการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัย
แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว
ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และวรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อเหตุที่ทําให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น คดีนี้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายในฐานะตัวแทนของผู้ฟูองคดี 
ทั้งสี่สิบหกได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ขอให้คืนเงินเครดิตภาษีซื้อตามระบบภาษี 
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็มิได้รับสภาพหนี้โดยทําเป็น
หนังสือให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกหรือได้มีการชําระหนี้บางส่วน หรือชําระดอกเบี้ยให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกแต่อย่างใด หรือกระทําการอื่นใด ตามที่มาตรา ๑๙๓/๑๔ บัญญัติไว้
อันมีผลทําให้ระยะเวลาในการฟูองคดีสะดุดหยุดลงได้ ทั้งในการประชุมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
แต่ละครั้งจะเห็นได้ว่ากรรมการซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ฝุาย คือ ฝุายชาวไร่อ้อย ฝุายโรงงาน 
และฝุายราชการ ก็ยังคงหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งแม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะได้
พิจารณาเรื่องขอคืนเครดิตภาษีซื้อ แต่คณะกรรมการดังกล่าวก็หาได้มีมติที่จะคืนเงิน
เครดิตภาษีให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก  ดังนั้น เมื่อไม่ได้มีพฤติการณ์หรือการกระทําใด 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามีการรับสภาพหนี้ต่อผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก  
ไม่มีเหตุที่ทําให้ระยะเวลาในการฟูองคดีนี้สะดุดหยุดลง ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวล
กฎหมายฉบับเดียวกัน ข้ออ้างของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกจึงไม่อาจรับฟังได้ 
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  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกอ้างว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําสั่งรับคําฟูอง
ของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ คําสั่งรับคําฟูอง 
ย่อมเป็นที่สุดตามข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น เห็นว่า การสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ วรรคสอง 
แห่งระเบียบดังกล่าว เป็นกรณีที่ศาลเห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองต่อศาลพ้นกําหนดระยะเวลา  
การฟูองคดีนั้น เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่น เมื่อศาลรับคําฟูองนั้นไว้
พิจารณาให้ถือว่าคําสั่งรับคําฟูองดังกล่าวเป็นที่สุด แต่กรณีของคดีนี้เป็นกรณีที่ศาล 
สําคัญผิด เข้าใจว่าคดีของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกได้ยื่นฟูองภายในกําหนดระยะเวลาการฟูองคดี
เมื่อข้อเท็จจริงมิได้เป็นดังที่เข้าใจ ศาลจึงมีอํานาจที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ได้  
สั่งไปแล้วมีคําสั่งใหม่ได้ ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบดังกล่าว คดีนี้หาได้เป็นดังกรณีที่ศาล 
มีคําสั่งรับคําฟูองไว้พิจารณาพิพากษาเพราะคดีของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกยื่นเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาการฟูองคดีแต่คดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นแต่อย่างใดไม่ 
กรณีดังคดีนี้จึงไม่ต้องด้วยข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าวที่ศาลจะเพิกถอนคําสั่ง
รับคําฟูองไว้พิจารณาไม่ได้ ข้ออ้างของผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหกจึงรับฟังไม่ขึ้น 
  ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูองและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสี่สิบหก ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล 
  พิพากษายืนและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟูองคดี
ทั้งสี่สิบหก 
  องค์คณะ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท  นายวิษณุ วรัญญู  
นายนพดล เฮงเจริญ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่) 

  นางเผียร  บุญสุข                                                       ผู้ฟูองคดี 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ ๑  
  กรมทางหลวง ที่ ๒                                                              ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดี พิพาทเกี่ ยวกั บความรั บผิ ดอย่ างอื่ นของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา)   

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
        (มาตรา ๔๙ วรรคสอง)  
   พ.ร.บ. ว่ าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
        (มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคสาม)  

  ก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นที่ดินแปลงเดียวกันมีเน้ือที่ ๖ ไร่ 
๑ งาน ๙๐ ตารางวา มีรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เป็นที่นาที่สวนปนที่อยู่อาศัย โดยผู้ฟูองคดีใช้ประโยชน์ในที่ดินตลอดทั้งแปลง  
ส่วนท าเลที่ตั้งที่ดินอยู่ติดถนน ร.พ.ช. ซึ่งเป็นถนนลาดยางมีสาธารณูปโภค (ไฟฟูา) ใช้ 
แต่เมื่อถูกเวนคืนกลับถูกแบ่งเขตที่ดินไปอยู่ในโซนย่อยที่ ๑.๑๖ เน้ือที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา 
และโซนย่อยที่ ๑.๑๗ เน้ือที่ ๒ ไร่ ๖๘ ตารางวา โดยก าหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน 
ในโซนย่อยดังกล่าวแตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสภาพเดิมของที่ดินและความเสียหาย
ของผู้ฟูองคดีจากการเสียประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ซึ่งย่อมไม่เป็นธรรม
กับผู้ฟูองคดีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะน้ัน    
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า  
การได้รับดอกเบี้ยในจ านวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ น้ัน แม้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดเรื่องการได้รับดอกเบี้ยในจ านวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น
ไว้ว่า ให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ
ธนาคารออมสินก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟูองคดีประสงค์ที่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุไว้
ในค าขอ  ดังน้ัน ผู้ฟูองคดีจึงชอบท่ีจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
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ประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่เกิน
อัตราที่ผู้ฟูองคดีมีค าขอ   
  ส าหรับคดีน้ีผู้ฟูองคดีแสดงความประสงค์ตามที่ระบุไว้ในค าขอว่า  
ขอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่น าเงินฝากธนาคารออมสิน และในชั้น
การพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟูองคดีแก้อุทธรณ์ว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษาเพ่ิมค่าทดแทนที่ดินเป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ถือว่าถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึง
แปลเจตนาของผู้ฟูองคดีได้ว่ามีความประสงค์ที่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว  
ซึ่งต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสิน
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
อันเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยในเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น 
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๔๖๗๐ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเดอืดร้อนหรอืเสียหายจากการเวนคนืที่ดนิเพ่ือก่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช – นาทวี ตอนทางเลี่ยงเมืองหัวไทร 
ตัดผ่านที่ดินของผู้ฟูองคดี เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
โดยคณะกรรมการกําหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดี
ในสองราคา คือ ส่วนที่หนึ่ง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา จ่ายค่าทดแทนไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
และส่วนที่สอง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๖๘ ตารางวา จ่ายค่าทดแทนไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงิน
ค่าทดแทนทั้งสิ้น ๓๑๑,๔๐๐ บาท ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับราคาค่าทดแทนดังกล่าว  
จึงยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้เพ่ิมเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่หนึ่งให้ผู้ฟูองคดีจากไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท 
และที่ดินส่วนที่สองจากไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟูองคดีเห็นว่า
เงินค่าทดแทนดังกล่าวยังมีราคาที่ต่ําเกินไป เนื่องจากที่ดินของผู้ฟูองคดีติดกับถนนเร่งรัด
พัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนมีบ้านของ
บุตรผู้ฟูองคดีปลูกอาศัยอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคใช้อยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในบริเวณดังกล่าว มีราคาที่ต่างกับค่าทดแทนที่ดิน
ของผู้ฟูองคดี และมีการซื้อขายกันเป็นแปลง ไม่ใช่เป็นโซน  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่หนึ่งเพ่ิมจากราคาไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ 
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๑๒๐,๐๐๐ บาท และที่ดินส่วนที่สองเพ่ิมจากราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่นําเงินฝากธนาคารออมสิน   
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้การว่า  ที่ดินของผู้ฟูองคดีถูกเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘  
สายนครศรีธรรมราช – นาทวี ตอนทางเลี่ยงเมืองหัวไทร พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นจํานวนเนื้อที่  
๓ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โดยในการกําหนดเงินค่าทดแทน คณะกรรมการกําหนดราคา
ค่าทดแทนเบื้องต้นได้แบ่งที่ดินเป็นโซนตามเขตตําบล โดยที่ดินของผู้ฟูองคดีตั้งอยู่ใน 
โซนย่อยที่ ๑.๑๖ และโซนย่อยที่ ๑.๑๗ ที่ดินในโซนดังกล่าวไม่มีการซื้อขายที่ดินที่สูงกว่า
ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
คณะกรรมการจึงกําหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินใน
โซนย่อยที่ ๑.๑๖ ราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท และที่ดินในโซนย่อยที่ ๑.๑๗ ราคาไร่ละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เงินค่าทดแทน ได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
กําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้อุทธรณ์แต่ละราย คือ (๑)... (๓) ที่ดินที่เสียประโยชน์จาก 
การเวนคืน เช่น ถูกเวนคืนหมดทั้งแปลงหรอืถูกเวนคืนแล้วที่ดนิเหลือนอ้ยหรอืใช้ประโยชน์
ได้จํากัด หรือถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือรูปร่างไม่ดี เห็นควรเพ่ิมค่าทดแทนตามความ
เหมาะสมของแต่ละราย ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนพิจารณา
แล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีถูกเวนคืนเกินครึ่ง ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่สองฝั่งถนนเป็นรูป
สามเหลี่ยมสองรูป จึงมีมติให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของเงิน 
ค่าทดแทนเบื้องต้น โดยเพ่ิมจากไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท และจาก 
ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ เงินค่าทดแทนที่ดิน 
ที่ผู้ฟูองคดีได้รับนั้นถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  ก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดี 
เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา มีรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
มีสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่นาที่สวนปนที่อยู่อาศัย โดยผู้ฟูองคดีใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในสภาพเดียวกันทั้งแปลง ส่วนทําเลที่ตั้งที่ดินอยู่ติดถนนลาดยาง มีสาธารณูปโภคใช้ (ไฟฟูา) 
แต่เมื่อถูกเวนคืนที่ดินแล้วนอกจากที่ดินจะถูกเวนคืนเกินครึ่ง ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน
ยังถูกแบ่งแยกเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองแปลง ใช้ประโยชน์ได้จํากัด  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสองกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่หนึ่ง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา ไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท 
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และที่ดินส่วนที่สอง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๖๘ ตารางวา ไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟูองคดีตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดี
ก่อนถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเดียวกันจึงควรกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่หนึ่ง  
เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา ในอัตราค่าทดแทนที่เท่ากับที่ดินส่วนที่สอง จากอัตราไร่ละ 
๙๖,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดิน ข้อ ๑ ที่กําหนดว่า ที่ดินที่มีสภาพและทําเลที่ตั้งเหมือนกัน 
ควรกําหนดเงินค่าทดแทนให้เท่ากัน ผู้ฟูองคดีจึงควรได้เงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมในส่วนที่หนึ่ง 
เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา เป็นเงินจํานวน ๒๘,๓๒๐ บาท โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว เป็นผู้มีหน้าที่
จ่ายเงินค่าทดแทนจํานวนดังกล่าวให้กับผู้ฟูองคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมดั งกล่าว  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ตามคําขอของผู้ฟูองคดี นับตั้งแต่วันที่ผู้อํานวยการศูนย์สร้างทางสงขลา 
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นําเงินค่าทดแทนเบื้องต้นไปฝากไว้กับ
ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเพียงรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 
พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว จึงไม่มีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด  
พิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมจํานวน ๒๘,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี ในจํานวนเงินที่เพ่ิมดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ผู้อํานวยการศูนย์สร้างทางสงขลา  
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นําเงินค่าทดแทนเบื้องต้นไปฝาก
ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา ให้แก่ผู้ฟูองคดีจนกว่าจะชําระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
แก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๗๐๘ บาท    
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการพิจารณากําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้อุทธรณ์แต่ละราย โดยข้อ (๓) กําหนดว่า 
ที่ดินที่ เสียประโยชน์จากการเวนคืน เช่น ถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง หรือถูกเวนคืนแล้ว 
ที่ดินเหลือน้อยหรือใช้ประโยชน์ได้จํากัด หรือถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือรูปร่างไม่ดี  
เห็นควรเพ่ิมค่าทดแทนตามความเหมาะสมของแต่ละราย และเห็นว่าที่ดินของผู้ฟูองคดี  
ถูกเวนคืนเกินครึง่ ที่ดินส่วนที่เหลือสองฝั่งถนนเปน็รปูสามเหลี่ยมสองรูป จึงมีมติให้เพิ่มเงนิ
ค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าทดแทนเบื้องต้น  ที่ศาลปกครองชั้นต้น 
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ได้พิจารณาเพ่ิมค่าทดแทนที่ดินในส่วนแรกจึงเป็นการกําหนดค่าทดแทนเพ่ิมโดยคลาดเคลื่อน
จากหลักเกณฑ์ที่มีอยู่  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นให้ยกฟูองผู้ฟูองคดี   
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
เงินค่าทดแทนได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากําหนดเงิน
ค่าทดแทนให้แก่ผู้อุทธรณ์แต่ละราย คือ (๑) ท่ีดินที่มีสภาพและที่ตั้งเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกัน เห็นควรกําหนดค่าทดแทนให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน หรือกําหนดค่าทดแทน
ให้ลดหลั่นตามความเหมาะสม และวรรคสอง ที่ดินที่ได้รับค่าทดแทนเบื้องต้นไม่สอดคล้อง
กับสภาพที่ตั้งของที่ดิน เช่น ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ แต่ได้รับค่าทดแทนเท่ากับ
ที่ดินไม่ติดทาง เห็นควรกําหนดค่าทดแทนให้สอดคล้องกับสภาพที่ตั้งของที่ดิน... (๓) ที่ดิน
ที่เสียประโยชน์จากการเวนคืน เช่น ถูกเวนคืนหมดทั้งแปลงหรือถูกเวนคืนแล้วที่ดินเหลือน้อย
หรือใช้ประโยชนไ์ดจ้ํากัด หรือถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือรูปร่างไม่ด ีเห็นควรเพ่ิมค่าทดแทน
ตามความเหมาะสมของแต่ละราย ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟูองคดีถูกเวนคืนเกินครึ่ง ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่สองฝั่งถนน
เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป จึงมีมติให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีอีกร้อยละ ๒๐ 
ของเงินค่าทดแทนเบื้องต้น โดยเพ่ิมจากไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท 
และจากไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ นั้น เห็นว่า 
เมื่อพิจารณารูปแผนที่ที่ดินจํานวนเนื้อที่และสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟูองคดี  
ทั้งก่อนและหลังการเวนคืนที่ดินแล้วเห็นว่า ก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นที่ดิน
แปลงเดียวกันมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา มีรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสภาพ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่นาที่สวนปนที่อยู่อาศัย โดยผู้ฟูองคดีใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ตลอดทั้งแปลง ส่วนทําเลที่ตั้งที่ดินอยู่ติดถนน ร.พ.ช. ซึ่งเป็นถนนลาดยางมีสาธารณูปโภค 
(ไฟฟูา) ใช้ แต่เมื่อถูกเวนคืนกลับถูกแบ่งเขตที่ดินไปอยู่ในโซนย่อยที่ ๑.๑๖ เนื้อที่ ๑ ไร่  
๗๒ ตารางวา และโซนย่อยที่ ๑.๑๗ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๖๘ ตารางวา โดยกําหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน
ในโซนย่อยดังกล่าวแตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสภาพเดิมของที่ดินและความเสียหาย
ของผู้ฟูองคดีจากการเสียประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ซึ่งย่อมไม่เป็นธรรม
กับผู้ ฟูองคดีตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า 
เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดีก่อนถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเดียวกันจึงให้กําหนดเงินค่าทดแทน
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ที่ดินในส่วนที่หนึ่งเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา ในอัตราค่าทดแทนที่เท่ากับที่ดินส่วนที่สอง 
จากอัตราไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ผู้ฟูองคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิม
ในส่วนที่หนึ่ง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา เป็นเงินจํานวน ๒๘,๓๒๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย  เมื่อศาลวินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดไีดร้ับเงินคา่ทดแทนที่ดนิเพ่ิมขึน้ และผู้ฟูองคดีได้
แสดงความประสงค์การได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปรากฏในคําขอว่า 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่หนึ่งเพ่ิมแก่ผู้ฟูองคดี 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่นําเงินฝากธนาคารออมสิน จึงมีปัญหาท่ี
ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ศาลจะกําหนดดอกเบี้ยตามที่ผู้ฟูองคดีแสดงความประสงค์ไว้ในคําขอ 
หรือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐   
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า   
การได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น แม้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวจะกําหนดเรื่องการได้รับดอกเบี้ยในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นไว้ว่า ให้ได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินก็ตาม 
แต่เมื่อผู้ฟูองคดีประสงค์ที่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุไว้ในคําขอ  ดังนั้น ผู้ฟูองคดี
จึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของ
ธนาคารออมสินในจํานวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินอัตราที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอ   
  สําหรับคดีนี้ผู้ ฟูองคดีแสดงความประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคําขอว่า  
ขอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่นําเงินฝากธนาคารออมสิน และในชั้น
การพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟูองคดีแก้อุทธรณ์ว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษาเพ่ิมค่าทดแทนที่ดินเป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ถือว่าถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงแปลเจตนา
ของผู้ฟูองคดีได้ว่ามีความประสงค์ที่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
ในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยในเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้อํานวยการ
ศูนย์สร้างทางสงขลา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําเงินค่าทดแทนเบื้องต้น
ไปฝากธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งวันดังกล่าวมีผลทําให้
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กรรมสิทธิ์โอนไปเป็นของรัฐและเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าครอบครองและให้ใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าว   
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมจํานวน 
๒๘,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในจํานวนเงินที่เพ่ิมดังกล่าว นับแต่วันที่
ผู้อํานวยการศูนย์สร้างทางสงขลา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวงนําเงิน  
ค่าทดแทนเบื้องต้นไปฝากธนาคารออมสิน สาขาสงขลา จนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดี นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน   
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมจํานวน ๒๘ ,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ในจํานวนเงินที่เพ่ิมดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
แก่ผู้ฟูองคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา    
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
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ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ.๕๑๑ – ๕๑๒/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่) 

 พันเอก เหรียญทอง  แน่นหนา                                        ผู้ฟูองคดี 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ ๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ที่ ๒ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
    (ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะและ 
    ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานสถานพยาบาล 
    และการประกอบโรคศิลปะ เดิม)  ที่ ๓ 
กระทรวงสาธารณสุข  ที่ ๔                          ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๒๕ (๓)) 
กฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕  
     (ข้อ ๓ วรรคสอง) 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ ฟูองคดีรับราชการเป็นข้าราชการประจ า
ปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบกในต าแหน่งหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์การบิน  
ต้องปฏิบัติราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
ด ังนั ้น ในระหว่างเวลาราชการซึ ่งผู ้ฟ ูองคด ีต ้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ น้ัน  
ผู้ฟูองคดีย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของโรงพยาบาล ม. ได้  
และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่มีผู้ปุวยมารับบริการจากโรงพยาบาล ม. จ านวนมากกว่า
ในช่วงนอกเวลาราชการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องให้
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ฟูองคดีย่อมไม่อาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะผู้ด าเนินการสถานพยาบาลดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที  แม้มาตรา ๒๖ แห่ง  
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จะบัญญัติให้มีผู้ด าเนินการแทนได้ แต่ก็ให้
ด าเนินการแทนได้ชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวันเท่าน้ัน  ด้วยเหตุน้ี จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟูองคดี
เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. ได้โดยใกล้ชิด  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตาม
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มาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ฉะน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีค าสั่งให้
เปลี่ยนผู้ด าเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. จากผู้ ฟูองคดีเป็นบุคคลอื่น  
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้วยืนตามค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ดังกล่าว จึงไม่เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการของโรงพยาบาล ม. 
ได้โดยใกล้ชิด ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เน่ืองจากมีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจ าอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบกในเวลาราชการ 
และยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจ าดังกล่าวต่อเน่ืองตลอดมาจนกระทั่งยื่นขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีจึงยังคงเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแล
กิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะออก
ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ประกอบกับในขณะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตน้ัน กฎกระทรวงว่าด้วยการด าเนินการ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ ฟูองคดีจึงอยู่ ในบังคับของ
กฎกระทรวงดังกล่าวด้วย เมื่อข้อ ๓ วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติงานอื่นอยู่แล้ว ต้องมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ปุวยไว้ค้างคืนในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกฎกระทรวง
ฉบับน้ีไม่ขัดต่อกฎหมาย การที่ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจ าอยู่ที่กรมแพทย์
ทหารบกในเวลาราชการ ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลโรงพยาบาล 
ม. ในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตการเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลให้แก่ 
ผู้ฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้วยืนตามค าสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐/๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  บริษัท ม. ได้รับ

อนุญาตจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้ตั้งสถานพยาบาลชื่อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะตั้งแต่วันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ และผู้ ฟูองคดีได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ให้ เป็น
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ ผู้ฟูองคดีได้รับการ 
ต่ออายุใบอนุญาตมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งสุดท้ายจะครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนผู้ดําเนินการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
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เป็นบุคคลอื่น เนื่องจากผู้ฟูองคดีไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด
ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ หลังจากนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีเปลี่ยนผู้ดําเนินการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นชอบกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
และขอให้ผู้ฟูองคดีดําเนินการตามที่ผู ้ถูกฟูองคดีที่ ๓ แจ้ง ผู้ฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อีกครั้งหนึง่ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๕  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี
โดยรอบคอบแล้วเห็นว่า ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลจะต้องสามารถควบคุมดูแลกิจการ
สถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถควบคุมบริหารและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในการให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีในทุกเวลาที่สถานพยาบาล 
เปิดให้บริการ จึงไม่อาจกลับคําวินิจฉัยได้ และคําวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้วตามนัย
มาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะปัจจุบันผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ 
ยังไม่มีหลักเกณฑ์การวัดความสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้  
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการใช้เหตุผลที่กว้าง ๆ เพียงด้านเดียว อันเป็นการ 
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และสร้างภาระให้กับผู้ฟูองคดี  ทั้งนี้ เพราะผู้ฟูองคดีมีความสามารถ
ควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลดังกล่าวโดยใกล้ชิด เนื่องจากในระหว่างวันเวลาราชการ
ตั้งแต่ ๘ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ ๒๖.๘ ของชั่วโมงทําการทั้งสิ้น
ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะมีจํานวนผู้ปุวยคิดเป็นปริมาณร้อยละ ๔๔.๓ และจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของพลโท อ. ประธานบริษัท ม. ส่วนนอกเวลาราชการระหว่าง ๑๗ นาฬิกา  
ถึง ๘ นาฬิกา ของวันถัดไปและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็นปริมาณเวลาร้อยละ ๗๓.๒ 
ของชั่วโมงทําการทั้งสิ้นของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จะมีจํานวนผู้ปุวยคิดเป็นปริมาณ  
ร้อยละ ๕๕.๗ ซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟูองคดี  อีกทั้งลักษณะการทําการ 
ของโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ โรงพยาบาล
ของรัฐจะมีผู้ปุวยมาใช้บริการในวันเวลาราชการมาก และนอกเวลาราชการจะมีผู้ประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติงานไม่มากนัก ซึ่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชนที่จะมีผู้ปุวยมาใช้บริการ  
ในวันเวลานอกราชการจํานวนมาก และนอกเวลาราชการจะมีผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน
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ในโรงพยาบาลจํานวนมาก เพราะผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้จะมาจากโรงพยาบาลอื่น 
เพ่ือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนในช่วงนอกเวลาราชการ  ดังนั้น สําหรับโรงพยาบาลเอกชน
ช่วงนอกเวลาราชการจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงกว่าช่วงเวลาราชการ เพราะจะมี
ผู้ปุวยมาใช้บริการจํานวนมาก การที่ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการและต้องปฏิบัติหน้าที่
ดําเนินการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในช่วงเวลานอกราชการจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีผลทําให้ผู้ฟูองคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด  ขอให ้เพ ิกถอนคําสั ่งของผู ้ถ ูก ฟูองคดีที่  ๒  
ที่ให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปลี่ยนแปลงผู้ดําเนินการจากผู้ฟูองคดีเป็นบุคคลอื่น สั่งให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๔ ปฏิบัติต่อผู้ดํา เนินการสถานพยาบาลอื่นโดยให้ผู้ดํา เนินการ
สถานพยาบาลที่ไม่ใช่ข้าราชการส่งข้อมูลที่แสดงความสามารถในการควบคุมดูแลกิจการ
สถานพยาบาลได้ใกล้ชิดตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังเช่น
ที่ปฏิบัติต่อผู้ฟูองคดี เพ่ือแสดงว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟูองคดี  และให้ความคุ้มครอง
และปูองกันการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังจาก
การฟูองคดีนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อผู้ฟูองคดีและสถานพยาบาล 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ให้การว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  
ผู้ฟูองคดีขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
เสนอแนะให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปลี่ยนผู้ดําเนินการสถานพยาบาล แต่โรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ มิได้ดําเนินการแต่อย่างใด ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ 
แจ้งให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปลี่ยนผู้ดําเนินการสถานพยาบาลภายใน ๓๐ วัน  ต่อมา 
เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ ฟูองคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ 
คณะกรรมการสถานพยาบาลได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีว่าไม่ควรให้ข้าราชการ  
ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนเกิน ๑ แห่ง 
เพื่อไม่ให้เป็นการส่งเสริมใหข้้าราชการใช้เวลาราชการในการดาํเนนิงานส่วนตวั และไม่ควร
ให้ข้าราชการเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้คา้งคนื เพราะผู้ที่ทํางาน
เต็มเวลายังสถานที่หนึ่งแล้วก็ไม่ควรทํางานเต็มเวลาอีกสถานที่หนึ่งได้ กรณีของผู้ฟูองคดี
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการทหารที่ต้องปฏิบัติราชการที่กรมแพทย์ทหารบก 
ไม่ต่ํากว่าวันละ ๘ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา จึงไม่สามารถ 
ที่จะควบคุมสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด  ผู ้ถูกฟูองคดีที ่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๓ ได้ดําเนินการโดยเหมาะสมแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
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ผู้ฟูองคดีทราบ นอกจากนั้น  ผู้ฟูองคดีได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการโรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นกฎหมายฉบับเก่า และตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว บทบัญญัติมาตรา ๙ (๓) ได้กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลไว้เพียงว่าต้องเป็นผู้ที่อาจควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้ 
โดยใกล้ชิด  ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟูองคดีจะเป็นข้าราชการ แต่ก็ได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผู้ดําเนินการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ ต่อมา เมื่อมีการใช้บังคับ พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลไว้แตกต่างจาก
พระราชบัญญัติฉบับเก่าที่ถูกยกเลิกไป กล่าวคือ บทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญั ติ ดั งกล่ าว  ได้ กํ าหนดให้ ผู้ ดํ า เนิ นการสถานพยาบาลต้ อง เป็ น 
ผู้ที่สามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใด  
เป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลจึงต้องพิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมดู แล 
ของบุคคลนั้นดว้ยวา่สามารถดแูลไดโ้ดยใกล้ชิดหรือไม่ โดยดําเนินการตรวจสอบในลักษณะ
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานแล้วนําเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะ
ผู้มีอํานาจอนุญาต  ส่วนการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ฟูองคดีครั้งล่าสุดเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้โดยไม่ตรวจสอบ 
เรื่องคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีกฎกระทรวงใช้บังคับในเรื่องดังกล่าว  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจึงไม่ได้กระทําการในลักษณะของการเลือกปฏิบัติดังที่ผู้ฟูองคดีกล่าว
อ้างแต่อย่างใด  

คดีหมายเลขดําที่ ๑๘๐๘/๒๕๔๖ ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ 
ได้ร่วมกันละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟูองคดีในการประกอบอาชีพเป็นผู้ดําเนินการ
สถานพยาบาล และละเมิดต่อเวลาในการดํารงชีวิตตามปกติสุข โดยผู้ฟูองคดีต้องเสียเวลา
เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวน ๑,๑๗๓ ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๘,๗๙๗,๕๐๐ บาท 
นอกจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีเข้าใจผิดว่าการเป็นข้าราชการเป็นคุณสมบัติที่ขัดต่อมาตรา ๒๕ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงได้กระทําการอันเป็นการละเมิดต่อ 
ผู้ฟูองคดีต่อเนื่องมาเป็นลําดับ และจากการออกคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีเป็นผลทําให้บริษัท ม. 
ตัดสินใจจํายอมเปลี่ยนผู้ดําเนินการสถานพยาบาลจากผู้ฟูองคดีเป็นพลโท  อ. ทั ้งนี้ 
เพราะได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากผลประกอบการมีอัตราลดลงร้อยละ ๒๕.๕ 
อันเป็นเพราะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่มีหลักฐานใบอนุญาตเพ่ือประกอบการเบิก 
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงทําให้สูญเสียผู้ใช้บริการ รวมทั้งไม่สามารถเรียกเก็บหนี้
จากลูกหนี้ได้และไม่มีหลักฐานสําคัญในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สําคัญบางรายการได้   



๗๙๐ 

 

 

ผู้ฟูองคดีเห็นว่ากรณีการละเมิดดังกล่าวเป็นผลที่เกิดจากการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขดํา 
ท่ี ๑๒๖๐/๒๕๔๕ ทั้งหมด  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีปฏิบัติตามกฎหมายในการต่ออายุใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ฟูองคดี  ให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าเสียหาย ณ วันฟูองเป็นจํานวนเงิน ๑๘,๙๒๑,๘๓๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนถึง 
วันชําระ พร้อมทั้งขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอื่นตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
จนถึงวันชําระ ได้แก่ (๑) รายได้ที่สูญเสียไปวันละ ๓,๓๘๓ บาท (๒) เวลาที่ครอบครัว 
ที่ต้องสูญเสียไปวันละ ๒๒,๕๐๐ บาท (๓) เวลาที่เสียไปเพ่ือการไต่สวน/พิจารณาครั้งละ 
๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น ผู้ฟูองคดีขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอื่นจนกว่าจะทราบ
ความเสียหายชัดเจนเป็นระยะเวลา ๒ ปี หลังจากตัดสินชี้ขาด ให้ผู้ถูกฟูองคดีปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟูองคดี 
และให้ผู้ถูกฟูองคดีเลิกกระทําการพยายามเปลี่ยนผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาล
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมาตั้งแต่ก่อตั้ง  

ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ให้การในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๐๘/๒๕๔๖ ว่า การที่ 
ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองนั้นถือเปน็การฟูองซอ้น  กล่าวคือ ก่อนฟูองคดีนี้ผู้ฟูองคดีได้เคยฟูอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับพวกรวม ๓ คน เป็นผู้ถูกฟูองคดีต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐/๒๕๔๕ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันมาฟูองอีก จึงเป็นฟูองซ้อนต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๔๓ อีกทั้ง 
ยังเป็นการยื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบแล้ว  
ต่อมา ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ชี้แจงความสามารถในการ
ควบคุมดูแลสถานพยาบาล ย่อมแสดงว่าช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนี้แล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีนําคดีนี้
มาฟูองยังศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งล่วงเลยกําหนดระยะเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันรู้ถึงเหตุแห่งการละเมิดแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ฟูองคดียื่นฟูองเมื่อพ้นกําหนดเวลา
ตามกฎหมาย  นอกจากนี้ การฟูองในคดีนี้เป็นเหตุส่วนตัวโดยแท้ หาใช่เป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่หาได้ขัดต่อบทกฎหมายตามที่ 
ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างไม่ การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่มิได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี  
จึงไม่ต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด  



๗๙๑ 

 

 

ศาลปกครองพิพากษาว่า  เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการ
ทหารปฏิบัติราชการอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบก  ดังนั้น ในระหว่างเวลาราชการซึ่งผู้ฟูองคดี
ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่นั้น ผู้ฟูองคดีย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ
ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณี  
ที่มีความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ฟูองคดี 
ย่อมไม่อาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดําเนินการสถานพยาบาลดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที 
ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่ากรณีของผู้ฟูองคดีนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถควบคุมดูแล
กิจการของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โดยใกล้ชิด อันเป็นผลทําให้ผู้ฟูองคดีขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีคําสั่งให้ผู้รับอนุญาตและผู้ฟูองคดีเปลี่ยน
ผู้ดําเนินการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ 
โดยเห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นการออกคําสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นขณะที่กฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับแล้ว โดยกฎกระทรวงข้อ ๓ วรรคสอง ได้กําหนดว่าในกรณีที่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติงานอื่นอยู่แล้ว ต้องมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภท 
ที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงมีผลทําให้ผู้ฟูองคดี
ต้องตกอยู่ภายในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟูองคดีต่ออายุใบอนุญาตการเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาล  
และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้วเห็นด้วยกับการออกคําสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นการออกคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน  
และเมื่อการออกคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีเปลี่ยนผู้ดําเนินการโรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะและที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟูองคดีต่ออายุใบอนุญาตการเป็นผู้ดําเนินการโรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ รวมทั้งการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในทั้งสองประเด็นข้างต้น 
เป็นการออกคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือเป็นการกระทําละเมิดต่อ  
ผู้ฟูองคดี  สําหรับคําฟูองในส่วนที่กล่าวอ้างว่า การออกคําสั่งของผู้ถกูฟูองคดีเปน็การเลือก
ปฏิบัตินั้น เห็นว่า ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยให้ได้เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้กล่าวอ้างโดยไม่มีการ
นําสืบข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาแต่อย่างใด  ส่วนคําขอในประเด็นอื่นของผู้ฟูองคดีนั้น 
เห็นว่า เป็นคําขอที่ศาลไม่อาจออกคําบงัคับไดต้ามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ศาลจึงไม่จําต้องพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว พิพากษายกฟูอง 



๗๙๒ 

 

 

ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  มาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บัญญัติว่า ถ้าผู ้ดําเนินการพ้นจากหน้าที ่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้เกินเจ็ดวัน  
ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนได้ 
ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวัน นับแต่วันที่เข้าดําเนินการแทน  ดังนั้น กรณีผู้ฟูองคดี  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาราชการในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา 
ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา จึงมอบหมายให้พลโท อ. ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นผู้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนได้ และการมอบหมาย
ดังกล่าวทําให้ตลอดเวลาทําการ ๒๔ ชั่วโมง ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้รับการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไม่เคยประสบปัญหาแต่อย่างใด ทั้งยั งได้รับการรับรองจาก
องค์กรต่างๆ ว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีคุณภาพดีมากตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด นอกจากนั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎกระทรวงที่ขัดต่อ พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจาก 
ร่างขึ้นโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  มิได้ผ่านองค์ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ขัดต่อมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากสาระในหมวด ๑ ได้จํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลและข้าราชการ พนักงานของรัฐ ในการประกอบอาชีพจึงขัดต่อ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยข้อ ๓ 
ของหมวดนี้กําหนดว่า ต้องมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ เนื่องจากความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการ
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนในห้วงเวลาราชการจะน้อยกว่าเวลานอกราชการ  
ดังนั้น การกําหนดใหม้ีความสามารถในการควบคุมดูแลสถานพยาบาลที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ในเวลาสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นจึงไม่เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ  
ในการควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรา ๒๕ (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และการที่ข้อ ๔ ของหมวดนี้กําหนดว่า ผู้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวันเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการสถานพยาบาลอื่นไว้แล้ว หรือต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวันเวลาที่ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลอื่น หรือไม่ซ้ําซ้อนกับวนัเวลาทีผู่้นั้นปฏิบัตงิานในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งเห็นได้ว่าขัดต่อมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติว่า  
ไม่เป็นผู้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่กรณีที่เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่รับผู้ปุวย 
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ไว้ค้างคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่งจะอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน  
อีกแห่งหนึ่งไม่ได้ ซึ่งหมายถึง บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ห้ามผู้ดําเนินการสถานพยาบาลซ้ําซ้อน
ในทุกกรณีแต่อย่างใด  นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวยังกําหนดขั้นตอนและวิธีการต่อ
ใบอนุญาตการเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลผิดขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ  
ที่กําหนดไว้ โดยการยกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  
ท่ีออกตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการต่อใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมิได้บัญญัติให้สามารถนําหลักเกณฑ์ต่างมาตรากันมาใช้แทนกันได้แต่อย่างใด 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยไต่สวนข้อเท็จจริงต่อหน้าองค์คณะตุลาการและคู่กรณี
ในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ เพ่ือความยุติธรรม รับคําแถลงเป็นหนังสือของ 
ผู้ฟูองคดีทุกประเด็น เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เปลี่ยนแปลงผู้ดําเนินการจากผู้ฟูองคดีเป็นบุคคลอื่น และให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต่ออายุ
ใบอนุญาตผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้แก่ผู้ฟูองคดีภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนด 
เพิกถอนกฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งหมดหรือ
เฉพาะหมวด ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๔  ให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคําฟูองคดี 
และค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมในชั้นอุทธรณ์รวม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ 
ตั้งแต่วันอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ และขอยกเว้นหรือคืนค่าธรรมเนียมศาล 
ในชั้นอุทธรณ์ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลของ 
ผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต... (๓) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการ
สถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีรับราชการเป็นข้าราชการ
ประจําปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบกในตําแหน่งหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์การบิน  
ต้องปฏิบัติราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
ดังนั้น ในระหว่างเวลาราชการซึ่งผู้ฟูองคดีต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่นั้น ผู้ฟูองคดีย่อม
ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของโรงพยาบาล ม. ได้ และในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นเวลาที่มีผู้ปุวยมารับบริการจากโรงพยาบาล ม. จํานวนมากกว่าในช่วงนอก
เวลาราชการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ดําเนินการ
สถานพยาบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ฟูองคดีย่อมไม่อาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที แม้มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าว จะบัญญัติให้มีผู้ดําเนินการแทนได้ แต่ก็ให้ดําเนินการแทนได้ชั่วคราวไม่เกิน  
เก้าสิบวันเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแล 
กิจการสถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. ได้โดยใกล้ชิด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑  ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีคําสั่งให้เปลี่ยนผู้ดําเนินการสถานพยาบาล
โรงพยาบาล ม. จากผู้ฟูองคดีเป็นบุคคลอื่น และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ผู้ฟูองคดีแล้วยืนตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สําหรับกรณีผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ดําเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. ให้แก่ผู้ฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้วยืนตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟูองคดี 
เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการของโรงพยาบาล ม. ได้โดยใกล้ชิด ตามเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากมีหน้าที่
ปฏิบัติราชการประจําอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบกในเวลาราชการ และยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติราชการ
ประจําดังกล่าวต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ผู้ฟูองคดีจึงยังคงเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด  
และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลได้
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับในขณะยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น  
กฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟูองคดี 
จึงอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย เมื่อข้อ ๓ วรรคสอง กําหนดไว้ว่า ในกรณีที่ 
ผูข้อรับใบอนุญาตปฏิบัตงิานอื่นอยู่แล้ว ต้องมีเวลาที่ปฏิบัตงิานในสถานพยาบาลประเภทท่ี
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกฎกระทรวงฉบับนี้ 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย การที่ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบก  
ในเวลาราชการ ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. ในเวลาราชการ
ไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตการเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้แก่ผู้ฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีแล้วยืนตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่เป็น
คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ท่ีให้เปลี่ยนผู้ดําเนินการ
สถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. จากผู้ฟูองคดีเป็นบุคคลอื่น และคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาล ม. ให้แก่ผู้ฟูองคดี และคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่เป็นการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทํา
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ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๓ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟูองคดี  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ 
จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูองนั้น ชอบแล้ว  

พิพากษายืน 
องค์คณะ  นายวิชัย ชื่นชมพูนุท  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  นายสมชาย งามวงศ์ชน  

นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  นายมนูญ ปุญญกริยากร 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๐/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายเกริกชัย  ซอโสตถิกุล           ผู้ฟูองคดี 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี ๑  
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
       และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๒  กับพวกรวม ๙ คน    ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจ
 ตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๔ 
        และมาตรา ๑๙) 

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าวให้สมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติ
ตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขายหลักทรัพย์น้ัน แม้อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจประการหน่ึง
ที่ท าให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ไม่บังคับขาย
หลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็ตาม แต่ในเมื่อการขอความ
ร่วมมือด้วยการออกเอกสารข่าวดังกล่าวมิได้มีสภาพบังคับใดๆ บริษัททั้งสองจึงไม่ได้
ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว และการที่บริษัททั้งสอง 
จะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีหรือไม่ และเมื่อใด เป็นเรื่องที่บริษัทดังกล่าว 
จะตัดสินใจเอง ดังน้ัน การที่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของ 
ผู้ฟูองคดีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงมิได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการออกข่าวสาร
ผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระท าละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้กระท าละเมิดต่อผู้ฟูองคดี 
จึงไม่มีกรณีที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตามค าอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีอีกแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  
ไม่เห็นพ้องด้วยที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่มีอ านาจก ากับดูแล
การด าเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ น้ัน เป็นการโต้แย้งเหตุผลในค าพิพากษาในปัญหา
ข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัย ซึ่งจากข้อกฎหมายที่ผู้ฟูองคดีหยิบยกขึ้นใน 
ค าอุทธรณ์น้ัน จะเห็นได้ว่าตามมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการก ากับดูแลตลาด
หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเป็นผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังค าอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี แต่ส าหรับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ น้ัน 
มาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. น้ัน ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะมีอ านาจก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไปด้วย 
เพราะอ านาจก ากับดูแลจะมีได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง 
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ก าหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอ านาจ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมิได้มีอ านาจ 
ก ากับดูแลผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่อย่างใด 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้เปิดบัญชีประเภทกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อขาย 
หลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน (มาร์จิ้น) กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. 
และบริษัท อ. ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ฟูองคดีได้ทําสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย์แต่งตั้งและมอบอํานาจให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองเป็นตัวแทนและนายหน้า 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน  
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยข้อ ๔ (๓) และ (๔) ของประกาศดังกล่าวกําหนดว่า 
ในกรณีหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงจนทําให้อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันรวมกับทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน หักด้วยหนี้ต่อมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีอัตราส่วนต่ํากว่าร้อยละ ๓๕ ให้สมาชิกดําเนินการเรียกให้ 
ผู้กู้ยืมเงินนําทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพ่ิมจนทําให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ํากว่าอัตราที่
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ทั้งนี้ โดยไม่ช้ากว่าวันทําการถัดจากวันที่อัตราส่วนต่ํากว่าร้อยละ ๓๕ 
และในกรณีหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงจนทําให้อัตราส่วนข้างต้นเท่ากับ 
หรือต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ ให้สมาชิกดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันได้ใน
วันทําการถัดจากวันที่อัตราส่วนเท่ากับหรือต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ ในจํานวนที่ไม่ทําให้อัตรา
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ดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ ๓๕ และให้สมาชิกแจ้งการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้กู้ยืมเงินภายในวันทําการถัดจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น และต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ
หลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘  
เพ่ือแก้ไขจํานวนอัตราส่วนตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ของประกาศ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๓๕ เป็นร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๑๕ ตามลําดับ และได้มีประกาศฯ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ และประกาศฯ (ฉบับที่  ๘) ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองได้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันเพ่ิมตามนัยของประกาศข้างต้นและ  
แจ้งด้วยว่า หากอัตราส่วนลดลงเท่ากับหรือต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสอง 
มีความจําเป็นจะต้องขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันของผู้ฟูองคดีต่อไป ผู้ฟูองคดี  
ไม่ประสงค์จะลงทุนเพ่ิม จึงมิได้นําหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันเพ่ิม จนกระทั่งอัตราส่วน
ได้ลดลงเท่ากับหรือต่าํกวา่ร้อยละ ๑๕ แต่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองกลับไม่ดําเนินการบังคับ
ขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันของผู้ฟูองคดีตามประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดย 
ได้มีการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในภายหลังเมื่ออัตราส่วนระหว่างมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันหักด้วยหนี้ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีอัตราส่วน
ลดลงเท่ากับ (ร้อยละ) ติดลบ ทําให้ผู้ฟูองคดีเป็นหนี้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองอีกจํานวน
หลายเท่าตัว ซึ่งหากบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองได้ปฏิบัติตามประกาศของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว 
ผู้ฟูองคดีจะไม่เป็นหนี้ เพราะสามารถนําเงินที่ได้จากการบังคับขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน
ของผู้ฟูองคดีมาหักชําระหนี้ได้ทั้งหมดและยังมีเงินเหลือจํานวนหนึ่งคืนแก่ผู้ฟูองคดีด้วย 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองมไิดป้ฏิบัตติามประกาศของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ 
เป็นการกระทําผิดต่อกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้เคยลงโทษบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝุาฝืน
หรือมิได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวมาแล้วหลายแห่ง ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๒ ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สอบสวนพฤติกรรมและพิจารณาลงโทษบริษัท
หลักทรัพย์ทั้งสองในการกระทําที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟูองคดีว่า
ในช่วงเวลาที่เกิดกรณีของผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีเอกสารข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ฉบับที่ ๔๖/๒๕๓๙  ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และฉบับที่ ๔๗/๒๕๓๙ 
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ประกาศให้บริษัทสมาชิกสามารถพิจารณาผ่อนปรนการ
บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกคา้ไดต้ามความเหมาะสม  และบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองแจ้งว่า
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ได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับผู้ฟูองคดีแล้ว  
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๖ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ ไม่พิจารณา
ลงโทษบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองในความผิดที่ได้กระทําต่อผู้ฟูองคดีเป็ นการกระทํา 
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ร้องเรียนต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟูองคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการพิจารณา
สอบสวนพฤติกรรมและลงโทษบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสอง และขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
สอบสวนและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 
และไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีอํานาจพิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎระเบียบนั้นเพ่ือรักษาระบบโดยรวมของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและ
ขัดกับกฎหมาย จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ โต้แย้งคัดค้านการพิจารณาดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟูองคดี
เห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๙ เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่
กํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด เมื่อพบว่ามีการกระทํา
ความผิดก็มีหน้าที่ต้องดําเนินการลงโทษตามอํานาจหน้าที่ แต่กลับละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
เพราะหากมีการลงโทษบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองตามอํานาจหน้าที่ ผู้ฟูองคดีก็ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้เงินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสอง แต่เนื่องจากมีการละเลยต่อหน้าที่ จึงเป็นเหตุให้
บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองฟูองเรียกหนี้คืนตามสัญญาตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
จากผู้ฟูองคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้รวม ๔ คดี และยังถูกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ว. 
เรียกหนี้คืนจากผู้ฟูองคดีด้วย ซึ่งทําให้ผู้ฟูองคดีและวงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ 
และทางทํามาหาได้ ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ 
ร่วมกันและแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน ๑,๐๓๓,๘๑๗,๗๙๐.๖๘ บาท 
และชําระดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับแต่วันฟูองเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองของผู้ฟูองคดีที่ยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีที่ ๙ และคําฟูองในประเด็นที่ฟูองว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดผู้ฟูองคดี
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จากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่พิจารณาลงโทษบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ไว้พิจารณา คงเหลือแต่การยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ และที่ ๒  
ในประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดผู้ฟูองคดีจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผ่อนปรน
การปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ
หลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมายไว้พิจารณาเท่านั้น 
  ผู้ฟูองคดียื่นคําร้องอุทธรณ์ ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้น 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้การว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้อาศัยอํานาจตามข้อ ๓๔ 
และข้อ ๓๕ ของข้อบังคับดังกล่าวออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วน  
ในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน ลงวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยข้อ ๔ (๓) ของประกาศดังกล่าวกําหนดว่า ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่วาง
เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินที่วางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงจนทําให้อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันรวมกับทรัพย์สินที่วางเป็นประกันหักด้วยหนี้ 
ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีอัตราส่วนต่ํากว่าร้อยละ ๓๕ ให้สมาชิก
ดําเนินการเรียกให้ผู้กู้ยืมเงินนําทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพ่ิมจนทําให้อัตราส่วนดังกล่าว
ไม่ต่ํากว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด  ทั้งนี้ โดยไม่ช้ากว่าวันทําการถัดจากวันที่
อัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ ๓๕ และข้อ ๔ (๔) ของประกาศฉบับเดียวกันกําหนดว่า 
ในกรณีหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงจนทําให้อัตราส่วนตามข้อ ๔ (๓) เท่ากับ
หรือต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ ให้สมาชิกดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันได้ 
ในวันทําการถัดจากวันที่อัตราส่วนเท่ากับหรือต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ ในจํานวนที่ไม่ทําให้อัตรา
ดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ ๓๕ และให้สมาชิกแจ้งการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหนังสือ 
ไปยังผู้กู้ยืมเงินภายในวันทําการถัดจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ
หลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ ๔ (๓) และ (๔) ของประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยแก้ไข
อัตราส่วนหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันตามข้อ ๔ (๓) จากร้อยละ ๓๕ เป็นร้อยละ ๒๕  
และแก้ไขอัตราส่วนที่กําหนดให้สมาชิกดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน
ตามข้อ ๔ (๔) จากร้อยละ ๒๕ เป็นร้อยละ ๑๕ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๘  และต่อมาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็น
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ประกันอีก ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ และฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ เพ่ือขยายเวลาใช้บังคับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์โดยมี
หลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๓๙ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตามลําดับ ซึ่งการบังคับขายหลักทรัพย์
ของผู้ ฟูองคดีเป็นอํานาจหน้าที่ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ อ. โดยอาศัยสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นท์ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีอํานาจหน้าที่เพียงกําหนดอัตราส่วนการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือการให้กู้ยืมเงิน
โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันตามที่ เห็นสมควร ตามข้อ ๓๔ ของข้อบังคับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์  
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และการชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จด
ทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ เท่านั้น 
ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสองขายหลักทรัพย์ของ 
ผู้ฟูองคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้เลือกปฏิบัติในการลงโทษสมาชิก เพราะการลงโทษ
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เป็นกรณีที่มีการกระทําความผิดและมีการ
ลงโทษก่อนการออกหนังสือข่าวผ่อนปรน ส่วนการลงโทษตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๙  และลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกรณีการลงโทษบรษิัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ซ. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ว. และบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ฟ. นั้น แม้จะเป็นการลงโทษหลังจากที่มีการออกหนังสือข่าว แต่เป็นการ
กระทําผิดก่อนที่มีการออกหนังสือข่าวดังกล่าว และหลังจากที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออก
หนังสือข่าวการพิจารณาผ่อนปรนแล้ว ก็มิได้มีการลงโทษสมาชิกที่ไม่ดําเนินการบังคับ 
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอีก หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
และลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่มีไปยังผู้ฟูองคดีเป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ให้สมาชิกสามารถพิจารณาผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้าตามหนังสือข่าวลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 
เพราะเหตุประสบปัญหาภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างมากในขณะนั้น 
อันมีผลกระทบจากตลาดหุ้นต่างประเทศ หนังสือข่าวทั้งสองฉบับมีผลบังคับในลักษณะ  
การขอความร่วมมือสมาชิกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทุกราย มิได้หมายถึงสมาชิกรายใดรายหนึ่ง
เป็นการเฉพาะเจาะจง โดยขอความร่วมมือว่า ในกรณีที่จะมีการบังคับขายหลักทรัพย์  
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ของลูกค้า ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยเพ่ือมิให้กระทบต่อระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งเป็นความจําเป็นที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ต้องดําเนินการเป็นการชั่วคราวเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์ของตลาดหุ้นของไทยในขณะนั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้หนังสือข่าวตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟูองคดี
จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ ได้ อีกทั้งค่าเสียหายในจํานวนดงักล่าวกเ็ปน็
ค่าเสียหายที่เกินกว่าความจริงและไกลกว่าเหตุ 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการพิจารณา
หนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ฟูองคดีโดยถูกต้องภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายให้ไว้ทุกประการ นอกจากนั้น ยังเห็นว่าสิทธิขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีมิได้ถูก
จํากัดหรือถูกตัดไปแต่อย่างใด เพราะผู้ฟูองคดียังคงมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ตามสัญญาที่จะสั่ง
ให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองขายหลักทรัพย์ของตน ณ ขณะใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดย 
ไม่ต้องรอให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้บังคับขายเอง อีกทั้งมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ฟูองคดี
นํามาวางเป็นประกันก็อาจเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้นหรือต่ําลงในแต่ละวันตามกลไก  
ของตลาดซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งหากผู้ฟูองคดี 
เห็นว่ามูลค่าของหลักทรัพย์รายการใดที่ตนนํามาวางเป็นประกันมีแนวโน้มว่าจะลดต่ําลง
และเป็นเหตุทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟูองคดีก็ควรสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ขาย
หลักทรัพย์นั้นได้ทันที สําหรับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และ 
การชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ นั้น ไม่ได้กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องออกหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในรูปของประกาศเท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่าความสมบูรณ์ของการผ่อนปรน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้อยู่ที่รูปแบบในการใช้อํานาจ หากแต่อยู่ที่เนื้อหา
และตัวบุคคลผู้ใช้อํานาจเป็นสําคัญ กล่าวคือ หากการผ่อนปรนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกับสมาชิกทุกรายเป็นการทั่วไป 
โดยมิได้มุ่งจะให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่สมาชิกรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะและการใช้
อํานาจผ่อนปรนไดก้ระทําโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เองแล้ว การผ่อนปรนดังกล่าวก็ย่อมมีผลใช้
กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ 
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  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  เมื่อพิจารณาจากรูปแบบที่กระทําในรูป
ของข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหัวข้อข่าวที่ระบุว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชี้แจง
ข่าวเรื่อง ระบบ Maintenance Margin และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ย้ํานโยบายการบังคับขาย 
รวมทั้งเนื้อหาที่ว่า ให้บริษัทสมาชิกแต่ละรายพิจารณาความเหมาะสมในการผ่อนปรน
บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และขอความร่วมมือจากสมาชิกในการพิจารณาผ่อนปรน
การบังคับขาย ตามลําดับแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ มิ ได้อาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบใดๆ ในการกระทําดังกล่าว ดังนั้น การผ่อนปรน
ดังกล่าวจึงมิไดม้ีสภาพบังคับใดๆ ต่อทั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และต่อลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ การผ่อนปรนดังกล่าวก็ไม่มีผลเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเว้นประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันฯ  
แต่อย่างใด แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าวให้สมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติ
ตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขายหลักทรัพย์อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจหนึ่งที่ทําให้บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของ 
ผู้ฟูองคดีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ก็ตาม แต่ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับเป็นผลที่เกิด
จากการที่ราคาหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีลดลงตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้น
ประกอบกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. บังคับขาย
หลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
ซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันฯ อีกทั้งผู้ฟูองคดีเองไม่สั่งขายหลักทรัพย์
ของตนในเวลาที่เหมาะสมทั้งที่ผู้ฟูองคดีมีอํานาจโดยบริบูรณ์ หาได้เกิดจากการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าวขอความร่วมมือให้สมาชิกผ่อนปรนการบังคับขาย
หลักทรัพย์ฯ ไม่ เนื่องจากการขอความร่วมมือด้วยการออกเอกสารข่าวดังกล่าวมิได้มี
สภาพบังคับใดๆ บริษัททั้งสองจึงไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
ดังกล่าว และการที่บริษัททั้งสองจะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีหรือไม่ และเมื่อใด 
เป็นเรื่องที่บริษัทดังกล่าวจะตัดสินใจเอง ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทํา
ละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี 
สําหรับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอํานาจและหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
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โดยมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ มีอํานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ 
ผู้ฟูองคดีก็มิได้เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ดังนั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดีเช่นกัน พิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ในการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แม้จะไม่มีผลหรือสภาพบังคับใดๆ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการดําเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกโดยมีการออก
กฎเกณฑ์และประกาศรวมทั้งข้อบังคับต่างๆ ที่กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม 
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นผู้ควบคุม มีสิทธิให้คุณให้โทษแก่บริษัทหลักทรัพย์ได้โดยตรง 
ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ผ่อนปรนการบังคับขายตามประกาศ 
ย่อมมีผลต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือ
กับผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ โดยการผ่อนปรนไม่บังคับขายหลักทรัพย์ตามประกาศ และ 
เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองในคดีนี้ปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ออกข่าวสารขอความร่วมมือทันที จนทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งหาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ออกข่าวสารให้บรษิัทสมาชกิผ่อนปรนการบังคับขายแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสอง
ย่อมจะต้องบังคับขายตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีสิทธิจะเลือกหรือตัดสินใจว่า
จะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีหรือไม่ เมื่อใด จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า การที่
บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีเป็นผลโดยตรงของข่าวสาร 
ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขาย การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงถือเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้ฟูองคดี และการออกข่าวสารผ่อนปรน  
การบังคับขายยังเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายหรือประกาศเรื่องการบังคับขาย ทําให้ 
ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟูองคดี นอกจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง  
มีเจตนาที่จะให้มีการผ่อนปรนการบังคับขายตามประกาศโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าจะเกิด  
ความเสียหายแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองยังกระทําการอันเป็นการฝุาฝืนหน้าที่ของตน 
โดยผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมีหนังสือตอบผู้ฟูองคดีที่ร้องเรียนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองที่ไม่ทํา
การบังคับขายหลักทรัพย์โดยชี้แจงว่า การกระทําของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองอยู่ในช่วง
ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีนโยบายให้สมาชิกผ่อนปรนการบังคับขาย ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
จึงไม่พิจารณาลงโทษบริษัทสมาชิก และยังมีความเห็นว่า ประกาศของตลาดหลักทรัพย์  
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗๐ (๙) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเพียงกฎระเบียบภายในองค์กรเท่านั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า 
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ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองมีเจตนาที่จะให้มีการผ่อนปรนการบังคับขาย จึงได้ออกข่าวสารให้บริษัท
สมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายตามประกาศได้ เมื่อการกระทําดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดี
ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี 
  ส่วนประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดี
ได้รับเป็นผลที่เกิดจากการที่ผู้ฟูองคดีเองไม่สั่งขายหลักทรัพย์ของตนในเวลาที่เหมาะสม  
ทั้งที่ผู้ฟูองคดีมีอํานาจโดยบริบูรณ์ หาได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าว
ขอความร่วมมือให้สมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ไม่ นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
คําวินิจฉัยในส่วนนี้ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กล่าวคือ เมื่ออัตรา  
แมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นเท่ากับหรือต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองดังกล่าว 
มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทําการบังคับขาย โดยเสนอขายหลักทรัพย์ในบัญชีของ 
ผู้ฟูองคดีทุกหลักทรัพย์ไปจนกว่าอัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้น จะมีอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ 
จึงจะหยุดทําการบังคับขายหลักทรัพย์ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ที่ทําการบังคับขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าจะไม่รอหรือฟังคําสั่งของลูกค้าซึ่งมักจะเลือกขายหลักทรัพย์เฉพาะที่
ไม่ขาดทุน คือเลือกขายบางหลักทรัพย์ บางหลักทรัพย์ก็ไม่ขาย ซึ่งหากไม่เป็นเช่นนั้น ก็จะ
ทําให้การบังคับขายไม่ได้ผล เพราะตามหลักการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีที่ราคาหลักทรัพย์
ตกต่ําลง (หุ้นตก) จนทําให้อัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นลดลงจนต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ นั้น  
ย่อมเป็นเวลาที่ราคาหุ้นตกต่ําอย่างมาก หากไม่รีบดําเนินการบังคับขาย ก็ไม่สามารถที่ 
จะขายหลักทรัพย์ให้ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่  
ตามกฎหมายที่จะต้องทําการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกรายโดยไม่ฟังคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายของลูกค้า เมื่ออัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นลดลงเท่ากับหรือต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ 
ในวันทําการถัดไป จะต้องบังคับขายทันทีตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เหมือนกันทุกคน
และขายต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าอัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นจะสูงขึ้น  
จนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ มิใช่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้กําหนดการขาย เพราะหากเป็นเช่นนั้น 
ลูกค้าจะเลือกสั่งขายตามความพอใจของตน หรืออาจไม่ยอมสั่งขายหรืออาจถ่วงเวลาทําให้
การขายล่าช้าออกไป ซึ่งจะทําให้หลักทรัพย์อาจมีราคาลดลงอีก ฉะนั้น การบังคับขาย
หลักทรัพย์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์จึงมิใช่การให้เลือกปฏิบัติหรือให้ลูกค้ามาสั่ง
ขายเอง แต่บริษัทหลักทรัพย์จะต้องบังคับขายทันทีที่ค่าแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นลดลง 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ประกอบกับในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงว่า บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสอง
ได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟูองคดีว่า อัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ผู้ฟูองคดีต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ หากผู้ฟูองคดีไม่นําหลักประกันมาวางเพ่ิม บริษัทหลักทรัพย์
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ทั้งสองจะทําการบังคับขายทันที เมื่อผู้ฟูองคดีได้ทราบและไม่ไปวางหลักประกันเพ่ิม  
ก็เพราะไม่ต้องการลงทุนเพ่ิมอีกและยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองบังคับขาย
หลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีได้ ผู้ฟูองคดีก็ย่อมไม่ไปสั่งขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีอีก 
เพราะทราบอยู่แล้วว่าเมื่อมีการบังคับขายหลักทรัพย์ก็จะถูกขายทุกตัวจนกว่าจะหมดหรือ
จนกว่าอัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นจะขึ้นจนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ โดยทางบริษัท
หลักทรัพย์ย่อมไม่ฟังคําสั่งขายของผู้ฟูองคดี แต่ที่ผู้ฟูองคดีไม่ทราบก็คือเรื่องที่ผู้ถูกฟูองคดี
ที่ ๑ ยินยอมให้บริษัทสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขาย และไม่ลงโทษบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่ไม่บังคับขายด้วย อีกทั้งในเรื่องการสั่งขายโดยผู้ฟูองคดีนั้น เป็นสิทธิของผู้ฟูองคดีที่จะทํา
หรือไม่ก็ได้ แต่การบังคับขายนั้น บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองมีหน้าที่ตามกฎหมายและ 
ตามกฎเกณฑ์ในประกาศฯ ที่จะต้องกระทํา แต่เหตุที่บริษัททั้งสองไม่กระทําก็เพราะ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกข่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองไม่ต้องทําหน้าที่บังคับขายนั่นเอง  
การออกข่าวให้บริษัทสมาชิกไม่ต้องบังคับขายหลักทรัพย์ตามประกาศฯ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงเป็นการละเมิดต่อผู้ฟูองคดีโดยตรง  
  สําหรับเรื่องอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ตาม
มาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้อย่างชัดแจ้งว่า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ
หน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์และธุรกิจที่เกีย่วเนือ่ง องค์กรที่เกีย่วเนือ่งกับธุรกจิหลักทรพัย์ 
การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
คําสั่งและข้อกําหนด ฯลฯ จากข้อกฎหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีอํานาจและหน้าที่ที่จะต้องกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น  
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ทุกอย่าง และเมื่อมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒) มีอํานาจและ
หน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการทํางานของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตาม อันเป็น 
การกํากับดูแลมาโดยตลอด ฉะนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจหน้าที่ที่จะต้องกํากับดูแล 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ดังนั้น เมื่อความเสียหายเกิดจากการผ่อนปรนการปฏิบัติตาม
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ประกาศเรื่องการบังคับขายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ควบ
ดูแลการดําเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่กลับละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามคําขอท้ายฟูองของผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ตามคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีได้ยอมรับตาม
คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นแล้วว่า ในการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขาย
หลักทรัพย์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้อาศัย
อํานาจตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบใดๆ ดังนั้น การผ่อนปรนดงักล่าวจึงมิได้มีสภาพ
บังคับใดๆ ต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ออกเอกสารข่าวให้สมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขาย
หลักทรัพย์นั้น แม้อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจประการหนึ่งที่ทําให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. 
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ก็ตาม แต่ในเมื่อการขอความร่วมมือด้วยการออกเอกสารข่าวดังกล่าวมิได้มี
สภาพบังคับใดๆ บริษัททั้งสองจึงไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
ดังกล่าว และการที่บริษัททั้งสองจะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีหรือไม่ และเมื่อใด 
เป็นเรื่องที่บริษัทดงักล่าวจะตัดสินใจเอง ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองไม่บังคับขาย
หลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จึงมิได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการ
ออกข่าวสารผ่อนปรนการบงัคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือไดว้า่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟูองคดีโต้แย้งศาลปกครองชั้นต้นว่าอาจเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในประเด็นที่วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีมีสิทธิโดยบริบูรณ์ที่จะสั่งขายหลักทรัพย์ของ
ตนในเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ฟูองคดีชี้แจงวิธีการในการบังคับขายหลักทรัพย์ว่า เมื่ออัตรา
แมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นเท่ากับหรือต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องทําการบังคับขาย โดยเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีทุกหลักทรัพย์ไป
จนกว่าอัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นจะมีอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ จึงจะหยุดทําการบังคับขาย 
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทําการบังคับขายหลักทรัพย์จะไม่รอหรือฟังคําสั่งของลูกค้านั้น  
เห็นว่า ข้อโต้แย้งของผู้ฟูองคดีดังกล่าวเป็นการอธิบายวิธีการขั้นตอนในกรณีที่ต้องมีการ
บังคับขายหลักทรัพย์ว่าเป็นเช่นไร แต่ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีมีสิทธิ  
โดยบริบูรณ์ที่จะสั่งขายหลักทรัพย์ของตนในเวลาที่เหมาะสมนั้น เป็นกรณีการสั่งขาย
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หลักทรัพย์ตามปกติ มิใช่กรณีที่ถูกบังคับขาย ซึ่งสิทธิในการสั่งขายหลักทรัพย์ดัง กล่าว 
ยังรวมไปถึงกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีลดลงจนถึงเกณฑ์ที่ต้องบังคับขายตาม
ประกาศฯ แต่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้ดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ หากผู้ฟูองคดีเห็นว่า
หลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีรายการใดมีมูลค่าที่ลดลงหรือมีแนวโน้มว่าจะลดลงอันอาจทําให้
ตนเองได้รับความเสียหาย ผู้ฟูองคดีก็สามารถปูองกันความเสียหายของตนโดยสั่งให้บริษัท
หลักทรัพย์ทําการขายหลักทรัพย์นั้นในเวลาที่ตนเห็นสมควรได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมิได้
เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังข้อกล่าวอ้างของผู้ฟูองคดี อีกทั้ง  
ในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงว่า บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟูองคดีว่าอัตรา 
แมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีลดต่ําลงมาก จึงขอให้  
ผู้ฟูองคดีนําเงินสดหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพ่ิมเพ่ือให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ํากว่า
อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด พร้อมทั้งแจ้งว่าหากอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือต่ํากว่า
ร้อยละ ๑๕ บริษัทจะพิจารณาบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีตามที่เห็นสมควรทันที 
เมื่อผู้ฟูองคดีได้ทราบ ผู้ฟูองคดีมิได้นําหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันเพ่ิมเติม เนื่องจากไม่ต้องการ
ลงทุนเพ่ิม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ฟูองคดีเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดี 
มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ํากว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะแสดง  
ความจํานงขอใหบ้รษิัทหลักทรัพย์ทั้งสองขายหลักทรพัย์ของผู้ฟูองคดเีพ่ือปูองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ผู้ฟูองคดีก็มิได้กระทํา และหลังจากนั้นปรากฏว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของ 
ผู้ฟูองคดีลดต่ําลงมาก บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองจึงได้ทําการบังคับขายหลักทรัพย์ของ  
ผู้ฟูองคดี ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดี
ได้รับมิได้เกิดจากการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
แต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับเป็นผลที่
เกิดจากราคาหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีลดลงตามกลไกตลาดในขณะนั้น ประกอบกับบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสองบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟูองคดีโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งผู้ฟูองคดีเองไม่สั่งขายหลักทรัพย์ของตนในเวลาที่เหมาะสม 
ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับจึงมิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าวขอความร่วมมือ
ให้บริษัทสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์แต่อย่างใดนั้น ศาลปกครองสูงสุด 
เห็นพ้องด้วย 
  สําหรับประเด็นที่ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เมื่อความเสียหายเกิดจากการผ่อนปรน
การปฏิบัติตามประกาศเรื่องการบังคับขายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ควบดูแลการดําเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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แต่กลับละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี  
ด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี 
จึงไม่มีกรณีที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดีอีกแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่าไม่เห็นพ้องด้วย  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่มีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นั้น เป็นการโต้แย้งเหตุผลในคําพิพากษาในปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับ
การวินิจฉัย ซึ่งจากข้อกฎหมายที่ผู้ฟูองคดีหยิบยกขึ้นในคําอุทธรณ์นั้น จะเห็นได้ว่า  
ตามมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์  
ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเป็นผู้มีอํานาจกํากับดูแลผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังคําอุทธรณ์ของ 
ผู้ฟูองคดี แต่สําหรับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น มาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอํานาจและหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
การที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป 
ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะมีอํานาจ
กํากับดูแลการดาํเนนิงานของผู้ถูกฟูองคดีที ่๑ ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไปด้วย เพราะอํานาจกํากับดูแลจะมีได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายให้อํานาจไว้  
อย่างชัดแจ้ง เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
มีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมิได้มีอํานาจ
กํากับดูแลผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  นายวิษณุ วรัญญู  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  
นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่) 

  นายสุขุม  แดงประไพ  ที่ ๑                                           ผู้ฟูองคด ี
  นายทักษิณ  จิตคํา  ที่ ๒ 
  นายกฤษฎา  สอนประสิทธิ์  ที่ ๓ 

  กรมศุลกากร  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมศุลกากร  ที ่๒ 
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๓ 
  ปลัดกระทรวงการคลัง  ที่ ๔                                      ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ  
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๔๘) 
   พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๑๐) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 ผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด ารงต าแหน่งศุลการักษ์
ซึ่ งมีหน้าที่ ร้ อยดวงตราตะกั่ ว  กศก . หรือแถบเหล็ก  RTC ที่ คอนเทนเนอร์ 
ที่นายตรวจศุลกากรไดท้ าการตรวจปลอ่ยสินค้าและควบคุมบรรจุสินค้าเขา้คอนเทนเนอรแ์ลว้ 
ได้ลงนามในใบก ากับคอนเทนเนอร์อนัเป็นเอกสารประกอบการสง่ออกตามใบขนสินค้าขาออก
ของบริษัท ก. แต่บริษัท ก. มิได้มีการส่งออกสินค้าตามที่ส าแดงไว้ และได้น าใบขนสินค้า
ขาออกและเอกสารประกอบไปยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษีเมื่อวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
บริษัท อ. ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. ได้รับบัตรภาษีจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ หลังจากน้ันบริษัท อ. ได้น าบัตรภาษีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ช าระ
ค่าภาษีอากรแทน โดยได้มีการวางฎีกาการเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ท าให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายตามจ านวนมูลค่าของ
บัตรภาษีที่ได้น าไปใช้ประโยชน์อันเป็นกรณีครบองค์ประกอบของการท าละเมิดแล้ว 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันวางฎีกาจึงเป็นวันท าละเมิด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยรู้ถึงการละเมิด
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และรู้ว่าผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นผู้กระท าละเมิดที่จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันสั่งการท้ายรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีค าสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกค าสั่ง 
ให้ใช้เงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องภายในก าหนดระยะสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีรู้ถึงการ
ท าละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ แห่ง 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อนับแต่วันวางฎีกา
เบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออก คือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันกระท าละเมิด
จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีค าสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผูฟู้องคดีทั้งสามคน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาสิบปีตามมาตรา ๔๔๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วยการออกค าสั่งลงวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้สิทธิเรยีกร้องภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว 

 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 

ดํารงตําแหน่งศุลการักษ์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับนาย อ. 
เป็นเงินจํานวน ๑๕๗,๐๗๘.๑๓ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับนาย อ.  
เป็นเงินจํานวน ๒๖,๒๖๐.๑๔ บาท และให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับนาย ด. 
เป็นจํานวนเงิน ๒๙,๙๙๔.๑๙ บาท เพราะเหตุว่าผู้ฟูองคดีทั้งสามซึ่งดํารงตําแหน่งศุลการักษ์
โดยมีหน้าที่ประทับดวงตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC หลังจากที่นายตรวจศุลกากร
ได้ทําการตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว และทําหน้าที่ในฐานะ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุสินค้าตามคําสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ 
และคําสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ โดยปรากฏว่าบริษัท ก.  
ได้จัดส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรและได้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทั้งๆ ที่มิได้
จัดสง่สินค้าออกนอกราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าแต่อย่างใด  ดังนั้น หากผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ดํารงตําแหนง่ศลุการกัษ์ไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุสินค้า ซึ่งต้องช่วย
นายตรวจศุลกากรในการควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ย่อมทราบว่าไม่มีสินค้า
ของบริษัท ก. บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ แม้ศุลการักษ์จะไมต่้องลงชื่อในใบขนสินคา้แตจ่าก
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คําให้การของศุลการักษ์ยืนยันว่าได้ลงนามรับรองในเอกสารประกอบการส่งออกว่ามีการ
ส่งออกจริง การกระทําดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้บริษัท ก. กระทําทุจริต พฤติการณ์ดังกล่าว
ถือเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
จํานวนสามฉบับแจ้งใหผู้้ฟูองคดทีี่ ๑ ท่ี ๒ และที่ ๓ ทราบคําสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ตามลําดับ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับทราบคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และได้มีหนังสือ
อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้รับทราบคาํสัง่
เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ได้รับทราบคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
และได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘  ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๓ 
ทราบว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ผู้ฟูองคดีทั้งสามเห็นว่า คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ฟูองคดทีั้งสาม และคดีนี้
ขาดอายุความสิบปนีับแตมู่ลละเมิดเกิดขึ้นแล้ว  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในส่วนที่ใหผู้้ฟูองคดทีี่ ๑ ร่วมกับนาย อ. ชดใช้เงินจํานวน 
๑๕๗,๐๗๘.๑๓ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ร่วมกับนาย อ. ชดใช้เงินจํานวน ๒๖,๒๖๐.๑๔ บาท 
และให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ร่วมกับนาย ด. ชดใช้เงินจํานวน ๒๙,๙๙๔.๑๙ บาท  และเพิกถอน
หนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้เงิน 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งลงวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
รายบริษัท ก. ปรากฏว่า ไม่พบหลักฐานการส่งออกโดยเป็นการจัดทําใบขนสินค้าขาออก
มากเกินกว่าความเป็นจริง จัดทําบัญชีสินค้าสําหรับเรือซึ่งตัวแทนเรือไม่ได้รับรองสอด  
แนบในบัญชสีินคา้สําหรบัเรอืฉบับที่ยื่นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และแอบอ้างหมายเลขคอนเทนเนอร์
ของผู้ส่งออกที่มีการส่งออกจริง โดยนายตรวจศุลกากรผู้มีหน้าที่ในการตรวจปล่อยและควบคุม
การบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ที่ใช้วิธีสุ่มตรวจโดยมิได้ตรวจทุกรายเป็นการไม่ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากไม่ได้ไปตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้า
ด้วยตนเองตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ เป็นเหตุให้
ผู้ส่งออกรู้ถึงช่องทางเพ่ือทําการทุจริตในการส่งออกและนําใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมน้ําเงิน
ไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ จึงต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามกล่าวอ้างว่าคดีนี้ขาดอายุความในมูลเหตุ
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แห่งละเมิดนั้น เห็นว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากพบข้อมูลการทุจริตเป็นจํานวนมาก 
จึงต้องประชุมหาข้อยุติว่าจะดําเนินการสอบสวนอย่างไร ผู้ใดเข้าข่ายที่จะต้องรับผิด  
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ รู้ว่ามีการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดและได้สั่งการให้  
ผู้ฟูองคดีทั้งสามรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาสิบปี นับแต่วันตรวจปล่อย คดีจึงไม่ขาดอายุความ 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และที่ ๔ ให้การว่า  จากการตรวจสอบสํานวนการสอบสวน 
ปรากฏว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิไดเ้ปดิโอกาสให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ในฐานะเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรของบริษัท ก. ชี้แจง
ข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ประกอบกับในการตรวจสอบ
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ก็มิได้พิจารณาเฉพาะถ้อยคําของเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่พิจารณาจาก
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย กระบวนการพิจารณาและการวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีพิพาทของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการ
ดําเนินงานภายในฝุายปกครอง ยังไม่กระทบต่อผู้ฟูองคดีทั้งสาม ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงไม่สามารถ
ฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และที่ ๔ ได้ 
 ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  เมื่อมีการทําละเมิดเกิดขึ้นก่อนวันที่ 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ในการปรับข้อกฎหมาย
เข้ากับข้อเท็จจริงตามหลักกฎหมายทั่วไป ในส่วนกฎหมายที่เป็นสารบัญญัติจะใช้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขณะกระทําละเมิด แต่ในส่วนกฎหมายวิธสีบัญญัตจิะใช้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะดําเนินการ และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
อายุความหรือระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ดังนั้น อายุความ
การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ สองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั้น เห็นได้ว่า 
การที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายพิเศษยกเว้นบททั่วไปตาม
มาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กําหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง
ไว้หนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แต่บทบัญญัติมาตรา ๑๐ ดังกล่าว ไม่ได้ยกเว้นหลักทั่วไปในส่วนที่กําหนดอายุความการใช้
สิทธิเรียกร้องสิบปี นับแต่วันทําละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว  
ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
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ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพ้นกําหนดสิบปี นับแต่วันทําละเมิดได้  
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท อ. ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. ได้รับบัตรภาษีจาก  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ วันที่มีการทําละเมิดเกิดขึ้นจึงเป็นวันท่ี 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘  ส่วนการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย และได้สั่งการท้าย
หนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จึงถือว่าวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ 
กรณีบริษัท ก. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จํานวนสามฉบับแก่ผู้ ฟูองคดีที่  ๑ ที่  ๒ และที่  ๓ 
ตามลําดับ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับทราบหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ได้รับทราบหนังสือเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ได้รับทราบหนังสือ
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เมื่อคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ชดใช้เงินเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องโดยสมบูรณ์แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑  
ที่ ๒ และที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตามลําดับ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามได้รับแจ้งคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  จากข้อเท็จจริงดังกล่าว
แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิเรียกร้องภายในสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อนับจากวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามกระทําละเมิดคือ วันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ฟูองคดีที่ ๑ ที่ ๒  
และที่ ๓ โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘  
และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้น
กําหนดสิบปีนับแต่วันทําละเมิด ซึ่งขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
สําหรับคําขอของผู้ฟูองคดทีั้งสามที่ขอให้เพิกถอนคาํสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
นั้น เห็นว่า ข้อความในหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบถึงค่าเสียหายที่  
ผู้ฟูองคดีทั้งสามจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามไปติดต่อชดใช้
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ค่าเสียหาย อันเป็นการแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามไปตกลงเพ่ือระงับข้อพิพาทก่อนออกคําสั่ง
เรียกให้ชําระเงินตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หนังสือดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองและไม่มีผลบังคับให้ผู้ฟูองคดีต้องปฏิบัติตาม 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีในกรณีนี้ต่อศาล  ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และที่ ๔  
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ เพื่อออกคําสั่งต่อไป การแจ้งผลการ
พิจารณาดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เท่านั้น ไม่ใช่เป็นคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
จึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิยื่นฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และที่ ๔ 
ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  พิพากษาให้เพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคําสั่ง และให้ยกฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
และที่ ๔ คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 
 ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  แม้การกระทําของผู้ฟูองคดีทั้งสี่จะกระทํา
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นการกระทําก่อนที่จะมีประกาศใช้บังคับ 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่มีคําสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่ชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นคําสั่งทางปกครอง
ที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่ชําระเงินตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งมีอํานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ตาม พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟูองคดีทั้งสี่เพิกเฉยไม่ชําระค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  การที่ศาลปกครองกลางได้พิพากษาเพิกถอนหนงัสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
รวม ๓ ฉบับ ในส่วนที่เป็นสภาพบังคับเป็นคําสั่งทางปกครอง ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสี่ร่วมกัน
ชดใช้เงินค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยให้ใช้บังคับตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟูอง 
 ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  มาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายพิเศษไม่น่าจะยกเว้นมาตรา ๔๔๘ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางส่วน เพราะเมื่อยกเว้นแล้วก็ต้องยกเว้นทั้งหมด 
หากจะยกเว้นเพียงบางส่วนกฎหมายต้องบัญญัติไว้ให้เห็นเป็นเช่นนั้น  ดังนั้น มาตรา ๑๐ 
แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ 
จึงยกเว้นมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งมาตรา เมื่อคดีนี้ต้องใช้
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มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาบังคับใช้ คดีก็ไม่ขาดอายุความสองปี 
นอกจากนี้ การชดเชยค่าภาษีอากรตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
ข้อ ๑๕ ๐๕ ๑๕ เรื่อง การตรวจสอบและการดําเนินการกับบัตรภาษีที่ ใช้ชําระค่าเสีย 
ภาษีอากรแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะได้รับความเสียหายต่อเมื่อมีผู้นําบัตรภาษีไปใช้ในการ
ชําระค่าภาษีอากรและได้มีการวางฎีกาเบิกเงินฝากชดเชยการส่งสินค้าออกแล้ว  ดังนั้น  
แม้จะมีการรับบัตรภาษีไปแล้วก็ตาม แต่หากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่ามีการนําบัตรภาษี
ไปใช้ในการชําระค่าภาษีอากรและได้มีการวางฎีกาเบิกเงินไปแล้วนั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่า
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากวันโอนบัตรภาษี คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับ  
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและพิพากษายกฟูองคดีนี้เสีย 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาประการแรกว่า 
คดีนี้จะนําอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับหรือไม่  เห็นว่า 
ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เป็นบัญญัติกฎหมายทั่วไป ส่วนมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
เป็นกฎหมายเฉพาะมีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป โดยมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กําหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่
มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลเป็นการยกเลิกมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กําหนดว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่
มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นกําหนดสิบปีนับแต่วันทําละเมิดโดยปริยายแต่อย่างใด  
จึงต้องนําอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 
  กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาประการต่อไปว่า การออกคําสั่งเรียกให้  
ผู้ฟูองคดีทั้งสามรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่
วันละเมิด ซึ่งขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือไม่ และวันที่ถือว่าผู้ฟูองคดีทั้งสามทําละเมิดคือวันใด ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ  
ในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว  เห็นว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดํารงตําแหนง่ศุลการักษ์ซึ่งมีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์
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ที่นายตรวจศุลกากรได้ทําการตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว 
ได้ลงนามในใบกํากับคอนเทนเนอร์อันเป็นเอกสารประกอบการส่งออกตามใบขนสินค้าขาออก
ของบริษัท ก. รวม ๖ ใบขน แต่บริษัท ก. มิได้มีการส่งออกสินคา้ตามที่สําแดงไว้ และได้นํา
ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบไปยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษี
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
บริษัท อ. ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. ได้รับบัตรภาษีจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ หลังจากนั้นบริษัท อ. ได้นําบัตรภาษีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ชําระ 
ค่าภาษีอากรแทนจํานวนเงินที่บริษัทต้องชําระตามนัยมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ. ชดเชย 
ค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้มีการวางฎีกาการ
เบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทําให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับความเสียหายตามจํานวนมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นําไปใช้ประโยชน์อันเป็นกรณี  
ครบองค์ประกอบของการทําละเมิดแล้ว วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันวางฎีกา 
จึงเป็นวันทําละเมิดที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟูองคดีทั้งสาม  
โดยเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องนับแต่วันทําละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๘ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยรู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นผู้กระทําละเมิดที่จะพึงใช้  
ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันสั่งการท้ายรายงานของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ใช้เงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องภายในกําหนดระยะ
สองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีรู้ถึงการทําละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อ
นับแต่วันวางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออก คือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็น 
วันกระทําละเมิดจนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามคนชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังอยู่ภายในกําหนดระยะเวลาสิบปีตาม
มาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังคงมีอยู่ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้อง
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ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วยการออกคําสั่งลงวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว  
  แต่อย่างไรก็ดี คดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยด้วยว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการกระทํา
ของผู้ฟูองคดีทั้งสามอันเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือไม่ และต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทําละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามกรณีดังกล่าวหรือไม่ 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัย จึงสมควรยกคําพิพากษาของ  
ศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือให้พิจารณาแล้วมี  
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดี เนื่องจากคําสั่งดังกล่าวขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ศาลปกครองสูงสุด  
ไม่เห็นพ้องด้วย 

  พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ศาลปกครองชั้นต้น
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป 

  องค์คณะ  นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ 
 
 
 



๘๑๙ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายถวิล  เปลี่ยนศรี                                                    ผู้ฟูองคด ี

  นายกรัฐมนตรี  ที่ ๑ 
  คณะกรรมการพิทักษร์ะบบคุณธรรม  ที่ ๒                      ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๖ 
        มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๙ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
        มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 
   พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๗) 
   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๒ 
        มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาตรา ๕๗ วรรคสอง 
        มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง) 

  การโอนผู้ฟูองคดีซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ไปด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งสังกัด
ส่วนราชการระดับกรมตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ที่อยู่ในบังคบับัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยอยู่ใน
กระทรวงเดียวกัน การโอนดังกล่าวจึงอาจท าได้เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมในการโอนน้ัน และให้ท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้สั่งบรรจุ 
และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีค าสั่งส านักลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี (พลต ารวจเอก ก.) ก ากับการบริหารราชการ
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และสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และมอบหมาย
และมอบอ านาจให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นางสาว ก.) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
ในงานของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งที่ต้องให้ความยินยอม
ในการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
จึงได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี (พลต ารวจเอก ก.) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ส่วนต าแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จึงได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ทั้งสองฝุายดังกล่าวได้ตกลงยินยอม 
ในการให้โอนและรับโอนผู้ฟูองคดีมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจ าตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ในส่วนของการตกลงยินยอม
ในการโอนแล้ว จากน้ัน นางสาว ก. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้น าเสนอเรื่อง
การโอนผู้ฟูองคดีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง (๒) แห่ง 
พระราชบัญญัติข้างต้น ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
อนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ก็ได้ขอให้ส านักราชเลขาธิการน าความกราบบังคมทูลทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้ผู้ฟูองคดี
พ้นจากต าแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ต่อไปแล้ว  กรณีจะเห็นได้ว่า การโอน
ผู้ฟูองคดีดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่ได้กระท าโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว 
  แมก้ารใช้อ านาจดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการโอนผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวงไปด ารงต าแหน่งอื่น ศาลปกครองไม่อาจ
ก้าวล่วงเข้าไปควบคุมการใช้อ านาจดุลพินิจของฝุายบริหารในแง่ของความเหมาะสม
ของการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้ แต่ศาลปกครอง 
ย่อมมีอ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของฝุายบริหารในแง่ของความชอบ 
ด้วยกฎหมายได้  ฉะน้ัน เมื่อผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติต่อตนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีค าวินิจฉัยยกค าร้องทุกข์
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ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 
จึงน าคดีมาฟูองคดีต่อศาลปกครองโดยอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ 
การกระท าพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ทั้งน้ี การใช้อ านาจดุลพินิจในการท าค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือน้ัน ต้องจัดให้มีเหตุผล
และเหตุผลน้ันอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญทั้ง ๓ ประการ คือ (๑) ข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการ
ใช้ดุลพินิจ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนีไ้ม่ปรากฏว่า ในการพิจารณาโอนผู้ฟูองคดีไปแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีน้ัน 
ได้มีการเสนอหรือแสดงถึงเหตุผลในการโอนผู้ฟูองคดีไว้โดยชัดแจ้ง ปรากฏแต่เหตุผลที่
ระบไุว้กว้างๆ ว่า เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งค าสั่งดังกล่าว
เป็นเพียงการสั่งให้ผู้ฟูองคดีมาปฏิบัติราชการที่ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว 
ในระหว่างรอการด าเนินการโอนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงต้องถือว่า
ในการด าเนินกระบวนการโอนผู้ฟูองคดีดังกล่าวไม่ปรากฏว่าได้มีการรายงานความสมควร 
พร้อมทั้งเหตุผลประกอบตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น การใช้
อ านาจดุลพินิจของฝุายบริหารตามกฎหมายในการโอนผู้ฟูองคดีดังกล่าว จึงมิได้มีการ
ให้เหตุผลของการโอนผู้ฟูองคดี 
  ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้อ้างเหตุผลของการมีค าสั่งโอนผู้ฟูองคดีว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้แถลงนโยบายในการบริหารประเทศต่อรัฐสภา 
โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเป็นนโยบายเร่งดว่นที่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ แถลงต่อรัฐสภาวา่
จะต้องเร่งด าเนินการภายในปีแรกของการเข้าบริหารราชการแผ่นดินและเป็นหน้าที่
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการก าหนดหรือใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ของนโยบายตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา  ดังน้ัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานในการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเพ่ือมาช่วยปฏิบัติราชการในฝุายนโยบายให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานด้านความมั่นคงของประเทศ และเห็นว่าผู้ฟูองคดีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามความต้องการน้ัน  เห็นว่า ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นต าแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และมีอ านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการ
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ความมั่นคงของประเทศ โดยเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งน้ี
จึงสามารถเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้โดยตรงอยู่แล้ว 
ส่วนต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป็นต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดขึ้น โดย ก.พ. ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน
ของต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยผู้ด ารงต าแหน่งน้ีไม่อาจเสนอแนะนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้โดยตรง แต่จะต้องเสนอผ่าน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มี
ค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้
มอบหมายงานให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติตามที่ได้อ้างถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการมีค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟูองคดีมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า 
แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ข้าราชการประจ าของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค จะมีอ านาจดุลพินิจ
ในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการท าหน้าที่ของข้าราชการ
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แถลง
ไว้ต่อรัฐสภาได้ แต่ในการใช้อ านาจดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ น้ัน นอกจาก
จะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแล้ ว  
ยังจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้อ้างเหตุผลในการโอนผู้ฟูองคดีว่าผู้ฟูองคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ  
มีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่
ผู้บงัคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดต้ามความเหมาะสม จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
อันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหน่ึง  ดังน้ัน การโอนผู้ฟูองคดีจาก
ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจ าตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
เพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับจากประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีน้ี จึงให้เพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว 
มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
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โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
ตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคหน่ึง (๘) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ควรที่จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีได้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห่งชาติ  ทั้งน้ี ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 

 
ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เดิมผู้ฟูองคดีดํารงตาํแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(นักบริหารระดับสูง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี โดยเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาว ก.) แจ้งว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหน่งเลขที่ ๖ ว่างอยู่ และมีความประสงค์
จะขอรับโอนผู้ฟูองคดมีาดํารงตาํแหน่งดังกล่าว เห็นควรให้ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอน
ผู้ฟูองคดีและดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี 
(พลตํารวจเอก ก.) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ลงนาม
เห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) แจ้งว่าสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีความประสงค์จะขอรับโอนผู้ฟูองคดีมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหน่งเลขที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ของสํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกล่าวแล้ว 
จึงขอเสนอรองนายกรฐัมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) ให้ความเห็นชอบและยินยอมการโอนผู้ฟูองคดี
มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งต่อมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนั งสือลงวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอให้นําเรื่องการโอนข้าราชการมาแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และแจ้งด้วยว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ ขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระทราบจร
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลงนามอนุมัติในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
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ต่อมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติ
ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจาก
ตําแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ต่อไป จากนั้นสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มี
หนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตร ีวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการสํานกันายกรัฐมนตรี 
โดยให้ได้รับเงินเดอืนตามสังกัดเดมิไปพลางกอ่น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ขั้นตอนการโอนผู้ฟูองคดี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการเร่งรัดดําเนินการเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็ว และเพ่ือให้ มีการโอนพลตํารวจเอก ว.  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะนั้น มาดํารงตําแหน่งแทนผู้ฟูองคดีเพ่ือให้สามารถ
แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ได้ อันมิได้เป็นการพิจารณาอย่างรอบด้าน 
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ฟูองคดีไดย้ื่นคําร้องทุกข์ตอ่ผูถู้กฟูองคดทีี่ ๒ โดยคณะกรรมการ
เสียงข้างมากมีมติว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สามารถดําเนินการโอนย้ายผู้ฟูองคดีได้ เพ่ือประโยชน์
ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ ยังฟังไม่ได้วา่เป็นการกลั่นแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงมีคําวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า  คําวินิจฉัยดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรอืคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี และให้ผู้ฟูองคดีกลับไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ตั้งแต่วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔  และเพิกถอนคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกคําร้องทุกข์
ของผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้การทํานองเดียวกันว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาลได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีนโยบายความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการภายในปีแรกของการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในการกําหนดหรือใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของนโยบายต่างๆ ที่แถลง
ต่อรัฐสภา ซึ่งรวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคคลด้วย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานในการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง เพ่ือมาช่วยปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
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ด้านความมั่นคงของประเทศ แต่เนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีขาดบคุลากรในด้านดังกล่าว 
จึงได้พยายามเฟูนหาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ปรากฏว่า  
ผู้ฟูองคดีซึ่งรับราชการตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงกับความต้องการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔  
ถึงรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นางสาว ก.) แจ้งว่าสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีอัตราตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) 
ตําแหน่งเลขที่ ๖ ว่างอยู่ และมีความประสงค์ที่จะขอรับโอนผู้ฟูองคดีมาแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ทั้งนี้ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและมีอํานาจ
บังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารทุกตําแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สังกัดสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจสั่งให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อนตามมาตรา ๑๑ (๓) 
และ (๔) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกทั้งกระบวนการโอนผู้ฟูองคดี
ก็เป็นการดําเนนิการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๗ แห่ง 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้ว โดยได้พิจารณาอย่างรอบด้านและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง แม้ขั้นตอนในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับความเห็นชอบ 
และขั้นตอนการนําเสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้ระยะเวลาเพียง ๔ วัน ก็ตาม แต่ก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมายบญัญตัไิวค้รบถ้วน  นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
สั่งย้ายผู้ฟูองคดีในครั้งนี้เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการคัดสรร
หรือจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่โดยคํานึงถึงเหตุผล ความจําเป็น ความเหมาะสม 
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ มิได้มีอคติหรือเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศต่อรัฐสภาแล้ว 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับการ
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บริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยให้พลตํารวจเอก ก. 
รองนายกรัฐมนตรี กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการในงานของ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และมอบหมายและมอบอํานาจให้นางสาว ก. รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนผู้ฟูองคดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
พลตํารวจเอก ก. และนางสาว ก. ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่ให้โอน
และหน่วยงานที่รับโอน ได้ตกลงยินยอมในการโอนผู้ฟูองคดี ซึ่งแม้จะถือว่าเป็นกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมในการโอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดแล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาขั้นตอนการโอน  
อันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏฟังได้ว่า เริ่มต้นจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาว ก.) แจ้งว่า
เห็นควรให้ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผู้ฟูองคดีและดําเนินการขอทาบทาม
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) ในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ผู้ฟูองคดีสังกัดอยู่ และก่อนที่นางสาว ก. จะพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการโอน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ 
ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) แจ้งว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาว ก.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีความประสงค์จะขอรับโอนผู้ฟูองคดี 
มาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งท่ีปรกึษานายกรัฐมนตร ีฝุายข้าราชการประจํา ตําแหน่งเลขที่ ๖ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการให้ความเห็นชอบ
การรับโอนผู้ฟูองคดีของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาว ก.) ในวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๔ แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการอย่างเร่งรีบ ผิดสังเกต ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติ ซึ่งส่วนราชการฝุายรับโอนจะต้องเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาเห็นควรรับโอนข้าราชการให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  
แล้วจึงจะมีหนังสือขอความยินยอมการโอนไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการที่จะ
ขอโอนมาหรือผู้ฟูองคดีในคดีนี้ การอ้างว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาว ก.) 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประสงค์จะขอรับโอนผู้ฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่  ๔ 
กันยายน ๒๕๕๔ ไปยังรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) เพ่ือขอความเห็นชอบและ
ยินยอมให้โอนผู้ฟูองคดี จึงเป็นการแจ้งข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือมีลักษณะ
เป็นการปกปิดความจริงที่ควรแจ้งให้อีกฝุายทราบเพ่ือพิจารณายินยอมให้โอน แม้ต่อมา
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาว ก.) จะได้
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พิจารณาให้ความเห็นชอบก็ตาม การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในวาระทราบจรเมื่อวนัที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมิได้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ย่อมมีผลทําให้มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ แม้การสั่งให้ข้าราชการ  
ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๔) จะบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจสั่งได้โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้  
และในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรี
ในระดับและขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิมก็ตาม แต่การสั่งการในลักษณะดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ย่อมต้องเกิดจากกระบวนการโอนที่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่
กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการโอนข้าราชการด้วย  
  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้แถลงนโยบายดังกล่าวไว้ 
ต่อรัฐสภาแล้ว ก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการกําหนดหรือใช้ยุทธศาสตร์ 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของนโยบายต่างๆ ที่แถลงไว้ ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารบุคคลด้วย แต่เมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ว่า ผู้ฟูองคดี 
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน 
ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง จึงให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ก็จะเห็นว่ายังขัดต่อพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อ พิจารณาในส่วนของตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่า
ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใช้อํานาจทั้งในทางบริหาร
และบังคับบัญชาแล้ว ตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินอกจากต้องกํากับดูแล
และบริหารราชการภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ยังสามารถให้คําปรึกษาและเสนอแนะ
ความเห็นแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้โดยไม่จําต้องแต่งตั้งให้ผู้ฟูองคดีไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด ส่วนตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น แม้จะมีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และเสนอแนะความเห็นแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานะการปฏิบัติงาน
จริงแล้ว ย่อมไม่อาจใช้อํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับบัญชาข้าราชการได้ดังเช่นการ  
ดํารงตําแหนง่เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาต ิซึ่งกรณีเช่นนี้ หากรัฐบาลหรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีนโยบายที่สําคัญเร่งด่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาอย่างไร  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็สามารถมอบนโยบายใหร้องนายกรฐัมนตรีสั่งการใหผู้้ฟูองคดซีึ่งขณะนั้น
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ดํารงตําแหน่งเลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปปฏิบัติและสามารถรับสนองนโยบายทั้งปวง
ของรัฐบาลได้มากกว่าการแต่งตั้งให้ผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ประกอบกับข้อเท็จจริงยังปรากฏว่ากระบวนการโอนผู้ฟูองคดีก็ดําเนินการอย่างเร่งรีบ  
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงเชื่อได้ว่าปัจจัยอันเป็นที่มา
ของการเปลี่ยนแปลงผู้ฟูองคดีจากการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา คือความประสงค์ให้
ตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่พลตํารวจเอก ว. ดํารงอยู่ในขณะนั้นว่างลง  
เพื่อแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทน เหตุผลตามข้ออ้างข้างต้นยังไม่เพียงพอ
จะรับฟังว่า การออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา จึงเป็นการกระทํา
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการตามระบบคุณธรรม ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน  พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ประกอบมาตรา ๔๒  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี เกิดจากกระบวนการโอนที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการโอนข้าราชการ และเป็นการใช้ดุลพินิจ  
โดยไม่สมเหตุสมผลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลให้ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายไปด้วย 
  เมื่อศาลได้พิจารณาในประเด็นคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ให้ผู้ฟูองคดี 
ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เกิดจากกระบวนการโอนที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการโอนข้าราชการ และเป็น  
การใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีย่อมมีผลให้คําวินิจฉัย
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  พิพากษา
เพิกถอนคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คําสั่งและประกาศฉบับ
ดังกล่าวมีผลบังคับ กับเพิกถอนคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกคําร้องทุกข์ของ 
ผู้ฟูองคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษา
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ตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คือ เมื่อคําสั่งพิพาท 
ถูกศาลเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังดังกล่าว ย่อมมีผลทางกฎหมายว่าผู้ฟูองคดีมิได้  
พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการให้ 
ผู้ฟูองคดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเร็ว 
 ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า  ขั้นตอนการโอนผู้ฟูองคดีซึ่งดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหน่งเลขที่ ๖ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น ได้กระทําโดยถูกต้อง 
ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้นทุกประการ 
และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โอนผู้ฟูองคดีในครั้งนี้เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชาในการคัดสรรหรือจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ โดยได้คํานึงถึง
เหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ เพ่ือใช้คน
ให้เหมาะกับงาน อันเป็นหลักการบรหิารงานบุคคล โดยมิได้มีอคตหิรือเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟูองคดี
แต่อย่างใด  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
โดยพิพากษายกฟูองคดีนี้ด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ๒ ประเด็น 
ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นคําสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม ่ ประเดน็ที่สอง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
  ประเด็นที่หนึง่ เห็นว่า คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
ที่ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีนั้นมีผลทําให้ผู้ฟูองคดีต้องพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและให้ไปปฏิบัติราชการที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แต่ต่อมาได้มีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนั้น  
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวจึงสิ้นผลไปโดยปริยายโดยผลของประกาศสํานัก
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นายกรัฐมนตรีดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่จําต้องออกคําบังคับให้เพิกถอนคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔  
  สําหรับประเด็นที่สอง กรณีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น  เห็นว่า แม้ว่าผู้ฟูองคดีจะมีคําขอให้ศาลเพิกถอน
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมิได้มีคําขอโดยชัดแจ้งให้ศาล
เพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มาด้วยก็ตาม  
ซึ่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเพียงคําสั่งให้ผู้ฟูองคดี 
ไปปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยคําสั่งดังกล่าวมิได้มีผลทําให้ผู้ฟูองคดี  
พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่เมื่อได้พิจารณาคําฟูองของผู้ฟูองคดี
แล้วเป็นที่เข้าใจได้ว่า ผู้ฟูองคดีมีความมุ่งหมายที่จะขอให้ศาลเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายของผู้ฟูองคดีโดยการให้ผู้ฟูองคดีกลับไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติตามเดิม จึงถือได้ว่าผู้ฟูองคดีมคีวามประสงค์ให้ศาลมีคําบังคับให้เพิกถอนประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
และแต่งตั้งผู้ฟูองคดีให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีประเด็นย่อยที่ต้องวินิจฉัย 
ในชั้นอุทธรณ ์๒ ประเด็น ดังนี้  
  ประเด็นย่อยที่หนึ่ง การโอนผู้ฟูองคดีซึ่งดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภา  
ความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กระทํา
โดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการ
กระทํานั้นแล้ว หรือไม่  เห็นว่า การโอนผู้ฟูองคดีซึ่งดํารงตํา แหน่งเลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ซึ่งสังกัดส่วนราชการระดับกรมตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยอยู่ในกระทรวงเดียวกัน การโอนดังกล่าวจึงอาจทําได้เมื่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้น และให้ทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
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คณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าว
เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง  ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) 
กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ และมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาว ก.) สั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
เมื่อพิจารณาจากคําสั่งมอบอํานาจดังกล่าว ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งที่ต้องให้  
ความยินยอมในการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ส่วนตําแหน่งที่ปรกึษานายกรฐัมนตรฝีุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งแม้จะเป็นตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แต่ก็อยู่ใน
สังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการ
อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น  
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว   
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ทั้งสองฝุายคือ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้ตกลงยินยอมในการให้โอนและรับโอนผู้ฟูองคดี
มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจําตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ในส่วนของการตกลงยินยอมในการโอนแล้ว จากนั้น นางสาว ก. 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้นําเสนอเรื่องการโอนผู้ฟูองคดีให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พระราชบัญญัติข้างต้น 
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ขอให้สํานักราชเลขาธิการ  
นําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเดิมและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ต่อไปแล้ว  กรณีจะเห็นได้ว่า การโอนผู้ฟูองคดีซึ่งดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
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ฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นการ
ดําเนินการที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ทั้งสองฝุาย  
ซึ่งได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) ได้ตกลงยินยอม
ในการโอน และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
ประกอบมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ข้อ ๓ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ดังนั้น การดําเนินการ
เพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ฟูองคดีมาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการดําเนินการ 
ที่ได้กระทําโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไว้แล้ว 
  สําหรับประเด็นย่อยที่สองที่ว่า การโอนผู้ฟูองคดีมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝีุายขา้ราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีเป็นการใช้ดุลพินิจ
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่นัน้  เห็นวา่ แม้ผู้ถูกฟูองคดีที ่๑ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจําของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
จะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลในอันที่จะหมุนเวียน สับเปลี่ยนบทบาทหรือ
การทําหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายที่  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และแม้ว่าผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  
ท่ีปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของประเทศจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ว่าจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่การใช้อํานาจดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว ยังจะต้อง
คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายอีกด้วย  นอกจากนี้ 
การใช้อํานาจดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการโอนผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมหรอืระดับกระทรวงไปดาํรงตําแหน่งอื่น ก็จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วย ซึ่งศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปควบคุมการใช้อํานาจดุลพินิจ
ของฝุายบริหารในแง่ของความเหมาะสมของการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลได้ แต่ศาลปกครองย่อมมีอํานาจตรวจสอบการใช้อํานาจดุลพินิจของฝุายบริหาร
ในแง่ของความชอบดว้ยกฎหมายได้ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสองและ
วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๑ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และ
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มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  ฉะนั้น เมื่อผู้ฟูองคดีซึ่งเป็น
ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีความคับข้องใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติต่อตนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําดังกล่าว จึงนําคดีมาฟูองคดีต่อศาลปกครอง
โดยผู้ฟูองคดีอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไว้  
๓ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการ
อันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ ประการที่สอง คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นการ 
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และประการที่สาม คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําโดยไม่สุจริต  
ซึ่งเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทั้ง ๓ ประการ  
ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทําพิพาทตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจ 
ของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับ
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ทั้งนี้ เมื่อ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดขอบเขตของการใช้อํานาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญัไว้ในมาตรา ๕๒ ว่า จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๒ และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว 
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ และเพ่ือให้การใช้อํานาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาตาม
มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เป็นการใช้อํานาจดุลพินิจที่มีเหตุผลรองรับเพ่ือมิให้เป็นการใช้อํานาจ
ตามอําเภอใจ จึงได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ วรรคสองว่า ในการเสนอเพ่ือแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ให้รายงานความสมควร พร้อมทั้งเหตุผล  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า 
การใช้อํานาจดุลพินิจของฝุายบริหารนั้นจะต้องมีเหตุผลรองรับ ซึ่งหลักการที่ว่าการใช้ 
อํานาจดุลพินิจของฝุายบริหารจะต้องมีเหตุผลรองรับนั้นได้มีการนํามาบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานกลาง 
ในการใช้อํานาจทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุายปกครอง โดยมีการบัญญัติ 
ไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งว่า คําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยัน 
คําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง (๓) ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้อํานาจดุลพินิจในการทํา  



๘๓๔ 

 

 

คําสั่ งทางปกครองเป็นหนังสือนั้น ต้องจัดให้มี เหตุผลและเหตุผลนั้นอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญทั้ง ๓ ประการดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ 
ไม่ปรากฏว่า ในการพิจารณาโอนผู้ฟูองคดีไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น ได้มีการเสนอหรือแสดงถึง
เหตุผลในการโอนผู้ฟูองคดีไว้โดยชัดแจ้ง โดยปรากฏเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในคําสั่ง  
ที่ทําเป็นหนังสือเพียงเท่าที่ระบุไวใ้นคาํสั่งสํานกันายกรฐัมนตร ีลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
โดยระบุเหตุผลไว้กว้างๆ แต่เพียงว่า เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  
ซึ่งคําสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการสั่งให้ผู้ฟูองคดีมาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี  
เป็นการชั่วคราว ในระหว่างรอการดําเนินการโอนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว 
จึงต้องถือว่าในการดําเนินกระบวนการโอนผู้ฟูองคดีดังกล่าวตั้งแต่ในชั้นการเสนอผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตง่ตัง้ของทั้งสองฝุายให้ตกลงยินยอมการโอน จนถึงในชั้นเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่ปรากฏว่าได้มีการรายงานความสมควร พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ
ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น การใช้อํานาจดุลพินิจของฝุายบริหาร
ตามกฎหมายในการโอนผู้ฟูองคดีจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้มา
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จึงมิได้มีการให้เหตุผลของการโอนผู้ฟูองคดี 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้อ้างเหตุผลของการมีคําสั่งโอนผู้ฟูองคดีว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้แถลงนโยบายในการบริหารประเทศต่อรัฐสภา 
โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แถลงต่อรัฐสภา
ว่าจะต้องเร่งดาํเนนิการภายในปแีรกของการเข้าบริหารราชการแผ่นดินและเป็นหน้าที่ของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการกําหนดหรือใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ
นโยบายตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับความมั่นคงเพ่ือมาช่วยปฏิบัติราชการในฝุายนโยบายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านความมั่นคงของประเทศ และเห็นว่าผู้ฟูองคดีซึ่งดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามความต้องการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ก.) เสนอขอ
ความเห็นชอบให้โอนผู้ฟูองคดีมาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น  เห็นว่า ตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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เป็นตําแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และมีอํานาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการ 
ความมั่นคงของประเทศ โดยเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งนี้
จึงสามารถเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้โดยตรง
อยู่แล้ว ส่วนตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี นั้น เป็นตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดขึ้น โดย ก.พ. ได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามลักษณะงานของตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยผู้ดํารงตําแหน่งนี้ไม่อาจ
เสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้โดยตรง แต่จะต้อง
เสนอผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้
มอบหมายงานให้ผู้ฟูองคดีปฏิบัติตามที่ได้อ้างถึงความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วน  
ในการมีคําสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟูองคดีมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า  
แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจํา
ของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค จะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปตามแนวนโยบายที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาได้ แต่ในการใช้อํานาจ
ดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นั้น นอกจากจะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
และอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแล้ว ยังจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ 
ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้อ้างเหตุผลในการโอนผู้ฟูองคดีว่า ผู้ฟูองคดี
ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะ
ถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้ตามความเหมาะสม จึงถือได้ว่า
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่ง  
ดังนั้น การโอนผู้ฟูองคดีจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาแต่งตั้งให้  
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
๗ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คําสั่งและประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับ กับเพิกถอน 
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คําวินิจฉัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คือ เมื่อคําสั่งพิพาทถูกศาลเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังดังกล่าว 
ย่อมมีผลทางกฎหมายว่าผู้ฟูองคดีมิได้พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการให้ผู้ฟูองคดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็ว นั้น  ศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย  
ที่ผู้ฟูองคดีได้รับจากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ จึงให้เพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้ เป็นไปตามคําพิพากษาตามนัย
มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ควรที่จะ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีได้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภา  
ความมั่นคงแห่งชาติ  ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษา 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนเฉพาะ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝุายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้การ
เพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าว  
มีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ควรที่จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ 
ผู้ฟูองคดีได้กลับสู่ตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่มีคําพิพากษา 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ ์ 
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๗/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                 ผู้ฟูองคดี 

  นางสาวจริยา  นิติชาคร  ที ่๑ 
  นางพรรณพิศ  เพ็ชรประสาน  ท่ี ๒                            ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๖๙๘)  
   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๗๘) 

  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาที่พิพาทระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญา มีข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่ 
ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาหรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  
ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหน่ึงเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้เงินคืน โดยไม่มีข้อผูกพันต้องชดใช้ทุนเป็นจ านวนเงินสามเท่าตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๘ ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจน าข้อผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน 
มาบังคับใช้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงต้องบังคับตามข้อตกลงในสัญญาข้อ ๕  ดังน้ัน 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญา จึงต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่รับไประหว่างศึกษา
และเบี้ยปรับอีกจ านวนหน่ึงเท่าให้แก่ผู้ฟูองคดีตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่พิพาท 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลาจ านวน ๑,๐๙๕ วัน และรับเงินเดือน 
๓๖๐,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา ๑,๐๙๕ วัน 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ และ
ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาจ านวน ๒๗๔ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ คงเหลือระยะเวลา
ชดใช้ทุนจ านวน ๘๒๑ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจ านวน ๒๗๐,๕๑๗.๖๒ บาท 
พร้อมเบี้ยปรับจ านวนหน่ึงเท่าตามสัญญาเป็นเงินจ านวน ๒๗๐,๕๑๗.๖๒ บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๕๔๑,๐๓๕.๒๔ บาท และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้น าเงินจ านวน 
๕๔๑,๐๓๕.๒๕ บาท ไปช าระให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ช าระหน้ี 
ให้แก่ผู้ฟูองคดีครบถ้วนตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีอีก ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ าประกันความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
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ตามสัญญาค้ าประกัน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ช าระหน้ี
ครบถ้วนแล้วอันเป็นเหตุให้หน้ีระงับสิ้นไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญาค้ าประกัน ตามมาตรา ๖๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ 
ไปศึกษาภายในประเทศกับผู้ฟูองคดี ในสาขาวิชาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามสัญญาลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ซึ่งสัญญา 
มีสาระสําคัญว่า  ข้อ ๔ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จ
หรือสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามที่กําหนดหรือไม่ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดของผู้ฟูองคดี หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทางราชการ
เห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ข้อ ๕ ในกรณีที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา 
และเงินช่วยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ 
ผู้ฟูองคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ ฟูองคดี 
อีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าว เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับจะลดลง
ตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ  และข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืน
และเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีจนครบถ้วน
ภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ฟูองคดี หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้  จะโดยความยินยอม
ของผู้ฟูองคดีหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระ นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน 
และเพ่ือเป็นหลักประกนัการปฏิบัตติามสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาค้ําประกัน
ลงวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยตกลงผูกพันตนเข้าค้ํ าประกันผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
ต่อผู้ฟูองคดี ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการทําสัญญาดังกล่าวด้วย ต่อมา  
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาและฝึกอบรมตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ และได้ลาออกจาก
ราชการเพ่ือไปประกอบธุรกิจส่วนในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ตามคําสั่งจังหวัดราชบุรี 
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ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็น
เวลา ๒๗๔ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ตอ้งปฏิบัตริาชการชดใช้อีก ๘๒๑ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับเป็นเงิน ๘๕๒,๑๓๐.๕๒ บาท  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ําประกันจึงต้องร่วมกันรับผิดชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวด้วย  
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๒ 
ชดใช้เงินเบี้ยปรับและค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาลาศึกษา จํานวน ๘๕๒,๑๓๐.๕๒ บาท  
โดยให้ชําระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้รับหนังสือ 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําเงินจํานวน ๕๔๑,๐๓๕.๒๕ บาท 
มาชําระให้แก่ผู้ฟูองคดี โดยอ้างว่าต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับรวมเป็นจํานวน ๒ เท่า 
ตามที่ได้ทําสัญญาไว้กับผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีเห็นว่าการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นการชําระหนี้
เพียงบางส่วนไม่ครบเนื่องจากความสําคัญผิดของเจ้าหน้าที่ได้นําเอาแบบพิมพ์ของสัญญาทุน
แบบทั่วไปไปจัดทําสัญญา ซึ่งความจริงจะต้องใช้แบบพิมพ์ของสัญญาเฉพาะที่ระบุข้อกําหนด
ในสัญญาว่าผู้ได้รับอนุมัติไปศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงิ นคืนเป็นจํานวน 
สามเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๘ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการทําสัญญาสําหรับ
ผู้เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา ว่า 
กรณีไม่ยอมเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญา ให้ชดใช้ทุนจํานวนสามเท่า 
ของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
ของเงินเดือนที่ ได้รับทั้งหมด รวมทั้งเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษา 
วิชาแพทยศาสตร์ด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับเป็นจํานวน
สามเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนตามมติคณะรัฐมนตรี  มิใช่จํานวนหนึ่งเท่าตามสัญญา  
ผู้ฟูองคดีจึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแก้ไขข้อสัญญา แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพิกเฉย  
ไม่ดําเนินการใด  ๆ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีการเวียนให้ทราบทั่วกันแล้ว
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการจึงต้องปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจึงยังคง 
ต้องชําระเงินส่วนที่เหลืออีกเป็นเงินจํานวน ๓๑๑,๐๙๕.๒๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด (วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ ) จนถึงวันฟูองคดีเป็นเงินดอกเบี้ย
จํานวน ๖,๐๐๘.๘๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๓๑๗,๑๐๔.๑๐ บาท ขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจํานวน ๓๑๗,๑๐๔.๑๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๓๑๑ ,๐๙๕.๒๗ บาท  
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นับถัดจากวันฟูองคดีจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟูองคดี และให้คืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด
แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้ งสองให้การว่า  ที่ผู้ ฟูองคดีอ้ างว่าผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินค่าปรับจํานวนสามเท่ามิใช่หนึ่งเท่า โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีนั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นหนังสือของหน่วยราชการที่ได้  
ออกตามสายงานบังคับบัญชาให้บุคคลของตนเองทราบถึงระเบียบและข้อกําหนดใน  
การทําสัญญากับบุคคลภายนอก มิใช่กฎหมายหรือข้อกําหนดที่จะทําใหผู้้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
สามารถรู้เองได้ อีกทั้งระเบียบดังกล่าวได้มีคําสั่งตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๘ จึงเป็นเรื่อง
เหลือวิสัยที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจะทราบว่าข้อกําหนดดังกล่าวมีใช้อยู่หรือมีระเบียบใหม่  
ยกเลิกไปแล้ว สําหรับข้อที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสําคัญผิดนําแบบพิมพ์ 
ของสัญญาทุนศึกษาแบบทั่วไปมาทําสัญญานั้น ถือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของผู้ฟูองคดี 
ซึ่งได้กระทําแทนนายจ้าง เมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงไม่มีส่วนที่ต้องรับผิด ส่วนข้อที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแก้สัญญา  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองเพิกเฉยนั้น ผู้ฟูองคดีได้แจ้งให้แก้สัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้พ้นสถานะของข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗  
การที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไมไ่ดแ้กส้ัญญาจึงไม่เปน็การเพิกเฉย ทั้งการทําสัญญาก็เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ได้ทําตามข้อตกลง 
ในสัญญาทุกประการ คือ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่สามารถกลับเข้ารับราชการจนครบ
กําหนดเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา
ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาคืน โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลา 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ และจ่ายเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ต้องชดใช้  
ซึ่งเงินเดือนที่ได้รับในระหว่างศึกษาเป็นเงินจํานวน ๓๖๐,๘๐๐ บาท เบี้ยปรับสองเท่า  
เป็นเงิน ๗๒๑,๖๐๐ บาท จํานวนวันที่ต้องชดใช้ ๑,๐๙๕ วัน ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว ๒๗๔ วัน 
เหลือระยะเวลาที่ต้องชดใช้ ๘๒๑ วัน คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้คืนเป็นเงิน ๕๔๑,๐๓๕.๒๕ บาท 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําไปชําระแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงถือว่าได้ทําตาม
สัญญาถูกต้องแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ในฐานะผู้ค้ําประกันจึงไม่ต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดีด้วย  
 ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญา
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศกับผู้ฟูองคดีเพ่ือไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
ภาคปกติ ระดับวุฒิบัตร ในสาขาวิชาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา ตามสัญญาลงวันที่  
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๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วได้เข้ารับราชการชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ต่อมา 
ได้มีคําสั่งจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ลาออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
เป็นเวลา ๒๗๔ วัน คงเหลือระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีก ๘๒๑ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาที่ทําไว้กับผู้ฟูองคดี และต้องรับผิดชดใช้เงินทุนโดยลดลงตามส่วนของ
ระยะเวลาทีผู่้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ไปบา้งแล้วพรอ้มเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่งเท่า
ของเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนตามข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าว โดยจะต้องชําระ
ให้แก่ผู้ฟูองคดีจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งจาก 
ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําเงินจํานวน ๕๔๑,๐๓๕.๒๕ บาท ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับในระหว่างการศึกษาและเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่งเท่ามาชําระให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงถือว่า
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าวแล้ว แม้ปรากฏข้อเท็จจริงเพ่ิมว่า
ในกรณีข้างต้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับเป็นสามเท่ามิใช่หนึ่งเท่า
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เนื่องจากกรณีดังกล่าวได้มีมติ คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจ 
ตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๘ กําหนดให้ 
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาวิชาแพทย์ประจําบ้านสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา 
และตจวิทยา ว่าจะต้องชดใช้ทุนคืนเป็นสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอื่น ๆ 
ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม  แม้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลบังคับให้
ผู้กระทําผิดตามสัญญาจะต้องชดใช้ทุนเป็นจํานวนสามเท่าก็ตาม แต่เนื่องจากเบี้ยปรับที่
กําหนดไว้เป็นจํานวนสามเท่ายังมิได้มีการแก้ไขสัญญา จํานวนเบี้ยปรับดังกล่าวจึงไม่มีผล
ผูกพันผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าปรับที่เหลือเพ่ิมให้แก่
ผู้ฟูองคดีอีกแต่อย่างใด ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันการรับผิดตามสัญญา
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศระหว่างผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ กับผู้ ฟูองคดี  
เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นําเงินมาชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ ฟูองคดี การที่ผู้ ฟูองคดีเรียกให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้เบี้ยปรับเป็นจํานวนสามเท่าโดยที่ยังมิได้มีการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเป็นการไม่ชอบและไม่อาจรับฟังได้ ส่วนการที่ผู้ฟูองคดี  
อ้างว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ฟูองคดีสําคัญผิดหยิบเอาแบบพิมพ์ของสัญญาทุนแบบทั่วไป 
มาทําสัญญา  ซึ่งความจริงจะต้องใช้สัญญาแบบที่ระบุกําหนดให้ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
หรือฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านในสาขาวิชาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา 
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ต้องชดใช้เบี้ยปรับเป็นจํานวนสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับทั้งหมด
ระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น เห็นว่า การสําคัญผิดของเจ้าหน้าที่ในการนําแบบของสัญญา
มาใช้ไม่ถูกต้องเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟูองคดีเอง ผู้ฟูองคดีจะนํามาอ้างเพ่ือให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้เบี้ยปรับเป็นจํานวนมากกว่าที่ได้ทําสัญญากับผู้ฟูองคดีไม่ได้ 
เมื่อข้อสัญญากําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้เบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟูองคดีจํานวน
หนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืน จึงมีผลผูกพันผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ชําระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟูองคดีจํานวนหนึ่งเท่าจึงชอบแล้ว พิพากษา
ยกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เนื่องจากตามมาตรา ๗๘ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่า การพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศและการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.วางไว้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น  
ซึ่งคดีนี้คณะรัฐมนตรีได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรวิชาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าปรับ
แก่ทางราชการเป็นจํานวนสามเท่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นส่วนรวมที่จะไม่อาจทําให้
กระทบต่อมาตรฐานการกําหนดของสัญญารายอื่น  ๆเพราะเพียงความผิดหลงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เล็กน้อยเป็นต้นเหตุเท่านั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ จึงถือว่าทราบเป็นอย่างดีในกฎเกณฑ์กติกา จึงหาอาจที่จะปฏิเสธ 
ความรับผิดไปได้ไม่ ข้อวินิจฉัยอันเป็นเหตุยกฟูองผู้ฟูองคดีของศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่มีต่อกันไว้ ขอศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษา
กลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชําระหนี้ให้แก่ผู้ฟูองคดี
ครบถ้วน และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟูองคดีตามฟูอง 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า   
แม้สัญญาระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาโสต  
นาสิก ลาริงซ์วิทยา กลับมาปฏิบัติราชการเพ่ือดําเนินการหรือมีส่วนร่วมดําเนินการบริการ
สาธารณะด้านการสาธารณสุข อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง และการให้ข้าราชการไป
ศึกษาเพ่ิมเติมเป็นการพัฒนาข้าราชการ โดยการทําสัญญาดังกล่าวจะอยู่ในบังคับแห่ง 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว บัญญัติว่า การพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ 
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และการให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. วางไว้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น และคณะรัฐมนตรีมี
มติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่  
๓ มกราคม ๒๕๒๘ อนุมัติตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
เสนอให้เพ่ิมข้อผูกพัน สําหรับผู้ที่เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางใน
โควตาของส่วนราชการต่างๆ สําหรับ ๓ สาขา คือ สาขาจักษุวิทยา สาขาโสต นาสิกลาริงซ์
วิทยา และสาขาตจวิทยา หากไม่ยอมปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ให้ชดใช้ทุนเป็นเงินสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับ
ทั้งหมดระหว่างฝึกอบรม บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมดและ
รวมทั้งเงินที่ต้องใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มี
ผลบังคับใช้กับนักศึกษาแพทย์ทุกคนที่เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่
มติคณะรัฐมนตรีที่ให้เพ่ิมข้อผูกพันสําหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือเป็น
แพทย์เฉพาะทางเป็นเพียงการกําหนดระเบยีบแบบแผนในการปฏิบตัิราชการให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้องถือปฏิบัติเท่านั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่
เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางก็ต่อเมื่อส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐได้นํามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปกําหนดเป็นข้อผูกพันเพ่ิมในสัญญาแล้ว  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาที่พิพาทระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็น 
ผู้ผิดสัญญา มีข้อตกลงตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งกําหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา 
ผิดสัญญาหรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินคืน 
โดยไม่มีข้อผูกพันต้องชดใช้ทุนเป็นจํานวนเงินสามเท่าตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจนําข้อผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นมาบังคับใช้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
กรณีจึงต้องบังคับตามข้อตกลงในสัญญาข้อ ๕  ดังนั้นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญา 
จึงต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่รับไประหว่างศึกษาและเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่งเท่าให้แก่  
ผู้ฟูองคดีตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ในสัญญาที่พิพาท  
  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลาจํานวน ๑,๐๙๕ วัน  
และรับเงินเดือน ๓๖๐,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา 
๑,๐๙๕ วัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาจํานวน ๒๗๔ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ คงเหลือระยะเวลา
ชดใช้ทุนจํานวน ๘๒๑ วัน ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจํานวน ๒๗๐,๕๑๗.๖๒ บาท 
(๓๖๐,๘๐๐ x ๘๒๑ ÷ ๑,๐๙๕) พร้อมเบี้ยปรับจํานวนหนึ่งเท่าตามสัญญาเป็นเงินจํานวน 
๒๗๐,๕๑๗.๖๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๔๑,๐๓๕.๒๔ บาท และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้นําเงินจํานวน ๕๔๑,๐๓๕.๒๕ บาท ไปชําระให้แก่ผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ฟูองคดีครบถ้วนตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้ฟูองคดีอีก ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ําประกันความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตามสัญญาค้ําประกัน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ชําระหนี้
ครบถ้วนแล้วอันเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ําประกันย่อมหลุดพ้น
จากความรบัผิดตามสัญญาค้ําประกัน ตามมาตรา ๖๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษายกฟูอง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  พิพากษายืน 

  องค์คณะ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายสมชาย งามวงศ์ชน  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๘/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายอภิชาต จุฬางกูร                                                ผู้ฟูองคด ี

  กรมทีด่ิน                                                             ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจ 
 ตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔
        มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
        (ข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖) 

  เมื่ อข้อ เท็จจริ งปรากฏว่า การที่ ผู้ ฟูองคดี ได้มีหนังสือลงวันที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีตาม
มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
และผู้อ านวยการกองนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟูองคดีว่าได้รับค าขอของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาแล้ว 
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันแล้ว คือ 
ภายในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟูองคดีมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบ 
ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปอีกแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีก็ชอบ 
ที่จะใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีออกใบรับค าขอของผู้ฟูองคดี กล่าวคือ ภายในวันที่  
๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เมื่อผู้ ฟูองคดียื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่  
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว 
ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูองคดีน้ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝุายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุด 
ก็มีอ านาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วมีค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ตามข้อ ๙๒ 
ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓  
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 ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ผู้ฟูองคดีได้รับซื้อฝากที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น .ส. ๓ ก.) เลขที่  ๑๔๖๔ ตําบลภูหอ อําเภอ 
ภูหลวง (วังสะพุง) จังหวัดเลย เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน กับที่ดินแปลงอื่นรวมสิบห้าแปลง 
มีกําหนดหนึ่งปี จากร้อยตรี ป. ในราคา ๗,๓๗๕,๑๐๔ บาท เมื่อครบกําหนดเวลาไถ่ถอน
ผู้ขายมิได้ไถ่ถอนที่ดินที่ขายฝากทั้งสิบห้าแปลงคืน สิทธิในที่ดินดั งกล่าวจึงตกเป็นของ 
ผู้ฟูองคดี ต่อมา อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า 
เนื่องจากมีการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ โดยในขณะที่มีการออกใบแทน  
น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวฉบับเจ้าของที่ดินซึ่งมีชื่อ นาย ล. เป็นเจ้าของได้จดทะเบียนจํานองเป็น
ประกันไว้กับธนาคาร ก. ไม่ได้สูญหาย และนาย ล. ไม่ได้ไปดําเนินการขอออกใบแทน  
น.ส.๓ ก. ขอแก้ไขเนื้อที่และรูปแผนที่ และขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแต่อย่างใด 
ดังนั้น การออกใบแทน น.ส. ๓ ก. การแก้ไขเนื้อที่และรูปแผนที่จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
รวมทั้งการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง ระหว่าง ธนาคาร ก. กับ นาย ล. และการ 
จดทะเบียนขาย ระหว่าง นาย ล. กับ ร้อยตรี ป.กับผู้ฟูองคดี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๗ จึงเป็นโมฆะ ทําให้การจดทะเบียนขายฝากรวมสิบห้าแปลงมีกําหนดหนึ่งปี 
ระหว่าง ร้อยตรี ป. กับ ผู้ ฟูองคดี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คลาดเคลื่อนไปด้วย 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้เพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและเพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก 
ต่อมาผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟูองคดีตามราคาที่ผู้ฟูองคดีรับซื้อฝาก
ที่ดิน กล่าวคือ ผู้ฟูองคดีรับซื้อฝากที่ดินรวมสิบห้าแปลง ในราคา ๗,๓๗๕,๑๐๔ บาท เฉลี่ย
ราคาไร่ละ ๑๒,๖๕๙ บาท ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ มีเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน เป็นเงิน 
๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท ผู้ฟูองคดีจึงขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดี เป็นเงิน 
๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท หลังจากนั้น ผู้อํานวยการกองนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ได้รับคําขอให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ แต่เมื่อ
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมา ๑๘๐ วัน แล้ว ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟูองคดีจึงมี
หนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทวงถามผลการพิจารณาขอให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แต่ผู้ ฟูองคดีมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ ฟูองคดี เป็นเงิน 
๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่
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วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟูองเป็นเงิน ๖๒๘,๔๙๐.๖๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๓๙๔,๓๖๐.๑๘ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๗๖๕,๘๖๙.๕๐
บาท นับแต่วันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าฤชา  
ธรรมเนียม และค่าดําเนินการฟูองคดีแทนผู้ฟูองคดีด้วย 
  ผู้ถูกฟูองคดีให้การว่า  ตามที่อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๗ เรื่อง เพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและเพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. 
สืบเนื่องมาจากได้มีการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ รวมทั้งได้มีการแก้ไขเนื้อที่
และรูปแผนที่จากเดิมเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑ งาน เป็น ๖๐ ไร่ ๒ งาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
จดทะเบียนประเภทไถ่ถอนจากจํานอง ระหว่าง ธนาคาร ก. กับ นาย ล. จดทะเบียน
ประเภทขาย ระหว่าง นาย ล. กับ ร้อยตรี ป. และจดทะเบียนประเภทขายฝากรวมสิบห้าแปลง
มกีําหนดหนึ่งปี ระหว่าง ร้อยตรี ป. กับ ผู้ฟูองคดี ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
ตามลําดับ ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ไปโดยคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก 
น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวไม่ได้สูญหาย และนาย ล. ผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองใน น.ส. ๓ ก. ไม่ได้
ดําเนินการขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ขอแก้ไขเนื้อที่และรูปแผนที่ รวมทั้งไม่ได้ขอ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผลทําให้ น.ส. ๓ ก. อีกสิบสี่แปลง 
ที่จดทะเบียนขายฝากมีกําหนดหนึ่งปีในคราวเดียวกัน ซึ่งระบุประเภทการจดทะเบียนว่า  
ขายฝากรวมสิบห้าแปลงมีกําหนดหนึ่งปี คลาดเคลื่อนไปด้วย อธิบดีกรมที่ดินได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ 
๑๔๖๔ ฉบับเจ้าของที่ดินไมไ่ดสู้ญหาย และนาย ล. ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ไม่ได้ไปดําเนนิการ
ขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ขอแก้ไขเนื้อที่และรูปแผนที่ และขอจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมแต่อย่างใด ดังนั้น การออกใบแทน น.ส. ๓ ก. การแก้ไขเนื้อที่และรูปแผนที่จึง 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง ระหว่าง ธนาคาร ก.กับ นาย 
ล. และการจดทะเบียนขาย ระหว่าง นาย ล. กับ ร้อยตรี ป. เป็นโมฆะ ทําให้การจดทะเบียน 
ขายฝากรวมสิบห้าแปลงมีกําหนดหนึ่งปี ระหว่าง ร้อยตรี ป. กับ ผู้ฟูองคดี คลาดเคลื่อนไปด้วย 
อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคําสั่งให้เพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและเพิกถอน 
ใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังนี้ ๑. ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ 
โดยให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทไถ่ถอนจากจํานอง ระหว่าง ธนาคาร ก.  
กับ นาย ล. ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียน
ประเภทขาย ระหว่าง นาย ล. กับ ร้อยตรี ป. ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
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ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทขายฝากรวมทั้งสิบห้าแปลงมีกําหนดหนึ่งปี 
ระหว่าง ร้อยตรี ป. กับ ผู้ฟูองคดี ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให้แก้ไข
รูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว โดยให้กลับไปใช้รูปแผนที่และเนื้อที่เดิม๒. ให้
เพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ซึ่งออกให้แก่นาย ล. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๗  ๓. ให้แก้ไขประเภทการจดทะเบียนใน น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๑๔๖๕ เลขที่ ๑๗๗๓ 
เลขที่ ๑๗๗๕ เลขที่ ๑๗๗๖ เลขที่ ๑๗๗๘ เลขที่ ๑๗๘๐ เลขที่ ๑๗๘๒ เลขที่ ๑๗๘๓ 
เลขที่ ๑๗๘๗ เลขที่ ๑๗๙๐ เลขที่ ๑๗๙๕ เลขที่ ๑๗๙๖ เลขที่ ๑๗๙๗ และเลขที่ ๑๗๙๘ 
ในช่องประเภทการจดทะเบียนจากประเภท ขายฝากรวมสิบห้าแปลงมีกําหนดหนึ่งปี เป็น 
ขายฝากรวมสิบสี่แปลงมีกําหนดหนึ่ งปี  และอธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีทราบ ซึ่งผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือเมื่อ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงอธิบดี
กรมที่ดิน อุทธรณ์ว่าคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน 
๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน 
ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟูองคดี โดยอ้างว่าผู้ฟูองคดี
รับซื้อฝากที่ดินรวมสิบห้าแปลง ในราคา ๗,๓๗๕,๑๐๔ บาท เฉลี่ยราคาไร่ละ ๑๒,๖๕๙ บาท 
ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ มีเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน เป็นเงิน ๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท  
จึงขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดี เป็นเงิน ๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท ต่อมา อธิบดี
กรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดี
ทราบว่า รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ชอบแล้ว ให้ยก
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีพร้อมทั้งแจ้งว่าถ้าผู้ฟูองคดีประสงค์จะโต้แย้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์  
ให้ฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบผลการวินิจฉัย
อุทธรณ์สําหรับกรณีขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ถูกฟูองคดีจะได้ดําเนินการให้ผู้ฟูองคดี
ต่อไป  ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มีคําสั่งจังหวัดเลย ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการได้
ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดทางละเมิด ๓ คน คือ 
นาย ป. อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอภูหลวง เป็นผู้แก้รูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๑๔๖๔ จากเดิม ๓๔ ไร่ ๑ งาน เป็น ๖๐ ไร่ ๒ งาน โดยเจ้าของที่ดนิไม่เคยตดิต่อขอให้
ดําเนินการ นาย ว. เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอภูหลวง และนาย อ. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้
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ร่วมกันดําเนินการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ จดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง 
และจดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ ร้อยตรี ป. ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ โดยนาย ล. 
เจ้าของที่ดินไม่รู้เห็นด้วย ทั้งยังมีการจดทะเบียนขายฝากให้ผู้ฟูองคดีในวันเดียวกันด้วย 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ งสามคนได้กระทําไปด้วยความจงใจ ก่อให้ เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย 
และรัฐมีสิทธิที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๕ และ
มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เ ล ย ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ล ง วั น ที่  ๗  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕๔ ๘  ส่ ง สํ า น วนก า ร สอบ สว น ใ ห้ 
ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา และผู้อํานวยการกองนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมที่ดินได้มีหนังสือกรมที่ดิน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาเรื่อง
ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว 
ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบต่อไป  
ผู้ถูกฟูองคดีเห็นว่า ผู้ที่อาจได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว คือ นาย ล. เจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ มิใช่ผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็น 
ผู้รับซื้อฝากที่ดินจาก ร้อยตรี ป. ดังนั้น เมื่ออธิบดีกรมที่ดินได้มีคําสั่งเพิกถอนรายการ  
จดทะเบียน ทําให้ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ที่รับซื้อฝาก  
ผู้ฟูองคดีชอบที่จะเรียกร้องให้ ร้อยตรี ป. ผู้ขายฝากรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟูองคดี 
อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
ซึ่งเป็นวันที่อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือกรมที่ดิน ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งคําสั่ง
อธิบดี ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟูองคดีทราบ หรืออย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมที่ดินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การที่  
ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการฟูองคดีเมื่อพ้นระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ นอกจากนี้คดีนี้ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะ
บุคคล และไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณา
ได้ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากการสอบสวน
ของผู้ถูกฟูองคดีเองว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดี คือ นาย ป. นาย ว. และนาย อ.  
ได้กระทําโดยทุจริต อาศัยช่องทางที่ตนมีตําแหน่งหน้าที่ราชการร่วมกันดําเนินการแก้ไขรูปแผนที่
และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว แล้วจดแจ้ง
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รายการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง ขาย และขายฝากโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากนาย ล. เจ้าของที่ดินที่แท้จริงมิได้ยื่นคําขอหรือรู้เห็นยินยอมแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ซึ่งบุคคลทั่วไปหากมิใช่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว 
หามีช่องทางที่จะทําเช่นนั้นได้ไม่ การกระทําของเจ้าหน้าที่ทั้งสามจึงเป็นการกระทําใน  
การปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย เมื่อผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหาย
จากการรับซื้อฝากที่ดินดังกล่าว จาก ร้อยตรี ป. แต่ต่อมาถูกเพิกถอนการจดทะเบียนขายฝาก
นั้น ความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับย่อมเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ทั้งสาม 
เพราะเหตุว่าผู้ฟูองคดีเชื่อถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ใบแทน น.ส. ๓ ก.) ซึ่งเป็นเอกสารราชการ 
ดังนั้น การกระทําของเจ้าหน้าที่ทั้งสามจึงเป็นละเมิดต่อผู้ฟูองคดีด้วย โดยผู้ถูกฟูองคดี
จะต้องรับผิดต่อผู้ฟูองคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟูองคดีจะพึงได้รับการชดใช้นั้น เห็นว่า ผู้ฟูองคดีรับซื้อฝากที่ดิน
มือเปล่าจํานวนมากถึงสิบห้าแปลง จํานวนเนื้อที่รวมกันถึง ๕๐๐ ไร่เศษ แม้กฎหมาย 
จะมิได้กําหนดไว้โดยตรงให้ผู้ฟูองคดีต้องมีหน้าที่ตรวจสอบที่ดินที่รับซื้อฝากเสียก่อน  
แต่ธรรมดาของวิญญูชนที่รับซื้อฝากที่ดินมือเปล่าจํานวนมากถึงเพียงนั้น ย่อมต้องใช้ความ
ระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว โดยเฉพาะเป็นที่ประจักษ์ว่า ร้อยตรี ป. 
มิได้มีสิทธิครอบครองในที่ดินเหล่านั้นมาก่อน แต่เป็นไปในลักษณะของการกว้านซื้อที่ดิน
จากชาวบ้านมาขายฝากกับผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงควรใช้ความระมัดระวังตรวจสอบ  
การครอบครองที่ดินเสียก่อน ในส่วนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ก็มีการแก้ไขเนื้อที่จาก
เดิม ๓๔ ไร่ ๑ งาน เป็น ๖๐ ไร่ ๒ งาน ประกอบกับมีผู้ที่ตอ้งรับผิดชอบต่อผู้ฟูองคดีด้วยอีกโสด
หนึ่ง ได้แก่ ร้อยตรี ป. การที่จะกําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสิ้นจึงไม่เป็นธรรม เมื่อรับฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ฟูองคดีได้รับเกิดจาก 
ความประมาทเลินเล่อของผู้ฟูองคดีอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเช่นนี้ อาศัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับ
มาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเท่ากับราคาขายฝากเฉลี่ยไร่ละ ๑๒,๖๕๙ บาท ตามที่ผู้ฟูองคดี 
ขอมาในคําฟูอง แต่ให้คิดคํานวณตามเนื้อที่ที่แท้จริง คือ ๓๔ ไร่ ๑ งาน เป็นเงิน 
๔๓๓,๕๗๐.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจํานวนดังกล่าว 
นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อันเป็นวันที่อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งเพิกถอนรายการ 
จดทะเบียนขายฝากที่ดินแปลงพิพาท ทั้งนี้ จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีจะชําระเสร็จ ที่ผู้ถูกฟูองคดี
อ้างว่า ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีแล้วนั้น เห็นว่า มาตรา ๑๑ แห่ง 
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พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้สิทธิแก่ผู้ฟูองคดีที่จะยื่นคําขอ
ต่อผู้ถูกฟูองคดีให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ 
โดยยังไม่จําต้องฟูองคดีต่อศาล ดังนั้น หากผู้ฟูองคดีได้ยื่นคําขอต่อผู้ถูกฟูองคดีภายใน
ระยะเวลาการใช้สิทธเิรียกร้อง แต่ผู้ถูกฟูองคดีมิได้พิจารณาคําขอของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และ 
ผู้ฟูองคดีประสงค์จะนําคดีขึ้นฟูองร้องต่อศาลโดยไม่รอผลการพิจารณาวินิจฉัยอีกต่อไป เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงเห็นสมควรถือเอาวันที่พ้นกําหนดเวลา ๑๘๐ วันดังกล่าว 
เป็นวันที่ผู้ ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เมื่อผู้ ฟูองคดีได้ยื่นคําขอลงวันที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ถูกฟูองคดีได้รับ 
คําขอดังกล่าวไวพิ้จารณาในวันเดียวกนันั้นเอง ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีต้องพิจารณาคําขอของผู้ฟูองคดี
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงต้องถือเอาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็น
วันที่ผู้ ฟูองคดีรู้ เหตุแห่งการฟูองคดี การที่ผู้ ฟูองคดียื่นคําฟูองต่อศาลเมื่อวันที่  ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ย่อมเป็นการยื่นฟูองภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ พิพากษาให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าสินไหมทดแทนจํานวน ๔๓๓,๕๗๐.๗๕ บาท แก่ผู้ฟูองคดี พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จนกว่าจะชําระเสร็จ ทั้งนี้
ให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
แก่ผู้ฟูองคดีตามส่วนของการชนะคดี 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีรับซื้อ
ฝากที่ดินมือเปล่าจํานวนมากถึงสิบห้าแปลง  จํานวนเนื้อที่รวมกันถึง ๕๐๐ ไร่ โดยไม่
ตรวจสอบก่อน และผู้ฟูองคดีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก ร้อยตรี ป. ผู้ขายฝากได้อีก
ทางหนึ่ง จึงพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีเท่ากับราคาขายฝากเฉลี่ยไร่ละ 

๑๒ ,๖๕๙  บาท  โดยให้คิดคํานวณตามเนื้อที่ที่แท้จริง  คือ  ๓๔  ไร่  ๑  งาน  เป็นเงิน 

๔๓๓,๕๗๐.๗๕ บาท นั้น ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ฟูองคดีรับซื้อฝากที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๑๔๖๔ จาก ร้อยตรี ป. ตามเนื้อที่ที่ปรากฏใน น.ส. ๓ ก. ซึ่งระบุเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน  

เพราะผู้ฟูองคดีเชื่อถือจํานวนเนื้อที่ที่ปรากฏใน  น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และผู้ฟูองคดีได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ทั้งสามของผู้ถูกฟูองคดีร่วมกันออกใบแทน  

น.ส. ๓ ก. และจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี 
ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟูองคดีเต็มจํานวน  ส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งสาม
จะต้องรับผิดเพียงใด ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องไปใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดี
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กันเอง อีกทั้ง ยังไม่แน่ชัดว่า ร้อยตรี ป. ผู้ขายฝากต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายด้วยหรือไม่  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน  ๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท 

สําหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันที่ ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ อันเป็นวันที่มีคําสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายฝากจนกว่า
จะชําระเสร็จนั้น ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีได้ออกใบแทน  น.ส. ๓ ก.  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ และผู้ฟูองคดีได้รับซื้อฝาก
ที่ดินดังกล่าวในวันเดียวกัน วันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีกระทําละเมิดต่อผู้ฟูองคดี 
จึงต้องนับแตว่ันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗  มิใช่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งถือว่าเป็นวนัที่
ผู้ฟูองคดีเพ่ิงรู้ถึงการกระทําละเมิด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น  เป็นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดี 
เป็นเงิน ๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ กับทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลที่ 
ผู้ฟูองคดีต้องชําระทั้งสองศาล 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การออกใบแทน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๑๔๖๔ และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดี 
รับซื้อฝากที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ จากร้อยตรี ป. ซึ่งได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ใน น.ส. ๓ ก. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดี
จึงไม่มีอํานาจฟูองผู้ถูกฟูองคดีให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส่วนการที่นาย ป. นาย ว. 
และนาย อ. อาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการรว่มกนักระทําการทุจริต โดยออกใบแทน น.ส. ๓ 
ก. เลขที่ ๑๔๖๔ แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แล้วจดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง 
ขาย และขายฝากให้แก่ผู้ฟูองคดีนั้น ถือเป็นการกระทําเฉพาะตัว มิใช่เป็นการกระทําใน
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้ฟูองคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟูองเจ้าหน้าที่ทั้งสามให้รับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายได้โดยตรง จะฟูองผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่หากผู้ถูกฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีเห็นว่าที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจํานวน ๔๓๓,๕๗๐.๗๕ บาท นั้น เป็นการพิพากษามากเกินสมควร เนื่องจาก  
ร้อยตรี ป. ผู้ขายฝากที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ให้แก่ผู้ฟูองคดีควรจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนมากกว่าผู้ถูกฟูองคดี และที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟูองคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
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จนกว่าจะชําระเสร็จนั้น เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟูอง จึงไม่ชอบ 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษายกฟูอง 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า เมื่อวันที่  ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๗ ผู้ฟูองคดีได้รับซื้อฝากที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ เนื้อที่ ๖๐ ไร่  
๒ งาน กับที่ดินแปลงอื่นรวมสิบห้าแปลงมีกําหนดหนึ่งปี จากร้อยตรี ป. ในราคา 
๗,๓๗๕,๑๐๔ บาท เมื่อครบกําหนดเวลาไถ่ถอน ผู้ขายมิได้ไถ่ถอนที่ดินที่ขายฝากทั้งสิบห้าแปลงคืน 
สิทธิในที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นของผู้ฟูองคดี แต่ต่อมา อธิบดีกรมที่ดินได้มีคําสั่ง อธิบดี 
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้เพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและเพิกถอนใบแทน 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๔ ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือนร้อนเสียหาย ต่อมา 
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ผู้ฟูองคดีตามราคาที่ผู้ฟูองคดีรับซื้อฝากที่ดิน 
หลังจากนั้นผู้อํานวยการกองนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ได้รับคําขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ แต่เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยมา ๑๘๐ วัน แล้ว ยังไม่ได้ 
รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทวงถาม 
ผลการพิจารณา แต่ผู้ฟูองคดีมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน 
๗๖๕,๘๖๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีเปน็
ส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่ง 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่การออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการเพิกถอนหรือแก้ไขการ
ออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นการเตรียมการ
และดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําสั่งทางปกครองและการออกคําสั่งทางปกครอง คดีนี้จึงเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันเกิดจากใช้อํานาจตามกฎหมาย อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตามกรณีมีปัญหาต้อง
พิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟูองคดีฟูองคดีภายในระยะเวลาการฟูองคดีหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุด
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โดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีผู้เสียหายจาก
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
แต่มิได้รับแจ้งการวินิจฉัยนั้น โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรค 
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและ 
ขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไป โดยรัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เมื่อกฎหมายกําหนดระยะเวลาให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาคําขอไว้ชัดเจน หากพ้นกําหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐออกใบรับคําขอแล้วผู้ขอไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย และไม่ได้รับแจ้ง  
การขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอดังกล่าวออกไป ถือว่าหน่วยงานของรัฐมีคําวินิจฉัย
ปฏิเสธคําขอโดยปริยาย ผู้เสียหายย่อมรู้เหตุแห่งการฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐออกใบรับคําขอ หากผู้เสียหายประสงค์จะฟูองคดีต่อ
ศาลขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะต้องใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกําหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐออกใบรับคําขอ อนึ่ง หากศาลวินิจฉัยให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟูอง
คดีได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานของ
รัฐออกใบรับคําขอทั้งที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลมิได้อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาคําขอ ก็จะทําให้การใช้สิทธิฟูองคดีของผู้เสียหายล่าช้าออกไป และจะ
ทําให้บทกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอไม่มีสภาพ
บังคับ อีกทั้งเท่ากับว่าศาลปกครองใช้อํานาจในการขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอแทน
รัฐมนตรี อันเป็นการก้าวล่วงอํานาจของฝุายบริหาร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ 
ผู้ฟูองคดีได้มีหนงัสือลงวนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ และผู้อํานวยการกองนติกิาร ปฏิบัติราชการแทนอธบิดกีรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟูองคดีว่าได้รับคําขอของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณาแล้วในวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว คือ ภายในวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟูองคดีมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบ ทั้งไม่ปรากฏว่า
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มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปอีกแต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟูองคดี  
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่  
ผู้ถูกฟูองคดีออกใบรับคําขอของผู้ฟูองคดี กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘  
เมื่อผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็น 
การยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟูอง
คดีนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝุายใดยกขึ้นว่า
กล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดก็มีอํานาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อได้วินิจฉัยว่าการฟูองคดีนี้เป็นการฟูอง
คดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว จึงไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีก ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินค่าสินไหมทดแทนจํานวน ๔๓๓,๕๗๐.๗๕ 
บาท แก่ผู้ฟูองคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
จนกว่าจะชําระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับ
ทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟูองคดีตามส่วนของการชนะคดี จึงไม่ชอบ ศาลปกครอง
สูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 

  พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูอง และให้
คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดี 
  องคค์ณะ  นายสุชาต ิ มงคลเลิศลพ  นายไพบูลย์  เสียงก้อง  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  นายวิเชียร  ศรวีรเพชร  ที่ ๑           ผู้ฟูองคด ี
  นางอําพร  โพธิ์สุข  ที ่๒ 
  นางสาววราภรณ ์ โพธิ์สุข  ที่ ๓ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ที ่๑ 
  กรมชลประทาน  ที่ ๒ 
  อธิบดีกรมชลประทาน  ที่ ๓                                       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๙ 
        วรรคสอง) 
   พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
        และมาตรา ๒๖ วรรคสาม) 

  เมื่อภรรยาของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ท าหนังสือสละที่ดินด้านทิศใต้ให้
ส านักงานทางหลวงชนบทเพ่ือสร้างถนนสายลูกพระดาบส – ม.ราชภัฏ – เทพารักษ์ 
ก่อน พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนมีผลใช้บังคับ และต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงให้มีสภาพเป็นถนนดินลูกรังสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินรถยนต์เข้าออกได้ โดย
กรมทางหลวงเริ่มด าเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่รถยนต์
สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าออกได้ในช่วงเวลาเดียวกับที่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงเป็นที่ดินที่มีทางออกสู่
สาธารณะซึ่งมีสภาพดีกว่าที่ดินหน่วยที่ ๓ คือ ที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์หรือ
คลองชลประทานซึ่งคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ก าหนดให้ตารางวาละ 
๒,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับที่ดินในหน่วยที่ ๒ เป็นที่ดินติดทางเอกชน 
(บนคันดิน) รถยนต์เข้าออกได้มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท 
หรือไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อถนนสายลูกพระดาบส – ม.ราชภัฏ – เทพารักษ์ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟูองคดีทั้งสามสามารถใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกได้สะดวก 
แม้ว่าขณะเวนคืนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามน้ัน ถนนดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
แต่มีโครงการก่อสร้างที่ชัดเจน จึงรับฟังได้ว่า สภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาท  
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ย่อมดีกว่าที่ดินในหน่วยที่ ๒ แต่ที่ดินของผู้ฟูองคดีไม่ใช่ที่ดินที่มีสภาพและที่ตั้งตาม
หน่วยที่ ๑ ซึ่งเป็นที่ดินติดถนนซอยที่ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง และมีราคา
ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาจากสภาพและ
ที่ตั้งของที่ดิน ควรก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามในอัตราระหว่าง
ที่ดินหน่วยที่ ๑ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท และที่ดินหน่วยที่ ๒ ซึ่งมีราคา
ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท โดยควรก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
ที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นฯ ก าหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท จึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเน้ือที่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนท่ีดินเพ่ิมจากที่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นฯ ก าหนดให้เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท แต่เมื่อในระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ฟูองคดีทั้งสาม
โดยให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินอีกตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท 
และผู้ฟูองคดีทั้งสามได้รับเงินค่าทดแทนท่ีดินที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจ านวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงิน
ฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้น นับแต่วันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๑๖๕.๔๒ บาท ศาลจึงไม่ต้องมีค าบังคับ
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ช าระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ตามค าพิพากษาอีก  

   
  ผู้ฟูองคดีทั้งสามฟูองว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม 
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑๗ ตําบลบางปลา (บางลาว) อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) 
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่จํานวน ๒๖ ไร่ ๒๐ ตารางวา ต่อมาได้มี พ.ร.ฎ. กําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลบางโฉลง ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี และตําบล
บางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําตามโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบนิสุวรรณภูมิ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าหน้าที่
เวนคืนได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าทําการสํารวจเพ่ือทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในแนวเขตเวนคืน จํานวน ๓ งาน ๑๕ 
ตารางวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโดยใช้
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หลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกําหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพ่ือการ
ชลประทาน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีมติไว้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
โดยได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามในราคาไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาเป็นเงิน ๑๐,๗๙๐.๘๐ บาท รวม
เป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๖๔๐,๗๙๐.๘๐ บาท ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนดังกล่าว
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยขอเงินเพ่ิมค่าทดแทนที่ดินอีก ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท และขอเงิน 
ค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มอกี ๒๘๙,๒๐๙.๒๐ บาท รวมเป็นเงินคา่ทดแทนที่ขอเพิ่มทั้งสิ้น 
๒,๘๐๙,๒๐๙.๒๐ บาท แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีทั้งสามเห็นว่า 
การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น  
ยังไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม จึงยื่นฟูองคดีต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามร่วมกันหรือ
แทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามเพ่ิมอีกเป็นเงิน ๒,๘๐๙,๒๐๙.๒๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
จนถึงวันฟูอง จํานวน ๒๕๘,๖๘๑.๓๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๗,๘๙๐.๕๕ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๒,๘๐๙,๒๐๙.๒๐ บาท  
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามให้การว่า คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ  
ได้กําหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑๗ 
ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ราคาไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทน
ที่ดิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลา ๑ บ่อ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๐.๘๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๗๙๐.๘๐ บาท ต่อมาผู้ฟูองคดีทั้งสามได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีมติกําหนดเงินค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นจากราคาที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดไว้อีกตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ส่วนที่อุทธรณ์ค่าทดแทน 
ค่ารื้อย้ายฯ เช่น บ่อเลี้ยงปลา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ มีมติยืนตามเงิน 
ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้ เนื่องจากไม่มีการโต้แย้ง
รายละเอียดหรือวิธีการคิดคํานวณว่าการกําหนดราคาอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือ
หลักเกณฑ์การประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสาม ขณะที่
ดําเนินการสํารวจปรากฏวา่ไม่มีดา้นใดด้านหนึ่งติดถนนสาธารณะ แต่ติดกับคลอง ๖ ซึ่งอยู่
ในหลักเกณฑ์หน่วยที่ ๓ เป็นที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์ กําหนดราคาตารางวาละ 
๒,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินของนาง ป. อยู่ติดกับถนนสาธารณะ
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สายลูกพระดาบส อยู่ในหลักเกณฑ์หน่วยที่ ๑ ซึ่งกําหนดไว้ราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท 
หรือไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ดังนั้น เงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงไม่เท่ากับ
เงินค่าทดแทนของนาง ป. เนื่องจากสภาพที่ดินอยู่ในหน่วยที่ดินที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจ
นํามาเปรียบเทียบกันได้ ส่วนเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลานั้น ไม่มีข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานใดบ่งชี้ว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับผลประโยชน์จากรายได้ดังกล่าวจริง และไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายใดที่ผู้ฟูองคดทีั้งสามจะเรียกร้องเงินค่าทดแทนดังกล่าวได้ ประกอบกับ
เป็นจํานวนเงินที่สูงเกินความเป็นจริงที่จะเรียกร้อง อีกทั้งผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามต้องรับผิด 
เพียงดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
ในจํานวนที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา  
๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เท่านั้น 
เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดในหนี้เงินตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ 
กําหนดให้เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า เมื่อที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในหน่วยที่ ๓ เป็น
ที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์หรือคลองชลประทาน ราคาตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท 
หรือไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืน ๓ งาน ๑๕ ตารางวา เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท  
เงินค่าทดแทนบอ่เลี้ยงปลาเป็นเงิน ๑๐,๗๙๐.๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๗๙๐.๘๐ บาท 
แต่ในขณะที่มี พ.ร.ฎ. เวนคืน สภาพที่ดินแปลงพิพาท มิได้มีลักษณะดังที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้ เนื่องจากผู้ฟูองคดีที่ ๑ โดยนาง ว. ภรรยาได้สละที่ดิน
ด้านทิศใต้บางส่วน ให้แก่สํานักงานทางหลวงชนบท เพ่ือให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้มีสภาพเป็นถนนสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินรถเข้าออกได้ ที่ดิน
แปลงพิพาทจึงเป็นที่ดินที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ มีสภาพและลักษณะของทําเลดีกว่า
ที่ดินในหนว่ยที่ ๓ แต่ช่วงเวลาดังกล่าว ทางราชการยังมิได้มีการก่อสร้างถนนสายลูกพระดาบส 
ที่ดินแปลงพิพาทจึงไม่มีสภาพเป็นที่ดินติดถนน ซอยที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการ
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นลักษณะทําเลของที่ดินอยู่ในหน่วยที่ ๑ มีราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท 
หรือไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินในหน่วยที่ ๒ จะเห็นได้ว่า ที่ดิน
แปลงพิพาทมีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ดีกว่าที่ดินในหน่วยที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ดินติด
ทางเอกชน (บนคันดิน) รถยนต์เข้าออกได้ มีราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท หรือไร่ละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามมีสภาพและที่ตั้งดีกว่าที่ดินหน่วยที่ ๒ 
ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงควรมีราคาสูงกว่าที่ดินในหน่วยที่ ๒ จึงเห็นควรให้ผู้ฟูองคดี
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ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมจากตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท 
หรือเพ่ิมขึ้นอีกตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่เพ่ิมขึ้นเป็นเงินจํานวน 
๓๑๕,๐๐๐ บาท และเมื่อสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามทั้งสามด้านติดลําราง
สาธารณประโยชน์ มีเพียงด้านทิศใต้ที่อุทิศที่ดินบางส่วนให้แก่สํานักงานทางหลวงชนบท 
ซึ่งมีการพัฒนาเป็นทางสาธารณะภายหลังมีพระราชกฤษฏีกาเวนคืนแล้ว ส่วนที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑  
อ้างว่าคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาให้ต่ํากว่า
ความเป็นจริง นั้น เมื่อผู้ฟูองคดีที่ ๑ มิได้แสดงพยานหลักฐานใดให้เห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
กําหนดเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้เป็นเงิน 
๑๐,๗๙๐.๘๐ บาท ให้ต่ํากว่าความเป็นจริงอย่างไร ซึ่งแตกต่างจากวิธีการคํานวณของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ใช้บัญชีมาตรฐานราคาค่ารื้อย้ายของทางราชการ ของคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้บัญชีค่ ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือนและ 
สิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามรายละเอียดปรับปรุงบัญชีมาตรฐานราคาค่ารื้อย้าย 
ปี ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นบัญชีที่กําหนดรายละเอียดของราคาค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงของ  
ทางราชการที่มีเกณฑ์การคํานวณชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ ส่วนค่าขาดรายได้จากการ
จําหน่ายปลานั้น ก็เป็นเพียงการคาดคะเนถึงรายได้ในอนาคตเท่านั้น มิใช่ความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึ้นจริง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามมีสิทธิได้รับไปฝากไว้
ที่ธนาคารออมสินเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย 
ในจํานวนเงนิที่เพ่ิมขึน้ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน
ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลานับแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ 
อันเป็นวันวางเงินค่าทดแทนเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มิใช่นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามไปรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน  ส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
เป็นเพียงรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
มีอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ไม่พอใจในราคา
ของอสังหาริมทรัพย์หรือจํานวนเงินค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ 
กําหนดให้ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงไม่ต้องร่วมกบัผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๓ ชําระเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นพร้อม
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม พิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จ่ายเงิน
ค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินจํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนด 
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ในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม โดยชําระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า เมื่อที่ดินแปลงพิพาท 
ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งติดถนนสาธารณะ เพียงแต่ติดกับคลอง ๖ ที่ดินแปลงพิพาทจึงอยู่ใน
หลักเกณฑ์หน่วยที่ ๓ คือ เป็นที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งกําหนดราคาไว้ตารางวาละ 
๒,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึงแม้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จะได้สละที่ดินบางส่วนให้แก่
สํานักงานทางหลวงชนบทเพ่ือให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ แต่การสร้างถนนก็ยังไม่แล้วเสร็จ
ในทันที จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ 
แม้ว่ารถยนต์จะเข้าออกได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก ประกอบกับถนน
ดังกล่าวได้สร้างภายหลังจากที่มีประกาศ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งในการกําหนดเงินค่าทดแทน คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ 
จะพิจารณาในขณะที่ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะต้องเวนคืนมีผลใช้บังคับ  
และเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินในหน่วยที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ดินติดทางเอกชน (บนคันดิน) รถยนต์
เข้าออกได้อย่างสะดวกกว่าที่ดินแปลงพิพาท  ที่ดินในหน่วยที่ ๒ จึงมีสภาพและทําเล 
ที่ดีกว่าที่ดินหน่วยที่ ๓ โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณามาตรา  
๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือกําหนด 
ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม  ดังนั้น การกําหนดเงินค่าทดแทนของผู้ถูกฟูองคดีจึง
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมต่อผู้ฟูองคดีทั้งสามและสังคมแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟูองผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อภรรยาของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําหนังสือ
สละที่ดินด้านทิศใต้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ให้สํานักงานทางหลวงชนบทเพ่ือ
สร้างถนนสายลูกพระดาบส – ม. ราชภัฎ – เทพารักษ์ เพ่ือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ก่อน พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มีผลใช้บังคับ และต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงให้มีสภาพเป็นถนนดนิลูกรังสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินรถยนตเ์ข้าออกได้ โดยกรม
ทางหลวงชนบทเริ่มดําเนินการก่อสร้างถนนสายลูกพระดาบส – ม.ราชภัฎ – เทพารักษ์ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยเส้นทางดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ แต่รถยนต์สามารถใช้
เป็นเส้นทางเข้าออกได้ ในช่วงเวลาเดียวกับที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ 
กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสาม ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงเป็นที่ดินที่มี
ทางออกสู่สาธารณะซึ่งมีสภาพดีกว่าที่ดินหน่วยที่ ๓ ที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์หรือ
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คลองชลประทานซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้ตารางวาละ ๒,๐๐๐ 
บาท หรือไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับที่ดินในหน่วยที่ ๒ เป็นที่ดินติดทางเอกชน (บน
คันดิน) รถยนต์เข้าออกได้มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท หรือไร่ละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อถนนสายลูกพระดาบส – ม.ราชภัฏ – เทพารักษ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามสามารถใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกได้สะดวก แม้ว่าขณะเวนคืน
ที่ดินของผู้ฟูองคดีทั้งสามนั้น ถนนดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีโครงการก่อสร้าง 
ที่ชัดเจน จึงรับฟังได้ว่า สภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาทย่อมดีกว่าที่ดินในหน่วยที่ ๒ 
แต่ที่ดินของผู้ฟูองคดีไม่ใช่ที่ดนิที่มสีภาพและที่ตั้งตามหนว่ยที่ ๑ ซึ่งเป็นที่ดินติดถนนซอยที่
ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง และมีราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาจากสภาพและที่ตั้งของที่ดินแล้ว ควรกําหนดเงินค่า
ทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามในอัตราระหว่างที่ดินหน่วยที่ ๑ ซึ่งมีราคาตารางวาละ 
๔,๐๐๐ บาท และที่ดินหน่วยที่ ๒ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท โดยควรกําหนดเงินค่า
ทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามตารางวาละ 
๒,๐๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๔๙  
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑  
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเนื้อ
ที่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมจากที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นเงิน
จํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  สําหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามมีสิทธิได้รับนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นําเงินค่าทดแทนที่ดินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น 
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินนับแต่วันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่อัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งสามแต่
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลา
แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งคลาดเคลื่อนแม้จะไม่มี
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คู่กรณีฝุายใดอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง 
แต่เมื่อในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัย
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ฟูองคดีทั้งสามโดยให้เพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินอีกตารางวาละ 
๑,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท และผู้ฟูองคดีทั้งสามได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน
ที่เพ่ิมขึ้นเป็นเงินจํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๑๖๕.๔๒ 
บาท ศาลจึงไม่ต้องมีคาํบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ชําระเงินค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสามตามคําพิพากษาอีก  
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพ่ิมเป็นเงินจํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามที่
ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ แต่โดยที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามได้รับเงิน 
ค่าทดแทนเพ่ิมพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แล้ว จึงไม่ต้องมีคําบังคับอีก 
  องค์คณะ  นายสมรรถชยั วิศาลาภรณ์  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ. ๖๑๗/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ่) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                 ผู้ฟูองคดี 

  นางสาวอัจฉริยา นันที ที่ ๑  
  นางอรพินท์ นันที ท่ี ๒                                             ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ม. ๖๙๘)  
   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ม. ๗๘)  

  มติคณะรัฐมนตรีที่ให้เ พ่ิมข้อผูกพันส าหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทาง เป็นเพียงการก าหนดระเบียบแบบแผน 
ในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเท่าน้ัน  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
เพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางก็ต่อเมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้น ามติคณะรัฐมนตรี
น้ันไปก าหนดเป็นข้อผูกพันเพ่ิมในสัญญาแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาที่พิพาท
ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีข้อผูกพันต้องชดใช้ทุนเป็นเงินจ านวนสามเท่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจน าข้อผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน
มาบังคับใช้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงต้องบังคับตามข้อตกลงในสัญญาข้อ ๕ ดังน้ัน  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญา จึงต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่รับไประหว่างศึกษา
และเบี้ยปรับอีกจ านวนหน่ึงเท่าให้แก่ผู้ฟูองคดีตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕  
ของสัญญาที่พิพาท  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ คงเหลือระยะเวลาชดใช้ทุน
จ านวน ๓๓๖ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจ านวน ๑๑๐,๗๑๓.๒๒ บาท 
พร้อมเบี้ยปรับเป็นเงินจ านวน ๑๑๐,๗๑๓.๒๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๒๒๑,๔๒๖.๔๔ บาท 
การที่จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ชดใช้เงินจ านวน ๓๔๘,๗๔๖.๖๖ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้น าเงินจ านวน ๒๒๑,๔๒๖.๕๐ บาท ไปช าระให้แก่ผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือทวงถามของผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่า
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ช าระหน้ีให้แก่ผู้ฟูองคดีครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดีอีกและเมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ช าระหน้ีครบถ้วนแล้ว
อันเป็นเหตุให้หน้ีระงับสิ้นไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
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ตามสัญญาค้ าประกัน ตามมาตรา ๖๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี  
 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตําแหน่งนายแพทย์ ระดับ ๕ สังกัด
โรงพยาบาลกงไกรลาศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ สัญญาเลขที่ ๔/๔๓ ให้ไว้แก่ผู้ฟูองคดี เพ่ือศึกษาอบรมแพทย์
ประจําบ้าน สาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มีกําหนดเวลา ๓ ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัตริาชการใน
สังกัดผู้ฟูองคดีรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้ในการศึกษา  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ลาศึกษาตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๓ ปี ๑ วัน และรับเงินไป
เป็นจํานวน ๓๖๑,๑๓๖ บาท ซึ่งตามสัญญาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเวลาที่ใช้ในการศึกษาเป็นเวลา ๓ ปี ๑ วัน หรือ ๑,๐๙๖ วัน แต่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มาปฏิบัติราชการชดใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๘ เป็นเวลา ๗๖๐ วัน แล้วได้ลาออกจากราชการ เมื่อหักเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ดังกล่าวแล้ว
คงเหลือเวลาที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีกเป็นเวลา ๓๓๖ วัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงเป็นผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินรวมกับเบี้ยปรับอีกสามเท่า และดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
ของเงินเดอืนที่ได้รบัไประหวา่งลาศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเมื่อหักจาก
ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปบ้างแล้วคงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืน
จํานวน ๓๔๘,๗๔๖.๖๖ บาท ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ําประกันต้องร่วมรับผิดชดใช้เงิน
จํานวนดังกล่าวด้วย  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันหรือ
แทนกันชดใช้เงินจํานวน ๑๓๑,๒๙๖.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ของต้นเงิน ๑๒๗,๓๒๐.๑๖ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นให้ 
แก่ผู้ฟูองคดีและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟูองคดีด้วย  
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้การว่า  ตามสัญญาข้อ ๒ มีความมุ่งหมายเพียง
เพ่ือให้สิทธิผู้ฟูองคดีดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หากฝุาฝืนสัญญาข้อนี้ในระหว่าง
ที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งในระหว่างนั้นและต่อมาภายหลังระหว่างปฏิบัติราชการ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันอดทน และซื่อสัตย์สุจริต
ตลอดมา โดยไม่ได้กระทําการใดที่ฝุาฝืนต่อข้อสัญญานี้และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  
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การลาออกจากราชการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบราชการ
และได้รับการอนุมัติโดยถูกต้องจากตัวแทนผู้ฟูองคดี สัญญาในข้อ ๒ ดังกล่าว จึงไม่อาจ 
มีผลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๕ ที่ตกลงกันให้ปรับหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้คืน นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะเนื้อความในสัญญาข้อ ๒ แล้ว ก็ไม่ได้ 
ระบุว่าผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ต้องปฏิบัติตามมตคิณะรฐัมนตรี การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟูองคดีไม่ได้
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีจึงไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ในข้อ ๑๗ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ซึ่งได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษา
อบรมภายในประเทศก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับต่อไปได้  ดังนั้น เมื่อระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ และในข้อ ๒ ของระเบียบระบุว่า ให้ใช้ระเบียบนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่สัญญาระหว่างผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทํากันเมื่อวันที่  
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ก่อนวันที่ระเบียบฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับถึง ๘ เดือนเศษ ระเบียบ
ดังกล่าวย่อมไม่อาจใช้บังคับแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  ขณะที่ทําสัญญาพิพาทนั้น ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศกึษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ยังไม่มีผลบังคับใช้  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจนําเอามตคิณะรัฐมนตรีและระเบยีบกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว มาใช้บังคับกับผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ให้ต้องรับผิดชดใช้เบี้ยปรับเป็นจํานวน
สามเท่าได้ อีกทั้ง สัญญาพิพาทยังมิได้มีการแก้ไข ยกเลิกเพิกถอนโดยคู่สัญญาทั้งสองฝุาย  
จึงต้องถือตามเนื้อความเดมิของสัญญา ตามมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การที่ผู้ฟูองคดีใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้เบี้ยปรับเป็นจํานวนสามเท่า จึงเป็น
การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ผู้ฟูองคดีมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองชดใช้เบี้ยปรับได้  
เพียงหนึ่งเท่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟูองคดีเพียงจํานวน 
๒๒๑,๔๒๖.๔๕ บาท เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ นําเงินจํานวน ๒๒๑,๔๒๖.๕๐ บาท 
มาชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
ในหนังสือทวงถามของผู้ฟูองคดี จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ฟูองคดีครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาํหนดและถือว่าหนีร้ะหว่างผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๑ กับผู้ฟูองคดีเป็นอันระงับสิ้นไป 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้หลุดพ้นจากความรับผิดแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะ 
ผู้ค้ําประกันย่อมต้องหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาค้ําประกันด้วย ตามมาตรา ๖๙๘ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟูอง  
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  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์วา่  ตามสัญญาพิพาทที่ผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๑ ได้ทําไว้กับผู้ฟูองคดี
มีข้อกําหนดในข้อ ๒ วรรคแรกว่า ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการ  
หรือคําสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษา ที่ผู้ให้สัญญาศึกษาตลอดจน
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาขา้ราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตามคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา
และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ในวันทําสัญญา
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสั่งดังกล่าวนั้นเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบบันี ้ ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันและ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่ าด้วยการให้ข้าราชการ 
ลาไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ โดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้
อยู่ในวันทําสัญญาอันถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพิพาท และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิด
ต่อผู้ฟูองคดีด้วยในฐานะผู้ค้ําประกัน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชดใช้เงินให้แก่  
ผู้ฟูองคดีตามคําฟูองด้วย  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ สัญญาเลขที่ ๔/๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ให้ไว้แก่ผู้ฟูองคดี
เพ่ือไปศึกษาอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นเวลา
จํานวน ๑,๐๙๖ วัน ภายหลังสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
เป็นเวลาจํานวน ๗๖๐ วัน โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการและได้รับอนุญาต 
ให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วนัที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อหักเวลาที่ปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนดั งกล่ าวแล้ว คงเหลือเวลาที่ ผู้ ถู กฟูองคดีที่  ๑ จะต้องชดใช้ทุนอีกเป็นเวลา 
จํานวน ๓๓๖ วัน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กระทําผิดสัญญาโดยปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
ไม่ครบกําหนดตามสัญญา และผู้ฟูองคดมีีสิทธเิรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รับผิดชดใช้เงินเดือน 
เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในระหว่างศึกษาคืนพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้
คืนได้ตามข้อ ๕ ของสัญญาพิพาทดังกล่าว แต่การที่ผู้ฟูองคดีจะใช้สิทธิเรียกร้องโดยอ้างข้อ ๒ 
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ของสัญญา ที่กําหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตไปศึกษาเพ่ิมเติม ผู้ให้สัญญา
จะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการ ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว 
ในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๒๗ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดว่า ผู้ฟูองคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับสามเท่า ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
จึงต้องชดใช้ค่าปรับสามเท่า นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
ตามมาตรา ๗๘ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรี
จะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗  
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๓๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๘ 
อนุมัติตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เสนอให้เพ่ิม  
ข้อผูกพัน สําหรับผู้ที่เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในโควตาของ
ส่วนราชการต่างๆ สําหรับ ๓ สาขา คือ สาขาจักษุวิทยา สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
และสาขาตจวิทยา หากไม่ยอมปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ให้ชดใช้ทุนเป็นเงินสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่าง
ฝึกอบรม บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมดและรวมทั้งเงินที่ต้องใช้ทุน
ตามสัญญาการเป็นนกัศกึษาเพื่อศกึษาวชิาแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา
แพทย์ทุกคนที่เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่มติคณะรัฐมนตรีที่
ให้เพิ่มข้อผูกพันสําหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทาง 
เป็นเพียงการกาํหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัตเิท่านั้น มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวจะมีผลบังคบัใช้กบัผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางก็ต่อเมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
ได้นํามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปกําหนดเป็นข้อผูกพันเพ่ิมในสัญญาแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
สัญญาที่พิพาทระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่มีข้อผูกพันต้องชดใช้ทุนเป็นเงิน
จํานวนสามเท่าตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจนําข้อผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น
มาบังคับใช้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กรณีจึงต้องบังคับตามข้อตกลงในสัญญาข้อ ๕ ดังนั้น  
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ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญา จึงต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่รับไประหว่างศึกษาและ
เบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่งเท่าให้แก่ผู้ฟูองคดีตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญา 
ที่พิพาท  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ คงเหลือระยะเวลาชดใช้ทุนจํานวน ๓๓๖ วัน 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจํานวน ๑๑๐,๗๑๓.๒๒ บาท พร้อมเบี้ยปรับเป็น
เงินจํานวน ๑๑๐,๗๑๓.๒๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๒๒๑,๔๒๖.๔๔ บาท การที่
จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ทวงถามให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน
จํานวน ๓๔๘,๗๔๖.๖๖ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวและ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้นําเงินจํานวน ๒๒๑,๔๒๖.๕๐ บาท ไปชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีเมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถามของผู้ฟูองคดี จึงถือได้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ฟูองคดีครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดีอีก และเมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว
อันเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ําประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญาค้าํประกัน ตามมาตรา ๖๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี  การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  
  พิพากษายืน  
  องค์คณะ  นายเกษม คมสัตย์ธรรม  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ)่ 

  จ่าสิบตํารวจ สํารวม  แพลูกอินทร ์                                  ผู้ฟูองคด ี

  ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ท่ี ๑ 
  คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ที ่๒                            ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๘๘ 
        มาตรา ๙๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม)  
   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๖๑)  
   พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (มาตรา ๕ (๑) (๓) 
        (๗) (๙) และ (๑๒))  
   กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
        ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
        (ข้อ ๑๔ วรรคหก และข้อ ๒๕ วรรคหก) 

  แม้จะได้ความตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่าในการสอบสวนทางวินัย 
ผู้ฟูองคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยไม่ไดท้ าการบันทึกปากค าของ
ผู้ฟูองคดีและผู้ฟูองคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านถ้อยค าพยานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของ 
ผู้กล่าวหา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการด าเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีน้ัน 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ 
ข้อกล่าวหา และได้อ่านบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) ลงวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ และบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟูองคดีฟังแล้ว 
โดยผู้ฟูองคดีได้อ่านบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วยตนเองแล้วในวันเดียวกันน้ัน แต่ผู้ฟูองคดี
แจ้งว่าไม่ขอลงลายมือชื่อในบันทึกทั้งสองฉบับและไม่ขอให้การใดๆ คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยมีร้อยต ารวจเอก น.  
และจ่าสิบต ารวจ ส. ลงชื่อเป็นพยาน และได้ส่งบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษไปให้ผู้ฟูองคดี ณ ภูมิล าเนาของผู้ฟูองคดี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ 
ปรากฏตามหลักฐานใบน าส่งไปรษณีย์ฯ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟูองคดี 
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ก็ไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยและไม่ได้ส่งบันทึกการแจ้ง
และรับทราบข้อกล่าวหา และบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยภายในเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ วรรคหก และข้อ ๑๕ วรรคหก ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วย 
การสอบสวนพิจารณาแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวน 
พิจารณาทัณฑ์ทางวินัยและไม่ได้ส่งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา และบันทึก
การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาต่อ
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยเมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยได้ด าเนินการจัดส่งบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าวไปให้ 
ผู้ฟูองคดี ณ ภูมิล าเนาของผู้ฟูองคดี ทั้งไม่ปรากฏว่าก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นลงและ
ได้มีการเสนอส านวนการสอบสวน ผู้ฟูองคดีได้แสดงความประสงค์ที่จะขอให้ถ้อยค า
หรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ือคัดค้านข้อเท็จจริง  
ตามข้อกล่าวหาและหักล้างพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแต่ประการใด  
กรณีจึงต้องด้วยข้อ ๑๔ วรรคหก และข้อ ๑๕ วรรคหก ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งถือว่าผู้ฟูองคดีได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา และดังน้ัน การด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยต่อผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจถือว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ 
จนกระทั่งได้รับคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ  
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไว้ก่อน โดยการลงโทษผู้ฟูองคดีตามคําสั่งดังกล่าว
มีสาเหตุมาจากกรณีกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา ขณะที่
ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าทีร่าชการเวรควบคุมผู้ตอ้งหาและผู้ตอ้งกักขงั สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แต่งกายนุ่งกางเกงขายาวสีกากี สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว  
สวมรองเท้าหนังสีดํา มีอาการมึนเมาสุราอย่างมาก อาละวาด ครองสติไม่ได้ ตะโกนพูดจาก้าวร้าว 
ท้าทายพันตํารวจตรี ก. สารวัตรปูองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และจากการสอบสวนพยานฝุายกล่าวหาทุกคนต่างให้การยืนยัน
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สอดคล้องต้องกันว่าผู้ฟูองคดีมีพฤติการณ์ในการกระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง จึงเป็น
การกระทําอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่  
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 
และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ได้มีหนังสือ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟูองคดีทราบว่าอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการตํารวจได้พิจารณา
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ และอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ได้พิจารณาในการประชุม
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ แล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีกระทําผิดตามข้อกล่าวหา พฤติการณ์
และการกระทํานับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติยกอุทธรณ์ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ฟูองคดีมิได้ทําการเสียหายให้กับราชการ นอกจากแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้รับความกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่
จากงานจราจรมาอยู่งานควบคุมผู้ต้องหาพร้อมกับยึดปืนและวิทยุ ทําให้ผู้ฟูองคดีเสียขวัญ
และกําลังใจ เกิดความกดดันและมีอาการเครียด จึงแสดงกิริยาและวาจาไม่เหมาะสมไปบ้าง 
แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวร้าวท้าทายผู้บังคับบัญชา และมิได้เกิดจากการเมาสุรา นอกจากนั้น 
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ฟูองคดีได้ขอโทษพันตํารวจตรี ก. แล้ว ซึ่งพันตํารวจตรี ก. 
ได้ยอมรับการขอโทษ จึงเห็นว่าผู้ฟูองคดีควรได้รับโทษสถานเบากว่านี้ อย่างไรก็ตาม  
ในการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี คณะกรรมการสอบสวนไม่ให้โอกาสผู้ฟูองคดีชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยแจ้งว่ากระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟูองคดีต้องอุทธรณ์
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เอง คําสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟูองคดีดังกล่าวทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อน
เป็นอันมาก เนื่องจากผู้ฟูองคดีเป็นผู้ซึ่งต้องดูแลบิดา มารดา ภรรยา และบุตรที่กําลังศึกษาเล่าเรียน 
โดยขณะฟูองคดีนี้บุตรชายผู้ฟูองคดีถูกทวงถามเรื่องค่าเล่าเรียนจากทางโรงเรียนหลายครั้ง 
ทําให้ผู้ฟูองคดีมีสุขภาพกายและจิตทรุดโทรมจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพ่ือความเป็นธรรม
จึงนําคดีมาฟูองตอ่ศาลปกครอง  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดี
กลับเข้ารับราชการ หรือขอให้แก้ไขคําสั่งเป็นลงโทษให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการหากศาลวินิจฉัยว่า
การกระทําของผู้ฟูองคดีไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการอีกต่อไป 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้การว่า  คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
มีมติสอดคล้องต้องกันว่า ผู้ฟูองคดีได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง 
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หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย เสพสุรา มึนเมา
ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรควบคุมผู้ต้องหาและผู้ต้องกักขัง อาละวาดครองสติไม่ได้  
ไม่เคร่งครัดต่อมารยาทและระเบียบแบบแผนของตํารวจ ตะโกนพูดจาก้าวร้าวผู้บังคับบัญชา 
เป็นการใช้กริยาวาจาไม่สมควรและประพฤตไิม่สมควร ตามมาตรา ๕ (๑) (๓) (๗) (๙) และ (๑๒) 
แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และมาตรา ๘๘ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากหลักฐานสมุดประวัติของผู้ฟูองคดีปรากฏว่า
ผู้ฟูองคดีรับราชการมาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ นับถึงวันเกิดเหตุเป็นระยะเวลา 
๒๑ ปีเศษ ประกอบกับการกระทําของผู้ฟูองคดีไม่ได้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ประชาชน
โดยตรง เห็นควรปลดผู้ฟูองคดีออกจากราชการโดยให้ได้รับเงินบําเหน็จ หลังจากนั้น  
รองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ รักษาการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร
อําเภอบางบ่อ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย 
จึงได้เสนอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยและ
ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
พิจารณาทัณฑ์ทางวินัย ที่เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟูองคดอีอกจากราชการนัน้ ยังไม่เหมาะสม
กับความผิด โดยเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ จึงเสนอความเห็นไปยัง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ ลงวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นต้นไป 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คําสั่งของ
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี
ออกจากราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี 
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีประเด็นย่อยที่จะต้องพิจารณา
ดังนี้ ประเด็นย่อยที่หนึ่ง กระบวนการในการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จะมีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ
เป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถานีตํารวจภูธร
อําเภอบางบ่อมีคําสั่งลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์
ทางวินัยผู้ฟูองคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยในการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา รวมทั้งได้แจ้งข้อกล่าวหาและ  
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สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามบันทึกแบบ สว.๒ และแบบ สว.๓ ลงวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟูองคดีทราบ พร้อมกับให้โอกาสผู้ฟูองคดีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว 
แต่ผู้ฟูองคดีไม่ขอลงลายมือชื่อรับทราบในบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าว รวมทั้งไม่ให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้บันทึก
เป็นหลักฐานไว้ในแบบ สว.๒ และแบบ สว.๓ ดังกล่าว และในบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 
(แบบ สว.๔) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ รวมทั้งได้บันทึกไว้ในรายงานประจําวันธุรการ 
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ โดยมีร้อยตํารวจเอก น. และจ่าสิบตํารวจ ส. ลงลายมือชื่อ
เป็นพยานอีกด้วย ในการนี้คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เมื่อผู้ฟูองคดีมารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ  
จึงได้จัดส่งบันทึกแบบ สว.๒ และแบบ สว.๓ ดังกล่าว อย่างละ ๒ ชุด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้
ผู้ฟูองคดี ณ ที่อยู่ของผู้ฟูองคดี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีที่รับส่งกลับคืน ไม่มีคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและไม่ได้มาให้ถ้อยคํา อีกทั้ง  
ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้มาขอให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนําสืบ  
แก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการจะเสนอสํานวนการสอบสวน ซึ่งผู้ฟูองคดีไม่ได้คัดค้าน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกลา่ว ว่าไม่ถูกตอ้งหรอืไมเ่ปน็ความจริงอย่างไร กรณีจึงถือไดว้่า
ผู้ฟูองคดีได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์
ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ วรรคหก ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
ดังนั้น กระบวนการในการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดีก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะมีคําสั่งลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ ฟูองคดีออกจากราชการ จึงเป็นการดําเนินการ 
ท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้สอบปากคําของ
ผู้ฟูองคดีและไม่ให้โอกาสผู้ฟูองคดีโต้แย้งคัดค้านถ้อยคําพยานฝุายกล่าวหา จึงเป็นการสอบสวน
ที่ไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ 
  ประเด็นย่อยที่สอง คําสั่ งของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ตามคําสั่งลงวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนทางวินัยปรากฏหลักฐานตามสําเนา
ประจําวันธุรการ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ว่า ได้มีการนําตัวผู้ฟูองคดีเข้าห้องควบคุม 
เนื่องจากผู้ฟูองคดีมีอาการมึนเมาสุราอาละวาดและประพฤติตนวุ่นวาย ครองสติไม่ได้ 
ตะโกนพูดจาก้าวร้าวท้าทายผู้บังคับบัญชาในขณะที่ผู้ฟูองคดีอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นเวรควบคุมผู้ต้องหาและผู้ต้องกักขัง ตามคําสั่งลงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕  



๘๗๕ 

 

 

และมีพยานบุคคลให้การถึงพฤติการณ์และการกระทําของผู้ฟูองคดีสอดคล้องต้องกัน ประกอบกับ
ผู้ฟูองคดีไม่มีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลยืนยันสนับสนุนว่ามิได้กระทําตามที่ถูกกล่าวหา 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้รับรายงานการดําเนินการทางวินัยผู้ฟูองคดี
และได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้มีอํานาจสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก 
แก่ข้าราชการตาํรวจชั้นยศตัง้แต่จ่าสิบตํารวจลงมาในทุกหน่วยงานในปกครองบังคับบัญชา
ที่กระทําผิดวินัย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ตามคําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตํารวจ  
ออกจากราชการและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ได้มีคําสั่งลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ซึ่งเป็นระดับทัณฑ์ที่กําหนดไว้
สําหรับความผิดเมาสุราก้าวร้าว ตามข้อ ๘.๒ ของตารางระดับการลงทัณฑ์ (โทษ) ข้าราชการตํารวจ 
แนบท้ายหนงัสือลงวนัที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 
การที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่ามิได้ทําการเสียหายให้กับราชการนอกจากแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากได้รับความกดดันจากพันตํารวจตรี ก. ผู้บังคับบัญชาที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่
จากงานจราจรมาอยู่งานควบคุมผู้ต้องหาพร้อมยึดปืนและวิทยุ ทําให้ผู้ฟูองคดีเสียขวัญ 
และกําลังใจ เกิดความกดดัน และมีอาการเครียด นอกจากนั้นภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ผู้ฟูองคดีได้ขอโทษพันตํารวจตรี ก. ซึ่งพันตํารวจตรี ก. ได้ยอมรับการขอโทษแล้ว ผู้ฟูองคดี
จึงควรได้รับโทษสถานเบากว่านี้นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถหักล้างความผิด 
และมาตรฐานโทษที่กําหนดไว้ได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
และเมื่อคําสั่งลงโทษชอบดว้ยกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาว่าคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีก พิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์วา่  การที่ผู้ฟูองคดีไม่ชี้แจงขอ้เท็จจริงก็เพราะคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ได้สอบปากคําของผู้ฟูองคดี  ไม่ให้โอกาสผู้ฟูองคดีโต้แย้งคัดค้านถ้อยคําพยาน
ฝุายกล่าวหา อีกทั้งการที่ผู้ฟูองคดไีม่แก้ข้อกล่าวหาจะถือว่าผู้ฟูองคดียอมรับว่าตนได้ทําผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ ถือว่าการสอบสวนรับฟังข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ตามบันทึกถ้อยคําพยานผู้กล่าวหาที่ว่า ผู้ฟูองคดีกล่าวถ้อยคํา
ในลักษณะท้าทายและก้าวร้าวพันตํารวจตรี ก. ว่าเดี๋ยวเห็นดีกัน ถึงเอราวัณแน่ รับรองไม่จบ 
แน่จริงให้ขังกูเลย พันตํารวจตรี ก. จึงให้นําตัวผู้ฟูองคดีเข้าห้องควบคุมของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอบางบ่อ จากนั้นผู้ฟูองคดียังได้ตะโกนพูดจาท้าทายพันตํารวจตรี ก. ให้ลงประจําวัน 
ได้กระแทกประตูห้องควบคุมเสียงดังติดต่อกันหลายครั้ง นั้น ถือว่าการกระทําดังกล่าว  



๘๗๖ 

 

 

เป็นการหักพล้าด้วยเข่า คนที่เจ็บและจะได้รับผลกระทบก็คือตัวผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีไม่ได้  
มพีฤติกรรมดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นพยานของพันตํารวจตรีผู้กล่าวหาซึ่งได้จัดเตรียมพยาน
เพ่ือปรักปรําผู้ฟูองคดีให้ต้องรับโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออก คําพยานจึงนํามารับฟัง
ประกอบการพิจารณาลงโทษผู้ฟูองคดีไม่ได้  
  สําหรับมูลเหตุคดีนีเ้กิดจากผู้ฟูองคดไีดร้ับความกดดันจากพันตํารวจตรี ก. 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของผู้ฟูองคดีจากงานจราจรมาอยู่งานควบคุมผู้ต้องหา
พร้อมยึดปืนและวิทยุ ทําให้ผู้ฟูองคดีเสียขวัญและกําลังใจ เกิดความกดดัน และมีอาการเครียด 
ควบคุมสติไม่อยู่ จึงอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้าง แต่ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  
ผู้ฟูองคดีได้ขอโทษพันตํารวจตรี ก. แล้ว ซึ่งพันตํารวจตรี ก. ได้ยอมรับการขอโทษแล้ ว 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการหรอืขอให้แกไ้ขคาํสั่งเป็นลงโทษให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ 
  ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยวา่  ขณะที่ผู้ฟูองคดีรบัราชการเป็นข้าราชการตํารวจ
ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ งานปูองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยข้าราชการตํารวจ ตามคําสั่ง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
ข้าราชการตํารวจ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ กรณีพันตํารวจตรี ก. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ฟูองคดีกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา ได้ตรวจห้องควบคุม
ผู้ต้องกักขัง สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ พบผู้ฟูองคดีซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่เวรควบคุม
ผู้ต้องหาและผู้ต้องกักขัง ประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ มีอาการเมาสุราอาละวาด 
และประพฤติตนวุ่นวาย ควบคุมสติไม่ได้ ตะโกนพูดจาก้าวร้าว ท้าทายผู้บังคับบัญชา  
อันเป็นการกระทําผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคาํสั่งของผู้บงัคับบัญชาเหนือตน
ที่ชอบด้วยกฎหมาย เสพสุรามึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรควบคุมผู้ต้องหาและผู้ต้องกักขัง 
อาละวาดครองสติไม่ได้ ไม่เคร่งครัดต่อมารยาทและระเบียบแบบแผนของตํารวจ  
ตะโกนพูดจาก้าวร้าวผู้บังคับบัญชา เป็นการใช้กริยาวาจาไม่สมควรและประพฤติไม่สมควร 
ตามมาตรา ๕ (๑) (๓) (๗) (๙) และ (๑๒) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
และมาตรา ๘๘ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจาก 
ตามหลักฐานสมุดประวัติของผู้ฟูองคดีปรากฏว่าผู้ฟูองคดีรับราชการมาตั้งแต่วันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ นับถึงวันเกิดเหตุเป็นระยะเวลา ๒๑ ปีเศษ ประกอบกับการกระทําของ
ผู้ฟูองคดีไม่ได้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง เห็นควรปลดผู้ฟูองคดี
ออกจากราชการโดยให้ได้รับเงินบําเหน็จ แต่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ



๘๗๗ 

 

 

เห็นว่า โทษยังไม่เหมาะสมกับความผิดโดยเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ  
จึงเสนอความเห็นไปยังผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ 
เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี
ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน เป็นต้นไป ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว
ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
ได้มีหนังสือ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทราบว่า อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเกี่ยวกับอุทธรณ์
และร้องทุกข์ทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการตํารวจได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ และอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
ทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
แล้วเห็นว่าผู้ฟูองคดีกระทําผิดตามข้อกล่าวหา พฤติการณ์และการกระทํานับได้ว่า  
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ตํารวจภูธรภาค ๑ มีคําสั่ง
ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว จึงมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดี  
เห็นว่าคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
ผู้ฟูองคดีมิได้ทําการเสียหายให้กับราชการ นอกจากแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับผู้บังคับบัญชา 
และภายหลังเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวผู้ฟูองคดไีด้ขอโทษพันตํารวจตรี ก. แล้ว ซึ่งพันตํารวจตรี ก. 
ได้ยอมรับการขอโทษ ผู้ฟูองคดีจึงควรได้รับโทษสถานเบากว่านี้ นอกจากนั้น คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยไม่ได้สอบปากคําของผู้ฟูองคดี และไม่ให้โอกาสผู้ฟูองคดี
โต้แย้งคัดค้านถ้อยคําพยานฝุายกล่าวหา จึงเป็นการสอบสวนที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
จึงฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการ
หรือขอใหแ้ก้ไขคําสั่งเป็นลงโทษให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการหากศาลวินิจฉัยว่าการกระทําของ
ผู้ฟูองคดีไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการอีกต่อไป เห็นว่า แม้จะได้ความตามที่ผู้ฟูองคดี
กล่าวอ้างว่าในการสอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
ไม่ได้ทําการบันทึกปากคาํของผู้ฟูองคดแีละผู้ฟูองคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านถ้อยคําพยานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาของผู้กล่าวหา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดําเนินการสอบสวนทางวินัย
ผู้ฟูองคดีนั้น คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยได้รวบรวมพยานหลักฐาน  
ที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหา และได้อ่านบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) ลงวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ และบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
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ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟูองคดีฟังแล้ว 
โดยผู้ฟูองคดีได้อ่านบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วยตนเองแล้วในวันเดียวกันนั้น แต่ผู้ฟูองคดี
แจ้งว่าไม่ขอลงลายมือชื่อในบันทึกทั้งสองฉบับและไม่ขอให้การใดๆ คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยมีร้อยตํารวจเอก น.  
และจ่าสิบตํารวจ ส. ลงชื่อเป็นพยาน และได้ส่งบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษไปให้ผู้ฟูองคดี ณ ภูมิลําเนาของผู้ฟูองคดี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ 
ปรากฏตามหลักฐานใบนําส่งไปรษณีย์ฯ ลงวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟูองคดี 
ก็ไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยและไม่ได้ส่งบันทึกการแจ้ง  
และรับทราบข้อกล่าวหา และบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยภายในเวลา  
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ วรรคหก และข้อ ๑๕ วรรคหก ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
แต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยและไม่ได้ส่งบันทึก
การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา และบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยได้ดําเนินการ
จัดส่งบันทึกทั้งสองฉบับดังกล่าวไปให้ผู้ฟูองคดี ณ ภูมิลําเนาของผู้ฟูองคดี ทั้งไม่ปรากฏว่า
ก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นลงและได้มีการเสนอสํานวนการสอบสวน ผู้ฟูองคดีได้แสดง
ความประสงค์ที่จะขอให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหา
เพ่ือคัดค้านข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาและหักล้างพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
แต่ประการใด กรณีจึงต้องด้วยข้อ ๑๔ วรรคหก และข้อ ๑๕ วรรคหก ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา ซึ่งถือว่าผู้ฟูองคดีได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา และดังนั้น การดําเนินการ
สอบสวนทางวินัยต่อผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจถือว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีทํานองที่ว่า การดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาทัณฑ์ทางวินัยไม่ได้มีการสอบปากคําของผู้ฟูองคดีและไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟูองคดีโต้แย้ง
คัดค้านถ้อยคําพยานฝุายกล่าวหา จึงเป็นการสอบสวนที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น 
ไม่อาจรับฟังได้ 
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  อย่างไรก็ตาม ขณะที่ผู้ฟูองคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ สังกัดสถานีตํารวจภูธร
อําเภอบางบ่อ โดยอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ซึ่งตามมาตรา ๖๑  
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง มอบอํานาจ 
การดําเนินการทางวินยั การสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการและกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ กําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีข้าราชการตํารวจชั้นยศจ่าสิบตํารวจลงมาในทุกหน่วยงานในปกครอง
บังคับบัญชา คือ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวินัย) ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า  
ผู้บัญชาการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟู องคดีซึ่งมีกรณี 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ  
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดี ตามคําสั่ง  
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
ข้าราชการตํารวจ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามคําสั่งดังกล่าว เป็นการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทําโดยไม่มีอํานาจ 
แม้ผู้ฟูองคดีจะมไิดย้กข้อเท็จจรงิดงักล่าวขึ้นอ้างในคําฟูองหรือคาํอุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นขั้นตอนเริ่มต้นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการดําเนินการทางวินัยเพ่ือนําไปสู่การลงโทษทางวินัย 
การที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานของรัฐกําหนดตําแหน่งของผู้บังคับบัญชา
ที่จะเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงไว้โดยเฉพาะ 
เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าประสงค์จะกําหนดให้เฉพาะผู้บังคับบัญชา
ในระดับหรือตําแหน่งที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้นเป็นผู้มีอํานาจออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น  
ผูถู้กกล่าวหาว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากการถูกดําเนินการทางวินัยดังกล่าวโดยไม่ถูกกลั่นแกล้ง
จากผู้ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย ดังนั้น ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐโดยผู้ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย จึงเป็นข้อกฎหมาย
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อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งศาลชอบที่จะยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งได้ เมื่อการที่ผู้กํากับ
การสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบ่อ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
อย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดี ตามคําสั่งสถานีตาํรวจภูธรอําเภอบางบ่อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยข้าราชการตํารวจ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นการกระทํา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทําโดยไม่มีอํานาจ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้มีอํานาจสั่งลงโทษไล่ออก 
ปลดออก แก่ข้าราชการตํารวจชั้นยศตั้งแต่จ่าสิบตํารวจลงมาในทุกหน่วยงานในปกครอง
บังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗  
ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัย การสั่งให้
ข้าราชการตํารวจออกจากราชการและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
ออกคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ ลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นต้นไป ตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังกล่าว จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ถูกต้องตามขั้นตอน  
หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการออกคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี
ออกจากราชการดังกล่าว เมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว กรณีจึงไม่จําต้องวินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีได้
กระทําการอันกฎหมายบัญญัตเิปน็ความผิดทางวินยัอย่างรา้ยแรงหรือไม่อีก ที่ศาลปกครองชั้นต้น
วินิจฉัยว่าคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ 
ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และพิพากษา  
ยกฟูองนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  พิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นต้นไป โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่
วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แต่การที่ศาลเพิกถอนคําสั่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพราะเป็นไป
โดยไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้เช่นนี้ ย่อมไม่มีผลเป็นการตัดอํานาจ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่จะดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟูองคดีใหม่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือวิธีการที่เป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนด 
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  องค์คณะ  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  นายสมชาย งามวงศ์ชน  
นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  จ่าสิบตํารวจ ชํานาญ  อรรถชีพ                                      ผู้ฟูองคด ี

  ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑  ท่ี ๑ 
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ  ที่ ๒                           ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๘๒) 

  กรณีไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
กับผู้ฟูองคดีโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายมาด าเนินการสอบสวน โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาแต่เพียงข้อเท็จจริงที่ได้ตามรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีรองผูก้ ากับการ (ฝุายปูองกันปราบปราม) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสมุทรปราการ แต่งตั้งขึ้น ตามค าสั่งสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ที่ ๗๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ เห็นว่า 
รองผู้ก ากับการ (ฝุายปูองกันปราบปราม) ปฏิบัติราชการแทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ไม่ใช่ผู้มีอ านาจออกค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงกับผู้ฟูองคดีตามกฎหมาย  ดังน้ัน การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ น าผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวมาพิจารณาแล้วมีมติให้เพ่ิมโทษผู้ฟูองคดีเป็นไล่ออก
จากราชการ และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีค าสั่งต ารวจภูธรภาค ๑ ที่ ๒๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ น้ัน 
จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่ได้ด าเนินกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ตามขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งมีผลท าให้มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
และค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการน้ัน  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการเป็นค าสั่ง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แต่ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองที่จะด าเนินการ 
ในเรื่องทางวินัยกับผู้ฟูองคดีเสียใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
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  คดีนี้ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เดิมผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง 
ผู้บังคับหมู่ งานปูองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเป็นเจ้าพนักงานมีตําแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องกักขัง
ตามอํานาจศาล กระทําด้วยประการใดๆ ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการควบคุมไป 
และเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒  
ในระหว่างที่ผู้ฟูองคดีควบคุมให้นาย ท. และนาย ว. ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ ทําความสะอาด
ภายในห้องขัง ผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ต้องกักขังทั้งสองจะถูกปล่อยตัวแล้ว เนื่องจากญาติจะนําเงิน
มาเสียค่าปรับ จึงสั่งให้ผู้ต้องกักขังทั้งสองนําถังขยะใบใหญ่ไปทิ้งที่ชั้นล่างของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองสมุทรปราการและให้นั่งรอ ส่วนผู้ฟูองคดีเดินไปเข้าห้องน้ํา แต่เมื่อออกมา
ปรากฏว่านาย ท. ได้หลบหนีไปก่อน พบแต่ญาติของนาย ท. ซึ่งได้นําใบเสร็จรับเงินชําระค่าปรับ
มามอบให้ ผู้ฟูองคดีจึงแจ้งให้ทราบว่าใบเสร็จรับเงินค่าปรับไม่ใช่หมายปล่อยของศาล  
ไม่สามารถปล่อยนาย ท. ได้ ญาติของนาย ท. แจ้งว่าได้นําใบเสร็จรับเงินให้นาย ท. ดูแล้ว 
อาจทําให้นาย ท. เข้าใจว่าเป็นหมายปล่อย จึงได้ไปก่อน หลังจากนั้น ผู้ฟูองคดีได้ออกติดตาม 
จนกระทั่งศาลจังหวัดสมุทรปราการทราบว่านาย ท. หลบหนี จึงขอดูตัวนาย ท. แต่ผู้ฟูองคดี
ไม่สามารถนํานาย ท. ไปศาลได้ ศาลจังหวัดสมุทรปราการจึงไม่ออกหมายปล่อยนาย ท.  
แต่ได้ออกหมายปล่อยนาย ว. ไป ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนเวร จ่าสิบตํารวจ พ. ได้ตรวจสอบ
ผู้ต้องกักขัง ไม่พบตัวบุคคลทั้งสอง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยและดําเนินคดีอาญาผู้ฟูองคดี ผลการสอบสวน พนักงานสอบสวนเห็นควร  
สั่งไม่ฟูองในคดีอาญาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาเห็นควรสั่งไม่ฟูองเช่นเดียวกัน 
และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ แจ้งให้ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร 
อําเภอเมืองสมุทรปราการทราบ ส่วนการดําเนินการทางวินัย คณะกรรมการสอบสวน  
และผู้บังคับบัญชามีความเห็นให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ แต่ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทําของผู้ฟูองคดีเป็นผู้ประพฤติตนไม่สมควร 
เป็นการกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง จึงมีคําสั่งลงโทษกักขังผู้ฟูองคดีเป็นเวลา ๖๐ วัน ต่อมา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไว้ก่อน และเมื่อมีการพิจารณา
สํานวนวินัยแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการ ต่อมา  
ผูถู้กฟูองคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ิมโทษเป็นไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ ผู้ฟูองคดี
จึงได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ผูถู้กฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ และได้มีหนังสือ 
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ที่ ตช ๐๐๐๙.๕/๑๘๓๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีทราบ 
ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนําคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ท่ีให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการเพ่ิมโทษเป็นสั่งลงโทษ 
ไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ และมติให้ยกอุทธรณ์ ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๐๙.๕/๑๘๓๗ 
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้การว่า  ผู้ฟูองคดียอมรับว่าได้กระทําโดยประมาท
โดยให้นาย ว. นําขยะไปทิ้งที่ถังขยะหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ  
และนาย ว. ได้หลบหนีไปเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา นอกจากนี้ 
พนักงานสอบสวนยังได้ตรวจค้นพบหมายกักขังนาย ส. อยู่ในรถของผู้ฟูองคดี โดยนาย ส. 
ถูกส่งตัวมาคุมขังที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
และได้ถูกปล่อยตัวไปเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ระหว่างเวลา ๑๖ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา 
อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดี
เป็นเจ้าพนักงาน มีตําแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องกักขังตามอํานาจของศาล กระทําด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการควบคุมไป และเป็นเจ้าพนักงาน ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และรองผู้กํากับการ (ฝุายปูองกันปราบปราม) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีคําสั่งสถานีตํารวจภูธร  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ที่ ๗๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยผู้ฟูองคดี  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ ที่ ๑๑๓/๒๕๔๒ 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณา ส่วนการดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟูองและพนักงานอัยการ
มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองตามความเห็นพนักงานสอบสวน 
  สําหรับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ความว่า 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ นาย ธ. นําเงินมาชําระค่าปรับแทนนาย ว. และนาย บ.  
นําเงินมาชําระค่าปรับแทนนาย ท. โดยมีนาง ว. และนางสาว ว. พยาน ซึ่งทําหน้าที่ 
ด้านการเงินของศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับเงินชําระค่าปรับ และจากการสอบสวน 
ผู้ฟูองคดีให้การว่า นาย ว. และนาย ท. ได้หลบหนีไปในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒  
ขณะญาตินําเงินไปชําระค่าปรับ แต่ผู้ฟูองคดีได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกที่มี  
การตรวจพบการกระทําผิดว่า ได้ปล่อยตัวนาย ท. ไปตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  
(ที่ถูก คือ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) และผู้ฟูองคดีเป็นผู้นําเงินไปชําระค่าปรับแทนนาย ว. 
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ที่หลบหนีไป ซึ่งขัดแย้งกับคําให้การของนาย ธ. การที่ผู้ต้องกักขังทั้งสามคนหลุดพ้นจาก
การคุมขังไปขณะอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ฟูองคดีนั้น เพราะผู้ฟูองคดีมีเจตนาปล่อยไป 
มีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการ แต่เพ่ือให้โอกาสกลับตัว จึงเห็นควรลงโทษให้ผู้ฟูองคดี 
ออกจากราชการ และผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการมีความเห็นพ้องด้วย  
ต่อมา ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟูองคดี
ปล่อยตัวผู้ต้องกักขงัแทนคา่ปรบัตามอํานาจของศาลไปก่อนที่ศาลจะลงนามในหมายปล่อย 
เนื่องจากผู้ต้องกกัขงัได้นาํเงินมาชําระคา่ปรับแทนการกักขังเสร็จแล้ว ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการประกอบกับพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการได้มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟูอง 
จึงเห็นควรระงับทัณฑ์ทางวินัยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ให้ลงทัณฑ์กักขัง
ผู้ฟูองคดีไว้มีกําหนด ๖๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วย จึงมีคําสั่ง
ตํารวจภูธรภาค ๑ ที่ ๑๑๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการ
และให้ลงทัณฑ์กักขังไว้มีกําหนด ๖๐ วัน และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ 
รายงานให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทราบ ต่อมา อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ (อ.ก.ตร. วินัย คณะที่ ๒) ทําการแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้พิจารณาในการประชุมเมือ่วนัที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แล้ว
เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรได้รับโทษถึงไล่ออกจากราชการ 
จึงมีมติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการเพ่ิมโทษเป็นลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ 
ให้เป็นการถูกต้องเหมาะสมต่อไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงได้มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ ท่ี ๒๑๘/๒๕๔๖ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม เป็นลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ 
ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ (อ.ก.ตร. อุทธรณ์) ทําการแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  กรณีนาย ท. และนาย ว. ซึ่งเป็นผู้ต้องกักขัง
ตามคําสั่งของศาลจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เรือนจํากลางจังหวดัสมุทรปราการได้นาํบุคคล
ทั้งสองมาส่งที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตามลําดับ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ จ่าสิบตํารวจ พ. 
สิบเวรประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการได้รายงานพันตํารวจโท ม. รองผู้กํากับการ 
(ฝุายปูองกันปราบปราม) ว่า ได้ตรวจนับจํานวนผู้ต้องกักขังพบว่าผู้ต้องกักขังหายไป ๒ คน 
คือ นาย ท. และนาย ว. .พันตํารวจโท ม. จึงได้เรียกผู้ฟูองคดีมาสอบถาม ผู้ฟูองคดีรับสารภาพว่า
ได้ปล่อยตัวนาย ท. ไปเมื่อวันที่ .๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
โดยได้รับเงินค่าปรับจากนาย ท. ๖,๐๐๐ บาท และผู้ฟูองคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกแจ้ง
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ข้อกล่าวหาต่อผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง 
หลังจากที่พันตํารวจโท ม. ได้เรียกผู้ฟูองคดีมาสอบถาม การรับสารภาพดังกล่าวจึงน่าเชื่อถอื 
แม้ต่อมาในวันเดียวกัน ผู้ฟูองคดีจะให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 
นาย บ. ญาติของนาย ท. และนาย ธ. ญาติของนาย ว. ได้มาแจ้งว่าจะเสียค่าปรับให้นาย ท. 
และนาย ว. ผู้ฟูองคดีจึงให้นาย ท. และนาย ว. นั่งรอที่บริเวณที่พักญาติหน้าโต๊ะสิบเวร 
เป็นเหตุให้นาย ท. และนาย ว. หลบหนีไป ซึ่งขัดแย้งกับการรับสารภาพหลังจากที่ผู้ต้องกักขัง
ทั้งสองเพ่ิงหลบหนีไป นอกจากนี้ ยังปรากฏตามคําให้การของนางสาว ว. เจ้าหน้าที่ศาล
จังหวัดสมุทรปราการว่า ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ได้ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ค่าปรับรายนาย ท. แล้ว แต่ศาลไม่ออกหมายปล่อยให้ เพราะตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ปล่อยตัวนาย ท. ไปก่อนแล้ว ประกอบกับดาบตํารวจ ส. ให้การว่า  
ได้ตรวจสอบบญัชีคุมขังพบว่า นาย ท. ถูกจําหน่ายออกจากบัญชีในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
โดยให้เหตุผลว่า สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางพลีมารับตัวไปควบคุม และมีลายมือชื่อผู้ฟูองคดี
เป็นผู้ลงหลักฐานการจําหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับการรับสารภาพของผู้ฟูองคดี ในขณะที่ดาบตํารวจ ส. 
ให้การว่า ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ พบว่า นาย ท. ยังถูกคุมขัง
อยู่เมื่อออกเวรเวลา ๑๖ นาฬิกา ส่งมอบหน้าที่ให้ผู้ฟูองคดี เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่สิบเวรใหม่
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ไม่มีชื่อนาย ท. ถูกคุมขังแล้ว และพบว่ามีการลงหลักฐานว่า
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางพลีมารับตัวไป โดยลงลายมือชื่อคล้ายผู้ฟูองคดีกํากับไว้  
ส่วนกรณีนาย ว. นั้น ดาบตํารวจ ก. ให้การว่า ตรวจดูจากสมุดบัญชีควบคุมพบว่ามีการ
จําหน่ายชื่อนาย ว. ออกจากสารบบเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ โดยให้เหตุผลว่าชําระค่าปรับ 
จากคําให้การของดาบตํารวจ เสด็จ ดาบตํารวจ ส. และดาบตํารวจ ก. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ ทําหน้าที่สิบเวรควบคุมผู้ต้องกักขัง  
ให้การโดยอ้างหลักฐานเอกสารสนับสนุน จึงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้ปล่อยตัวนาย ท.  
และนาย ว. ผู้ต้องกักขังไปเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ 
ตามลําดับ โดยศาลยังไม่ได้ออกหมายปล่อยตามที่ถูกกล่าวหาจริง สําหรับกรณีนาย ส. นั้น 
ศาลพิพากษาให้กักขัง ๒๘ วัน แทนค่าปรับ ๒,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ตามหมายกักขังเลขที่ ๑๖๐/๒๕๔๒ ดาบตํารวจ เสด็จ ให้การว่า 
นาย ส. ถูกส่งตัวมาคุมขังที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  ต่อมา ได้ตรวจสอบบัญชีคุมขังพบว่านาย ส. ถูกปล่อยตัวไปตั้งแต่วันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ด้วยเหตุผลว่า ชําระค่าปรับ โดยผู้ฟูองคดีเป็นผู้ลงหลักฐานไว้  
ส่วนดาบตํารวจ ส. ให้การว่า ได้ตรวจสอบทราบว่ามีการจําหนา่ยชื่อนาย ส. ออกจากระบบบัญชีเมือ่
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วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ด้วยเหตุผลว่าชําระค่าปรับแล้ว และมีลายมือชื่อคล้ายลายมือชื่อ
ผู้ฟูองคดีปรากฏอยู่ในช่องหมายเหตุของสมุดควบคุมผู้ต้องกักขังตรงลําดับชื่อนาย  ส. 
นอกจากนี้ นาง ส. เจา้หน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการให้การว่า ไม่มีการออกหมายปล่อยนาย ส. 
เนื่องจากไม่มีการนําเงินมาชําระค่าปรับ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 
ได้มีการตรวจค้นรถยนต์กระบะของผู้ฟูองคดี พบหมายกักขังของศาลแขวงสมุทรปราการ 
ท่ี ๑๖๐/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ผู้ต้องหาชื่อนาย ส. อยู่ในรถยนต์ของผู้ฟูองคดี 
จึงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับหมายกักขังนาย ส. ไว้แล้ว ไม่ได้นําไปลงประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 
แต่ได้นําชื่อนาย ส. ไปลงไว้ในสมุดบัญชีคุมขังผู้ต้องกักขังและได้ปล่อยตัวไปเมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยที่ศาลยังไม่ได้ออกหมายปล่อย เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่
ควบคุมผู้ต้องกักขังตามอํานาจศาล ได้ปล่อยตัวนาย ท. นาย ว. และนาย ส. ผู้ต้องกักขัง 
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของผู้ฟูองคดี โดยศาลยังไม่ได้ออกหมายปล่อย ทําให้บุคคลทั้งสาม  
ซึ่งอยู่ระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการควบคุม การกระทําของผู้ฟูองคดีจึงเป็นการละเว้น 
การปฏิบัติหนา้ที่ราชการโดยมชิอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมาตรา ๖๑ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๑๑ ของประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟูองคดีได้มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๑ 
ท่ี ๒๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เพ่ิมโทษเป็นลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ 
คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดีและมีมติให้ยกอุทธรณ์ มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกัน พิพากษายกฟูอง 

ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี 
ออกจากราชการนั้น มิได้เกิดจากการพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่เป็นการออกคําสั่ง
ตามที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้สั่งการให้ปฏิบัติ ซึ่งขัดกับการพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
และผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ให้ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ  
ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ขณะที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟูองคดีได้ถูกลงโทษทางวินัย 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว 
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และยอมรับว่าได้ประมาทเลินเล่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
กลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ขณะที่ผู้ฟูองคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เป็นข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ โดยอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑  
ซึ่งตามมาตรา ๖๑ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖ 
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
ที่ ๘๖๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัย 
การสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการและกําหนดแนวทางปฏิบัติ กําหนดให้ผู้มีอํานาจ
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอย่างรา้ยแรงกรณีข้าราชการตํารวจชั้นยศจ่าสิบตํารวจ
ลงมาในทุกหน่วยงานในปกครองบังคับบัญชา คือ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
(ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านวินัย) ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่ปรากฏว่า รองผู้กํากับการ (ฝุายปูองกัน
ปราบปราม) ปฏิบัติราชการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
เป็นผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรงแกผู่้ฟูองคด ี ดังนั้น ปัญหาว่า
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดีออกโดยผู้ไม่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย จึงเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามข้อ ๙๒ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉะนั้น  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่มาตรา ๑๐๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด กล่าวคือ ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟูองคดีโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
มาดําเนินการสอบสวน โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาแต่เพียงข้อเท็จจริง
ที่ได้ตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่รองผู้กํากับการ (ฝุายปูองกัน
ปราบปราม) ปฏิบัติราชการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
แต่งตั้งขึ้น ตามคําสั่งสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ ที่ ๗๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ ซึ่งศาลเหน็วา่ รองผู้กํากับการ (ฝุายปูองกันปราบปราม) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการ ไม่ใช่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟูองคดีตามกฎหมาย  ดังนั้น การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นําผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว 
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มีมติให้เพ่ิมโทษผู้ฟูองคดีเป็นไล่ออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งตํารวจภูธร
ภาค ๑ ท่ี ๒๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ
ตามมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ นั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองไม่ได้ดําเนินกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
ซึ่งมีผลทําให้มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เห็นควรลงโทษไล่ 
ผู้ฟูองคดีออกจากราชการนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี 
ออกจากราชการเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีมติให้ยก
อุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ท่ีจะดําเนินการในเรื่องทางวินัยกับผู้ฟูองคดีเสียใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 
ส่วนที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการ โดยให้ 
มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และดําเนินการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้ผู้ฟูองคดี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนกว่าจะมีคําสั่งเรียกผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการ นั้น 
เห็นว่า อํานาจในการพิจารณาให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้ารับราชการหรือดําเนินการจ่ายเงินเดือน
ย้อนหลังให้ผู้ฟูองคดีนั้น ย่อมเป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะ ศาลปกครองจึงไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปออกคําบังคับในกรณีดังกล่าวได้  
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษายกฟูองนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 

พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคําสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ ๒๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลง
คําสั่งลงโทษข้าราชการตํารวจ และมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดําเนินการ
เพ่ิมโทษเป็นสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์
ของผู้ฟูองคดี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา ส่วนคําขออื่นนอกจากนี้ ให้ยกโดยมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาว่า ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ที่จะดําเนินการในเรื่องทางวินัยกับผู้ฟูองคดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนดต่อไป 
  องค์คณะ  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ  นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  ห้างหุ้นสว่นจํากัด พรพิงค์กอ่สร้าง                                   ผู้ฟูองคด ี

  กรมเจา้ท่า (กรมการขนสง่ทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม)        ผูถู้กฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๒๔ 
        มาตรา ๓๑๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        (ข้อ ๙๖ ข้อ ๙๗) 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้ว่าค าฟูอง 
ในคดีน้ีจะมีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงในคดีก่อน  
แต่โดยที่ในคดีก่อน ผู้ถูกฟูองคดีฟูองเรียกให้ผู้ฟูองคดีช าระค่าปรับตามสัญญา ส่วนใน
คดีน้ี ผู้ฟูองคดีฟูองเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้ค่าแห่งการงานที่ผู้ฟูองคดีได้ท าไปแล้วตาม
สัญญา การพิจารณาในคดีก่อนและคดีน้ีจึงเป็นคนละประเด็นกัน กรณีจึงไม่เป็นการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ าหรือฟูองซ้ าตามข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ แห่งระเบียบข้างต้น  
  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟูองคดีต้องใช้เงินค่าแห่งการ
งานให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า การบอกเลิก
สัญญาจ้างของผู้ถูกฟูองคดีเป็นการกระท าที่ชอบด้วยข้อ ๕ ก. วรรคสาม ของสัญญา
พิพาท สัญญาดังกล่าวจึงสิ้นสุดลงโดยการบอกเลกิสญัญาของผู้ถูกฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดี
และผู้ฟูองคดีจ าต้องให้อีกฝุายหน่ึงได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนการงานที่  
ผู้ฟูองคดีได้กระท าไปแล้วและผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จากการที่ผู้ฟูองคดีได้ท าไปแล้วน้ัน 
ผู้ฟูองคดีย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้คืนด้วยการใช้เป็นเงินตามค่าของการงาน
ดังกล่าว ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙๑ วรรคหน่ึงและวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จาก
การงานท่ีผู้ฟูองคดีได้กระท าลงไปแล้วหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างในคดีนี้เป็นสัญญาจ้าง
ท าของซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการรับเอาผลส าเร็จแห่งการงานที่จ้าง โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็น
งวดตามผลส าเร็จของงานจ้างน้ัน ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนด้วย เมื่อสัญญาจ้างเลิก
กันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝุายจ าต้องให้อีกฝุายหน่ึงได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม
มาตรา ๓๙๑ วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส าหรับการงานที่ได้
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กระท าให้แก่กันตามสัญญาจ้างซ่ึงโดยสภาพไม่สามารถคืนให้แก่กันได้ ซึ่งวรรคสามของ
มาตราดังกล่าวบัญญัติให้ การกลับคืนสู่ฐานะเดิมสามารถท าได้ด้วยการใช้เงินตามค่า
แห่งการงานน้ัน โดยที่ค่าแห่งการงานน้ีศาลมีอ านาจก าหนดให้ตามจ านวนที่เห็นสมควร
ตามการงานที่ผู้ฟูองคดีได้ท าไปจริง แม้ว่างานจะไม่แล้วเสร็จตามงวดงานจนสามารถ
ส่งมอบงานได้ก็ตาม แต่การงานน้ันต้องเป็นประโยชน์แกคู่่สัญญาอกีฝุายหน่ึงด้วย  ทั้งน้ี 
โดยไม่ต้องค านึงว่าการบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นเพราะความผิดของคู่สัญญาฝุายใด 
เน่ืองจากมิใช่ค่าเสียหายที่ฝุายผิดสัญญาไม่อาจเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝุายหน่ึงได้แต่
อย่างใด ประกอบกับตามที่ผู้ถูกฟูองคดีให้การว่า สัญญาพิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
และบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย ช่วยกักเก็บน้ า และสามารถน าวัสดุจากการขุดลอก 
เช่น ทราย มาใช้ประโยชน์ ดังน้ัน แม้การขุดลอกแม่น้ าจะยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามสัญญาทุกข้อก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการน าทรายจากการ
ขุดลอกให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ที่แสดงความประสงค์ขอใช้ประโยชน์มา จึงย่อม
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาบางข้อแล้ว ต้องถือว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จากงานส่วนน้ีแล้ว แม้ว่าผลการด าเนินงานของผู้ฟูองคดี
ดังกล่าวจะยังไม่อาจแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยหรือช่วยเก็บกักน้ าได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญาหากการขุดลอกเสร็จสิ้นก็ตาม ประกอบกับเหตุที่ผู้ฟูองคดี 
ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้
ยากและมีอุปสรรคมาก และโดยพฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีได้พยายามที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาให้ส าเร็จ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ท าการขุดลอกร่องแม่น้ าคิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๕๐ ของการขุดลอกทั้งหมด ในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดีบอกเลิกสัญญาโดยเน้ืองานร้อยละ 
๒๑.๕๐ ดังกล่าวประกอบด้วยงานขนย้ายเครื่องจักรร้อยละ ๑.๓๔ งานส ารวจร่องน้ า
ร้อยละ ๕.๗๕ งานหยั่งน้ าร้อยละ ๒.๗๕ งานขุดลอกร้อยละ ๘.๔๖ และงานขนย้ายวัสดุ
ร้อยละ ๓.๒ จึงเห็นได้ว่าการด าเนินงานที่ผู้ฟูองคดีท าลงไปแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดี
สามารถใช้ประโยชน์จากทรายที่ผู้ฟูองคดีขุดลอกดังกล่าวร้อยละ ๘.๔๖ แม้จะไม่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ถูกฟูองคดีโดยตรงแต่ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาบางส่ วน  
ศาลย่อมก าหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ค่าแห่งการงานน้ันได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  ส าหรับดอกเบี้ยของเงินที่ต้องใช้เป็นค่าแห่งการงานน้ัน ปรากฏว่า 
ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทวงถามเงินค่าแห่งการงานจาก 
ผู้ถูกฟูองคดี  ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือในวันเดียวกันและได้มีหนังสือลงวันที่  
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ ปฏิเสธการช าระหน้ี จึงถือว่าผู้ฟูองคดีได้ให้ค าเตือนผู้ถูกฟูองคดี
แล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีไม่ช าระหน้ีดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่  
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังน้ัน 
ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจ านวน ๑๕๕,๖๙๕.๘๕ บาท 
นับตั้งแต่วันท่ีผู้ถูกฟูองคดีผิดนัด คือ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของเงินจ านวน ๑๕๕,๖๙๕.๘๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนถึงวันฟูองคดี 
(วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑) จ านวน ๑๒๑ วัน เป็นเงิน ๓,๘๖๐.๔๙ บาท รวมเงินต้น
และดอกเบี้ยเป็นเงิน ๑๕๙,๕๕๖.๓๔ บาท 

   
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ถูกฟูองคดีได้ทําสัญญาจ้างเหมาผู้ฟูองคดีขุดลอกร่องน้ํา
แม่น้ําปราจีนบุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ 
ในราคาจ้างเป็นเงิน ๔,๔๙๙,๘๘๐ บาท โดยสัญญากําหนดให้ผู้ฟูองคดีเริ่มทํางานภายใน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
ในการทําสัญญาดังกล่าว ผู้ฟูองคดีได้นําหนังสือค้ําประกันการทํางานของธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาประจันตคาม เป็นจํานวนเงิน ๒๒๔,๙๙๔ บาท มอบให้ผู้ถูกฟูองคดี
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากทําสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟูองคดีได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟูองคดี 
แจ้งความประสงค์ขอเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ ต่อมาช่วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกชุกเนื่องจากพายุไต้ฝุุน ทําให้ระดับน้ําสูงขึ้น กระแสน้ําไหลเชี่ยว 
ไม่สามารถทํางานต่อได้ ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟูองคดีได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้หยุดงาน 
และผู้ถูกฟูองคดีได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปจนถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ฟูองคดีได้ดําเนินการขุดลอกอีกครั้งหนึ่ง  
แต่ปรากฏว่าบรรดาเครื่องมือเครื่องจักรได้รับความเสียหาย อีกทั้งผู้ฟูองคดีต้องย้อนกลับ
ไปแก้ไขงานเดิมเนื่องจากร่องน้ําที่ขุดลอกแล้ว กลับตื้นเขินขึ้นมาอีก จึงต้องสํารวจหาหมุด
ใหม่และขนย้ายอุปกรณ์ไปแก้ไขงาน ทําให้ผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงานมาก 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีปรับปรุงแผนงานใหม่ผู้ฟูองคดี 
ได้ดําเนินการปรับปรุงแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการปรับปรุงแผนงานให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบ 
ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าครบกําหนดตามสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรัดการทํางาน
และแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าจะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็ จ
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ตามสัญญาและยินดีเสียค่าปรบั ต่อมา ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ มีมรสุมพัดผ่านเข้ามา 
ทําให้มีฝนตกชุก ระดับน้ําสูงขึ้นผิดปกติ น้ําไหลเชี่ยวทําให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
และเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ฟูองคดีมีหนังสือแจ้งขอเข้าทํางานอีกครั้งหลังจาก
ระดับน้ําเข้าสู่ภาวะปกติ ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘  
แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว 
หากครบกําหนดแล้วยังทํางานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ให้ถือว่าสัญญาเลิกกันทันที  
ผู้ฟูองคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งครบกําหนดในวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีทํางานไม่แล้วเสร็จเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟูองคดีจึงเลิก
สัญญาและริบเอางานซึ่งผู้ฟูองคดีได้ทําไว้ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผลจากการปฏิบัติงานของผู้ฟูองคดี
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างมาก และผลจากการสํารวจร่วมกันปรากฏว่า 
ได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๕๐ ของการขุดลอกทั้งหมด หากคํานวณเป็นราคาค่าจ้างประมาณ 
๙๖๘,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟูองคดีริบเอางานส่วนนี้ไปโดยมิได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟูองคดี  
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๕/๒๕๔๘ ขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีกับพวกรวม ๔ คน รับผิดชดใช้เงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี กรณีทําผิดสัญญา
จ้างเหมาขุดร่องแม่น้ําปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ 
เป็นจํานวนเงิน ๑,๕๑๖,๕๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษายกฟูองเป็นคดีหมายเลข
แดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ ในคดีดังกล่าว ผู้ฟูองคดีได้ทําการขุดลอกแม่น้ําปราจีนบุรีแล้วเสร็จ 
เป็นระยะทาง ๗๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ของการขุดลอกทั้งหมด คิดเป็นค่าจ้าง
จํานวน ๙๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท การงานส่วนนี้ ต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับประโยชน์แล้ว 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีบอกเลิกสัญญา จึงต้องชดใช้ค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟูองคดี เมื่อนําเอา  
ค่าแห่งการงานดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับค่าปรับแล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดียังเป็นหนี้
ผู้ฟูองคดีอยู่อีกเป็นเงินจํานวน ๗๔๘,๐๒๘ บาท และเมื่อผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้อุทธรณ์ 
คําพิพากษาในคดีดังกล่าว คําพิพากษาจึงมีผลผูกพันว่าผู้ถูกฟูองคดียังเป็นหนี้ผู้ฟูองคดี  
อยู่เป็นจํานวนเงิน ๗๔๘,๐๒๘ บาท ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ถึงผู้ถูกฟูองคดีขอเบิกเงินจํานวนดังกล่าวโดยอ้างสิทธิตามสัญญาและคําพิพากษาจํานวน 
๗๔๘,๐๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟูองคดี
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟูองคดีว่าไม่มีหนี้ที่ผู้ฟูองคดีสามารถ
เรียกร้องได้ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้ถูกฟูองคดีต้องชดใช้เงินดังกล่าวพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๗.๕ ต่อปีนับจากวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันฟูองจํานวน ๑,๓๓๙ วัน เป็นเงินดอกเบี้ย
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จํานวน ๒๐๖,๒๐๖ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย ๙๕๔,๒๓๔ บาท  ขอให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระเงินแก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๙๕๔,๒๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของจํานวนเงิน ๗๔๘,๐๒๘ บาท นับจากถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
และขอศาลมีคําสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี  
  ผู้ถูกฟูองคดีให้การว่า สัญญาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ําแม่น้ําปราจีนบุรี  
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟูองคดี
ทํางานล่าช้าและงานไม่แล้วเสร็จทันกําหนด การขุดลอกแม่น้ําของผู้ฟูองคดีได้ระยะทาง 
๗๕๐ เมตร ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ตลอดจนไม่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
และประชาชน ผู้ถูกฟูองคดีไม่มีความจําเป็นที่จะรับงานที่ไม่สมบูรณ์และไม่เป็นประโยชน์ 
นอกจากนี้ การจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ํา มีลักษณะไม่เหมือนงานก่อสร้างซึ่งเป็นวัตถุ 
ที่มีความมั่นคงถาวร เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแล้ว สิ่งปลูกสร้างยังมีสภาพคงอยู่ตามความ
เป็นจริงในขณะนั้น และสามารถก่อสร้างเพ่ิมเติมต่อไปได้ แต่การจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ํา  
ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวร มีการเคลื่อนไหวของตะกอนในแม่น้ําตลอดเวลา  
เมื่อการทํางานไม่แล้วเสร็จตามกําหนด ก็จะทําให้ร่องน้ําที่ขุดลอกแล้ว กลับมาตื้นเขินอีก 
ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าแห่งการงานดังกล่าวตามคําฟูอง อย่างไรก็ตาม  
ตามสัญญาข้างต้นกําหนดให้ผู้ฟูองคดีเข้าทํางานภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ฟูองคดีแจ้งเข้าทํางานวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ 
แต่หลังจากเข้าทํางานแล้ว ผู้ฟูองคดีทํางานไม่แลว้เสรจ็ตามสัญญาแม้แต่เพียงงวดงานเดยีว 
ผู้ถูกฟูองคดีจึงได้ตรวจสอบผลงานที่ดําเนินการไปแล้ว ปรากฏว่าทําได้เพียงร้อยละ 
๒๑.๕๐ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบปริมาณงานดังกล่าวเป็นเพียงการนํามา
เปรียบเทียบผลงานที่ทําไปแล้ว เพ่ือพิจารณาประเมินความเป็นไปได้ในการยังคงให้ผู้ฟูองคดี
ทํางานต่อไปโดยไมใ่ช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเท่านัน้ กล่าวคือ ผู้ฟูองคดีขุดลอกแมน่้ําแล้วเสร็จ
ได้ระยะทางเพียง ๗๕๐ เมตร มีปริมาณเนื้อดิน ๒๒,๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร จากระยะทาง 
ที่ต้องดําเนินการขุดลอกทั้งสิ้น ๕,๒๐๐ เมตร ซึ่งคํานวณแล้ว ได้ระยะทางคิดเป็นร้อยละ 
๗๕ ของระยะทางตามสัญญาในงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดําเนินการตามสัญญาถึงวันที่  
๒๒ มกราคม ๒๕๔๘ มีงานที่ดําเนินการแล้ว คือ งานขนย้ายเครื่องจักร ทําได้ร้อยละ 
๑.๓๔ งานสํารวจร่องน้ํา ทําได้ร้อยละ ๕.๗๕ งานหยั่งน้ํา ทําได้ร้อยละ ๒.๗๕ งานขุดลอก 
ทําได้ร้อยละ ๘.๔๖ และงานขนย้ายวัสดุ ทําได้ร้อยละ ๓.๒๐ รวมความก้าวหน้าของงาน
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ประกอบกับเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานชํารุดและไมม่ีประสิทธภิาพ 
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จึงเป็นการคิดคํานวณปริมาณงานที่ทําได้เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบอกเลิกสัญญา
เท่านั้น แต่ผลสําเร็จของงานจริงๆ ต้องพิจารณาตามระยะทางที่ผู้ฟูองคดีสามารถขุดลอก
ร่องน้ําแม่น้ําปราจีนบุรีได้ ระยะทางตามงวดงานที่กําหนดของสัญญาเป็นจํานวนเท่าใด 
เมื่อผู้ฟูองคดีขุดลอกแม่น้ําได้ระยะทางเพียง ๗๕๐ เมตร ซึ่งยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ตามงวดงานงวดที่ ๑ ที่กําหนดระยะทางขุดลอกไว้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร จึงจะจ่ายเงิน
ให้เป็นจํานวนร้อยละ ๒๐ ของราคาจ้างเหมา ไม่ใช่พิจารณาตามความสําเร็จของงานร้อยละ 
๒๑.๕๐  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่ามีผลงานที่สําเร็จตามสัญญาถึงร้อยละ ๒๑.๕๐  
และคํานวณเป็นราคาจ้างประมาณ ๙๖๘,๐๐๐ บาท จึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีในคดีนี้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ ฟูองคดีในคดีหมายเลขแดงที่  ๑๐๑๗/๒๕๕๐  
ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคําพิพากษาในประเด็นผู้ถูกฟูองคดียังเป็นหนี้ผู้ฟูองคดีอยู่เป็นจํานวนเงิน 
๗๔๘,๐๒๘ บาท เพราะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง และ  
ผู้ฟูองคดีในคดีนี้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ฟูองแย้งขอให้ศาลมีคําพิพากษา
บังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีคดีนี้ชําระหนี้แต่อย่างใด ประกอบกับคดีดังกล่าวมีประเด็นข้อพิพาท
เพียงสองประเด็น คือ ผู้ฟูองคดีในคดีนี้จะต้องรับผิดชดใช้เงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี  
ในคดีนี้ หรือไม่ เพียงใด และข้อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนเบี้ยปรับเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๑๓๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
เป็นโมฆะหรือไม่ ดังนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ค่าปรับกับค่าแห่งการงาน
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ จึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟูองคดี และคําพิพากษาในส่วนที่มีการ
กล่าวถึงการหักกลบลบหนี้ดังกล่าวเป็นเพียงการเปรียบเทียบในทางได้เสียระหว่างผู้ฟูองคดี
กับผู้ถูกฟูองคดีเท่านั้น หาได้มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระค่าแห่งการงานที่เกินจาก
ค่าปรับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีต้องผูกพันตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ แล้ว การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้
มาฟูองต่อศาลปกครองกลางอีกจึงเป็นการต้องห้ามคู่กรณีเดียวกันฟูองกันอีกในประเด็นที่
ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ตามข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอให้ศาลพิพากษายกฟูอง 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ 
ของศาลปกครองกลาง ผู้ถูกฟูองคดีฟูองเรียกให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าปรับตามสัญญา ส่วนในคดีนี้ 
ผู้ฟูองคดีฟูองเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้ค่าแห่งการงานที่ผู้ฟูองคดีได้ทําให้ตามสัญญา ซึ่งเป็น
คนละประเด็นกัน กรณีจึงไม่ต้องห้ามฟูองคดีตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่วนในคดีนี้ เมื่อสัญญาเลิกกันแล้ว ผู้ฟูองคดี
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และผู้ถูกฟูองคดีย่อมมีหน้าที่ทําให้อีกฝุายกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยส่วนของการงานที่ผู้ฟูองคดีได้ทําให้ผู้ถูกฟูองคดี
และเป็นประโยชน์นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังตรงกันว่า ขณะเลิกสัญญา ผู้ฟูองคดีทําการขุดลอก
แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๗๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ของงานทั้งหมด เห็นว่า ตามที่
ผู้ถูกฟูองคดีให้การว่า สัญญาพิพาทมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิด
อุทกภัย ช่วยกักเก็บน้ํา และสามารถนําวัสดุจากการขุดลอก เช่น ทราย มาใช้ประโยชน์ 
ดังนั้น แม้การขุดลอกแม่น้ําจะยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อก็ตาม  
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการนําวัสดุจากการขุดลอก เช่น ทราย ให้แก่หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่แสดงความประสงค์ขอใช้ประโยชน์แล้ว จึงย่อมเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาบางข้อ ต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จากงาน
ส่วนนี้แล้ว แม้ว่าผลงานดังกล่าวจะยังไม่อาจแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยหรือ
ช่วยเก็บกักน้ําได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาหากการขุดลอกเสร็จสิ้นก็ตาม ประกอบกับ
เหตุที่ผู้ฟูองคดีไม่อาจปฏิบัตติามสัญญาได้เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ ทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ยากและมีอุปสรรคมาก และโดยพฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีได้พยายามที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาให้สําเร็จ ดังนั้น เพ่ือความเป็นธรรม ผู้ถูกฟูองคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเป็นคู่สัญญาจึงต้องร่วมรับผิดชอบในค่าแห่งการงานที่ผู้ฟูองคดีได้ลงมือทํางานไปแล้วด้วย 
ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีอ้างว่า ผู้ฟูองคดีทํางานได้ระยะทางเพียง ๗๕๐ เมตร ยังไม่สามารถ 
เบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงานที่ ๑ ที่กําหนดระยะทางขุดลอกไว้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร  
จึงจะจ่ายให้จํานวนร้อยละ ๒๐ ของราคาจ้างเหมา มิใช่พิจารณาจากความสําเร็จของงาน
ร้อยละ ๒๑.๕๐ นั้น เห็นว่า การกําหนดวิธีการจ่ายเงินเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา  
ซึ่งอาจกําหนดเหมาจ่ายงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ การกําหนดวิธีการจ่ายเงินจึงไม่อาจใช้
เป็นเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่ทําจริงได้ และการชดใช้ค่าการงานอันได้กระทําให้ตาม
มาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มิใช่การเรียกให้ชําระเงินตาม
สัญญาเช่นกรณีที่คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาโดยทั่วไป แต่เป็นการเรียกให้ชดใช้เ งินกรณี 
เลิกสัญญา ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายเพ่ือให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะดังที่ เป็นอยู่ เดิม  
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้ลงมือทํางานตามสัญญา แต่เกิดอุปสรรค จึงไม่อาจ
ปฏิบัติตามสัญญาจนแล้วเสร็จได้ และผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ซึ่งขณะ
สัญญาเลิกกันนั้น ผู้ฟูองคดีได้ขุดลอกแม่น้ําเป็นระยะทาง ๗๕๐ เมตร  ซึ่งผู้ถูกฟูองคดี 
ได้ตรวจสอบผลงานแล้ว ปรากฏว่างานที่ดําเนินการไปแล้วมีดังนี้ งานขนย้ายเครื่องจักร
ร้อยละ ๑.๓๔ งานสํารวจร่องน้าํทําได้ร้อยละ ๕.๗๕ งานหยั่งน้ําร้อยละ ๒.๗๕ งานขุดลอก
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ร้อยละ ๘.๔๖ และงานขนย้ายวสัดุรอ้ยละ ๓.๒ รวมความก้าวหน้าของงานร้อยละ ๒๑.๕๐  
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีที่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องชดใช้เงินค่าการงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดีตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้ทําสัญญาจ้างเหมาให้ผู้ฟูองคดีขุดลอกร่องน้ําแม่น้ํา
ปราจีนบุรี ในราคาจ้างเป็นเงิน ๔,๔๙๙,๘๘๐ บาท และขณะสัญญาเลิกกันนั้น ผู้ฟูองคดี 
ทําการขุดลอกแม่น้ําแล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๗๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ของการ
ขุดลอกทั้งหมด จึงคิดเป็นค่างานจํานวน ๙๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท เมื่อคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ ได้วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าปรับ
เพียงร้อยละสิบของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินค่าปรับ ๔๔๙,๙๘๘ บาท ซึ่งผู้ถูกฟูองคดี 
ไม่ได้อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด มีผลให้ประเด็นเรื่องค่าปรับซึ่งเป็นประเด็นหลักในคดีดังกล่าว 
ถึงที่สุดด้วย และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได้นําเงินจํานวน ๒๓๐,๕๔๑.๘๐ บาท 
ชําระให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีตามสัญญาค้ําประกันแล้ว จึงเหลือเงินที่ต้องชําระค่าปรับเป็น
จํานวน ๒๑๙,๔๔๖.๒๐ บาท เมื่อนําเอาค่าแห่งการงานดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับ
ค่าปรับแล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีต้องชําระเงินให้ผู้ฟูองคดีเป็นเงินจํานวน ๗๔๘,๐๒๘ บาท 
ในส่วนดอกเบี้ยนั้น เห็นว่า คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยลดค่าปรับ
เหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินค่าปรับจํานวน ๔๔๙,๙๘๘ บาท หักเงินค่าค้ําประกัน
ผลงานที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) นํามาชําระแล้วเหลือค่าปรับ ๒๑๙,๔๔๖.๒๐ บาท 
เมื่อหักกลบลบกับค่าแห่งการงาน ผู้ถูกฟูองคดีมีหนี้ที่ต้องชําระให้แก่ผู้ฟูองคดีอีกจํานวน 
๗๔๘,๐๒๘ บาท จึงต้องถือว่าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งศาลมีคําพิพากษาเป็นวันที่ 
หนี้มีกําหนดจํานวนแน่นอนและถือว่าวันพิพากษาเป็นวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ เมื่อผู้ฟูองคดี 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทวงถามเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ถูกฟูองคดี 
และผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือในวันเดียวกันโดยมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑  
ถึงผู้ฟูองคดีปฏิเสธการชําระหนี้ จึงถือว่าผู้ฟูองคดีได้ให้คําเตือนผู้ถูกฟูองคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดี
ไม่ชําระหนี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิที่จะ
ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจํานวน ๗๔๘,๐๒๘ บาท นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดี 
ผิดนัด คือ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจํานวน ๗๔๘,๐๒๘ 
บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันฟูอง (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑) จํานวน ๑๒๑ วัน 
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เป็นเงิน ๑๘,๕๙๘.๒๓ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงิน ๗๖๖,๖๒๖.๒๓ บาท  
จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินแก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๗๖๖,๖๒๖.๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๗๔๘,๐๒๘ บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟูองเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ 
ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ําแม่น้ําดังกล่าว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยในหน้าฤดูน้ําหลาก ช่วยในการระบายน้ํา  
ลงแม่น้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปูองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง และช่วยกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแล้ง 
มิใช่การขุดลอกเพ่ือนําวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาใช้ประโยชน์ การนําวัสดุที่ได้จากการขุดลอก
ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ที่แสดงความประสงค์ขอใช้ประโยชน์เป็นเพียงผลพลอย  
ได้จากการขุดลอกแม่น้ําเท่านั้น มิใช่วัตถุประสงค์หลักของการจัดให้มีการขุดลอกร่องน้ํา
แม่น้ําปราจีนบุรี เมื่องานส่วนนี้ผู้ฟูองคดีทํางานล่าช้าและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
สัญญา ซึ่งดําเนินการได้ระยะทางเพียง ๗๕๐ เมตร จึงถือว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลัก
ของสัญญาอันจะทําให้ทางราชการและประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกแม่น้ํา
ดังกล่าว ประกอบกับการจ้างเหมาขดุลอกแมน่้ําโดยลักษณะสภาพธรรมชาติของแม่น้าํจะมี
การเคลื่อนไหวของตะกอนในแม่น้ําตลอดเวลา เมื่องานไม่แล้วเสร็จตามกําหนด ก็จะทําให้
ร่องน้ําที่ขุดแล้วกลับมาตื้นเขินอีก ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าการงานดังกล่าว  
นอกจากนี้ ตามรายการประกอบแบบงานจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ําแม่น้ําปราจีนบุรีกําหนด
ว่าก่อนยื่นซองประกวดราคาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบขุดลอกและรายการประกอบแบบ 
การขุดลอกอย่างละเอียดและทําการสํารวจบริเวณขุดลอกให้เข้าใจโดยตลอดเสียก่อน  
เพ่ือไม่ให้มีการผิดพลาดในระหว่างปฏิบัติงานขุดลอก ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฟูองคดีที่ต้อง
ศึกษาสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟูองคดีไม่มีความพร้อม  
ในการทํางานตลอดมา แม้การที่ผู้ฟูองคดีไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้จะเกิดจากเหตุการณ์
ธรรมชาติที่ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ยากและมีอุปสรรคมากก็ตาม แต่ก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้ฟูองคดี ที่ต้องทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญา หากไม่แล้วเสร็จตามที่
สัญญากําหนดไว้ จะทําให้ตะกอนดินและตะกอนทรายในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้ขุดลอก  
พัดพาลงในร่องน้าํ ทําให้มีสภาพตื้นเขินเช่นเดิม ทางราชการจึงไมไ่ดร้ับประโยชน์จากการขุดลอก
ท่ีไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ ประเด็นข้อพิพาทมีอยู่ว่า 
ผู้ฟูองคดีผิดสัญญาหรอืไม่ และต้องชําระค่าปรับให้กับผู้ถูกฟูองคดี หรือไม่ เพียงใด ส่วนใน
คดีนี้เป็นประเด็นเดียวกันกับคดีก่อน เพราะว่าผู้ฟูองคดีอาศัยสัญญาฉบับดังกล่าวฟูอง  
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ผูถู้กฟูองคดีว่า ผิดสัญญาและผู้ฟูองคดีมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้ค่าแห่งงานที่ผู้ฟูองคดี
ได้ทําให้ตามสัญญาบางส่วนได้หรือไม่  ดังนั้น การฟูองคดีของผู้ฟูองคดีนี้จึงมีประเด็น
เดียวกับในคดีก่อนว่า ผู้ฟูองคดีหรือผู้ถูกฟูองคดีฝุายใดเป็นฝุายผิดสัญญา ผู้ถูกฟูองคดี  
มีสิทธิเรียกค่าปรับ และผู้ฟูองคดีมีสิทธิเรียกค่าแห่งการงาน หรือไม่ เพียงใด ซึ่งผู้ฟูองคดี
ไม่ได้ฟูองแย้งในคดีก่อนขอให้ศาลมีคําพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระหนี้แต่อย่างใด 
ดังนั้น ข้อเท็จจริงหากฟังได้ว่า เมื่อหักกลบลบหนี้ค่าปรับกับค่าแห่งการงานแล้ว ผู้ถูกฟูองคดี
ยังคงเป็นหนี้ผู้ฟูองคดีอีกเท่าใด ซึ่งผู้ฟูองคดีก็มิได้ฟูองแย้ง การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีนี้มาฟูอง
ต่อศาลปกครองกลางอีกจึงเป็นการต้องห้ามคู่กรณีเดียวกันฟูองอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัย 
โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ตามข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน้เปน็พิพากษายกฟูองของผู้ฟูองคดีและคืนค่าธรรมเนียมศาล
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟูองคดี
จะต้องใช้เงินค่าแห่งการงานในการขุดลอกร่องน้ําแม่น้ําปราจีนบุรีให้แก่ผู้ฟูองคดีตาม
สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ หรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย 
ในเบื้องต้นตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ว่า หากผู้ถูกฟูองคดีต้องผูกพันตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟูองคดีนําคดีนี้มาฟูอง
ต่อศาลปกครองกลางอีกจะเป็นการต้องห้ามคู่กรณีเดียวกันฟูองกันอีกในประเด็นที่ได้
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้ว่าคําฟูองในคดีนี้จะมีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดี
เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงในคดีก่อน แต่โดยที่ในคดีก่อน ผู้ถูกฟูองคดีฟูองเรียกให้ผู้ฟูองคดี
ชําระค่าปรับตามสัญญา ส่วนในคดีนี้ ผู้ฟูองคดีฟูองเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้ค่าแห่งการงานที่
ผู้ฟูองคดีได้ทําไปแล้วตามสัญญา การพิจารณาในคดีก่อนและคดีนี้จึงเป็นคนละประเด็นกัน 
กรณีจึงไม่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําหรือฟูองซ้ําตามข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ แห่ง
ระเบียบข้างต้น  
  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟูองคดีต้องใช้เงินค่าแห่งการงาน
ให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า การบอกเลิกสัญญา
จ้างของผู้ถูกฟูองคดีเป็นการกระทําที่ชอบด้วยข้อ ๕ ก. วรรคสาม ของสัญญาพิพาท 
สัญญาดังกล่าวจึงสิ้นสุดลงโดยการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟูองคดี  ผู้ถูกฟูองคดีและผู้ฟูองคดี
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จําต้องให้อีกฝุายหนึ่งไดก้ลับคนืสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดมิ ส่วนการงานที่ผู้ฟูองคดไีด้กระทําไป
แล้วและผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จากการที่ผู้ฟูองคดีได้ทําไปแล้วนั้น ผู้ฟูองคดีย่อมมีสิทธิ  
ที่จะได้รับการชดใช้คืนด้วยการใช้เป็นเงินตามค่าของการงานดังกล่าว ดังที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กรณีจึง
มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จากการงานที่ผู้ฟูองคดีได้กระทํา
ลงไปแล้วหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างในคดีนี้เป็นสัญญาจ้างทําของซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการรับเอา
ผลสําเร็จแห่งการงานที่จ้าง โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวดตามผลสําเร็จของงานจ้างนั้น  
ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนด้วย เมื่อสัญญาจ้างเลิกกันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝุายจําต้องให้อีก
ฝุายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สําหรับการงานที่ได้กระทําให้แก่กันตามสัญญาจ้างซึ่งโดยสภาพ
ไม่สามารถคืนให้แก่กันได้ ซึ่งวรรคสามของมาตราดังกล่าวบัญญัติให้ การกลับคืนสู่ฐานะ
เดิมสามารถทําได้ด้วยการใช้เงินตามค่าแห่งการงานนั้น โดยที่ค่าแห่งการงานนี้ศาล  
มีอํานาจกําหนดให้ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามการงานที่ผู้ฟูองคดีได้ทําไปจริง แม้ว่างาน
จะไม่แล้วเสร็จตามงวดงานจนสามารถส่งมอบงานได้ก็ตาม แต่การงานนั้นต้องเป็น
ประโยชน์แก่คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าการบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น
เพราะความผิดของคู่สัญญาฝุายใด เนื่องจากมิใช่ค่าเสียหายที่ฝุายผิดสัญญาไม่ อาจ
เรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งได้แต่อย่างใด ประกอบกับตามที่ผู้ถูกฟูองคดีให้การว่า 
สัญญาพิพาทมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย ช่วยกักเก็บน้ํา 
และสามารถนําวัสดุจากการขุดลอก เช่น ทราย มาใช้ประโยชน์ ดังนั้น แม้การขุดลอก
แม่น้ําจะยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาทุกข้อก็ตาม แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าได้มีการนําทรายจากการขุดลอกให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ที่แสดงความ
ประสงค์ขอใช้ประโยชน์มา จึงย่อมเป็นประโยชน์แก่ทางราชการตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาบางข้อแล้ว ต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ประโยชน์จากงานส่วนนี้แล้ว แม้ว่าผลการ
ดําเนินงานของผู้ฟูองคดีดังกล่าวจะยังไม่อาจแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยหรือ
ช่วยเก็บกักน้ําได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาหากการขุดลอกเสร็จสิ้นก็ตาม ประกอบกับ
เหตุที่ผู้ฟูองคดีไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ยากและมีอุปสรรคมาก และโดยพฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีได้พยายามที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาให้สําเร็จ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้ทําการขุดลอกร่องแม่น้ําคิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๕๐ ของการขุดลอกทั้งหมด ในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดีบอกเลิกสัญญาโดยเนื้องานร้อยละ 
๒๑.๕๐ ดังกล่าวประกอบด้วยงานขนย้ายเครื่องจักรร้อยละ ๑.๓๔ งานสํารวจร่องน้ําร้อยละ 
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๕.๗๕ งานหยั่งน้ําร้อยละ ๒.๗๕ งานขุดลอกร้อยละ ๘.๔๖ และงานขนย้ายวัสดุร้อยละ ๓.๒ 
จึงเห็นได้ว่าการดาํเนนิงานทีผู่้ฟูองคดีทําลงไปแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรายที่ผู้ฟูองคดีขุดลอกดังกล่าวร้อยละ ๘.๔๖ แม้จะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ถูกฟูองคดี
โดยตรงแต่ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาบางส่วน ศาลย่อมกําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชดใช้ค่าแห่งการงานนั้นได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีอ้างว่า ผู้ฟูองคดีทํางานได้ระยะทางเพียง ๗๕๐ เมตร ยังไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงานที่ ๑ ที่กําหนดระยะทางขุดลอกไว้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 
จึงจะจ่ายให้จํานวนร้อยละ ๒๐ ของราคาจ้างเหมา มิใช่พิจารณาจากความสําเร็จของงาน
ร้อยละ ๒๑.๕๐ นั้น เห็นว่า การกําหนดวิธีการจ่ายเงินเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา  
ซึ่งอาจกําหนดเหมาจ่ายงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติตามงวดงานที่
กําหนดในสัญญาแล้วเสร็จจึงจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างซึ่งเป็นกรณีที่คู่สัญญายังคงปฏิบัติตามสัญญา 
ส่วนในคดีนี้เป็นกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีบอกเลิกสัญญา การชดใช้  
ค่าการงานที่ผู้ฟูองคดีได้กระทําให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องใช้บังคับตามมาตรา ๓๙๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายเพ่ือให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะ
ดังที่เป็นอยู่เดิม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้ลงมือทํางานตามสัญญา แต่เกิด
อุปสรรค จึงไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาจนแล้วเสร็จได้ และผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาแล้ว  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีที่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการดังกล่าวไปแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องใช้เงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟูองคดีตามมาตรา 
๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร้อยละ ๘.๔๖ ของราคาเหมาจ้าง
ขุดลอกร่องแม่น้ําปราจีนบุรี เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้ทําสัญญาจ้างเหมาให้ผู้ฟูองคดีขุดลอกร่อง
น้ําแม่น้ําปราจีนบุรี เป็นเงิน ๔,๔๙๙,๘๘๐ บาท จึงคิดเป็นค่างานจํานวน ๓๘๐,๖๘๙.๘๕ บาท 
แต่โดยที่ผู้ฟูองคดีไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๕/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐  
ซึ่งศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าปรับเพียงร้อยละสิบของค่าจ้างตาม
สัญญาเป็นเงินค่าปรับ ๔๔๙,๙๘๘ บาท ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้อุทธรณ์ประเด็นดังกล่าว  
คําพิพากษาของศาลปกครองกลางในประเด็นนี้จึงเป็นอันถึงที่สุด  ต่อมา ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) ได้นําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน ๒๒๔,๙๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย
นับแต่วันฟูองจนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จํานวน ๕,๕๔๗.๘๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒๓๐,๕๔๑.๘๐ บาท มาชําระให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีตามสัญญาค้ําประกันแล้ว การที่ 
ศาลปกครองกลางนําเงินส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอันเกิดจากการผิดนัดชําระหนี้ของธนาคารทหารไทย 
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จํากัด (มหาชน) มาหักออกจากค่าปรับนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย โดยเห็นควร
นําเงินต้นของหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จํานวน ๒๒๔,๙๙๔ บาท มาหักออกจาก
ค่าปรับ จึงเหลือเงินที่ต้องชําระค่าปรับเป็นจํานวน ๒๒๔,๙๙๔ บาท เมื่อนําเอาค่าปรับไป
หักออกจากค่าแห่งการงานแล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีต้องชําระเงินให้ผู้ฟูองคดีเป็นเงิน
จํานวน ๑๕๕,๖๙๕.๘๕ บาท  
  สําหรับดอกเบี้ยของเงินที่ต้องใช้เป็นค่าแห่งการงานนั้น ปรากฏว่าผู้ฟูองคดี
ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทวงถามเงินค่าแห่งการงานจากผู้ถูกฟูองคดี   
ผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือในวันเดียวกันและได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ 
ปฏิเสธการชําระหนี้ จึงถือว่าผู้ฟูองคดีได้ให้คําเตือนผู้ถูกฟูองคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟูอง คดี 
ไม่ชําระหนี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิที่จะ
ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจํานวน ๑๕๕,๖๙๕.๘๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีผิดนัด คือ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงิน
จํานวน ๑๕๕,๖๙๕.๘๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนถึงวันฟูองคดี (วันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๑) จํานวน ๑๒๑ วัน เป็นเงิน ๓,๘๖๐.๔๙ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงิน 
๑๕๙,๕๕๖.๓๔ บาท ที่ผู้ฟูองคดีนําข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๐ มากล่าวอ้างว่า ผู้ฟูองคดีได้ทําการขุดลอกแม่น้ํา
ปราจีนบุรีแล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๗๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ของการขุดลอก
ทั้งหมด คิดเป็นค่าจ้างจํานวน ๙๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท การงานส่วนนี้ต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับประโยชน์แล้ว เมื่อผู้ถูกฟูองคดีบอกเลิกสัญญาจึงต้องชดใช้ค่าการงานให้แก่ผู้ฟูองคดี 
เมื่อนําเอาการงานดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับค่าปรับแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดียังเป็นหนี้ 
ผู้ฟูองคดีอยู่อีกเป็นเงินจํานวน ๗๔๘,๐๒๘ บาท เห็นว่า แม้ต่อมาศาลปกครองสูงสุด 
ได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๗/๒๕๕๕ 
ก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ที่ศาลได้ตรวจสอบปริมาณงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วในการขุดลอก
แม่น้ําปราจีนบุรี ซึ่งได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๕๐ ของงานทั้งหมด และคิดเป็นค่าจ้างจํานวน 
๙๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท เพื่อพิจารณาเทียบเคียงกับจํานวนเงินค่าปรับที่ผู้ฟูองคดีจะต้องชําระ
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีในคดีดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๕ และวินิจฉัยว่า ผู้ฟูองคดี
ไม่ต้องชดใช้ค่าปรับแก่ผู้ถูกฟูองคดี  ดังนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ค่าปรับ
กับค่าแห่งการงานร้อยละ ๒๑.๕๐ คิดเป็นค่าจ้างจํานวน ๙๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท จึงไม่มีผล
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ผูกพันศาลในคดีนี้ที่จะต้องมีคําพิพากษาให้ผู้ฟูองคดีชําระค่าแห่งการงานที่เกินจากค่าปรับ
จํานวน ๗๔๘,๐๒๘ บาท แต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดี
ชําระเงินแก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๗๖๖,๖๒๖.๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงิน จํานวน ๗๔๘,๐๒๘ บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ ฟูองคดี  นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน  
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ชดใช้เงินใหแ้ก่ผู้ฟูองคดี จํานวน ๑๕๙,๕๕๖.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ของต้นเงินจํานวน ๑๕๕,๖๙๕.๘๕  บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟูองเป็นต้นไป จนกว่าจะ
ชําระเสร็จสิ้น โดยให้ชําระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาและ
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นให้แก่ผู้ฟูองคดี
และในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี  
  องค์คณะ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ ์ 
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ   
 

  



๙๐๔ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) 

  นายวิชัย  ฤกษ์ภูริทตั                                                   ผู้ฟูองคด ี

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ๑ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที ่๒ 
  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ๓ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๔                                        ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง  
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๑๔ (๘) 
        มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔) 

  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เหตุผลว่า เพราะผู้ฟูองคดีไม่มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
คณบดีหลายประการ ซึ่งข้อเท็จจริงจากการสอบสวนยังไม่พบว่าข้อเท็จจริงมีมูลตามข้อกล่าวหา  
ฉะน้ัน เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่น ามาเป็นดุลพินิจในการมีมติถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจาก
ต าแหน่งคณบดียังฟังไม่ได้ตามที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ กล่าวอ้าง มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าว
จึงเป็นมติที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่สมเหตุผล มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากต าแหน่งคณบดี จึงเป็น
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ส่วนการที่ผู้ฟูองคดีมีค าขอให้เพิกถอนค าสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากต าแหน่งคณบดี โดยไม่ได้มีค าขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ด้วย น้ัน เห็นว่า ค าสั่งค าสั่งลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังกล่าวมีสถานะเป็นหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ส่วนค าสั่ง
ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของผู้ฟูองคดี คือ มติของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ดังกล่าว  
เพราะอ านาจถอดถอนคณบดีตามมาตรา ๑๔ (๘) แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอ านาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟูองคดีมีค าขอให้
เพิกถอนค าสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งได้กล่าวอ้างมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
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ดังกล่าว ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟูองคดีมีเจตนาที่จะฟูองขอให้เพิกถอนค าสั่งที่ให้ตนเอง
พ้นจากต าแหน่งคณบดีแล้ว 

   
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ มีผู้ใช้ชื่อว่า คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทําหนังสือร้องเรียน 
ผู้ฟูองคดีต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และนายกสภามหาวิทยาลัยว่า ผู้ฟูองคดีไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งคณบดี โดยมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สรุปได้ดังนี้ (๑) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทําให้เกิดความเสียหายต่อราชการของคณะ  
(๒) ใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ ผิดจากหลักการของเหตุและผล และ (๓) บริหารงาน 
โดยขาดความรู้ความสามารถ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
กรณีดังกล่าว  ต่อมา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่าพยานหลักฐานยังไม่มีมูลหรือสามารถชี้ชัดว่าผู้ฟูองคดี 
มีพฤติกรรมตามที่กล่าวหา แต่การบริหารงานของผู้ฟูองคดีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล
และงานบริหารคณะ เห็นควรรายงานผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต่อมามีผู้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ร้องเรียนผู้ฟูองคดีต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และนายกสภามหาวิทยาลัย 
อีกเป็นครั้งที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่สามารถ
จะชี้มูลความผิดตามข้อกล่าวหาได้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้นํารายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งของผู้ฟูองคดี ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ฟูองคดีไม่มีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วได้นํามติดังกล่าวเสนอผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้มีมติให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้มีคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ฟูองคดีทราบคําสั่งดังกล่าวในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และได้มีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖  
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แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า คําสั่งถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่ง คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถูกต้องตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้ว  ผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจมาพิจารณาความเหมาะสม 
ในการดํารงตําแหน่งของผู้ฟูองคดีได้ มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และคําสั่งถอดถอนผู้ฟูองคดี
ออกจากตําแหน่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อจนครบวาระ  และให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกัน
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒,๑๔๙,๓๘๕.๑๒ บาท และค่าขาดประโยชน์จากการดํารงตําแหน่ง
คณบดีอีกเดือนละ ๔๔,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเพิกถอน
คําสั่งถอดถอนผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟูองในส่วนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ และที่ ๔ 
ไว้พิจารณา ผู้ ฟูองคดีอุทธรณ์  ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้น 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า  ปัญหาความขัดแย้งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เกิดจากการบริหารงานของผู้ฟูองคดีที่ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดความไม่พอใจ ประการต่อมา  
ผู้ฟูองคดีสําคัญผิดว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จะต้องดําเนินการถอดถอนผู้ฟูองคดีตามมาตรา ๒๖ 
แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ให้นํามาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ดังกล่าวนั้น เป็นกรณีที่คณบดีพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ แต่กรณีที่คณบดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเพราะเหตุอื่นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีอํานาจ
ถอดถอนได้ตามมาตรา ๑๔ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนผู้ฟูองคดีทั้งสองครั้งแล้ว จึงได้ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งของผู้ฟูองคดี จากนั้น  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงนําผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาพิจารณา  
แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และที่ ๓ จึงได้ดําเนินการถอดถอนผู้ฟูองคดีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยได้ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ ฟูองคดี  และไม่ ได้กลั่นแกล้งผู้ ฟูองคดีแต่อย่างใด   
ส่วนประเด็นค่าเสียหายนั้น เงินค่าตอบแทนผู้ดําเนินโครงการภาคพิเศษ เงินได้จากการสอน
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เกินภาระงานและเบี้ยประชุม เป็นเงินที่ไม่แน่นอน บางอย่างไม่เคยมีการเบิกจ่าย รวมทั้ง
ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติยศ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว 
คณบดีอาจถูกผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ถอดถอนออกจากตําแหน่งได้ตามมาตรา ๑๔ (๘) แห่ง 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ หากกรณีเป็นที่สงสัยว่าคณบดีคนใดมีความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งหรือไม่ และเมื่อเห็นว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสม ก็ย่อมมีอํานาจ
ถอดถอนออกจากตําแหน่งได้  สําหรับการใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งนั้น เห็นว่า  
แม้ผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในครั้งแรกจะไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัด หรือมีมูลว่าผู้ฟูองคดี
กระทําหรือละเว้นการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา แต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังได้ว่า การบริหารงาน
ของผู้ฟูองคดีส่งผลกระทบทางลบตอ่การบรหิารงานบุคคลและงานบรหิารคณะ สร้างความ
แตกแยกและความไม่พอใจให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บางกลุ่มในคณะมาโดยตลอด ต่อมา 
เมื่อมีการร้องเรียนครั้งที่ ๒ จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ฟูองคดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 
และไม่สามารถปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสงบเรียบร้อยได้ 
รวมทั้งการบริหารงานของผู้ฟูองคดีไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็น
อํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งของผู้ฟูองคดี 
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการดํารงตําแหน่งของผู้ฟูองคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีไม่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณบดี 
แล้วมีคําสั่งถอดถอนนั้น ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
พิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  คําสั่งถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดี  
ไม่มีรายละเอียดว่าผู้ฟูองคดีไม่บริหารงานตามนโยบายในข้อใด การบริหารงานของผู้ฟูองคดี
ไม่ถูกต้องอย่างไร ผิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด สร้างความเสียหายอย่างไร และสร้าง
ความแตกแยกอย่างไร คําสั่งดังกล่าวจึงเปน็คําสั่งที่ปราศจากข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
และปราศจากข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ไม่มีการอ้างอิงกฎหมาย  
จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟูองคดีไม่ติดใจอุทธรณ์ในประเด็นค่าเสียหาย  
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อพิจารณาอํานาจเกี่ยวกับการถอดถอน 
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แล้ว เห็นว่า 
บทบัญญัติมาตรา ๑๔ (๘) ดังกล่าวได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ มีอํานาจถอดถอนคณบดีได้ 
มาตรา ๑๔ (๘) จึงเป็นหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งคณบดีตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 



๙๐๘ 

 

 

อีกหลักเกณฑ์หนึ่ง นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ กล่าวคือ 
คณบดีอาจพ้นจากตําแหน่งได้เพราะถูกถอดถอนจากสภามหาวิทยาลัย ส่วนหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ เป็นเรื่องการพ้นจากตําแหน่งตามวาระและขาดคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ใช่เรื่องการถอดถอนออกจากตําแหน่ง การที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ เป็นเรื่องการถอดถอนด้วยนั้น จึงไม่ถูกต้อง 
ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงมีอํานาจถอดถอนผู้ฟูองคดีได้ตามมาตรา ๑๔ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อํานาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๔ (๘) ดังกล่าวนั้น 
เป็นอํานาจทั่วไป เพราะไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้อํานาจไว้ อํานาจในการ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีดังกล่าว จึงเป็นอํานาจดุลพินิจ ซึ่งต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การใช้อํานาจดุลพินิจต่อไป  
  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ถอดถอนผู้ฟูองคดี
ออกจากตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เหตุผลว่า เพราะผู้ฟูองคดีไม่มี  
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณบดีหลายประการ เช่น ไม่บริหารงานตามนโยบาย
ที่เคยแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวเสนอตัวรับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
สร้างความแตกแยกในหมู่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และรับรองวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของนาย ส. เป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งผู้ฟูองคดี 
ได้โต้แย้งทุกข้อกล่าวหานั้น  เห็นว่า กรณีไม่บริหารงานตามนโยบายนั้น ข้อเท็จจริง 
ไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีไม่ได้บริหารงานตามนโยบายในเรื่องใด สําหรับกรณีสร้างความแตกแยกนั้น 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟูองคดีในกรณีต่างๆ ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
สองครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงสอบสวนแล้ว ไม่พบว่าข้อเท็จจริงมีมู ล
ตามข้อกล่าวหาทั้งสองครั้ง จึงเห็นว่าการมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของผู้ฟูองคดี แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีมูลตามข้อกล่าวหานั้น ยังไม่อาจนํามาวินิจฉัยว่า
ผู้ฟูองคดีสร้างความแตกแยกได้ เพราะการร้องเรียนอาจเกิดจากการกลั่นแกล้งกันโดยไม่มีมูล
ความจริงได้ ส่วนกรณีรับรองวุฒิการศึกษาเป็นเท็จนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงจากการชี้แจง
ของผู้ฟูองคดีน่าเชื่อว่าความผิดพลาดมิได้เกิดจากการกระทําของผู้ฟูองคดี ประกอบกับ  
ผู้ถูกฟูองคดีมิได้โต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าว จึงเห็นว่าความผิดพลาดในกรณีนี้มิได้เกิดจาก
การกระทําของผู้ฟูองคดีเช่นกัน  ฉะนั้น เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่นํามาเป็นดุลพินิจ 
ในการมีมติถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดี ยังฟังไม่ได้ตามที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
กล่าวอ้าง มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
และไม่สมเหตุผล มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖  



๙๐๙ 

 

 

ที่ถอดถอนผู้ฟูองคดีออกจากตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คําวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ว่า คําสั่งให้ผู้ฟอูงคดีพ้นจากตําแหน่งคณบดีเป็นคําสั่งที่ถูกต้องตาม
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้ว จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย 

ส่วนประเด็นคําขอท้ายคําฟูองนั้น คดีนี้ผู้ฟูองคดีมีคําขอให้เพิกถอนคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่งคณบดี โดยไม่ได้มีคําขอ 
ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖  
และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ด้วย 
นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่า คําสั่งคําสั่งลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังกล่าวมีสถานะเป็นหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ส่วนคําสั่ง 
ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของผู้ ฟูองคดี  คือ มติของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ดังกล่าว  
เพราะอํานาจถอดถอนคณบดีตามมาตรา ๑๔ (๘) แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอํานาจของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟูองคดีมีคําขอ 
ให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งได้กล่าวอ้างมติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ดังกล่าว ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟูองคดีมีเจตนาที่จะฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งที่ให้ตนเอง  
พ้นจากตําแหน่งคณบดีแล้ว   การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษายกฟูอง นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย  
  พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ที่วินิจฉัย
ยืนยันว่า มติของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ให้ถอดถอน 
ผู้ฟูองคดีออกจากตําแหนง่คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรช์อบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยให้
มีผลย้อนหลังนั้น แต่วันที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว 
  องค์คณะ  นายวิษณุ วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายสมชาย เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายสถิตย์  ยะสะกะ            ผู้ฟูองคดี 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข       ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๔๒  
     วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

     พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖) 

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงิน 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ น้ัน เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ช าระเงิน 
ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็น 
ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟูองคดีน้ีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเงื่อนไข 
แห่งการฟูองคดี จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
แม้ไม่มีคู่กรณีฝุายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์  ศาลปกครองสูงสุดก็มีอ านาจ 
ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งได้ ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับ 
ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓   
 

ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ที่โรงเรียนสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งลงวันที่  
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ให้ผู้ฟูองคดีไปปฏิบัติราชการที่กองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการประจํา ผู้ฟูองคดีจึงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตลอดมา 
โดยเมื่ อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕ ผู้ ฟูองคดี  นาง  น.  ภรรยาของผู้ ฟูองคดี  
และนาย อ. บิดาของนาง น. ได้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือชําระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 



๙๑๑ 

 

 

บ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเปน็เงินจํานวน ๘๐๗,๐๐๐ บาท ผู้ฟูองคดี
จึงเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพ่ือชําระค่าเช่าบ้านเป็นเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เพ่ือผ่อนชําระเงินกู้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น  
ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ถึงกันยายน ๒๕๔๕ ในอัตราเดือนละ ๒,๔๐๐ บาท ผู้ถูกฟูองคดี
ได้มีหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
คืนเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ถึงกันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินจํานวน 
๑๔,๔๐๐ บาท แก่ทางราชการ โดยอ้างว่าผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระ
ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นของนาง น. ภรรยาของผู้ฟูองคดี 
มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพื่อชําระเงินกู้ดังกล่าวจากทางราชการ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดี ต่อมา รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟูองคดี ผู้ ฟูองคดีได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งที่ให้ผู้ฟูองคดีคืนเงิน 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต เนื่องจากผู้ฟูองคดีเป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการจากทางราชการและได้ใช้สิทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรอืคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ให้ผู้ฟูองคดี
คืนเงินค่าเช่าบ้าน จํานวน ๑๔,๔๐๐ บาท ให้แสดงความเป็นอยู่แห่งสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ของผู้ฟูองคดีและให้ผู้ถูกฟูองคดีถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟูองคดี 
แสดงข้อมูลต่อศาลเกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่า
มีข้าราชการรายอื่นนอกจากผู้ฟูองคดีถูกเรียกเงินคืนหรือไม่ เนื่องจากสาเหตุใด 

ผู้ถูกฟูองคดีให้การว่า  ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือหารือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือมีสาระสําคัญว่า  
ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น  
ของคู่สมรสของผู้ฟูองคดีมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจากทางราชการ ตามมาตรา ๑๗ 
แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากผู้ฟูองคดีได้เคยใช้สิทธิเบิก 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเพ่ือผ่อนชําระเงินกู้กรณีราคาบ้านทาวน์เฮาส์และที่ดินที่ซื้อดังกล่าว
ในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๔๕ ถึงกันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินจํานวน ๑๔,๔๐๐ บาท  
โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่ออกให้ในนามของนาง น. เมื่อผู้ ฟูองคดี ไม่มีชื่อ 
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดี 
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จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
เพ่ือผ่อนชําระเงินกู้ของผู้ฟูองคดีในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๔๕ ถึงกันยายน ๒๕๔๕  
ไปชําระคืนให้แก่ทางราชการ การพิจารณาว่าผู้ฟูองคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
ในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖  
แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  ดังนั้น การมีคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดี 
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟูองคดี
คืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยอ้างมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงไม่ชอบ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีจะได้พิจารณาทบทวนเพ่ือเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว และพิจารณา
ตรวจสอบสิทธิของผู้ฟูองคดีในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องต่อไป 
   ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ตาม พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการและได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาตลอด 
ประกอบกับสัญญากู้เงินจากธนาคาร ก็ระบุว่า ผู้ฟูองคดี นาง น. คู่สมรสของผู้ฟูองคดี  
และนาย อ. บิดาของนาง น. ได้ร่วมกันกู้เงินจํานวน ๘๐๗,๐๐๐ บาท เพ่ือซื้อที่ดิน 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง  
แม้สัญญาซื้อขายที่ดินจะระบุว่า ผู้ขายยอมขายที่ดินโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
บ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งสารบัญจดทะเบียนท้ายโฉนดที่ดินดังกล่าวจะระบุ
ชื่อนาง น. คู่สมรสของผู้ฟูองคดี และนาย อ. บิดาของนาง น. เป็นผู้ซื้อและผู้รับสัญญา 
และการจดทะเบียนจํานองกับธนาคารจะได้ระบุชื่อนาง น. และนาย อ. เป็นผู้ให้สัญญา 
โดยไม่มีชื่อผู้ฟูองคดีด้วย ก็มิได้ทําให้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟูองคดี  
ซึ่งมีอยู่เดิมต้องเสียไปแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟูองคดีเป็นคู่สมรสของนาง  น. และได้ร่วมกัน 
กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้ฟูองคดีก็ต้องร่วมรับผิดชอบในการผ่อนชําระเงินกู้ 
เพ่ือชําระราคาที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบ้านทาวน์ เฮาส์สองชั้น  ผู้ ฟูองคดีจึ งมีสิทธิ 
นําเอกสารหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้ในนามคู่สมรสของผู้ฟูองคดีใช้เบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ ตามมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านแก่ทางราชการ ระหว่างเดือน  
เมษายน ๒๕๔๕ ถึงกันยายน ๒๕๔๕ จํานวน ๑๔,๔๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
แก่ทางราชการ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงกันยายน ๒๕๔๕ จํานวน ๑๔,๔๐๐ บาท ส่วนคําขออื่น
นอกจากนี้ ให้ยก   
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ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  มาตรา ๑๖ (๑) แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ บัญญัติให้ผู้ผ่อนชําระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
จะต้องมีชื่อทั้งสามีและภริยาเป็นผู้ชําระหรือผ่อนชําระ จะมีชื่อเฉพาะคู่สมรสเพียง 
ฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการที่ขอใช้สิทธิ  
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจะเป็นผู้ชําระค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระ  
ราคาบ้านกับสถาบันการเงินจริง ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้ 
กับธนาคารที่ปรากฏชื่อเฉพาะนาง น. คู่สมรสของผู้ฟูองคดี มาใช้ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ โดยไม่มีหลักฐานอื่นมาแสดงว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้ชําระเงินค่าผ่อนชําระเงินกู้ 
เพื่อชําระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นกับธนาคาร จึงไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านของธนาคารที่มีชื่อเฉพาะคู่สมรสเพียงผู้เดียวมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ และการที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งให้ผู้ ฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านจํานวน  
๑๔,๔๐๐ บาท นั้น ก็เป็นการสั่งตามความเหน็ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จึงต้องเรียกให้กรมบัญชีกลางเข้ามาเป็นคู่กรณี  ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  
  ศาลปกครองสู งสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙  
ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ นั้น เป็นเพียงหนังสือ
ทวงถามให้ชําระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าว
เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ที่อาจนํามาฟูองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ 
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ที่จะมีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมสีิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองนั้น เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ
เงื่อนไขแห่งการฟูองคดี จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
แม้ไม่มีคู่กรณีฝุายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดก็มีอํานาจยกปัญหาดังกล่าว
ขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งได้  ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนั้น เมื่อวินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดี
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ไม่มีสิทธิฟูองคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่เรียกให้ ผู้ฟูองคดีคืนเงิน 
ค่าเช่าบ้านแก่ทางราชการ ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๔๕ จํานวน ๑๔,๔๐๐ บาท 
ส่วนคําขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย  
   พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูอง 
  องค์คณะ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายวิษณุ วรัญญู  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  ว่าที่ร้อยตร ีวนิัย  เกียรติกําจร                                        ผู้ฟูองคด ี

  นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับุรรีัมย์  ที่ ๑ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที ่๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่ ๓                        ผู้ถกูฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๐๖) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
        พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖)  

  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟูองคดีน าเงินที่ผู้ฟูองคดี 
ใช้สิทธิเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมิใช่เป็นการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง แต่เป็นการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกเงินที่ผู้ฟูองคดไีดร้ับเกินสิทธอิันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้
ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟูองคดีรับไป จึงเป็นเพียง
หนังสือทวงถามให้ผู้ฟูองคดีช าระเงินเท่าน้ัน หากผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ไม่มีสิทธิ เรียกร้องเงินจากตน ผู้ ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าว 
ตามที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทวงถาม กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเน่ืองมาจากการกระท า 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟูองคดีน้ัน เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการฟูองคดี อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
แม้ไม่มีคู่กรณีฝุายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดก็มีอ านาจยกปัญหา
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ดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งได้ ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖  
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเคยดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
และได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์) มีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙  
เรียกให้ผู้ฟูองคดีนําเงินที่ผู้ฟูองคดีใช้สิทธเิบิกเป็นค่ารกัษาพยาบาลคืนให้แกอ่งคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าว จึงไม่ได้
คืนเงินที่ใช้สิทธิเบิกไปแก่ทางราชการ  ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ เรียกให้คืนเงินจํานวนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งทั้งสองฉบับ
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินดังกล่าว
ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จึงนําคดีมาฟูองขอให้เพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ให้การว่า  ผู้ฟูองคดีเข้าดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการเข้าดํารงตําแหน่งภายหลังจากวันที่ พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ที่กําหนดให้
การดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นตําแหน่งที่มาจากการแต่งตั้ง  ต่อมากระทรวงมหาดไทย 
ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิการเบกิเงนิสวสัดิการของผู้บริหารท้องถิ่นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ (๑) กรณีรองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เปลี่ยนชื่อตาํแหนง่จากเทศมนตรี หรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและสามารถได้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
และการศึกษาของบุตร และรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง
จากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  (๒) กรณีรองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้าดํารงตําแหน่งภายหลังที่ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ. เทศบาล 
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(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณีมีผลใช้บังคับ และเป็นตําแหน่งที่มาจากการแต่งตั้ง มิอาจได้รับ
สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร  ดังนั้น เมื่อผู้ฟูองคดี
ดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาจากการแต่งตั้ง ผู้ฟูองคดี  
จึงมิอาจได้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรตามที่
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
จึงมีหนังสือเรียกคืนจากการที่ผู้ฟูองคดีใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  เมื่อผู้ฟูองคดีเข้าดํารงตําแหน่งรองนายก
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบุรรีัมย์ ซึ่งเป็นการเข้าดาํรงตําแหน่งภายหลังจากวันที่องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)  
ซึ่งกําหนดให้การดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่นว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งเวียนให้ทราบ และมีอํานาจตามนัยมาตรา ๓๕/๕ (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หนังสือ
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟูองคดี
คืนเงินแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีอํานาจเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินค่ารักษาพยาบาลได้
ตามที่กฎหมายกําหนด ส่วนประเด็นว่า การใช้ดุลพินิจออกคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๔๙ หนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
เพ่ือเรียกให้ผู้ฟูองคดีนําเงินค่ารักษาพยาบาลคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า หากกระทรวงมหาดไทย
ประสงค์จะจํากัดขอบเขตของการได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในส่วนของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
ที่มิได้มาจากการเลือกตั้งก็ชอบที่จะต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวโดยการแก้ไข
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือ
หลักการของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อในการจํากัดสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ  
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามนัยข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ออกหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยยังมิได้มีการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎให้ถูกต้องตามรูปแบบ
และเป็นไปตามเงื่อนไขในเรื่องผู้มีอํานาจออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงทําให้หนังสือสั่งการของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนปัญหาที่ว่า
เหตุผลที่กระทรวงมหาดไทยอ้างเพ่ือมีคําสั่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเหตุผลที่เหมาะสมหรือสมควรหรือไม่นั้นเห็นว่า เหตุผลในการ
ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘  
ก็เพราะว่าต้องการให้สิทธสิวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรแก่ฝุายบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่เป็นตําแหน่งซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสภาท้องถิ่น  
หรือจากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงเท่านั้น ซึ่งการให้สิทธิสวัสดิการแก่ผู้ใดภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขใด ฝุายปกครองย่อมมีอํานาจกระทําได้หากเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย 
ด้านการบริหารงานบุคคลและงบประมาณของท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม การกําหนดนโยบาย
ด้านการบริหารงานบุคคลก็ดี การกําหนดงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวก็ดีจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ซึ่งในประเด็นนี้เมื่อพิเคราะห์มาตรา ๗๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ซึ่งเป็นแม่บทในการให้อํานาจแก่ฝุายปกครองที่จะออกระเบียบในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยแล้ว
เห็นว่า ฝุายปกครองมีอํานาจใช้ดุลพินิจในการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับ
สวัสดิการใดๆ ก็ได้หากข้อกําหนดนั้นไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตามนัยมาตรา ๓๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒  
ออกหนังสือสั่งการ) และโดยที่ได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นแล้วว่าหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และดังนั้นเมือ่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ได้ออกคําสั่งตามหนงัสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หนังสือ
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ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟูองคดี
คืนเงินที่ผู้ฟูองคดีได้ใช้สิทธิเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
โดยอ้างว่าได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ 
๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓) 
อุทธรณ์ว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ลงนามโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ใช้อํานาจตามข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ตามลําดับ ในการดําเนินการตีความ วินิจฉัยปัญหาแล้วกําหนดเป็นวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน หาใช่เป็นการดําเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหรือระเบียบขึ้นใหม่ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จึงมีอํานาจตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับที่กําหนดไว้ การมีหนังสือของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ลงนามโดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ืออธิบายความและหลักเกณฑ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐ จึงเป็นการกระทําที่มีอํานาจ
และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอํานาจในการออกหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยชอบด้วยกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะกรณีนี้ 
เป็นกรณีการดํารงตําแหน่งตามสถานะตําแหน่งที่เรียกชื่อว่ารองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ของผู้ฟูองคดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
มิใช่สถานะบุคคลที่เกิดจากคุณสมบัติหรือลักษณะทางกฎหมายที่เป็นฐานสําคัญผูกพันอยู่
กับตัวบุคคล 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่  
๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟูองคดีนําเงินที่ผู้ฟูองคดีใช้สิทธิเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลคืนให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนี้นั้น มิใช่เป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ใช่คําสั่งทางปกครอง แต่เป็นการที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกเงินที่ผู้ฟูองคดีได้รับเกินสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้
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ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ทั้งสามฉบับดังกล่าวที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟูองคดีรับไป 
จึงเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินเท่านั้น หากผู้ฟูองคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจากตน ผู้ฟูองคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ทวงถาม กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดี
จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
ท่ีจะมีสิทธิฟูองคดีนั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟูองคดี อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย  
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝุายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ 
ศาลปกครองสูงสุดก็มีอํานาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งได้  
ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟูองคดีไม่เป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีก  
เพราะไม่ทําให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาเพิกถอน
หนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่  
๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยให้มีผลย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูอง 
  องค์คณะ  นายปรีชา ชวลิตธํารง  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์   
นายนพดล เฮงเจริญ  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
 



๙๒๑ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๔๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายสงคราม  ธรรมเกษร                                              ผู้ฟูองคดี 

  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ที่ ๑ 
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ท่ี ๒                        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ 
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๑๒) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๙) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓ 
        มาตรา ๕ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗ 
        วรรคหนึ่ง) 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๑๒)  
   พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๗๐) 
   พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
        (มาตรา ๒๗) 

  แม้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีช าระเงินที่เบิกเกิน
สิทธิคืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่หนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นเพียงการใช้สิทธิ
เรียกร้องทวงถามให้ช าระหน้ีเท่าน้ัน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหนังสือ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ช าระเงินคืนโดยระบุค าเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีขายทอดตลาดเพ่ือช าระหน้ีย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟูองคดีเชื่อว่า 
จะถูกบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ได้รับแจ้งแล้ว การที่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูอง 
ขอให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อศาลปกครองชั้นต้น
ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการฟูองคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว  

  ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ ฟูองคดี 
คืนเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน  
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พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว เห็นว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่ได้ให้อ านาจ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกค าสั่งทางปกครองในการเรียกให้ผู้หน่ึงผู้ใดช าระเงินหรือคืนเงิน  
และกรณีน้ีมิใช่กรณีที่ผู้ฟูองคดีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครองที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จะใช้อ านาจตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินได้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ที่จะออกค าสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟูองคดคีืนเงินและไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีเพ่ือน ามาช าระเงิน ตามมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้  

  ส่วนประเด็นว่า ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟูองคดีได้เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
กลับประเทศไทยซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจริง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ถึง
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในขณะได้รับค าสั่ง 
หรือการไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรงของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่ง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ อีกทั้ง หลังเกิดเหตุคดีน้ีแล้ว ได้มีการตรา พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมาตรา ๒๗ บัญญัติให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๗๐ แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป็นให้เบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่จากต่างประเทศกลับประเทศไทยได้ในอัตราสามเท่า
ของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย กฎหมาย  
ที่ตราขึ้นใหม่จึงมีผลท าให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่ากับจ านวนที่เบิกได้อยู่เดิม จึงเห็นได้ว่า 
การเพิกถอนค าสั่งอนุมัติให้ผู้ฟูองคดีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย 
ไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะแต่อย่างใด นอกจากน้ี ผู้ฟูองคดีได้ใช้เงินค่าใช้จ่ายเงิน 
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ไปโดยสุจริตตามวัตถุประสงค์ไปหมดแล้ว จึงไม่จ าต้องคืนเงินดังกล่าว
ซึ่งเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังน้ัน  
ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า เดิมผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการ ตําแหน่งอัครราชทูต 
ที่ปรึกษา (ฝุายอุตสาหกรรม) สํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจําสถานอัครราชทูต 
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ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการในประเทศไทย ผู้ฟูองคดีได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งดังกล่าวแล้ว  
และได้ดําเนินการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ตาม  พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในอัตราสามเท่าของเงินเพ่ิมพิเศษข้าราชการ
ประจําการในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)  
ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ต่อมา มีการตรา พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ เปลี่ยนแปลงสิทธิในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่จาก
อัตราสามเท่า เป็นอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของเงินดังกล่าว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ และกําหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ 
เป็นต้นไป ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินส่วนที่เบิกเกินสิทธิส่งคืน 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ (สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินจํานวนดังกล่าวส่งคืน 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิฉะนั้น จะดําเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีขายทอดตลาด
เพ่ือชําระหนี้ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้มีหนังสือแจง้ว่า การอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งดังกล่าวของผู้ฟูองคดีไม่อาจถือเป็นการอุทธรณ์ 
เนื่องจากพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์แล้ว และได้เร่งรัดให้ผู้ฟูองคดีนําเงินที่กล่าวอ้างว่า
เบิกเกินสิทธิดังกล่าวส่งคืนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หากไม่นําเงิน
ส่งคืน จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีขายทอดตลาด 
เพ่ือนําเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ที่อยู่ในส่วนที่เบิกเกินสทิธ ิ
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองให้การว่า พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับ
คําสั่งไปดํารงตําแหน่งประจําในต่างประเทศรวมทั้งกรณีเดินทางกลับประเทศ เพ่ือเป็น 
ค่าระวางขนย้ายเครื่องเรือนเครื่องใช้หรือจัดซื้อเครื่องใช้ แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
ส่วนราชการต่างๆ ได้จัดหาบ้านพักพร้อมเครื่องเรือนเครื่องใช้แล้ว ผู้เดินทางจึงควรได้รับ
เฉพาะค่าขนย้ายเท่านั้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่อิงอยู่กับเงิน พ.ข.ต.  
ที่กําหนดเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งขณะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในอัตราสูง เมื่อกําหนด
เป็นเงินบาทแล้ว จะมีอัตราสูงกว่าเดิมเกือบเท่าตัว เมื่อปรับลดค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่ง  



๙๒๔ 

 

 

อัตราที่ได้รับน่าจะเพียงพอต่อการขนย้ายส่ิงของส่วนตัวกลับประเทศตามวัตถุประสงค์แล้ว 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนให้ผู้ฟูองคดี
ดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินสิทธิต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟูองคดีไม่ดําเนินการ  ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง
กําหนด จึงได้มีหนังสือให้อัยการสูงสุดดําเนินคดีกับผู้ฟูองคดีตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองกลาง
มีคําสั่งไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา โดยเห็นว่าการดําเนินการเรียกให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินค่าใช้จ่าย 
ที่เบิกเกินสิทธินั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีอํานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินที่ได้รับเกินสิทธิคืนให้ครบถ้วน 
ตามกฎหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องนําคดีมาฟูองเพ่ือให้ศาลมีคําบังคับ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินดังกล่าวคืน 
ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้น จะดําเนินการมาตรการบังคับทางปกครองตามนัยคําสั่ง 
ของศาลปกครองกลางดังกล่าว ผู้ฟูองคดีมีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งหนังสือฉบับลงวันที่  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
แจ้งผู้ฟูองคดีว่า การแจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินสิทธิจึงเป็นไปตามกฎหมาย 
และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการบังคับใช้และตีความกฎหมายย้อนหลัง  
ที่ เป็นโทษต่อผู้ ฟูองคดีตามที่ผู้ ฟูองคดีกล่าวอ้าง นอกจากนี้  การแจ้งให้ผู้ ฟูองคดี 
ชําระเงินคืนเปน็คาํสั่งทางปกครอง เมื่อผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือชี้แจงโต้แย้งคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าว ถือได้ว่าคําสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีการอุทธรณ์โต้แย้งจาก 
ผู้ฟูองคดีโดยชอบแล้ว  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
และวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มิใช่คําสั่งทางปกครองและมิใช่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครองที่ผู้ฟูองคดีจะใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งได้ แต่ เป็นเพียงหนังสือ 
เตือนให้ผู้ฟูองคดีชําระเงนิที่เบิกเกนิสิทธคิืนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามคําสั่งทางปกครองเดิมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งได้ออกคําสั่งทางปกครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คดีนี้จึงขาดอายุความ นอกจากนั้น การยึดหรืออายัดทรัพย์เป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ดําเนินการได้  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า กรณีของผู้ฟูองคดีเป็นกรณีที่ได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่เกินสิทธิไปหนึ่งเท่าครึ่ง ซึ่งเงินที่ได้รับเกินสิทธิไปดังกล่าว 



๙๒๕ 

 

 

มีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่จะต้องคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
แต่เมื่อพิจารณาตาม พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หรือ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  
ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติในมาตราใดกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเงินคืนจากบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
และได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วตามสิทธิแต่สิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดลงโดยผลของการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือให้อํานาจหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐบังคับชําระหนี้จากผู้ซึ่งได้รับเงินจํานวนนี้ไว้ในสถานะเป็นลาภมิควรได้ อีกทั้ง  
ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อํานาจหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ที่เบิกเงินเกินสิทธิในกรณีนี้ 
เพ่ือขายทอดตลาดแล้วนําเงินส่งคืนแก่ทางราชการตามจํานวนที่เบิกเกินสิทธิไปได้  
ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจึงไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะออกคําสั่งเรียกคืนเงินที่ผู้ฟูองคดี 
ได้เบิกเงินเกินสิทธิไปได้ หรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ยึด หรืออายัดทรัพย์สิน 
ของผู้ฟูองคดีออกขายทอดตลาด คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ส่วนประเดน็ที่ผู้ถกูฟูองคดทีั้งสองโต้แย้งเรือ่งระยะเวลา
การฟูองคดี เห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีนําเงินที่เบิกเกินสิทธิไปคืนโดยกําหนดจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หากผู้ฟูองคดี 
ไม่คืนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงกระทบต่อสิทธิ
ของผู้ฟูองคดีแล้ว เมื่อผู้ฟูองคดีมีหนังสืออุทธรณ์การออกคําสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
มีหนังสือลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทราบว่าไม่รับคําอุทธรณ์พร้อมกับ 
มีคําสั่งแจ้งให้นําเงินที่เบิกเกินสิทธิไปคืนภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มิฉะนั้น  
จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีขายทอดตลาด  
เมื่อผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงอยู่ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งตามหนังสือดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองคดีนี้
ภายในระยะเวลาการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า  พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะผู้แทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
มีอํานาจในการสั่งอนุมัติหรืออนุญาตให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของเงินงบประมาณซึ่งเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินจํานวน 
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ดังกล่าวให้แก่ผู้ ฟูองคดี จึงมีอํานาจตามกฎหมายที่จะมีคําสั่งเรียกให้ผู้ ฟูองคดีคืนเงิน 
ที่เบิกเกินสิทธิคืนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อํานาจเรียกเงินคืนดังกล่าวเป็นอํานาจที่มีอยู่ 
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอยู่แล้ว โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่จําต้องระบุ 
หรือบัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้ผู้ถูกฟูองคดีมีอํานาจในการเรียกเงินที่เบิกจ่ายคืน  
การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่เบิกเกินสิทธิมาโดยตลอดตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจทางปกครองของรัฐ คําสั่งดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ได้กําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้  ดังนั้น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตลอดจนการพิจารณา 
ทางปกครองจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
เป็นคําสั่งทางปกครองให้ชําระเงินและผู้ฟูองคดีไม่ปฏิบัติตาม และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้แจ้งเตือนเป็นระยะหลายครั้งแล้ว กรณีจึงสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง โดยการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินคืนได้ และเป็นบทบัญญัติที่ให้
อํานาจผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อย่างชัดแจ้ง ส่วนเรื่องระยะเวลาการฟูองคดีนั้น ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ได้ออกคําสั่งทางปกครองให้ผู้ฟูองคดีชําระเงินที่เบิกเกินสิทธิคืนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ฟูองคดี
รับทราบและอุทธรณ์โต้แย้งมาโดยตลอด การที่ผู้ ฟูองคดีฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงล่วงเลยระยะเวลาการฟูองคดีภายในเก้าสิบวัน  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้  
ผู้ฟูองคดีชําระเงินที่เบิกเกินสิทธิคืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่หนังสือแจ้งดังกล่าว
เป็นการใช้สิทธิเรียกรอ้งทวงถามใหช้ําระหนี้เท่านั้น เมื่อต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหนังสือ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟูองคดี
ชําระเงินคืนโดยระบุคําเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้ฟูองคดีขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนี้ หนังสือแจ้งว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ดังกล่าวแต่ละฉบับย่อมมีความสมบูรณ์ในตัวเอง และหนังสือแต่ละฉบับย่อมเป็นเหตุ ให้ 
ผู้ฟูองคดีเชื่อว่าจะถูกบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ได้รับแจ้งแล้ว การที่ผู้ฟูองคดี
นําคดีมาฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
ต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการฟูองคดีภายในระยะเวลา
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว  
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  ส่วนประเด็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่หรือไม่ เห็นว่า  พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่อนุมัติให้ผู้ฟูองคดีเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นการ
ใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  
ในอันที่จะก่อสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หลังจากนั้น เมื่อมีการตรา พ.ร.ฎ. 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ เปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้  
ซึ่งจะมีผลทําให้ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกต่อไป ซึ่งคําสั่งเพิกถอนคําสั่ ง
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองเช่นกัน แต่คําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าวไม่มีผลทําให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินที่ได้รับไปแล้วได้ เนื่องจากการเรียกเงินที่จ่ายไปคืนนั้น
เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําสั่ง การออกคําสั่งทางปกครอง
ให้คืนเงินหรือชําระเงินจึงต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้อย่างชัดแจ้งดังเช่นมาตรา ๑๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อํานาจในการเรียกเงินคืน
จึงไม่ได้มีอยู่ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยไม่จําต้องระบุไว้ดังข้ออ้างของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง 
ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองอ้างว่าคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางที่กําหนดวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยงานทางปกครอง
ใช้อํานาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ในการออกคําสั่งเรียกให้ชําระเงินเท่านั้น พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจึงไม่ใช่บทกฎหมายที่ให้อํานาจหน่วยงานทางปกครองในการออกคําสั่งเรียกให้
ชําระเงินในทุกกรณีดังคําอุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติใน พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ร.ฎ. 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว เห็นว่าพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวไม่ได้ให้อํานาจผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งทางปกครองในการเรียกให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ชําระเงินหรือคืนเงิน และกรณีนี้มิใช่กรณีที่ผู้ฟูองคดีกระทําละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครอง
ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จะใช้อํานาจตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินได้ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะออกคําสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินในกรณีนี้ได้ 
และไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีเพ่ือนํามา
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ชําระเงิน ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ เท่านั้น  ดังนั้น หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นว่า ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินสิทธิไป และเมื่อทวงถามแล้ว ผู้ฟูองคดีไม่ชําระ ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง  
ก็ต้องใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาเพ่ือบังคับให้ผู้ฟูองคดีชําระเงิน
ต่อไป  
  แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๒ จะออกคําสั่งพิพาท ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้เคยยื่นฟูองผู้ฟูองคดีขอให้คืนเงินในมูลคดีเดียวกันนี้ต่อศาลแพ่งเพ่ือเรียกเงินคืน   
ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งในไม่รับคําฟูองไว้พิจารณา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีนําเงินมาชําระและระบุเงื่อนไขการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
อันเป็นการดําเนินการตามแนวทางที่ศาลปกครองชั้นต้นในคดีดังกล่าววินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุด
จึงเห็นสมควรวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟูองคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้อนุมัติให้ผู้ฟูองคดีเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ในอัตราสามเท่าของเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการที่มีตําแหน่งหน้าที่
ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) ตาม พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ต่อมา ได้มีการตรา พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษ 
และให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ซึ่งศาลปกครองสูงสุด 
ได้วินิจฉัยไว้ว่า พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑  
ที่กําหนดให้ใช้บังคับย้อนหลังไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่ใช่ 
พระราชกฤษฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงมีผลทําให้คําสั่ง 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่อนุมัติให้ผู้ฟูองคดีเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ในอัตราสามเท่า
ของเงินเพ่ิมพิเศษเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
อัตราหนึ่งเท่าครึ่งของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจเพิกถอนคําสั่ง 
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ โดยการเพิกถอนคําสั่ง 
ทางปกครองดังกล่าว ซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองที่เป็นการให้เงิน ต้องคํานึงถึงความเชื่อ  
โดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคําสั่งทางปกครองกับประโยชน์สาธารณะด้วย  
คดีนี้ผู้ฟูองคดีได้เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางจริง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟูองคดีได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่ง 
ทางปกครองของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ในขณะได้รับคําสั่ง หรือการไม่รู้ถึงความไม่ชอบ 
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ด้วยกฎหมายของคําสั่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดี
จึงอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ อีกทั้งหลังเกิดเหตุ
คดีนี้แล้ว ได้มีการตรา พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยมาตรา ๒๗ บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่ง พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นให้เบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่จากต่างประเทศ 
กลับประเทศไทยได้ในอัตราสามเท่าของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อน
เดินทางกลับประเทศไทย กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่จึงมีผลทําให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ
จํานวนที่เบิกได้อยู่เดิม จึงเห็นได้ว่า การเพิกถอนคําสั่งอนุมัติให้ผู้ฟูองคดีเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางกลับประเทศไทยไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะแต่อย่างใด นอกจากนี้   
ผู้ฟูองคดีได้ใช้เงินค่าใช้จ่ายเงินในการย้ายถิ่นท่ีอยู่ไปโดยสุจริตตามวตัถุประสงค์ไปหมดแล้ว 
จึงไม่จําต้องคืนเงินดังกล่าวซึ่งเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ 
ที่เบิกเกินสิทธิให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และกําหนดที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟูองคดีเพื่อขายทอดตลาด  จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว นั้น ชอบแล้ว 
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  นายประวิตร  บุญเทียม  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์  นายนพดล  เฮงเจริญ  
นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ์  นายสมชาย  เอมโอช 
 



๙๓๐ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นางสาวศิริพร  เตรียมศิริวรกุล                             ผู้ฟูองคดี 

  กรมสรรพากร  ที่ ๑  
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๒                                            ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๑๒) 

  กรณีการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่  พ.ร.บ.  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับจะต้องแยกพิจารณา
เป็น ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
ที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขต 
ของความรับผิดที่ เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วม สิทธิไล่ เบี้ย เป็นต้น  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระท าละเมิด ส่วนที่สอง วิธีสบัญญัติ 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งการ ที่ ไม่มีผลกระทบต่อสาระ 
หรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระท าละเมิดแต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ี  
จึงสามารถน าบทบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติใน  
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการใช้สิทธิหรือใช้อ านาจเช่นว่าน้ันมาใช้ได้ แม้การกระท าละเมิด 
จะได้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้างต้นมีผลใช้บังคับก็ตาม คดีน้ีข้อเท็จจริง 
ฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีในฐานะหัวหน้างานรับช าระภาษีและคืนเงิน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการรับช าระภาษีเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตท าให้ราชการไดร้ับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดี
จึงเป็นการกระท าละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ และเกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้ ในส่วนของความรับผิด
ในทางละเมิดซึ่งเป็นสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระท าละเมิด
เกิดขึ้น ส่วนการที่หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีลักษณะเป็นการออกค าสั่งใช้สิทธิเรียกร้อง
ของหน่วยงานซึ่งได้รับความเสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
อันเป็นส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในทางวิธีสบัญญัติ  ที่หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องปฏิบัติในการใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้กระท าละเมิด  ดังน้ัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
จึงมีอ านาจในการออกค าสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ ได้ 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงิน ๗๑,๕๑๗ บาท 
โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อครั้งผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่งหัวหน้างานรับชําระภาษี และคืนเงิน  
ณ สํานักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดความระมัดระวัง 
ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรับชําระภาษีเป็นเหตุให้
มีการทุจริตเงินภาษี โดยมีจํานวนภาษีที่ต้องชําระตามแบบแสดงรายการน้อยกว่าจํานวนเงิน
ตามเช็คที่ผู้ เสียภาษีสั่งจ่าย และส่วนต่างที่ เกิดขึ้นมีการนําไปออกใบเสร็จรับเงิน 
ให้ผู้ เสียภาษีรายอื่น ส่วนเงินที่ผู้ เสียภาษีรายอื่นยื่นชําระพร้อมแบบแสดงรายการ  
นางสาว อ. นําไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๕๑๗ บาท 
พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จํานวนดังกล่าวให้แก่ทางราชการร่วมกับนางสาว อ. นาย ศ. และนาง น. ผู้ฟูองคดีจึงได้มี
หนังสือลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์คําสั่ งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขาดอายุความสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ ง 
และพาณิชย์ และตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว  
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาลขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ตามหนังสือลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีร่วมรับผิดกับนางสาว อ. นาย ศ. และนาง น. 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ให้การว่า   แม้ผู้ ฟูองคดี ไม่ ได้กระทําการทุจริต  
แต่ในขั้นตอนการตรวจแบบขั้นต้นและการออกใบเสร็จรับเงินก็เป็นการปูองกันไม่ให้เกิด
การกระทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ถ้าหากผู้ฟูองคดีในฐานะหัวหน้างาน
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ระมัดระวังดแูลควบคุมการทาํงานทุกขัน้ตอนความเสียหายก็จะไม่เกิดขึน้  ดังนั้น จึงเห็นว่า
ผู้ฟูองคดีในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
จึงหาพ้นความรับผิดในผลที่เกิดขึ้นไม่ พฤติการณ์ถือว่าเปน็การกระทําโดยประมาทเลินเล่อ 
และเนื่องจากเหตุเกิดก่อน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ใช้บังคับจึงต้องร่วมรับผิดกับนางสาว อ. นาย ศ. และนาง น. ชดใช้เงินจํานวน ๗๑,๕๑๗ บาท 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ประเด็นปัญหาว่าขาดอายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
เห็นว่า อายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เริ่มนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางละเมิด
เห็นว่าผู้ฟูองคดีไม่ต้องรับผิดจึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทราบถึงการละเมิดอันจะถือว่า
อายุความหนึ่งปีเริ่มนับแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ว่าผู้ฟูองคดีกระทําละเมิดต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ทางราชการ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งตามความเห็นของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเริ่มต้นนับอายุความหนึ่งปี
ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงอยู่ในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันรู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือสิบปีนับแต่วันทําละเมิด ฉะนั้น 
กรณีดังกล่าวจึงไม่ขาดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง 
  ประเด็นปัญหาตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า คําสั่งออกเมื่อพ้นกําหนดอายุความ
ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เห็นว่า 
แม้การกระทําละเมิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ  
แต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางละเมิดภายหลัง 
ที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่อันจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้างต้น และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่อาจแยกบทบัญญัติในส่วนที่ เป็นสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ 
ออกจากกันเพ่ือใช้บังคับกรณีละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับ พ.ร.บ. ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ ซึ่งสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ 
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ที่กระทําละเมิดมีกําหนด ๒ ปี นับแต่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ 
ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  
หาผู้รับผิดทางละเมิด เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ 
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการแล้วจะต้องรายงานให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อกรณีนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ฟูองคดีไม่ต้องรับผิด  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ เห็นว่าผู้ ฟูองคดีต้องรับผิด อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง 
จึงมีกําหนดหนึ่งปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือลงวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงอยู่ภายในอายุความหนึ่งปี สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ยังไม่ขาดอายุความแต่อย่างใด 
  ประเด็นปัญหาตามที่ผู้ฟูองคดีกล่าวอ้างว่า การให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนรว่มกบันางสาว อ. นาย ศ. และนาง น. เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
เห็นว่า ตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏว่าความเสียหายเกิด
จากการทุจริตของนางสาว อ. ส่วนผู้ฟูองคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดความระมัดระวัง 
ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรับชําระภาษีเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบของราชการเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตดังกล่าว แต่เนื่องจาก  
เหตุเกิดก่อน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ผู้ฟูองคดี
จึงต้องร่วมรับผิดกับนางสาว อ. นาย ศ. และนาง น. ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ให้การในทํานองเดียวกันกับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า  ข้อเท็จจริงได้ความว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีความเห็นว่าผู้ฟูองคดีไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดด้วย ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีความผูกพัน 
โดยกฎหมายที่ต้องมีคําสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ว่าผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ดังกล่าว เมื่อปรากฏว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ทราบ 
และต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของ 
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ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว
ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟูองคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า  ผู้ ฟูองคดีได้กระทําละเมิดต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือไม่ หากกระทําละเมิดผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ เพียงใด  เห็นว่า ผู้ฟูองคดีเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
และถูกต้องตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้น แม้ผู้ฟูองคดีจะมิได้จงใจให้มีการละเว้น  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ แต่ผู้ฟูองคดีก็มิได้ใช้ความระมัดระวัง  
ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีจึงเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย  
การกระทําของผู้ฟูองคดีจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  สําหรับสัดส่วนแห่งความรับผิดนั้น เห็นว่า ผู้ฟูองคดีได้กระทําละเมิดต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ใช้บังคับ แต่การดําเนินการเพ่ือหาตัวผู้ต้องรับผิดได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แล้ว  ดังนั้น การพิจารณาความรับผิดในการกระทําละเมิดต้องใช้หลักเกณฑ์  
ตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําความผิด เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยว่า  
ผู้ฟูองคดีได้กระทําละเมิดร่วมกับนาย ศ. นาง น. และนางสาว อ. ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการเป็นเงิน ๗๑,๕๑๗ บาท ผู้ฟูองคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างลูกหนี้ร่วม
ตามมาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สําหรับการกระทําละเมิด 
ที่เกิดขึ้นก่อน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การวินิจฉัย 
ในสัดสว่นแห่งความรับผิดดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ร่วมกับบุคคลอื่น
อย่างลูกหนี้ร่วมเป็นเงิน ๗๑,๕๑๗ บาท จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีขอให้เพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามหนังสือ  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ในส่วนที่วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีต้องร่วมรับผิดกับบุคคลอื่น 
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อย่างลูกหนี้ร่วม นั้น เห็นว่า ความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 
การพิจารณาทางปกครองเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองเท่านั้นจึงยังไม่มีผลเป็นการสร้าง  
นิติสัมพันธ์ของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันจะถือได้ว่าเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ผู้ฟูองคดีจึงไม่ใช่ 
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ที่จะมีสิทธิยื่นฟูอง 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
พิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลราย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จ. ณ สํานักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะ ไม่เป็นความจริงเนื่องจาก
ภาพถ่ายแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ภ.ง.ด. ๕๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  
ปรากฏหลักฐานว่า แบบแสดงรายการฉบับดังกล่าวได้มีการยื่นและผ่านเครื่อง 
ออกใบเสร็จรับเงินของสํานักงานสรรพากรเขตสาทรมิใช่เป็นการยื่นและผ่านเครื่อง 
ออกใบเสร็จรับเงินของสํานักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด 
ประกอบกับ นาง น. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับชําระเงินและในฐานะนายอําเภอหรือ 
ผู้รับมอบอํานาจได้ลักลอบออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีหน้าที่ ออกใบเสร็จรับเงิน 
เป็นการกระทําการเกินอํานาจหน้าที่ มิได้มีการผ่านกระบวนการรับและตรวจแบบแสดง
รายการขั้นต้น เป็นการกระทําเฉพาะตัว และไม่เป็นไปตามหนังสือกรมสรรพากร  
ที่ กค ๐๘๐๕/๒๓๒๗๙  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินและ 
การรับชําระเงิน ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ซึ่งได้ชี้แจงทําความเข้าใจในการออก
ใบเสร็จรับเงินและรับชําระเงินในสํานักงานสรรพากรอําเภอ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ  
ไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างไดผ้ล ให้ทุกอําเภอจะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการออกใบเสร็จรับเงินและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเงินโดยเฉพาะแยกจากกัน  
การที่สํานักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะได้มีคําสั่งให้ ๑. นาย ศ. ๒. ผู้ฟูองคดี 
๓. นาง น. ๔. นาง อ. และ ๕. นางสาว ส. เป็นผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงินรายได้แผ่นดิน 
แทนผู้อํานวยการเขต ทําให้การลงนามในใบเสร็จรับเงินของนาง น. เป็นการปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อํานวยการเขตเป็นการเฉพาะเรื่องและทําหน้าที่เทียบเท่ากันทั้ง ๕ คนแล้ว  
ย่อมผิดหลักการควบคุมและไม่อาจปูองกันการทุจริตได้ ส่งผลให้ระบบงานการรับแบบ
แสดงรายการบรรลุผลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแยกจากผู้ฟูองคดีไม่ผ่านผู้ฟูองคดีซึ่งอยู่ในฐานะ
หัวหน้างานแต่อย่างใด อันเป็นเหตุสุดวิสัยทําให้ผู้ฟูองคดีไม่มีอํานาจหน้าที่ ไม่สามารถ
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ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับการรับชําระภาษี 
ได้สมบูรณ์ ขอให้ เพิกถอนคําสั่งสํานักงานสรรพากรภาค ๓ ตามหนังสือลงวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  
  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า  เมื่อปรากฏหลักฐานว่า 
เช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขายานนาวา เลขที่ ๒๕๙๕๕๙๕ ลงวันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ เป็นเงิน ๕๕ ,๕๐๐ บาท ได้ผ่านการเรียกเก็บจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและด้านหลังเช็คผ่านการบันทึกเรียกเก็บจากสํานักงานสรรพากร 
เขตราษฎร์บูรณะ ทั้งยังปรากฏตามสําเนาใบนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน สําเนาใบรับเงินฝาก
จากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ และสําเนาใบรายการประกอบใบนําส่งเช็คได้มีการเรียกเก็บ
และนําส่งเงินจํานวนดังกล่าว ประกอบกับบันทึกถ้อยคําของนาง น. ได้ให้การรับเองว่า 
เป็นผู้ลงนามใบเสร็จพิพาท จึงเชื่อได้ว่าห้างหุ้นส่วนจํากัด จ. นําเช็คฉบับดังกล่าว  
ยื่นชําระภาษี ณ สํานักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟูองคดีที่ว่า  
เช็คฉบับดังกล่าวมิได้มีการผ่านกระบวนการรับและตรวจแบบแสดงรายการขั้นต้น  
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการ จึงไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในทุกขั้นตอนแต่ประการใด จึงฟังไม่ขึ้น 
  ส่วนที่ผู้ฟูองคดีอ้างว่า การที่นาง น. เป็นผู้ทําการออกใบเสร็จรับเงิน  
เป็นผู้รับชําระภาษีและลงนามในฐานะผู้รับมอบอํานาจในคราวเดียวกันนั้น ย่อมผิด
หลักการควบคุมและไม่อาจปูองกันการทุจริตได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จึงมิได้อยู่ในวิสัย  
ของผู้ฟูองคดีที่จะล่วงรู้หรือตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้ฟูองคดีมีฐานะเป็นเพียงหัวหน้างาน 
เมื่อเอกสารใบเสร็จรับเงินมิได้ส่งผ่านมาให้ผู้ฟูองคดีลงชื่อร่วมในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
ควบคุมการรับชําระเงิน อีกทั้งไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยงานจึงไม่มีอํานาจสั่งการ การทุจริต  
ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด นั้น เห็นว่า การที่ผู้อํานวยการเขต 
ราษฎร์บูรณะมีคําสั่งมอบอํานาจให้ข้าราชการลงนามในใบเสร็จรับเงินรายได้แผ่นดิน  
ย่อมมีผลให้ขั้นตอนการชําระภาษีในขั้นตอนการรับเงินและลงนามในใบเสร็จมิได้ 
แยกออกจากกัน นาง อ. ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่สรรพากร ๕ มีหน้าที่ 
รับชําระภาษีอากรด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงินเครื่องที่ ๑ และในขณะเดียวกันก็มีอํานาจ
ลงนามในใบเสร็จเงินรายได้แผ่นดินด้วย ซึ่งเท่ากับว่านาง น. ปฏิบัติหน้าที่ตามพิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรในขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สาม ตามขั้นตอนที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กล่าวอ้างในคําอุทธรณ์ โดยขั้นตอนที่สองปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมวิธี 
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ออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินโดยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน (POS) 
เจ้าหน้าที่จะนําแบบแสดงรายการที่ได้รับในขั้นตอนแรกสอดเข้าเครื่องพร้อมทั้งออก
ใบเสร็จรับเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เครื่องจะพิมพ์
รายการใบแบบแสดงรายการที่สอดเข้าไป พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและพิมพ์สําเนาในเทป  
ซึ่งมีรายการเหมือนกันกับที่พิมพ์ในแบบแสดงรายการชําระภาษี และขั้นตอนที่สาม  
การรับเงินและทําใบเสร็จรับเงินให้สมบูรณ์ด้วยการลงนามรับเงินในใบเสร็จรับเงินนั้น  
ดังนั้น นาง น. จึงสามารถดําเนินการได้โดยมิต้องผ่านการตรวจสอบในส่วนนี้จาก
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปหรือจากผู้ฟูองคดีก่อนมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชําระภาษี 
แต่อย่างไร เห็นได้ว่าคําสั่งดังกล่าวเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ง่ายขึ้น อีกทั้งคําสั่งดังกล่าว  
ยังเป็นการออกคําสั่งที่ขัดแย้งกับแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร แต่อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ฟูองคดี
ในขณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานรับชําระภาษีและคืนเงิน สํานักงานสรรพากรเขต 
ราษฎร์บูรณะ (เดิม) เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของนาง น. มีหน้าที่
ควบคุมดแูลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บงัคบับญัชาเกี่ยวกับการรับชําระภาษีให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ เมื่อผู้ ใต้บังคับบัญชาของผู้ ฟูองคดีได้รับแบบแสดงรายการภาษี 
พร้อมใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องออกใบเสร็จรับเงินกรณีเป็นเช็คต้อง
ตรวจสอบว่าเป็นเช็คตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙ (๗) และ (๘) ที่กําหนดว่า 
ห้ามใช้เช็คที่มีจํานวนเงินสูงกว่าจํานวนภาษีอากรที่ต้องชําระถ้าเป็นเช็คประเภท ง  
ที่จะใช้ชําระภาษีอากรต้องเป็นเช็คที่ผู้เสียภาษีสั่งจ่ายเอง หากเช็คไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ห้ามรับเช็คนั้น แต่ผู้ฟูองคดีไม่ควบคมุดแูลการปฏิบัติงานของผู้ใตบ้ังคบับญัชาโดยเคร่งครัด 
ทําให้เจ้าหน้าที่รับชําระภาษีอากรด้วยเช็คที่มีจํานวนเงินสูงกว่าจํานวนเงินในแบบแสดง
รายการภาษีและรับชําระภาษีอากรด้วยเช็คสั่งจ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการรายเดียวกัน 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดความระมัดระวังของผู้ฟูองคดี จึงเป็นการเปิดโอกาส 
และเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตขึ้น ด้วยวิธีการรับฝากแบบแสดงรายการภาษีของ  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จ. ที่มีจํานวนเงินในเช็คที่สั่ งจ่ายชําระภาษีสูงกว่าจํานวนเงิน 
ในแบบแสดงรายการภาษีดังกล่าว จากนั้นมีการนําเงินส่วนต่างระหว่างเช็ค ของ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จ. กับแบบแสดงรายการภาษีไปชําระให้กับผู้เสียภาษีรายอื่นโดยจัดหา
แบบแสดงรายการภาษีของผู้เสียหายรายอื่นที่ชําระภาษีด้วยเงินสดมารวมกับแบบแสดง
รายการภาษีของห้างหุ้นส่วนจํากัด จ. เพ่ือให้ได้จํานวนตรงหรือใกล้เคียงกับจํานวนเงิน  
ที่เป็นส่วนต่างของเช็ค และนําเงินสดของผู้เสียภาษีรายอื่นๆ ไป ซึ่งหากผู้ฟูองคดี 
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ในฐานะหัวหน้างานรับชําระภาษี ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระภาษีในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 
แสดงรายการภาษี การออกใบเสร็จรับเงิน และการรับชําระภาษีให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด ก็ย่อมปูองกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ อีกทั้ง
ผู้ฟูองคดีในฐานะหัวหน้างานรับชําระภาษีและคืนเงินในขณะนั้น ย่อมต้องทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระภาษี และย่อมรู้อยู่แล้วว่าการที่ผู้อํานวยการเขต
ราษฎร์บูรณะออกคําสั่งมอบอํานาจให้ข้าราชการลงนามในใบเสร็จรับเงินรายได้แผ่นดิน  
ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๐๕/๒๓๒๗๙ ลงวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ อันเป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ง่ายขึ้น ผู้ ฟูองคดี 
ในฐานะหัวหน้างานรับชําระภาษีและคืนเงิน จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและละเอียดรอบคอบเพ่ิมยิ่งขึ้น ข้อกล่าวอ้างของ  
ผู้ฟูองคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น  
  อนึ่ง คดีนี้มีกรณีที่จะต้องพิจารณาว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมิใช่ เป็นการกระทําด้วยความจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อนวันที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้หน่วยงานของรัฐที่ เสียหายมีอํานาจตามมาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
หรือไม่ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ.  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับจะต้องแยกพิจารณา 
เป็น ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข  
ที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขตของ  
ความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น ให้พิจารณา  
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทําละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่ เป็นวิธีสบัญญัติ คือ  
ส่วนที่กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้จะไม่มี
ผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทําละเมิดแต่อย่างใด 
ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถนําบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติ  



๙๓๙ 

 

 

ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการใช้สิทธิหรือ 
ใช้อํานาจเช่นว่านั้นมาใช้ได้ แม้ว่าการกระทําละเมิดจะได้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ข้างต้นมีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟูองคดีในฐานะหัวหน้างาน  
รับชําระภาษีและคืนเงิน ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรับชําระภาษีเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตทําให้ราชการ 
ได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีจึงเป็นการกระทําละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ 
และเกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้ 
ในส่วนของความรับผิดในทางละเมิดซึ่งเป็นสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทําละเมิด
เกิดขึ้น ส่วนการที่หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น ส่วนนี้จะเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิ
เรียกร้องของหน่วยงานซึ่งได้รับความเสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
อันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในทางวิธีสบัญญัติ ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติ  
ในการใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้กระทําละเมิด  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจในการออกคําสั่ง
เรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ ได้ 
  ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  นายวิษณุ  วรัญญู  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ  
นายสมชาย เอมโอช  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
 



๙๔๐ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๒๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)  

  นายออมสนิ หรือโกษม  อภชิาตตระกูล                             ผู้ฟูองคด ี

  นายอําเภอเมืองภูเก็ต                                              ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.รบ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)) 
 พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

     (มาตรา ๙ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง  
     มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๙๒) 

  โดยที่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะแยกระบบในการก ากับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรในองค์การบริหารสว่นต าบลระหวา่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไว้แยกต่างหากจากกัน รวมทั้งได้แยกกระบวนการ
ออกค าสั่งเพ่ือให้พ้นจากต าแหน่งแตกต่างกันด้วย  เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดี 
ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรัษฎาใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง 
โดยมิชอบ หากผู้ถูกฟูองคดีได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟูองคดีสมควรพ้นจากต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรัษฎา ก็สมควรจะส่งเรื่องตามกรณีดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาสั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากต าแหน่ง 
ตามมาตรา ๙๒ แห่ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่
ผู้ถูกฟูองคดีใช้กระบวนการ ตามมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน วินิจฉัยให้ 
ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรัษฎา จึงเป็นการ
กระท าที่ไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ และเป็นการบิดเบือนวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ้นจากต าแหน่ง  ดังน้ัน ค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรัษฎา จึงเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ และไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ 
 



๙๔๑ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรัษฎา และดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  ต่อมา ได้มีกรณีถูกร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้
สอบสวนผู้ฟูองคดี โดยกล่าวหาผู้ฟูองคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาโดยไม่ชอบ ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  
ผู้ฟูองคดีมีพฤติการณ์มีส่วนได้เสียในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทําทุจริตต่อหน้าที่  และเรียกรับเงินจากการออก
ใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา ผู้ถูกฟูองคดีพิจารณาแล้วมีคําสั่งลงวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ วินิจฉัยให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา
ของผู้ฟูองคดีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๔) (๕) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และ 
มาตรา ๙ (๑๐) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ผู้ฟูองคดีไม่เห็นด้วย จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีพ้นจาก
สมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีไม่ได้ เบิกจ่ายเงินดําเนินโครงการย้อนหลัง
ตามที่ผู้ถูกฟูองคดีกล่าวหา ประเด็นดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายผู้ฟูองคดี สําหรับการที่ผู้ฟูองคดี 
ได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้ควบคุมงาน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  อีกทั้ง ผู้ฟูองคดีมีความรู้ทางช่าง  
จึงหาได้กระทําผิดระเบียบหรือกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนกรณีข้อร้องเรียนว่าผู้ฟูองคดี  
เรียกรับเงินจากการยื่นขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารและการยื่นขออนุญาตในกจิการที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของผู้ฟูองคดีในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎานั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า 
ผู้ที่ร้องเรียนเป็นผู้ที่ไม่พอใจการปฏิบัติงานของผู้ฟูองคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
และผู้ฟูองคดีไม่เคยเรียกรับเงินตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้มีคําพิพากษาตามคําขอท้ายฟูองของผู้ฟูองคดี
ต่อไป 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  เมื่อพิจารณา พ.ร.บ. สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วจะเห็นได้ว่า 
กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะแยกระบบในการกํากับดูแลความประพฤติ 
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และการปฏิบัติหน้าที่ของบคุลากรในองค์การบรหิารส่วนตาํบลระหว่างสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไว้แยกต่างหากจากกัน รวมทั้ง  
ได้แยกกระบวนการออกคําสั่งเพ่ือให้พ้นจากตําแหน่งแตกต่างกันด้วย โดยการกํากับดูแล
ความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ
กระบวนการออกคําสั่งเพ่ือให้พ้นจากตําแหน่งเป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๔๗ ทวิ  
มาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ส่วนการกํากับดูแลความประพฤติและ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และกระบวนการออกคําสั่งเพ่ือให้
พ้นจากตําแหน่ง เป็นไปตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๙๒  
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาข้อกล่าวหาเมื่อครั้งผู้ฟูองคดีดํารงตําแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา ได้มีพฤติการณ์ ดังนี้ (๑) ร่วมกับภรรยาน้อยซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพ่ือเสนอราคาและ
รับจ้างงานขององค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา (๒) นํารถและพนักงานขับรถขององค์การ
บริหารส่วนตําบลรัษฎาไปรับจ้างงานภายนอกและงานส่วนตัว (๓) จัดทําโครงการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาก่อน แล้วมาดําเนินการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงิน
ย้อนหลัง (๔) ไม่รับมอบรถจัดเก็บขยะมูลฝอยที่บริษัทเอกชนบริจาคให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลรัษฎา (๕) เรียกรับเงินจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (๖) มีส่วนได้เสีย
กับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวมิได้
เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียจากการกระทําของ  
ผู้ฟูองคดีในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา หากแต่เป็นการกล่าวหาว่า  
ผู้ฟูองคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาได้กระทําการโดยอาศัยอํานาจ
หน้าที่ในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา อันมีลักษณะเป็นการละเลย 
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ซึ่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ได้บัญญัติ
ให้มีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้
เป็นการเฉพาะ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๒  ดังนั้น เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีซึ่งดํารง
ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งโดยมิชอบ  
หากผู้ถูกฟูองคดีได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟูองคดีสมควรพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรัษฎา ก็สมควรจะส่งเรื่องตามกรณีดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาสั่งให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๙๒ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้กระบวนการ ตามมาตรา ๔๗ ตรี  
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แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา จึงเป็นการกระทําที่ไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ
หน้าที่ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นการบิดเบือนวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการดําเนินการ
เพ่ือให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง  ดังนั้น คําสั่งของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลรัษฎา จึงเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ และไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.รบ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษายกฟูอง นั้น  
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗  
ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟูองคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีมีคําสั่งดังกล่าว 
  องค์คณะ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ ์ 
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชัย วัฒนการุณ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๑๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)  

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                 ผู้ฟูองคดี 

  นายรัชพล หรือสมพงษ์  จาบทอง                        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
   ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คําพิพากษา)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๘๒  
        วรรคสาม, มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง, มาตรา ๙๒ วรรคสอง) 

   พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น 
        ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๖) 

  เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้กระท าผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
ในช่วงที่ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไป แต่เมื่อหน่วยงานได้จ่ายเงินให้ผู้ถูกฟูองคดีไปแล้ว  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องช าระเงินดังกล่าวคืน 
 
  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีเป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๔ สถานีอนามัยบ้านหนองหญ้าขาว ตําบลนาขอม 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในสังกัดของผู้ฟูองคดีโดยในขณะที่
ผู้ถูกฟูองคดีรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองหญ้าขาวและรับผิดชอบ
หรือทําหน้าที่ทางด้านการเงินและบัญชีของสถานีอนามัยดังกล่าว ได้กระทําการยักยอกเงิน
ของสถานีอนามัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว และในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ (วันที่มีคําสั่งพักราชการผู้ถูกฟูองคดี) ผู้ถูกฟูองคดีได้ขาดราชการ 
ไม่ติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อีกทั้งตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ 
ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟูองคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่ง อ.ก.พ. จังหวัดนครสวรรค์มีมติให้ลงโทษ  
ไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จึงได้มีคําสั่งจังหวัดนครสวรรค์ 
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
ซึ่งเป็นวันที่สั่งพักราชการผู้ถูกฟูองคดีเป็นต้นไป จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดี
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ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินค่าครองชีพ และค่าเบี้ยกันดาร สําหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่
ราชการดังกล่าวตั้งแตเ่ดอืนมนีาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นเวลา ๑๘๗ วัน 
รวมเป็นเงินจํานวน ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท ซึ่งผู้ฟูองคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
ได้มีหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ 
แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ดําเนินการใดๆ 
ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาลขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีใช้เงินจํานวน 
๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท รวมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี คิดเป็นเงิน
จํานวน ๑,๔๕๖.๑๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๓๒๓.๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจํานวน ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท นับถัดจากวันฟูองจนกว่า 
จะชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้น  
  ผู้ถูกฟูองคดียื่นคําแถลงว่า ตามรายงานการประชุมหัวหน้าสถานีอนามัย 
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไพศาลี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ระบุไว้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ 
และวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ก็ปรากฏหลักฐานใบสั่งยาว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ ให้บริการ 
แก่ผู้ปุวยตามหลักฐานดังกล่าว  ดังนั้น ในวันดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟูองคดีมิได้ขาดราชการ  
แต่ประการใด ผู้ถูกฟูองคดีอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย มีหน้าที่หลักในการบริหารงาน
และได้มอบหมายงานด้านรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ร่วมงานโดยอาจช่วยงานรักษาพยาบาล
บ้างตามเหตุสมควรแม้ผู้ถูกฟูองคดีจะมิได้ช่วยงานรักษาพยาบาล ก็มิได้หมายความว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีจะขาดราชการ นอกจากนี้ผู้ถูกฟูองคดีได้ลงชื่อปฏิบัติงานเป็นประจํา 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดี  
ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการจนถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิ 
ได้รับเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในช่วงที่ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไป แต่เมื่อ
หน่วยงานได้จ่ายเงินให้ผู้ถูกฟูองคดีไปแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องนําเงินเดือน 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เงินค่าครองชีพ) 
และเงินเบี้ยกันดารที่ได้รับไปแล้วโดยไม่มีสิทธิคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับเงินเดือนในช่วงที่ละทิ้งหน้าที่ราชการไปนับจนถึงวันที่จังหวัดนครสวรรค์มีคําสั่ง  
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ พักราชการผู้ถูกฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙  
อันเป็นเวลาที่มีการงดจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีแล้วเป็นเวลารวม ๒๑๖ วัน  
มิใช่จํานวน ๑๘๗ วัน ตามที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูอง เนื่องจากบางเดือนผู้ถูกฟูองคดีได้ละทิ้ง
หน้าที่ราชการต่อเนื่องกันกับวันหยุดราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
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อันถือได้ว่ามีเจตนาละทิง้หนา้ที่ราชการตอ่เนือ่งกัน จึงต้องนับวันหยุดราชการรวมเป็นวันที่
ละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบในเอกสารบัญชีรายละเอียดเงินส่วนที่เบิกเกินสิทธิ
เนื่องจากขาดราชการส่งใช้คืนคลังจังหวัดนครสวรรค์ รายผู้ถูกฟูองคดี ปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดี
ขาดราชการในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ รวม ๘ วัน เดือนเมษายน ๒๕๔๘ รวม ๖ วัน  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ รวม ๒๔ วัน (มิใช่ ๑๖ วัน) เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ รวม ๑๐ วัน 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ มีการนับวันที่ผู้ถูกฟูองคดีขาดราชการเกินไป ๑ วัน คือ วันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีมิได้ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ต่อเนื่องกันกับวันหยุดราชการดังกล่าว จึงต้องหักวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ออก ๑ วัน 
รวมเหลือ ๘ วัน (มิใช่ ๙ วัน) เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ รวม ๘ วัน เดือนกันยายน ๒๕๔๘ 
รวม ๙ วัน เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ รวม ๗ วัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวม ๑๖ วัน  
(มิใช่ ๑๔ วัน) เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ รวม ๒๓ วัน (มิใช่ ๑๕ วัน) เดือนมกราคม  ๒๕๔๙ 
รวม ๑๖ วัน (มิใช่ ๑๔ วัน) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ รวม ๑๘ วัน (มิใช่ ๑๔ วัน)  
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ รวม ๑๘ วัน (มิใช่ ๑๒ วัน) เดือนเมษายน ๒๕๔๙ รวม ๑๔ วัน  
และเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รวม ๓๑ วัน  ดังนั้น เงินเดือนที่จ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการไปรวม ๗๓,๐๔๖.๐๕ บาท (มิใช่จํานวน ๖๓,๑๘๗.๖๘ บาท)  
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายไปรวม ๑๙๘.๕๖ บาท (มิใช่จํานวน ๑๗๙.๕๓ บาท)  
ส่วนเงินเบี้ยกันดารซึ่งเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่ายที่ได้จ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีไปเดือนละ 
๑,๕๐๐ บาท นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีมาปฏิบัติราชการไม่ถึง ๑๕ วันทําการในเดือนนั้นๆ 
เป็นเวลารวม ๕ เดือน จึงต้องคืนเงินดังกล่าวรวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมเงิน
ทั้งหมดที่ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องคืนผู้ฟูองคดีเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๘๐,๗๔๔.๖๑ บาท การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีอ้างว่าในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟูองคดีได้มาปฏิบัติราชการ 
โดยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าสถานีอนามัยในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไพศาลี 
ดังปรากฏในรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นั้น การจัดทํารายงาน 
การประชุมอาจเกิดจากความผิดพลาดในการคัดลอกไฟล์และความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ 
จึงเชื่อว่าผู้ถูกฟูองคดีมิได้มาเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีอ้างว่าในวันที่ 
๘ เมษายน ๒๕๔๘ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ก็ปรากฏ
จากหลักฐานใบสั่งยาว่าผู้ถูกฟูองคดีได้ให้บริการแก่ผู้ปุวย จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟูองคดี  
มาทํางาน นั้น เห็นว่า แม้จะฟังได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวก็ตาม  
แต่พฤติการณ์และพยานหลักฐานที่ปรากฏก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟูองคดี ได้ละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรจริง  
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และข้อเท็จจริงดังกล่าวก็มิได้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องรับผิดชําระ
ให้แก่ผู้ฟูองคดี และเนื่องจากเงินเดือน เงินค่าครองชีพ และเงินเบี้ยกันดารเป็นหนี้เงิน  
จึงให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีหนังสือ
จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินเดือน เงินค่าครองชีพ 
และเงินเบี้ยกันดาร จํานวนรวมทั้งสิ้น ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดีภายในสิบห้าวัน
นับถัดจากวนัที่ไดร้ับหนงัสือ ซึ่งปรากฏวา่บดิาของผู้ถกูฟูองคดไีด้รบัหนังสือฉบับดังกล่าวไว้แทน 
ปรากฏตามพยานหลักฐานเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ดําเนินการ
ชําระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่  
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และต้องชําระดอกเบี้ยในมูลหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่เนื่องจาก 
ผู้ฟูองคดียื่นฟูองโดยมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน 
๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท รวมดอกเบี้ยผิดนัดจนถงึวนัฟูองเป็นเงิน ๑,๔๕๖.๑๗ บาท รวมเป็นเงิน 
๗๒,๓๒๓.๓๘ บาท และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจํานวน 
๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท นับแต่วันฟูองจนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี 
เสร็จสิ้นเท่านั้น ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคําขอดังกล่าวได้  
  พิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๗๒,๓๒๓.๓๘ บาท ตามคําขอ
ของผู้ฟูองคดี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจํานวน ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท ตามคําขอของผู้ฟูองคดี นับถัดจาก 
วันฟูองคดีไปจนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้น  
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การกล่าวหาผู้ถูกฟูองคดีว่า ละทิ้งหน้าที่ราชการ
เป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่ชัดแจ้งพอ อีกทั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผลงานประจําปี 
ซึ่งก็ไม่เคยมีการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟูองคดีละทิ้งหน้าที่ราชการ นอกจากนี้คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยไม่ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว ้ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูอง  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสํานวนการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
กรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตยักยอกเงินบํารุงของสถานีอนามัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
และละทิ้งหน้าที่ราชการไม่ติดต่อกันเกินสิบห้าวัน  รวมทั้งละทิ้งหน้ าที่ราชการติดต่อ 
ในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  โดยในชั้นสอบสวนความผิด  
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ทางวินัยได้มีบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) บันทึกการแจ้งและรับทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓) ให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบ
โดยชอบแล้ว แต่ผู้ถูกฟูองคดีก็มิได้มาชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน  
คณะกรรมการสอบสวนจึงพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ถูกฟูองคดีกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง  ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง และกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และฐานละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ เห็นควร
ได้รับโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือ ไล่ออกจากราชการ และต่อมาผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ. จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคําสั่ง 
จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ 
ซึ่งเมื่อได้มีการแจ้งคําสั่งลงโทษให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้อุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษดังกล่าวแต่อย่างใด จึงรับฟังเป็นยุติได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีได้กระทําผิดฐานละทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจริง ซึ่งตามมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน 
เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้
จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการ  ผู้ถูกฟูองคดี  
จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในช่วงที่ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไป 
แต่เมื่อหน่วยงานได้จ่ายเงินให้ผู้ถูกฟูองคดีไปแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชําระคืน
เงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่ผู้ฟูองคดี  
  คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า  ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องชําระคืนเงินเดือน
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเป็นจํานวนเพียงใด เห็นว่า  เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
ในช่วงที่ผู้ถูกฟูองคดีละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการ ผู้ฟูองคดีได้จ่ายเงินเดือนและเงิน
ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เงินค่าครองชีพ) และเงินเบี้ยกันดาร 
ที่ได้รับไปแล้วโดยไม่มสีิทธิใหแ้กผู่้ถูกฟูองคด ีซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดไีดร้ับเงินเดือนในช่วง
ที่ละทิ้งหน้าที่ราชการไปนับจนถึงวันที่จังหวัดนครสวรรค์มีคําสั่งลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
พักราชการผู้ถูกฟูองคดีตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ อันเป็นเวลาที่มีการงดจ่าย
เงินเดือนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีแล้ว เป็นเวลารวม ๒๑๖ วัน แม้บางเดือนผู้ถูกฟูองคดีได้ละทิ้ง
หน้าที่ราชการต่อเนื่องกันกับวันหยุดราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
อันถือได้ว่ามีเจตนาละทิง้หนา้ที่ราชการตอ่เนือ่งกัน จึงต้องนับวันหยุดราชการรวมเป็นวันที่
ละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบในเอกสารบัญชีรายละเอียดเงินส่วนที่เบิกเกินสิทธิ



๙๔๙ 

 

 

เนื่องจากขาดราชการส่งใช้คืนคลังจังหวัดนครสวรรค์ กรณีของผู้ถูกฟูองคดีแล้ว ปรากฏว่า
ผู้ถูกฟูองคดีขาดราชการในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ รวม ๘ วัน เดือนเมษายน ๒๕๔๘ รวม ๖ วัน 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ รวม ๒๔ วัน (มิใช่ ๑๖ วัน) เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ รวม ๑๐ วัน 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ มีการนับวันที่ผู้ถูกฟูองคดีขาดราชการเกินไป ๑ วัน คือ วันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีมิได้ละทิ้งหน้าที่
ราชการต่อเนื่องกันกับวันหยุดราชการดังกล่าว จึงต้องหักวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘  
ออก ๑ วัน รวมเหลือ ๘ วัน (มิใช่ ๙ วัน) เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ รวม ๘ วัน เดือนกันยายน ๒๕๔๘ 
รวม ๙ วัน เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ รวม ๗ วัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวม ๑๖ วัน (มิใช่ ๑๔ วัน) 
เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ รวม ๒๓ วัน (มิใช่ ๑๕ วัน) เดือนมกราคม ๒๕๔๙ รวม ๑๖ วัน  
(มิใช่ ๑๔ วัน) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ รวม ๑๘ วัน (มิใช่ ๑๔ วัน) เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ 
รวม ๑๘ วัน (มิใช่ ๑๒ วัน) เดือนเมษายน ๒๕๔๙ รวม ๑๔ วัน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ 
รวม ๓๑ วัน  ดังนั้น เงินเดือนที่จ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการไปรวม 
๗๓,๐๔๖.๐๕ บาท (มิใช่จํานวน ๖๓,๑๘๗.๖๘ บาท) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
ที่จ่ายไปรวม ๑๙๘.๕๖ บาท (มิใช่จํานวน ๑๗๙.๕๓ บาท) ส่วนเงินเบี้ยกันดารซึ่งเป็น 
เงินเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่ายที่ ได้จ่ายให้ผู้ถูกฟูองคดีไปเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท นั้น  
เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีมาปฏิบัติราชการไม่ถึง ๑๕ วันทําการในเดือนนั้นๆ เป็นเวลา 
รวม ๕ เดือน จึงต้องคืนเงินดังกล่าวรวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินทั้งหมด 
ที่ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องคืนผู้ฟูองคดีเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๘๐,๗๔๔.๖๑ บาท เนื่องจากเงินเดือน 
เงินค่าครองชีพ และเงินเบี้ยกันดารเป็นหนี้เงิน จึงให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด  
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อปรากฏวา่ผู้ฟูองคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินเดือน เงินค่าครองชีพ และเงินเบี้ยกันดาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 
๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดีภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งปรากฏว่า
บิดาของผู้ถูกฟูองคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวไว้แทน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐  
แต่ผู้ถูกฟูองคดีเพิกเฉยไม่ดําเนินการชําระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี กรณีจึงถือว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแตว่ันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และต้องชําระดอกเบี้ยในมูลหนี้
ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่เนื่องจากผู้ฟูองคดียื่นฟูองโดยมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษา  
ให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท รวมดอกเบี้ยผิดนัดจนถึงวันฟูอง 
เป็นเงิน ๑,๔๕๖.๑๗ บาท รวมเป็นเงิน ๗๒,๓๒๓.๓๘ บาท และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจํานวน ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท นับแต่วันฟูองจนถึงวันที่ 
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ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินคืนให้แก่ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้นเท่านั้น ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคําขอ 
ดังกล่าวได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๗๒,๓๒๓.๓๘ บาท 
ตามคําขอของผู้ฟูองคดี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจํานวน ๗๐,๘๖๗.๒๑ บาท ตามคําขอของผู้ฟูองคดี นับถัดจาก 
วันฟูองคดีไปจนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้น นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย  
  พิพากษายืน 
  องค์คณะ  นายนพดล  เฮงเจริญ  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์  นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ ์
นายประวิตร  บุญเทียม  นายสมชาย  เอมโอช 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๔๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)  

  กรมที่ดิน             ผู้ฟูองคดี 

   นายสมมาตร  ดลมินทร์ โดยนางนิตยา ดลมินทร์  
       และนางสาวสิริมนัส ดลมินทร์  

     ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๐๖ และมาตรา ๔๑๒) 
 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)) 
 พ.ร.บ. บําเหน็จบาํนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง  

     มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ วรรคสาม) 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๕๑ วรรคสี่) 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินจิฉยัชี้ขาดอํานาจหนา้ที่ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  

     (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

    การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้สิทธิรับเงินบ านาญจากหน่วยงานทางปกครอง 
เป็นการใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย มิได้มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง
โดยการออกกฎหรือค าสั่ง ในกรณีที่การออกค าสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิที่มีตามกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าเป็นการ
ออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานทางปกครองอาจเพิกถอนค าสั่งที่เป็น
การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยผู้ที่ได้รับผลของค าสั่งเพิกถอนน้ันย่อมสามารถ
อุทธรณ์และน ามาฟูองคดีต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์หรือน าคดีมาฟูองต่อศาล  
ค าสั่งเพิกถอนดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดไม่อาจน าโต้แย้งได้อีก ด้วยเหตุน้ี การที่หน่วยงาน
ทางปกครองไดม้ีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ  
หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว  
การเรียกให้คืนเงินกรณีน้ีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้ีตามปกติทั่วไป  
เงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหน้ีตามกฎหมาย 
อาจเรียกคืนได้เท่าน้ัน การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิจึงไม่ใช่เป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า  
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เกินสมควร และมิใช่การกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย จึงมิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
   
   ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า ผู้ ฟูองคดีเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟูองคดี เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๘) สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
สังกัดผู้ฟูองคดี ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญเนื่องจากอายุครบ 
๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินบํานาญจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ต่อมา ผู้ฟูองคดี
ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ป.ป.ช. ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ผู้ฟูองคดีพิจารณาโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกฟูองคดี ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีเมื่อครั้งผู้ถูกฟูองคดีดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี มีหน้าที่ในการตรวจสอบพิจารณาเรื่องราวการดําเนินการ
ออกโฉนดที่ดิน อนุมัติและลงนามในการออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย  
ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้พิจารณาและตรวจเรื่องอนุมัติและลงนามออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ 
เลขที่ ๑๕๕๒๘ และเลขที่ ๑๕๕๖๕ ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
ให้แก่บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ไปเมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  
วนัที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตามลําดับ ทับที่สงวนหวงห้าม  
ทั้งบางส่วนเป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ จนเป็นเหตุให้มีการออกโฉนดที่ดินไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจึงเห็นควรลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ
ย้อนหลังไปจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้ถูก ฟูองคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการตามความเห็น 
ของผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงได้มีคําสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดี 
ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีเกษียณอายุราชการเป็นต้นไป  
ผู้ถูกฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.  
ผู้ฟูองคดีจึงได้งดจ่ายเงนิบาํนาญให้กับผู้ถูกฟูองคดี และผู้ถูกฟูองคดีจะต้องคืนเงินบํานาญปกติ 
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ที่ผู้ถูกฟูองคดีรับไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ จํานวน 
๑,๕๗๖,๓๔๔ บาท และเงินบําเหน็จดาํรงชีพ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจํานวน 
๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท ให้แก่ผู้ฟูองคดี ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐  
แจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินจํานวนดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ และครบกําหนดที่จะต้องคืนเงิน 
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีได้ส่งหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
ปฏิเสธการคืนเงินบํานาญที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิด
ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท นับตั้งแต่
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันฟูอง (วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑) จํานวน ๑๘๐ วัน เป็นเงิน
จํานวน ๖๕,๗๐๐.๓๙ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๔๒,๐๔๔.๓๙ บาท ผู้ฟูองคดีจึงฟูองคดีต่อศาล 
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินจํานวน ๑,๘๔๒,๐๔๔.๓๙ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท นับถัดจาก 
วันฟูองเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ผู้ถูกฟูองคดีใหก้ารว่า  สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับบําเหน็จบํานาญปกต ิเนื่องจากเหตสุูงอายุ คือ มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา ๙ (๓) 
แห่ง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา 
การอนุมัติให้ได้รับบําเหน็จบํานาญปกติทางราชการดังกล่าวถือเป็นคําสั่งทางปกครอง 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งกรมบัญชีกลางและผู้ฟูอ งคดี 
ก็ได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีและรับรองสิทธิตามคําสั่งดังกล่าวตลอดมา 
จนกระทั่งมีการระงับการจ่ายเงินบํานาญปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดี 
ตามหนังสือกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ถึงจังหวัดนนทบุร ีเนื่องจากผู้ฟูองคดีไดม้ีคาํสัง่
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
โดยอ้างวา่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกฟูองคดเีมื่อครั้งดํารงตาํแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไดอ้นุมตัิและลงนามออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๕๐๒๔ เลขที่ ๑๕๕๒๘ และเลขที่ ๑๕๕๖๕ ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมทุรปราการให้แก่บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งในขณะที่ผู้ถูกฟูองคดี
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ฟูองคดีหรือหน่วยงานอื่นใดยังไม่มีการกล่าวหา 
การสอบสวนข้อเท็จจริง การดําเนินการทางวินัย หรือการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ 
มีการอ้างว่าผู้ถูกฟูองคดีในขณะดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  
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สาขาบางพลี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ถูกฟูองคดีก็ได้รับอนุมัติจากทางราชการ  
ให้ได้รับบํานาญปกติตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จากผู้ฟูองคดี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดมา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ รับเงินบํานาญปกติและ 
เงินบําเหน็จดํารงชีพตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  
จํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท จึงเป็นการเชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าว 
มาโดยตลอด และเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปก็ได้มีการใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพของผู้ถูกฟูองคดี
และครอบครวัไปหมดสิ้นแล้ว โดยปัจจุบันผู้ถูกฟูองคดไีม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และไม่มีรายได้
ทางอื่น ผู้ถูกฟูองคดจีึงไม่ตอ้งคนืเงินดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามคําฟูองของผู้ฟูองคดแีตอ่ย่างใด  

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  การที่ผู้ถูกฟูองคดีเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ และได้รับเงินบํานาญตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และผู้ฟูองคดีได้มีคําสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  
ไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีจึงตกเป็น
ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับบํานาญตามปกติ ตามนัยมาตรา ๘ (๑) แห่ง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ตั้งแต่วันที่คําสั่งไล่ออกจากราชการมีผลตามกฎหมาย ถึงแม้การที่ผู้ถูกฟูองคดี
ได้รับเงินบํานาญดังกล่าวเป็นการได้มาในขณะที่ผู้ฟูองคดียังมิได้มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดี 
ออกจากราชการ ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินบํานาญตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
อันเป็นสิทธิของผู้ถูกฟูองคดีที่ พึงได้ตามกฎหมาย มิใช่เป็นการที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับ 
เงินบํานาญจากการอนุมัติของสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี อันจะถือเป็นคําสั่งทางปกครอง
ตามที่ผู้ถูกฟูองคดีอ้างแต่อย่างใดก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้ฟูองคดีมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องคืนเงินบํานาญที่ได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓  
ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟูองคดี ส่วนเงินบํานาญที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปหลังจาก
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่าเมื่อผู้ฟูองคดีมีคําสั่งไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการแล้ว 
ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินบํานาญให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดีก็ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินบํานาญดังกล่าวอีกต่อไป การที่ผู้ถูกฟูองคดีรับเงินบํานาญไปจากผู้ฟูองคดีตั้งแต่วันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางทําให้
ผู้ฟูองคดีเสียเปรียบเข้าลักษณะลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๔๐๖ ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องคืนเงินบํานาญดังกล่าวให้แก่ผู้ฟูองคดี 
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พิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี จํานวน ๑,๘๔๒,๐๔๔.๓๙ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงิน จํานวน ๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท นับถัดจาก 
วันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
คดีถึงที่สุดและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จํานวน ๔๖,๐๕๐ บาท แก่ผู้ฟูองคดี  
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  การได้รับเงินบํานาญตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จะเป็นสิทธิของผู้ถูกฟูองคดีที่พึงได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องมีการยื่นแบบขอรับเงินบํานาญ  
กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
อันถือได้ว่าเป็นการยื่นคําขอโดยคู่กรณีตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี อันจะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการเตรียมการตรวจสอบ และดําเนินการตามขั้นตอน 
ของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนจะต้องมีการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า  
สิทธิในการขอรับบํานาญเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งอาจจะมีคําสั่ง
ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบํานาญหรือเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญก็ได้  ดังนั้น กระบวนการ
ในเรื่องนี้จึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว อันถือได้ว่าเป็นคําสั่ง  
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับความเชื่อโดยสุจริตของผู้ถูกฟูองคดี 
ในการรับเงนิบํานาญดังกล่าว รวมทั้งส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องก็ไดด้ําเนินการเบิกจ่ายเงินบํานาญ
โดยสุจริตให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีตลอดมา การได้รับเงินบํานาญดังกล่าวจึงย่อมได้รับความคุ้มครอง 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ผู้นั้น 
ต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี  นอกจากนี้  กรณีดังกล่าวยังถือว่าเป็นการเพิกถอนคําสั่ ง 
ที่มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่ผู้ฟูองคดีได้ไปให้นําบทบัญญัติ 
ว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟูอง 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้สิทธิรับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานทางปกครอง
เป็นการใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย มิได้มีลักษณะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ใช้อํานาจทางปกครองโดยการออกกฎหรือคําสั่งแต่อย่างใด ในกรณีที่การออกคําสั่งอนุมัติ 
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ให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิที่มีตามกฎหมาย 
ย่อมถือได้ว่าเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานทางปกครองอาจเพิกถอน
คําสั่งที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยผู้ที่ได้รับผลของคําสั่งเพิกถอนนั้น  
ย่อมสามารถอุทธรณ์และนํามาฟูองคดีต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์หรือนําคดีมาฟูองต่อศาล  
คําสั่งเพิกถอนดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดไม่อาจนํามาโต้แย้งได้อีก ด้วยเหตุนี้ การที่หน่วยงาน
ทางปกครองไดม้ีหนงัสือเรียกใหเ้จ้าหน้าที่ของรฐัคนืเงนิที่ได้รบัไปโดยไม่มสีิทธิหรือเกินสิทธิ 
หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว  
การเรียกให้คืนเงินกรณีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ตามปกติทั่วไป  
เงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลาภมิควรได้ที่เจ้าหนี้ตามกฎหมาย
อาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ จึงไม่ใช่เป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร และมิใช่การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อํานาจ  
ตามกฎหมาย การที่หน่วยงานทางปกครองฟูองคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ผูท้ี่รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิคืนเงินดังกล่าว จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ 
คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้น
ได้มีคําพิพากษา โดยคู่กรณีไม่ได้โต้แย้งในประเด็นเรื่องเขตอํานาจศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้น และคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง 
เป็นระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้ว กรณีจึงไมม่ีเหตอุันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกประเด็น
เรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นวินิจฉัยอีก เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุด 
สมควรพิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี  ดังนั้น การที่ผู้ฟูองคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่  
๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินบํานาญปกติที่ผู้ถูกฟูองคดีรับไปตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ จํานวน ๑,๕๗๖,๓๔๔ บาท และเงิน
บําเหน็จดํารงชีพจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจํานวน ๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท จึงเป็นกรณี 
ที่ผู้ฟูองคดีใช้สิทธิเรียกเงินที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ 
ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
แม้ผู้ฟูองคดีได้มีคําสั่งที่ ๑๒๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แต่ผลการสืบสวนปรากฏว่าเจ้าหนา้ที่ผู้เกีย่วขอ้งกับการเสนอและออก
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โฉนดที่ดินได้ปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  
ได้มีเจตนาทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้ต้องรับโทษทางอาญา คงมีแต่ต้องพิจารณาโทษ 
ทางวินัย  อย่างไรก็ตาม ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายคนได้ลาออกจากราชการและได้
เกษียณอายุราชการไปก่อนอย่างเช่นกรณีของผู้ ถูกฟูองคดี คณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีได้ เกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไม่อาจดําเนินการทางวินัยได้ 
ตามมาตรา ๑๐๖ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟูองคดีเห็นชอบ 
และไม่ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เพ่ือดําเนิน
กระบวนการสอบสวนพิจารณาต่อไป  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งได้รับเงินบํานาญและ  
เงินบําเหน็จดํารงชีพตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา จึงย่อมเชื่อโดยสุจริต 
ในความคงอยู่ของคําสั่งที่ให้รับเงินบํานาญปกติและเงินบําเหน็จดํารงชีพอยู่ต่อไป แต่เมื่อ 
ผู้ฟูองคดีมีคําสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการ 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดี
เกษียณอายุราชการ และผู้ถูกฟูองคดีทราบคําสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐  
จึงถือได้ว่าเป็นวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีทราบว่าตนไม่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญปกติ
และเงินบําเหน็จดํารงชีพ  ดังนั้น จึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิให้แก่ผู้ฟูองคดี  
ในฐานลาภมิควรได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๐๖ 
ประกอบกับมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ผู้ถูกฟูองคดีได้รับเงินบํานาญและเงินบําเหน็จดํารงชีพไว้โดยสุจริต ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องคืน
เท่าที่ยังมีอยู่ในขณะเมือ่เรยีกคนื แต่เมื่อผู้ถูกฟูองคดกีล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เงินดังกล่าวหมดไปแล้ว  
อีกทั้งผู้ฟูองคดีก็ไม่ได้ส่งพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้ถูกฟูองคดีมีเงินเหลืออยู่หรือไม่ เท่าใด  
จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีไม่มีเงินที่ได้รับไปเหลืออยู่ในขณะเมื่อถูกเรียกคืนแล้ว ผู้ถูกฟูองคดี 
จึงไม่ต้องคืนเงินในส่วนนี้ตามที่ผู้ฟูองคดีเรียกคืน ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ 
ส่วนกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกฟูองคดีทราบ 
ตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ นั้น ก็ยังไม่อาจถือได้ว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีมิได้เชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งที่ ให้รับ เงินบํานาญปกติแล้ว  
เพราะการสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้เป็นข้อยุติว่าผู้ถูกฟูองคดีต้องถูกลงโทษ 
ทางวินัยอันมีผลต้องสิ้นสิทธิในการรับเงินบํานาญปกติแน่นอนแต่อย่างใด ส่วนระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ก่อนที่ผู้ฟูองคดีงดจ่ายเงิน
บํานาญปกติ นั้น เมื่อผู้ถูกฟูองคดีได้รับทราบคําสั่งไล่ผู้ถูกฟูองคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ถูกฟูองคดีรับเงินบํานาญปกติโดยได้รู้แล้วว่ าตนไม่มีสิทธิ  
ผู้ถูกฟูองคดีจึงไม่อาจอา้งความเชื่อโดยสุจรติในการคงอยู่ของคําสั่งจ่ายเงินบํานาญปกติได้ต่อไป 
จึงต้องคืนเงินบํานาญปกติที่ได้รับมาแล้ว เป็นเวลาสองเดือนโดยเต็มจํานวน รวมเป็นเงินที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีต้องคืนให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๔๕๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีจะต้อง 
คืน เงินดั งกล่าวให้แก่ผู้ ฟูองคดีภายในวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตามที่ ผู้ ฟูองคดี 
มีหนังสือบอกกล่าวให้ชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนดดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟูองคดีมิได้คืนเงินดังกล่าว
ให้แก่ผู้ ฟูองคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
ของต้นเงินจํานวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันผิดนัด แต่เมื่อ 
ผู้ฟูองคดีมีคําขอต่อศาลให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคําขอได้ จึงให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ จนถึงวันฟูองคือวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นเวลาจํานวน ๑๘๐ วัน เป็นเงิน 
๑,๓๔๘.๑๕ บาท  ดังนั้น ผู้ถูกฟูองคดีจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๗,๗๙๘.๑๕ บาท 

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงินให้แก่ผู้ฟูองคดี 
จํานวน ๑,๘๔๒,๐๔๔.๓๙ บาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินจํานวน 
๑,๗๗๖,๓๔๔ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชําระให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จํานวน ๔๖,๐๕๐ บาท 
แก่ผู้ฟูองคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
   พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีชําระเงิน 
ให้แก่ผู้ฟูองคดีจํานวน ๓๗,๗๙๘.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
จํานวน ๓๖,๔๕๐ บาท นับถัดจากวันฟูองเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ นอกจากที่แก้ 
ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  
  องค์คณะ  นายมนูญ ปุญญกริยากร  นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
นายสมชาย งามวงศ์ชน  นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๗๔/๒๕๕๙  (ประชุมใหญ่) 

  นายอัครดุลย์  อินทรประเสริฐ  ที่ ๑          ผู้ฟูองคดี 
  นายพิชัย  สุทธิศรานันท์  ที่ ๒ 
  นายสาโรจน์  เขียวรัตน์  ที่ ๓ 
  นายบํารุงศักดิ์  ประกอบกิจ  ที่ ๔ 
  นายกมล  ศิริเวชช  ที่ ๕ 

  กรมศุลกากร  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมศุลกากร  ที่ ๒ 
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๓        ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง 
        มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ ง  มาตรา ๔๔๒  
        มาตรา ๔๔๘)  
   พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๘ 
        วรรคสาม มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) 

  เมื่อการกระท าของผู้ ฟูองคดีที่  ๑ ผู้ ฟูองคดีที่  ๓ ผู้ ฟูองคดีที่  ๔  
และผู้ฟูองคดีที่ ๕ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่
บริษัท พ. ซึ่งใบขนสินค้าที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๕ 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบได้มีการวางฎีกาบัตรภาษีแล้วทั้งหมด เมื่อมีการวางฎีกา
บัตรภาษีแล้ว จึงต้องถือว่าวันวางฎีกาเป็นวันท่ีกรมศุลกากรได้รับความเสียหายอันเป็น
การกระท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๕  จึงต้องรับผิดในความเสียหายต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ส าหรับผู้ฟูองคดีที่ ๒ น้ัน แม้ว่าไม่ได้ไปท าหน้าที่ตรวจปล่อยและ
ควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แตก่ลับลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ท าการตรวจปล่อย
และควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ท าให้บริษัทน าใบขนสินค้าขาออกที่ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับรองไปยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี และ 
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ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีให้แก่บริษัทฯ ไปแล้ว อันถือได้ว่าการกระท าของ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติก็ตาม  
แต่เมื่อบัตรภาษีดังกล่าวยังไม่มีการวางฎีกาจึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับความ
เสียหายจากการกระท าของผู้ฟูองคดีที่ ๒ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กระท าละเมิดต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  กรณีความเสียหายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มิได้มาจากการที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเพียงฝุายเดียว 
สาเหตุการทุจริตเกิดขึ้นเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการส่งสินค้าออก
เพ่ือแข่งขันกับประเทศต่างๆ เพ่ิมขึ้น จึงให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ส่งออก ท าให้มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นแต่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานและปัญหาเกี่ยวกับอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานจน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิธีสุ่มตรวจ น้ัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงปัญหาข้อนี้แต่ไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอัตราก าลังของ
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความเสียหายจึงเกิดเพราะความผิดอย่างหน่ึง
อย่างใดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย จึงต้องหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ออกจากความเสียหายด้วยกึ่งหน่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๔๒ 
ประกอบมาตรา ๒๒๓ 
 
 ผู้ฟูองคดีทั้งห้าฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งห้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๔ ดํารงตําแหน่งนายตรวจศุลกากร และ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๕ ดํารงตําแหน่งศุลการักษ์ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ ตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ให้ผูฟู้องคดีทั้งห้าร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณี บริษัท พ. ทุจริตในการส่งออกเพ่ือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
โดยกล่าวอ้างว่าผู้ฟูองคดีทั้งห้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ทําการตรวจปล่อย
และบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์โดยไม่ได้ทําการตรวจสอบการบรรจุสินค้าด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
และได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคําสั่ง
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
ได้รับแจ้งคําสั่งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ และได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ ได้รับแจ้งคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้ยื่นอุทธรณ์
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เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๕ ได้รับแจ้งคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ และได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าทราบแล้ว ผู้ฟูองคดีทั้งห้าเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยปัญหาทั้งหมดเกิดจากระบบงานและอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการส่งออก ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย อีกทั้ง 
เมื่อนับจากวันที่ตรวจปล่อยสินค้าจนถึงปัจจุบันเกนิกวา่สิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม 
รู้ถึงเหตุที่นํามาอ้างว่าผู้ฟูองคดีทั้งห้ากระทําละเมิดแล้ว ผู้ฟูองคดีทั้งห้าจึงนําคดีมาฟูอง
ขอให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และเพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
 ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามให้การว่า  บริษัท พ. ได้ส่งสินค้าออกประเภทเสื้อผ้า
สําเร็จรูปไปยังต่างประเทศแล้วมาขอรับเงินชดเชยภาษีอากรโดยไม่มีการส่งออกสินค้าจริง
ตามใบขนส่งสินค้าออกจํานวนหนึ่ ง  และได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นเงิน 
๒,๙๔๙,๐๐๕.๕๖ บาท ทําให้รัฐเสียหายจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทาง
ละเมิด โดยผลการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย โดยขั้นตอนที่พบว่ามีการทุจริตของผู้ส่งออกเป็นขั้นตอนของการตรวจ
ปล่อยสินค้า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงเห็นว่าการที่นายตรวจศุลกากรซึ่งมีหน้าที่ตรวจปล่อยและ
ควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ แต่ไม่ได้ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้า
ด้วยตนเอง แม้จะมีปริมาณงานมากก็เป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกรู้ถึงช่องทางทุจริตซึ่งถือเป็น
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนศุลการักษ์หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ร้อยดวงตราตะกั่วและประทับดวงตรา กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ในฐานะ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุ การที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ 
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกรู้ถึงช่องทางเพ่ือทําการทุจริต และนําใบ
ขนส่งสินค้าขาออกฉบับมุมน้ําเงินมาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ถือเป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย จึงมีคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แล้วรายงานผลให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามระเบียบ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และหนังสือลงวนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งผลการ
พิจารณาความรับผิดทางละเมิด โดยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกระทําโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้า
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ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ซึ่งทั้งผู้ถูกฟูองคดีก็ได้สั่งให้ 
ผู้ฟูองคดีทั้งห้ารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันตรวจปล่อย 
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีได้รู้ถึงตัวผู้กระทําความผิดทางละเมิด และยั งไม่เกินสองปี  
คําสั่งดังกล่าวจึงชอบแล้ว 
  ศาลปกครองชั้นตน้พิพากษาวา่  การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ แม้จะอยู่ภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตาม 
แต่เมื่อนับจากวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งห้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามใบขนสินค้าขาออก
คือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ วันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ และวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตร
ภาษีตามใบขนสินค้าขาออกเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๘ เมื่อนับจนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเวลาที่ล่วงเลยเกินกว่าสิบปีตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายดังกล่าวพ้นสิบปีนบัแตว่ันทําละเมิดแล้วการใช้สิทธเิรียกร้องดงักล่าวจึงขาดอายุความ  
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตามความเห็นของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เรียกให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้ารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ส่วนที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามไดอ้้างว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้สั่งการผู้ฟูองคดีทั้งห้าให้รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามคาํสั่งของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๗ จึงอยู่ภายในอายุความ ๑๐ ปี นั้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๗ เป็นคําสั่งคนละฉบับกับคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในคดีนี้ จึงไม่อาจรับ
ฟังได้ว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้แจ้งคําสั่งก่อนวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
จึงพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปนับแต่วันออกคําสั่ง คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  คดีนี้เป็นคดีปกครอง
ไม่ใช่คดีแพ่ง หากใช้อายุความสิบปี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว 
คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็จะไม่ขาดอายุความสิบปีนับแต่วันที่
มีเหตุแห่งการฟูองคดีเพราะวันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีนี้คือวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ว่าผู้ฟูองคดี
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ได้ปฏิบัติหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อที่ตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่ง
การฟูองคดีนี้แล้ว หากจะถือเอาวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยภาษีไปเป็นวันที่มี
เหตุแห่งการฟูองคดีแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ก็ไม่รู้ว่าจะไปฟูองเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
เจ้าหน้าที่คนใด เพราะผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ และยังไม่ได้
สอบสวนว่าเจ้าหนา้ที่คนใดกระทําประมาทเลินเล่อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย นอกจากนั้น 
การชดเชยค่าภาษีอากรตามประมวลระเบียบปฏบิัตศิุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๑๕ ๐๕ ๑๕ 
เรื่อง การตรวจสอบและการดําเนินการกับบัตรภาษีที่ใช้ชําระค่าภาษีอากรแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จะได้รับความเสียหายต่อเมือ่มีผู้นาํบัตรภาษีไปใช้ในการชําระค่าภาษีอากรและได้มีการวาง
ฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออกแล้ว  ดังนั้น แม้จะมีการรับบัตรภาษีไปแล้วก็ตาม  
แต่หากยังไม่มีการนําบัตรภาษีนั้นไปใช้ในการชําระค่าภาษีอากรและมีการวางฎีกาเบิกเงินไป 
จึงยังไม่ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ให้ 
ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็น
ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ฟูองคดีทั้งห้ากระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือไม่ 
เห็นว่า บริษัท พ. ได้นําใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมน้ําเงินไปยื่นขอรับเงินชดเชยตาม 
พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ปรากฏว่า 
ใบขนสินค้าขาออกจํานวน ๑๐๗ ฉบับ ไม่ได้มีการส่งออกจริงตามที่สําแดงไว้ และใบขน
สินค้าขาออกจํานวน ๗ ฉบับ ไม่พบบัญชีสินค้าสําหรับเรือ คิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยการ
ส่งออกเป็นเงิน ๑๐๒,๔๐๖,๙๐๒.๒๑ บาท และได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไปแล้วเป็นเงิน 
๒,๙๔๙,๐๐๕.๕๖ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะนายตรวจศุลกากร ไม่ได้ทําการตรวจสินค้าและ/หรือควบคุมการบรรจุ
สินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ และ/หรือตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามในใบกํากับคอน
เทนเนอร์ ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการ จึงทําให้
เกิดความเสียหายแก่รัฐ การกระทําของผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ และผู้ฟูองคดีที่ ๔  
เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ศุลการักษ์ ซึ่ งมีหน้าที่ประทับดวงตรา กศก.  หรือร้อยแถบเหล็กศุลกากร (RTC)  
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เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคคลอื่นหรือผู้ส่งของออกใช้เป็นช่องทางในการทุจริต และมีหน้าที่
ช่วยเหลือนายตรวจในการตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ แต่ไม่ได้ทําการประทับ
ดวงตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก (RTC) ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ระมัดระวังประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดช่องว่าง 
ทําให้เกิดการทุจริตขึ้น ความเสียหายส่วนหนึ่งมาจากความประมาทของผู้ฟูองคดีที่ ๕  
ในการปฏิบัติหน้าที่ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า การกระทําของผู้ฟูองคดีที่ ๑  
ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๕ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ต้อง
จ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่บริษัท พ. ซึ่งใบขนสินค้าที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓  
ผู้ฟูองคดีที่ ๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๕ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบได้มีการวางฎีกาบัตรภาษี
แล้วทั้งหมด เมื่อมีการวางฎีกาบัตรภาษีแล้ว จึงต้องถือว่าวันวางฎีกาเป็นวันที่กรมศุลกากร
ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๕  จึงต้องรับผิดใน
ความเสียหายต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  สําหรับผู้ฟูองคดีที่ ๒ นั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ บริษัท พ. 
ได้นําใบขนสินค้าขาออกไปผ่านพิธีการศุลกากรขาออก รวม ๑๕ ฉบับ ซึ่งผู้ฟูองคดีที่ ๒  
ได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าแต่ไม่ปรากฏว่าบัตรภาษี
ดังกล่าวได้มีการวางฎีกาแต่อย่างใด ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงตามการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดจะได้ความว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ไม่ได้ไปทําหน้าที่ตรวจปล่อยและ
ควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แต่กลับลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ทําการตรวจปล่อย
และควบคมุการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร ์ทําให้บริษัทนําใบขนสินค้าขาออกที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
รับรองไปยื่นขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออก
บัตรภาษีให้แก่บริษัทฯ ไปแล้ว อันถือได้ว่าการกระทําของผู้ฟูองคดีที่ ๒ เป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติก็ตาม แต่เมื่อบัตรภาษีดังกล่าวยังไม่มีการวาง
ฎีกาจึงถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้ฟูองคดีที่ ๒  
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘  
ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ออกภายในกําหนดระยะเวลาใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือไม่ เห็นว่า เมื่อบัตรภาษีที่ผู้ส่งออกรับไปได้มีการวางฎีกาแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 
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๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งวันวางฎีกาถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย  
วันกระทําละเมิดจึงเกิดขึ้นนับแต่วันดังกล่าว อันเป็นวันก่อนที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ีจะใช้บังคับ  ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องแยกพิจารณาเป็น
สองส่วน คือ หลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ และหลักเกณฑ์ในส่วนวิธีสบัญญัติ 
สําหรับหลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ เช่น ความรับผิดทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย  
ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะทําละเมิด ส่วนหลักเกณฑ์ในส่วนวิธีสบัญญัติ เช่น 
ขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  การเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่วันที่มีการกระทําละเมิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ยังไม่รู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จนกระทั่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงถือเป็นวันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงตวัเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมาผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ได้รายงานผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณา เมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗  ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ทราบ 
ตามหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และหนังสือลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘  
ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งห้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงออกคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ซึ่งเมื่อนับจากวนัที่ผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ รู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตวัเจ้าหนา้ที่ผู้พึงตอ้งรบัผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดย 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้เงินจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายใน
กําหนดเวลาสองปี ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่เกินสิบปีนับแต่วันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ รับฟังได้ 
  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปอีกว่า  ผู้ ฟูองคดีที่  ๑ ผู้ ฟูองคดีที่  ๓  
ผู้ฟูองคดีที่ ๔ และผู้ฟูองคดีที่ ๕  จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
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เป็นจํานวนเท่าใด เห็นว่า เมื่อใบขนสินค้าขาออกที่พิพาทที่ผู้ฟูองคดทีี่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้า 
คอนเทนเนอร์ และประทับดวงตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก (RTC) แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแต่ลงนามในใบกํากับคอนเทนเนอร์เพ่ือรับรองการ
ตรวจบรรจุสินค้าและประทับดวงตรา กศก. ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทําให้บริษัท พ. นําใบขน
สินค้าขาออกที่ผ่านการรับรองแล้วไปยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีให้ผู้ยื่นคําขอไปแล้ว โดยบัตรภาษีได้มีการวางฎีกา
แล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งวันวางฎีกาถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับความเสียหายและเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ กระทํา
ละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อันเป็นวันก่อนที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ จึงต้องนํามาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาใช้บังคับแก่คดี แต่การกําหนดความรับผิดของผู้กระทําละเมิด จะต้องพิจารณาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายด้วย เมื่อผู้ฟูองคดีท่ี ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ กระทํา
ละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายด้วยการจ่ายเงินชดเชยเงินค่าภาษีอากรให้แก่บริษัท พ. 
แต่ความเสียหายของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ มิได้มาจากการที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึง
ผู้ฟูองคดีที่ ๕  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเพียงฝุายเดียว สาเหตุการทุจริต
เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการส่งสินค้าออกเพ่ือแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆ เพ่ิมขึ้น จึงให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออก ทําให้มีปริมาณการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นแต่อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปัญหาเกี่ยวกับ
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิธีสุ่มตรวจ นั้น 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงปัญหาข้อนี้แต่ไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาอัตรากําลั งของเจ้าหน้าที่ ให้ เ พียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
ความเสียหายจึงเกิดเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย 
และการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ดําเนินการแก้ไขอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
มีส่วนสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบกพร่องไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ถือว่าความผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ฟูองคดีท่ี ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ จึงต้องหักความรับผิด
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกจากความเสียหายด้วยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา ๔๔๒ ประกอบมาตรา ๒๒๓ 
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  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นจํานวนเท่าใด 
เห็นว่า เมื่อนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของ
สินค้าที่บรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ ส่วนศุลการักษ์มีหน้าที่หลักคือ ประทับดวงตรา กศก. หรือ
ร้อยแถบเหล็กที่คอนเทนเนอร์ พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดของนายตรวจ
ศุลกากรและศุลการักษ์จึงแตกต่างกัน สามารถแบ่งแยกกันได้ และเมื่อพิจารณาจาก
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เห็นควรให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ และผู้ฟูองคดีที่ ๔ 
ในฐานะนายตรวจศุลกากร รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหลังจากหักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้วกึ่งหนึ่ง 
ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๕ ในฐานะศุลการักษ์ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๓๐ ของความ
เสียหายที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหลังจากหกัส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว
กึ่งหนึ่ง โดยให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๕ รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนี้ ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจศุลกากรได้รับ
มอบหมายให้ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาออกจํานวน 
๓ ฉบับ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีให้แก่ บริษัท พ. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
และวางฎีกาบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ เป็นเงินชดเชยทั้งสิ้น ๙๗,๙๖๔.๑๘ บาท 
หักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ออกกึ่งหนึ่งคงเหลือเงนิความเสียหายที่ผู้กระทําละเมิด
ต้องรับผิด จํานวน ๔๘,๙๘๒.๐๙ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะนายตรวจศุลกากรรับผิด
ร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้รับหลังจากหักส่วนความรับผิดของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเงินจํานวน ๓๔,๒๘๗.๔๖ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ในฐานะนายตรวจ
ศุลกากรได้รับมอบหมายให้ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ร่วมกับผู้ฟูองคดีที่ ๕ 
ในฐานะศุลการักษ์ ตามใบขนสินค้าขาออกจํานวน ๑ ฉบับ ออกบัตรภาษีให้แก่บริษัท พ. 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวางฎีกาบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
จํานวนเงินชดเชยจํานวน ๓๓,๖๘๔.๗๑ บาท หักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ออกกึ่งหนึ่งคงเหลือเงินที่ผู้ฟูองคดีที่ ๓ และผู้ฟูองคดีที่ ๕ ต้องรับผิดชดใช้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จํานวน ๑๖,๘๔๒.๓๕ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ในฐานะนายตรวจศุลกากร รับผิดร้อยละ ๗๐ 
ของความเสียหายที่ผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหลังจากหักส่วนความรับผิดของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ 
เป็นเงินจํานวน ๑๑,๗๘๙.๖๕ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๕ ในฐานะศุลการักษ์รับผิดร้อยละ ๓๐ 
ของความเสียหายที่ผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหลังจากหักส่วนความรับผิดของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ 



๙๖๘ 

 

 

เป็นเงินจํานวน ๕,๐๕๒.๗๐ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๔ นายตรวจศุลกากร ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกจํานวน ๑ ฉบับ ออกบัตรภาษีให้แก่
บริษัท พ. เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ จํานวนเงินชดเชย ๓๓,๖๘๔.๗๑ บาท วางฎีกา
บัตรภาษีแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ หักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว
กึ่งหนึ่งคงเหลือเงิน จํานวน ๑๖,๘๔๒.๓๕ บาท และในฐานะนายตรวจศุลกากรให้ผู้ฟูองคดีที่ ๔ 
รับผิดร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหลังจากหักส่วนความรับผิด
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเงินจํานวน ๑๑,๗๘๙.๖๕ บาท  
  ที่ศาลปกครองชั้นตน้พิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงวนัที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันออกคําสั่ง คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๓๔,๒๘๗.๔๖ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๑,๗๘๙.๖๕ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๑,๗๘๙.๖๕ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๕ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเกินกว่า ๕,๐๕๒.๗๐ บาท นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นต้น โดยมีข้อสังเกตว่า หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับชําระหนี้หรือสามารถ
บังคับชําระหนี้จากบริษัท พ. ได้เป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้นําเงินจํานวนดังกล่าวมาหักออก
หรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิด แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ผู้ฟูองคดีที่ ๔ 
และผู้ฟูองคดีที่ ๕ 
  องค์คณะ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม นายปิยะ ปะตังทา  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ 
นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ  นายมนูญ  ปุญญกริยากร 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๓๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) 

  นายไพบูลย์  ผลดี  ที่ ๑            ผู้ฟูองคดี 
  นายเสรี  มีมุ่งธรรม  ที่ ๒ 

  กรมศุลกากร  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมศุลกากร  ที่ ๒ 
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๓ 
  ปลัดกระทรวงการคลัง  ที่ ๔       ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง 
        มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๒ มาตรา ๔๔๘) 
   พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๑๒) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๒๗ 
        วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง) 
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
        เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
        (ข้อ ๘วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕) 

  เมื่อบริษัท ค. ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. ได้รับบัตรภาษีจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๘ หลังจากน้ัน บริษัท ค. ได้น าบัตรภาษี
ดังกล่าวไปใช้ โดยวางฎีกาการเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่าวันที่มีการวางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีที่ออกสืบเน่ืองจาก
ใบขนสินค้าขาออกที่เป็นมูลในคดีน้ีทั้ง ๕ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ท าให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันวางฎีกา 
จึงเป็นวันท าละเมิดที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ 
แต่เมื่อความเสียหายของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เกิดจากความบกพร่องของระบบงานของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระท าของผู้ฟูองคดีทั้งสอง จึงสมควรหักส่วน
แห่งความบกพร่องของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าความเสียหาย 
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 ผู้ฟูองคดีทั้งสองฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองรับราชการสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตําแหน่งศุลการักษ์ ได้รับคําสั่งให้ชดใช้คา่สินไหมทดแทนตามคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ลง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กรณีบริษัท ก. กระทําการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
ส่งออกระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาบุคคล
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย และ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาเห็นว่า  
การกระทําของผู้ฟูองคดีทัง้สองเป็นการกระทําการทุจริต พฤติการณ์ถือเป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟูองคดีทั้งสองจึงมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งสองแล้ว
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีทั้งสองเห็นว่า คําสั่งลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการพิจารณาสอบสวนคดีละเมิด
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองทราบ 
และการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้น่าจะขาด 
อายุความแล้ว จึงนําคดีมาฟูองขอให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และให้เพิกถอน
คําสั่งลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสี่ให้การว่า  ในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณี บริษัท ก. ผู้ส่งออกสินค้าประเภทเสื้อผ้าไปยังต่างประเทศขอคืนเงินชดเชยค่าภาษี
อากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. 
๒๕๓๙ จํานวน ๒๓๒ ใบขน ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบหลักฐานการส่งออกเป็น
จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๔ ฉบับ พฤติการณ์ที่ตรวจพบเป็นการจัดทําเอกสารใบขนสินค้าขาออก
มากเกินกว่าความเป็นจริง จัดทําบัญชีสินค้าสําหรับเรือซึ่งตัวแทนเรือไม่ได้รับรองสอดแนบ
ในบัญชีสินค้าสําหรับเรือฉบับที่ยื่นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และแอบอ้างหมายเลขคอนเทนเนอร์
ของผู้ส่งออกรายอื่นที่มีการส่งออกจริง และนําใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมสีน้ําเงินไปขอรับ
เงินชดเชยภาษีอากรไปแล้วเป็นเงิน ๗,๐๖๖,๗๑๙ บาท โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างปกติ มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของตนแต่อย่างใด จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ฝุายวินัย สํานักบริหาร
และพัฒนาบุคคลของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสารวัตรศุลกากร ผู้ซึ่งมี
หน้าที่กําหนดชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยและเจ้าหน้าที่ผู้ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. มิได้มี
หน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าส่งออกก่อนบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ ถือว่า
ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนกรณีนายตรวจศุลกากร เห็นว่า การกระทําของนายตรวจศุลกากรเป็นการไม่ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ไปตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้า
ด้วยตนเองตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแม้ว่าจะมีปริมาณงานมาก ไม่สามารถไปตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้า
คอนเทนเนอร์ได้ทุกรายก็ควรหาทางแก้ไข แต่กลับสลักรายการตรวจปล่อยและบรรจุ
สินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกรู้ถึงช่องทางเพ่ือทําการทุจริต อันเป็นการ
กระทําโดยประมาทเลินเล่อ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส่วนผู้ ฟูองคดีทั้งสอง 
ซึ่งเป็นศุลการักษ์ ผู้มีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่วและประทับตรา กศก. เห็นว่า ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ที่ให้
ศุลการักษ์ทําหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก และทําหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ควบคุมการบรรจุ การกระทําดังกล่าวถือเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ จึงต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยเห็นควรให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กับนาย ด. เป็นเงิน ๙๓,๔๔๔.๐๑ บาท และให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับนาย พ. เป็นเงิน 
๑๕๔,๘๘๙.๖๐ บาท ผู้อํานวยการส่วนวินัยและจริยธรรมจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหาย และได้มี
หนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ รายงานการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดเพ่ือให้
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดําเนินการตามระเบียบ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ นาย ส. และนาย ช. ผู้มีหน้าที่ประทับดวงตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก 
RTC หลังจากที่นายตรวจศุลกากรได้ทําการตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมสินค้าบรรจุคอน
เทนเนอร์แล้ว ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังแต่เพียง เล็กน้อยย่อมทราบว่าไม่มีสินค้าของ
บริษัท ก. บรรจุอยู่ แต่ได้ลงนามในเอกสารประกอบการส่งออกว่ามีสินค้าส่งออกจริง  
อันเป็นช่องทางให้บริษัทดังกล่าวกระทําการทุจริต พฤติการณ์ถือเป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายจึงต้องรับผิดชดใช้คา่เสียหาย 
และเนื่องจากการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดก่อน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
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ของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ว่า ผู้ฟูองคดีมิได้
จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทาง
ราชการเสียหายและได้สั่งการให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ออกคําสั่งลงวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดย 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ทราบ 
ซึ่งผู้ฟูองคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และได้มีหนังสือลงวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ทราบ ซึ่งผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้รับคําสั่งดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงถือว่าวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้รับแจ้งคําสั่งเป็นวันที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ฟูองคดีทั้งสองโดยสมบูรณ์ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จะใช้สิทธิเรียกร้องภายในสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อนับจากวันที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองทําละเมิด คือ วันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันที่บริษัท ก. ได้รับบัตรภาษีจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ 
จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ โดยสมบูรณ์ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามลําดับ จึงเป็นกรณีที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ฟูองคดีทั้งสองเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทําละเมิด  
คดีจึงขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คําสั่งของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคําขอของผู้ฟูองคดีทั้งสองที่ขอให้เพิกถอน
หนังสือฝุายวินัย สํานักบริหารและพัฒนาบุคคล ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ท่ีแจ้งให้ 
ผู้ฟูองคดีทั้งสองไปติดต่อชดใช้ค่าเสียหายนั้น เห็นว่า หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่มี
ลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง ไม่มีผลบังคับให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
จึงไม่อยู่ในฐานะผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือดังกล่าว 
จึงไม่มีสิทธิฟูองคดีเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับนี้ จึงพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่ง
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ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันออกคําสั่ง คําขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า  แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐก่อน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ ประกาศใช้บังคับก็ตาม แต่เมื่อการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นจนกระทั่งได้มีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังกล่าวแล้ว  
หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมอยู่ภายใต้
บังคับของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติหลักเกณฑ์
การเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วทั้งส่วนที่เป็นสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ  
ตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ โดยไม่อาจนําอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา 
๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับได้ เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้รู้ถึงการทําละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และได้เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ชดใช้เงินเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามลําดับ ภายใน
เวลา ๒ ปี ตามมาตรา ๑๐ แห่งพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ 
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟูองผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
  ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่  ๔ อุทธรณ์ว่ า   คําพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ระบุเหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงถือว่าวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกบัตร
ภาษีให้แก่บริษัท ก. เป็นวันที่มีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น โดยกรณีการทุจริตขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต่างๆ จะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ทุจริตที่ดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีหลาย
ขั้นตอนเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะได้สิทธิในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรคืนจากทาง
ราชการในรูปของบัตรภาษี ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าวันใดเป็นวันที่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นจริง จึงควรเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเงินตามบัตรภาษีที่ออกให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชยหรืออาจจะเป็นวันที่ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยได้มีการนําบัตรภาษีที่ได้รับไป
ใช้ชําระภาษีอากรสําหรับตนเอง หรือวันที่ผู้รับโอนบัตรภาษีนําบัตรภาษีไปใช้ชําระค่าภาษี
อากรสําหรับผู้รับโอน สําหรับบริษัท ก. ได้ยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๓๘ และโอนบัตรภาษีให้แก่บริษัท ค. และปรากฏว่ามีการวางฎีกาเบิกเงิน
ให้แก่บริษัท ค. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ อีกทั้ง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ 
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เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการนับ
อายุความ นั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ บัญญัติให้เริ่มนบัแต่ขณะที่อาจบังคบัสิทธเิรียกร้องได้
เป็นต้นไป และตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักทั่วไป
ของการกระทําที่เป็นละเมิดจะเห็นได้ว่า ความรับผิดทางละเมิดมุ่งประสงค์ที่จะใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น เมื่อไม่มีความเสียหายแม้การกระทํานั้นจะมิชอบด้วยกฎหมาย 
ก็ไม่เป็นละเมิด ดังนั้น อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีการทํา
ละเมิดเกิดขึ้นนั้น จึงต้องเริ่มนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นด้วย ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้พิพากษาให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่
ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า คําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนออกโดยชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่
กฎหมายกําหนดหรือไม่ เห็นว่า เมื่อถ้อยคําที่ผู้ฟูองคดีทั้งสองได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการเป็น
เรื่องที่คณะกรรมการสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
อันได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่วและการประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่คอน
เทนเนอร์ และการลงลายมือชื่อในใบกํากับคอนเทนเนอร์ รวมทั้งการบรรจุสินค้าเข้าคอน
เทนเนอร์ ตามใบขนสินค้าขาออกพิพาทที่คณะกรรมการให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองตรวจดูและ
คณะกรรมการไดบ้ันทึกการให้ถ้อยคําดังกล่าว จึงเป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟูองคดีทั้งสอง
รับทราบแล้วว่าเป็นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตนถูก
เรียกมาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะศุลการักษ์ผู้มีหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือ
ร้อยแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ ที่ระบุไว้ในใบขนสินคา้ขาออกที่ตนมีหนา้ที่ตอ้งปฏบิตั ิ
ซึ่งผลการสอบข้อเท็จจริงอาจทําให้ตนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงรับฟังว่า 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งให้  
ผู้ฟูองคดีทั้งสองมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ข้ออ้างของผู้ฟูองคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น  
  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า  คําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
ที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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เพียงใด เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟูองคดีทั้งสองมิได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือนายตรวจ
ศุลกากรในการตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
คําสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ปฏิบัติหน้าที่ศุลการักษ์ที่กองตรวจสินค้าขาออกมานาน ย่อมต้องรู้ว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ตามกฎระเบียบหรือคําสั่งใด และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและคําสั่งนั้น
โดยไม่จําต้องได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือนายตรวจศุลกากรเป็นครั้งคราวอีก 
ข้ออ้างที่ว่าไม่เคยได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือนายตรวจศุลกากรจึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อบริษัท ก. 
ได้นําเอกสารรบัรองการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองโดยนายตรวจศุลกากรผู้ทําหนา้ที่ตรวจสอบและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทน
เนอร์ และใบกํากับคอนเทนเนอร์ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้ฟูองคดีทั้งสองในฐานะศุลการักษ์  
ไปใช้เสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขั้นตอนอื่น จนสามารถยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรและได้นําบัตรภาษีไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการกระทําการทุจริตได้สําเร็จ 
พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งสองย่อมถือได้แล้วว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตาม
มาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ออกภายในระยะ เวลาการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เห็นว่า บริษัท ก.  ได้ไปยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรในรูปบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีเมื่อ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ บริษัท ค. ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. ได้รับบัตรภาษีจาก 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๘ หลังจากนั้น บริษัท ค. ได้นําบัตรภาษี
ดังกล่าวไปใช้ โดยได้มีการวางฎีกาการเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่าวันที่มีการวางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องจาก
ใบขนสินค้าขาออกที่เป็นมูลในคดีนี้ทั้ง ๕ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทําให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันวางฎีกาจึงเป็น
วันทําละเมิดที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟูองคดีทั้งสอง และเมื่อ
การกระทําละเมิดในคดีนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ อันเป็นวันบังคับใช้
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จึงต้องแยกพิจารณาเป็น 
๒ ส่วน คือ หลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ เช่น ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย 
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ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะที่กระทําละเมิด แต่ถ้าเป็นหลักเกณฑ์ในส่วนวิธีสบัญญัติ เช่น 
ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่ง พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และโดยที่วันทําละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นเวลาที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ยังไม่รู้ถึงการทําละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ได้มา
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ เห็นชอบตามข้อเสนอของฝุายวินัย ส่วนวินัยและ
จริยธรรม สํานักบริหารและพัฒนาบคุคล ที่ให้นายตรวจศุลกากรและผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงได้วินิจฉัยสั่งการให้มีผู้ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น พร้อมกับรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองในฐานะ
ศุลการักษ์ กับนายตรวจศุลกากร ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด
ดังกล่าว จึงเป็นการออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องภายในกําหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่หน่วยงาน
ของรัฐรู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่เกินสิบปีนับแต่วันทําละเมิดตาม
มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 
  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพียงใด เห็นว่า การกระทําละเมิดของผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ในฐานะศุลการักษ์ที่ทําต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง กรณีบริษัท ก. กระทําทุจริตในการส่งออกเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้จัดสรรอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งนายตรวจ
ศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรและศุลการักษ์ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า เพ่ือให้มี
จํานวนเพียงพอกับปริมาณงานการตรวจปล่อยสินค้าที่ส่งบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์เพ่ิมมากขึ้น 
อันเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการส่งสินค้าออกของรัฐบาลในเวลานั้น ซึ่ง  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ก็ได้ยอมรับถึงสภาพปัญหาดังกล่าว ประกอบกับหลักเกณฑ์ของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ 
ที่กําหนดให้ผู้ส่งออกใช้ใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมน้ําเงินพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
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เป็นหลักฐานในการยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยไม่มีการนําบัญชีสินค้าสําหรับเรือ
มาพิจารณาประกอบในชั้นการจ่ายบัตรภาษีให้แก่ผู้ส่งออก แต่ในชั้นการตรวจสอบว่า  
ผู้ส่งออกที่ยื่นคําขอนั้นได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริงหรือไม่ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ กลับนํา
บัญชีสินค้าสําหรับเรือมาใช้เปรียบเทียบกับรายการสินค้าที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาออกด้วย 
ซึ่งหากผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ได้กําหนดให้ใช้บัญชีสินค้าสําหรับเรือมาตรวจสอบในการพิจารณา
คําขอดังกล่าว ก็จะเป็นการปูองกันหรือลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวได้ 
เมื่อความเสียหายของผู้ถกูฟูองคดทีี่ ๑ เกิดจากความบกพร่องของระบบงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระทําของผู้ฟูองคดีทั้งสอง จึงสมควรหักส่วนแห่งความบกพร่อง
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าความเสียหาย โดยในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
๕๐ นั้น เห็นว่า เนื่องจากมีผู้กระทําผิดหลายคน ในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนจะต้อง
พิจารณาพฤติการณ์ว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฝุายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
เพียงไร เมื่อการกระทําของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแยกจากกัน โดยนายตรวจศุลกากรมีหน้า ท่ี
รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกโดยตรง ส่วนผู้ฟูองคดีทั้งสองซึ่ง
เป็นศุลการักษ์มีหน้าที่เพียงช่วยเหลือนายตรวจศุลกากรเท่านั้น จึงเห็นควรให้ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
ในฐานะศุลการักษ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความ
เสียหายหลังหักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว ตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละ
ฉบับที่ตนเกี่ยวข้อง  ดังนั้น คําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
ซึ่งดํารงตําแหน่งศุลการักษ์ร่วมกันรับผิดกับนายตรวจศุลกากรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อย่างลูกหนี้ร่วมตามมูลค่าความเสียหายในแต่ละใบขนสินค้าขาออกให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน กล่าวคือ กรณีผู้ฟูองคดีที่ ๑ ความเสียหายตามใบขน
สินค้าขาออกจํานวน ๓ ฉบับ เป็นเงินจํานวน ๙๓,๔๔๔.๐๑ บาท เห็นควรหักส่วนความ
บกพร่องของระบบงานส่วนรวมของผู้ถกูฟูองคดีที่ ๑ ออกด้วยส่วนหนึ่งในอัตรารอ้ยละ ๕๐ 
ของมูลค่าเงินชดเชยตามใบขนสินค้าขาออกทั้ง ๓ ฉบับ คงเหลือมูลค่าความเสียหายในสว่น
ที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และนายตรวจศุลกากรต้องรับผิดอีกร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าความเสียหาย
หลังหักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว เป็นเงินจํานวน ๔๖,๗๒๒.๐๑ บาท 
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับผิดในฐานะศุลการักษ์ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความเสียหายหลังหักส่วน
ความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว เป็นเงินจํานวน ๑๔,๐๑๖.๖๐ บาท จึงต้องเพิก
ถอนคําสั่ง ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวน ๑๔,๐๑๖.๖๐ บาท ส่วนกรณีผู้ฟูองคดีที่ ๒ ความเสียหาย
ตามใบขนสินค้าขาออกจํานวน ๒ ฉบับ เป็นเงินจํานวน ๑๐๐,๒๗๖.๑๐ บาท เห็นควรหัก



๙๗๘ 

 

 

ส่วนความบกพร่องของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกด้วยส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ ๕๐ ของมูลค่า
เงินชดเชยตามใบขนสินคา้ขาออก ทั้ง ๒ ฉบับ คงเหลือมูลค่าความเสียหายในส่วนที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
และนายตรวจศุลกากรต้องรับผิดอีกร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าความเสียหายหลังหักส่วนความ
รับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว เป็นเงินจํานวน ๕๐,๑๓๘.๐๖ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
รับผิดในฐานะศุลการักษ์ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความเสียหายหลังหักส่วนความรับผิดของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกแล้ว เป็นเงินจํานวน ๑๕,๐๔๑.๔๑ บาท จึงต้องเพิกถอนคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเกินกว่าจํานวน ๑๕,๐๔๑.๔๑ บาท 
  ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒  
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันออกคําสั่งคําขออื่นนอกจากนี้ 
ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑  
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๔,๐๑๖.๖๐ บาท และเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๕,๐๔๑.๔๑ บาท นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีข้อสังเกตว่าหากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับการชดใช้
เงินคืนหรือสามารถบังคับชําระหนี้จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในกรณีนี้เป็นเงิน
จํานวนเท่าใด ให้นําเงินนั้นหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดให้แก่ผู้ฟูองคดีทั้งสอง 
  องค์คณะ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  
นายนพดล เฮงเจริญ  นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑๙–๙๒๐/๒๕๖๐ (ประชุมใหญ่) 

  นางวงเดือน  สมภักด ี ที ่๑ กับพวกรวม ๓๕ คน         ผู้ฟูองคด ี

  คณะกรรมการอิสลามประจาํมัสยิดอัล – เอาวก์๊อฟ       ผู้ร้องสอด 

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ท่ี ๑ 
  ผู้อํานวยการเขตคันนายาว  ที่ ๒ 
  หัวหน้าฝุายสิ่งแวดล้อมเขตคันนายาว  ที่ ๓      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๘ วรรคสอง (๑)) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๓๐๔ (๒)) 
 พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ (๔) มาตรา ๑๓ 

     วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๑๘) 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและ 

     ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (ข้อ ๔ (๔)) 
 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.  

     ๒๕๔๖ (ข้อ ๗ (๑) และ (๓))  

  ทางหลวงตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากจะมีลักษณะ
ตามที่ก าหนดไว้ในบทนิยามศัพท์แล้ว ยังต้องได้มีการลงทะเบียนเป็นทางหลวงประเภทต่างๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนดด้วย แม้ถนนซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานจะมีสภาพเป็นถนนสาธารณะ 
ที่ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรร่วมกัน แต่เมื่อยังมิได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  
ถนนดังกล่าวจึงมิใช่ทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนส าหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ  
ดังน้ัน แม้ถนนจะมีระยะห่างจากสุสานไม่ถึงห้าสิบเมตร ก็ไม่ต้องห้ามตามข้อ ๔ (๔) 
ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ที่ตั้งสุสานอยู่ห่างจากคลองสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันเพียง ๒๐๓.๕๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าสี่ร้อยเมตร โดยไม่ปรากฏว่าเจ้าของสุสาน
ได้จัดให้มีมาตรการหรือระบบปูองกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔ (๔) 
ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
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๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานจึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสามสิบห้าฟูองว่า  ผู้ฟูองคดีทั้งสามสิบห้ามีภูมิลําเนาโดยปลูกบ้าน 
พักอาศัยอยู่ในชุมชนเปรมฤทัย ๑ และชุมชนอมรวิวัฒน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว  
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
ให้กับมัสยิดอัล – เอาว์ก๊อฟ ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เนื้อที่ ๒ ไร่ 
ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ซอยรามอินทรา ๔๖ แยก ๒ – ๓ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือทําการฝังศพ ผู้ฟูองคดีทั้งสามสิบห้าเห็นว่า การออกใบอนุญาต
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้ อ ๔ (๔)  
และ (๕) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๑) และ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดว่าสถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานต้องอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อย ๕๐ เมตร 
และสถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่สุสาน
พิพาท ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ๒ แห่ง คือ ชุมชนเปรมฤทัย ๑ และชุมชนอมรวิวัฒน์ ทางด้าน
ทิศใต้ของสุสานมีทางเดินและถนนซึ่งตั้งห่างจากรั้วกําแพงสุสานประมาณ ๑๒ เมตร  
ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีถนนตั้งห่างจากกําแพงสุสานประมาณ ๒๕ เมตร เท่านั้น ซึ่งถนน
หรือทางเดินรถดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาร่วมกัน และอยู่ในการ
ควบคุมดูแล บํารุงรักษาของผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้กับมัสยิดอัล – เอาว์ก๊อฟ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและ 
ฌาปนสถาน ให้กับมัสยิดอัล – เอาว์ก๊อฟ ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง  
  ผู้ฟูองคดีทั้งสามสิบห้าอุทธรณว์่า  การพิจารณาว่าทางหรือถนนใดเป็นทางหลวง
ที่เป็นทางหรือถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยสุสาน
และฌาปนสถานหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงคํานิยามของ พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถานเป็นหลัก ซึ่ง พ.ร.บ. สุสานและ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้กําหนดระยะห่างของสุสานจากทางหลวงทางหรือถนน
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สําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร  ห่างจากทางน้ํา 
ซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ํา คลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์อื่น
อย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการปูองกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล  
สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ําไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร แต่ปรากฏว่าบริเวณที่ตั้ง
สุสานพิพาท มีทางหรือถนนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาพาดผ่าน 
เข้ามาจํานวน ๓ เส้นทาง ดังนี้ ด้านทิศเหนือ มีถนนรามอินทรา ๔๖/๑ ระยะห่างจาก
สถานที่ตั้งสุสานเพียง ๓๐ เมตร ถึง ๔๐ เมตร ด้านทิศตะวันออก มีถนนเปรมฤทัย ๑ 
ระยะห่างจากสถานที่ตั้งสุสานเพียง ๒๒ เมตร และด้านทิศใต้ มีถนนอมรวิวัฒน์ ระยะห่าง
จากสถานที่ตั้งสุสานเพียง ๑๗ เมตร โดยถนนสาธารณะทั้งสามเส้นทางเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสร้าง ดูแลและบํารุงรักษา ประชาชนทั่วไป 
มีความชอบธรรมที่จะเข้าใช้ถนนดังกล่าวเพ่ือการสัญจรทางบก ถนนสาธารณะทั้งสาม
เส้นทางดังกล่าว จึงอยู่ในความหมายของคําว่าทางหลวง ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แห่ง 
พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะยังมิได้มีการลงทะเบียน 
เพื่อให้ถนนทั้งสามเส้นเป็นทางหลวงท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ถนนสาธารณะทั้งสามเส้นก็ยังเป็นทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสําหรับประชาชน 
ใช้ในการจราจรสาธารณะตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  
นอกจากนี้ สุสานพิพาทห่างจากคลองลําชะล่าซึ่งเป็นคลองสาธารณะเพียง ๒๐๓.๕๐ เมตร 
ประกอบกับกําแพงคอนกรีตของสุสาน มีความสูงเพียง ๒ เมตรเศษ ซึ่งมีความสูงไม่ถึง
ระยะที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ข้อ ๖ (๓) จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองจะออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและ  
ฌาปนสถานให้ได้  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น โดยพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานของมัสยิด 
อัล – เอาว์ก๊อฟ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว ่า  ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดว่า 
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน … ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๔) สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือ
ถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อยห้าสิบเมตร... และข้อ ๗ ของ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดว่า สถานที่
สําหรับฝังศพเป็นการถาวร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) อยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือ
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ถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร แต่ในกฎกระทรวง
และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับเดียวกัน มิได้มีบทนิยาม “ทางหลวงที่เป็นทางหรือ
ถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ” ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องพิจารณา
ความหมายจาก พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ท่ีบัญญัติว่า ... “ทางหลวง” 
หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก … และ
อาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพ่ือ
ประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติว่า ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ … (๔) ทางหลวงท้องถิ่น... มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ทางหลวงประเภทต่างๆ ให้ลงทะเบียนไว้ 
ดังต่อไปนี้ ... (๓) ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้  
ณ ศาลากลางจังหวัด และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า บุคคลซึ่ง
ก่อสร้างทางขึ้นอาจรอ้งขอให้เจ้าหนา้ที่ตามมาตรา ๑๓ ลงทะเบียนทางนั้นเป็นทางหลวงได้  
แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่งก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้แล้ว ซึ่งหมายความว่า ทางหลวงตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากจะมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในบทนิยามศัพท์แล้ว ยังต้องได้มีการ
ลงทะเบียนเป็นทางหลวงประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนดด้วย เมื่อถนนรามอินทรา ๔๖/๑ 
ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานพิพาททางด้านทิศเหนือ ถนนเปรมฤทัย ๑ ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานพิพาท
ทางด้านทิศตะวันออก และถนนซอยเข้าสู่หมู่บ้านอมรวิวัฒน์ ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานพิพาท
ทางด้านทิศใต้ แม้จะมีสภาพเป็นถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรร่วมกัน และ
อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร แต่ยังมิได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
ถนนทั้งสามสายดังกล่าวจึงมิใช่ทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสําหรับประชาชนใช้ใน
การจราจรสาธารณะตามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน 
พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนั้น แม้ถนนทั้งสามสายจะมีระยะห่างจาก
สุสานพิพาทไม่ถึงห้าสิบเมตร ก็ไม่ต้องห้ามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๑)  
ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖   
  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ที่ตั้งสุสานของผู้ร้องสอดอยู่ห่างจาก 
ทางน้ําซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ํา คลอง หรือแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชนอ์ื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร ตามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) 



๙๘๓ 

 

 

ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๓)  
ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม่  
เมื่อพิจารณาตามหนังสือชี้แจงของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า ทางด้านทิศใต้ของที่ดินที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งสุสานพิพาทอยู่ห่างจากคลองลําชะล่า ซึ่งเป็นคลองสาธารณะประมาณ 
๒๐๓.๕๐ เมตร ขนาดเขตคลอง ๘ เมตร ทางน้ําไหล ๔.๕๐ เมตร เป็นคลองใช้ในการ
ระบายน้ํา ปัจจุบันไม่มีเรือสัญจรในคลอง เห็นว่า การใช้ประโยชน์จากลําคลองนั้นมิได้  
มีเฉพาะสําหรับการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรไปมาเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์
อย่างอื่นได้อีกมากมายหลายประการ มีการใช้ประโยชนจ์ากคลองลําชะล่าในการระบายน้าํ 
อันเป็นการปูองกันการเกิดอุทกภัยมิให้น้ําท่วมขังอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชน  
ซึ่งสอดคล้องกับภาพถ่ายคลองลําชะล่าซึ่งผู้ฟูองคดีทั้งสามสิบห้ายื่นต่อศาลประกอบ  
คําชี้แจง ปรากฏว่า ชุมชนอมรวิวัฒน์ ชุมชนเปรมฤทัย ๑ สํานักงานเขตคันนายาว และ
ชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงหลายชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูคลองลําชะล่า เช่น  
มีการเทน้ําหมักสกัดชีวภาพลงในลําคลองเพ่ือรักษาคุณภาพน้ํา ตลอดจนมีการปล่อยปลา
ลงคลอง มีการตั้งกลุ่มนักอนุรักษ์คูคลอง และจัดทําแปลงสาธิตเกษตรชีวภาพ อันแสดง  
ให้เห็นได้ว่า คลองลําชะล่ามีสภาพเป็นคลองสาธารณประโยชน์ แม้ปัจจุบันประชาชน 
จะไม่ได้ใช้ในการสัญจรไปมา แต่ยังคงมีการใช้ประโยชน์ด้านอื่น โดยที่กรุงเทพมหานคร  
ใช้ประโยชน์จากคลองลําชะล่าในการระบายน้ําเพ่ือปูองกันน้ําท่วมขังอันเป็นการปูองกัน
การเกิดอุทกภัยในชุมชน  ดังนั้น คลองลําชะล่ายังมิได้มีการเปลี่ยนสภาพไปจากการเป็น
ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และไม่ปรากฏว่ามีการถอนสภาพความเป็นคลอง
สาธารณประโยชน์โดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน คลองลําชะล่าจึงยังคงมีสภาพเป็นคลองสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น 
สถานที่ตั้งสุสานจึงต้องอยู่ห่างจากคลองลําชะล่าไม่น้อยกว่าสี่ร้อยเมตร  ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
การฝังศพใต้พ้ืนดินที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําไม่ถึงสี่ร้อยเมตร เมื่อศพมีการเน่าเปื่อยหรือย่อยสลาย 
สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเน่าเปื่อยหรือย่อยสลายของศพ อาจมีการปนเปื้อนไปยังแหล่งน้ํา 
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตาม  
หากผู้จัดตั้งสุสานได้จัดให้มีระบบการปูองกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลก็สามารถจัดตั้ง
สุสานให้อยู่ห่างจากทางน้ําไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการปูองกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูล



๙๘๔ 

 

 

รั่วไหล ตามข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และเมื่อพิจารณาจากเอกสารในสํานวนคดีแล้วไม่ปรากฏว่าในการจัดตั้งสุสานของ
ผู้ร้องสอดได้จัดให้มีมาตรการหรือวิธีการที่แสดงให้เห็นว่ามีระบบการปูองกันมิให้กลิ่นและ
สิ่งปฏิกูลรั่วไหลลงสู่ผิวดินแต่อย่างใด คงมีเพียงคําให้การเพ่ิมเติมของผู้ร้องสอดซึ่งอ้างว่า 
ในการฝังศพไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญเกี่ยวกับกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล 
เนื่องจากเมื่อมีการเสียชีวิตต้องมีการจัดการศพอย่างรวดเร็วก่อนที่ศพจะเปลี่ยนสภาพ 
ในขณะอาบน้ําศพจึงยังไม่มีสภาพเน่าเปื่อย นอกจากนี้แล้ว ในขั้นตอนการทําความสะอาด
ศพมีการใช้น้ําสบู่ใส่ใบพุทรา ศพจึงไม่มีเลือดไหลและไม่มีกลิ่นคาว  อีกทั้ง เมื่อห่อศพ 
ทําพิธีเสร็จก็ฝังลงไปใต้ผิวดินลึกไม่ต่ํากว่า ๒ เมตร และแม้จะใช้โลงไม้ที่ย่อยสลายง่าย 
แต่ก็มีระยะเวลาผุพังเมื่อลงไปอยู่ใต้พ้ืนดิน นั้น เห็นว่า การทําความสะอาดศพก่อนนําไป
ฝังตลอดจนการห่อศพและฝังลึกลงสู่พ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตามที่ผู้ร้องสอดกล่าวอ้าง
หรือแม้จะใช้วิธีการฝังศพด้วยการบรรจุศพในโลงไม้ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการปูองกันมิให้
กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล เนื่องจากเมื่อกาลเวลาผ่านไปศพหรือโลงไม้ที่ใช้บรรจุศพ 
ย่อมต้องย่อยสลายลงสู่พ้ืนดินและปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ําที่อยู่ใกล้เคียง  อีกทั้ง ที่ตั้งสุสาน
ของผู้ร้องสอดอยู่ห่างจากคลองลําชะล่าเพียง ๒๐๓.๕๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าสี่ร้อยเมตร  
โดยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้จัดให้มีมาตรการหรือระบบปูองกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล
ในการจัดตั้งสุสาน  ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานให้แก่ผู้ร้องสอด จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๗ (๓) ของ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดว่า 
สถานที่สําหรับฝังศพต้องอยู่ห่างจากทางน้ําซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ  
ห้วย แม่น้ํา คลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร  ดังนั้น การที่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน  
ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้กับมัสยิดอัล – เอาว์ก๊อฟ จึงเป็น 
การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
ที่ออกให้มัสยิดอัล – เอาว์ก๊อฟ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานดังกล่าว  



๙๘๕ 

 

 

  องค์คณะ  นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ  นายนพดล  เฮงเจริญ  นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ  
นายพรชัย  มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ  พรหมน้อย 
 

 



๙๘๖ 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑๖-๑๒๑๗/๒๕๖๐ (ประชุมใหญ่) 

  นายพิชัย  สุทธิศรานันท์  ที่ ๑                                        ผู้ฟูองคดี 
  นายอัครดุลย์  อินทรประเสริฐ  ที่ ๒ 
  นายประสงค์  เพริดพริ้ง  ที่ ๓ 

  กรมศุลกากร  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมศุลกากร  ท่ี ๒ 
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๓                                            ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบ 
 ด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง 
        มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๒ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง) 
   ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ 
        ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔) 

  ค าสั่งกรมศุลกากรลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
และผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทน น้ัน ไม่ปรากฏว่าได้มีการน าบัตรภาษีอากร
ไปใช้วางฎีกา จึงถือว่าไม่มีการกระท าละเมิดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสั่งกรมศุลกากรวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙  
ที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน น้ัน ในส่วนที่เรียก
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้มีการน าบัตรภาษีอากรไปใช้วางฎีกา 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ อันถือว่าเป็นวันกระท าละเมิด แต่เมื่อนับระยะเวลาวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ผู้ถูก้ฟองคดีที่  ๑ มีค าสั่ งกรมศุลกากรวันที่  
๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ จึงพ้นก าหนดระยะเวลาสิบปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ปรากฏว่ามีการน า
บัตรภาษีไปใช้วางฎีกา กรณีจึงถือว่าไม่มีการกระท าละเมิดที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ค าสั่งในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยก าหมาย 



๙๘๗ 

 

 

  ส่วนค าสั่งกรมศุลกากรลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้มีการน าบัตรภาษีไปใช้วางฎีกา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘  
จึงถือว่าผู้ฟูองคดีที่ ๒ ต้องรับผิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวัน
กระท าละเมิด เมื่อนับระยะเวลาวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
มีค าสั่งกรมศุลกากรลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ยังไม่พ้นก าหนดระยะเวลาสิบปี
ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง
ภายในระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อความเสียหายในคดีน้ีเกิดจาก
ความบกพร่องและระบบการด าเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วย และเมื่อเป็นกรณี
การกระท าละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ กรณีจึงต้องหักส่วนความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่อง
และระบบการด าเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของจ านวนค่าเสียหาย
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่และสภาพความร้ายแรงแห่งการกระท าแล้ว 
นายตรวจศุลกากรจะต้องรับผิดร้อยละ ๗๐ ของจ านวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ ๕๐ 
หลังจากหักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว 
 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสามฟูองว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามดํารงตําแหน่งนายตรวจศุลกากร 
สังกัดผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และคําสั่ง 
กรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามร่วมกับศุลการักษ์รับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัท ก. ทุจริตการส่งออกเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวแล้ว ต่อมาผู้ฟูองคดีทั้งสามได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีทั้งสามเห็นว่า คําสั่งกรมศุลกากรทั้งสามที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบัญชีสินค้า
สําหรับเรือเป็นเอกสารที่ตัวแทนเรอืจัดทําขึ้น มิใช่เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ จึงเป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือ เอกสารดังกล่าวไม่ได้
เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการส่งสินค้าออกและการขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากร เอกสาร
การนําของลงเรือ ส่วนหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสามตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ กําหนดให้นายตรวจศุลกากรต้องตรวจสินค้าทุกใบขนสินค้า
ขาออก และกําหนดอัตราการเปิดตรวจอย่างต่ําไว้ แต่ขณะเกิดเหตุช่วง พ.ศ. ๒๕๓๗  
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก ทําให้ปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้น 



๙๘๘ 

 

 

เป็นจํานวนมาก เกินกว่าที่นายตรวจศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถ
ปฏิบัติงานตามระเบียบได้ จึงต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าเฉพาะบางใบขนสินค้าขาออก
เท่านั้น แม้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะไม่มีคําสั่งให้ใช้วิธีการสุ่มตรวจ แต่ก็ยินยอมให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
และเจ้าหน้าที่อื่นใช้วิธีการดังกล่าวมาตลอด ถือว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย การที่  
ผู้ ฟูองคดีทั้งสามใช้วิธีการสุ่มตรวจจึงไม่ใช่การกระทําด้วยความประมาทเลินเล่อ  
และในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไม่ได้แจ้งให้
ผู้ฟูองคดีทั้งสามทราบว่าเป็นการให้ปากคําในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 
เพียงแต่เรียกมาให้ปากคําในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การสอบสวนจึงไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย จึงเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการออกคําสั่งให้ชดใช้เงิน
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี และเป็นเวลาเกินกว่า ๒ ปี คดีจึงขาดอายุความแล้ว 
  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ 
   ๑. เ พิกถอนคําสั่ งกรมศุลกากร ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘  
ที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัท ก.  
ทุจริตการส่งออกสินค้าเพ่ือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร และเพิกถอนความเห็นของ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
   ๒. เ พิกถอนคําสั่ งกรมศุลกากร ลงวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  
ที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัท ก. ทุจริตการส่งออกสินค้า
เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
   ๓. เ พิกถอนคํ าสั่ งกรมศุลกากร ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙  
ที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัท ก.  
ทุจริตการส่งออกสินค้าเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
   ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด กรณีบริษัท ก. ทุจริตการส่งออกเพ่ือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนงัสือรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาว่า ความเสียหายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจปล่อยซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดคือ นายตรวจศุลกากรผู้ทําหน้าที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้า 
เข้าคอนเทนเนอร์ และศุลการักษ์ผู้ทําหน้าที่ประทับดวงตราหรือร้อยแถบเหล็ก  



๙๘๙ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คําสั่งกรมศุลกากร  
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙  
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ผู้ฟูองคดีทั้งสามอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณายกอุทธรณ์ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามทราบ ข้อโต้แย้งของผู้ฟูองคดีเกี่ยวกับการสอบ
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น ปรากฏว่า 
คณะกรรมการไดแ้จ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามทราบว่า เป็นการให้ปากคําในฐานะที่เป็นผู้ตรวจปล่อย
และควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาออกหมายเลขใด  
และใบกํากับคอนเทนเนอร์ใด จึงถือว่าคณะกรรมการได้ให้โอกาสผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้ว  
และตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นการดําเนินการและทําความเห็นโดยอิสระ  
ไม่ผูกพันผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ แม้เจ้าหน้าที่จะกระทําละเมิดก่อน พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับก็ตาม แต่เมื่อการสอบสวน 
ยังไม่เสร็จสิ้น การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงไม่อาจนําอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาใช้บังคับ สําหรับบัญชีสินค้าสําหรับเรือ นั้น เป็นเอกสารที่ตัวแทนเรือ
จัดทําขึ้นและยื่นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พุทธศักราช 
๒๔๖๙ หากการยื่นไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา หรือผิดพลาด หรือเป็นเท็จ ตัวแทนเรือ  
จะมีความผิดตามกฎหมาย ถือเป็นเอกสารสําคัญที่ยืนยันถึงการส่งออก จึงรับฟัง 
เป็นหลักฐานที่สําคัญได้ อีกประการหนึ่ง ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ได้กําหนดอัตราอย่างต่ําในการเปิดตรวจทุกใบขนสินค้าขาออก  
มิได้อนุญาตให้สุ่มตรวจบางใบขนสินค้า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสาม  
ใช้วิธีเลือกสุ่มตรวจ แต่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจทุกใบขนสินค้าทั้งที่รู้ว่าเป็นเอกสาร
ที่ผู้ส่งออกนําไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้ แม้ว่าจะมีการรายงานปัญหาการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก็ตาม แต่เมื่อยังไม่มีการแก้ไข เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ จะถือเป็นการอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ การกระทําดังกล่าวของผู้ฟูองคดีทั้งสามเป็นการกระทําด้วยความ



๙๙๐ 

 

 

ประมาทเลินเล่อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นการออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม  
รับผิดที่ชอบด้วยกฎหมาย  
  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ให้การว่า เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เห็นว่า บัญชีสินค้า
สําหรับเรือ เป็นหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่า บริษัท ก. กระทําการทุจริตในการขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากร เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บัญชีสินค้าสําหรับเรือไม่มีความน่าเชื่อถือ 
หรือมีหลักฐานอื่นที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว การพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
จึงได้ยึดถือข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามสํานวนของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และเห็นว่า
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ กําหนดให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ในฐานะนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ ตรวจสอบสินค้า  
ให้ตรงตามที่สําแดงไว้ในใบขนสินค้า ตรวจสอบคอนเทนเนอร์ และอนุญาตให้บรรจุสินค้า 
โดยมิได้กําหนดให้ใช้วิธีสุ่มตรวจเฉพาะใบขนสินค้าบางฉบับ การที่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม  
ใช้วิธีสุ่มตรวจเฉพาะใบขนสินค้าบางฉบับ มิได้ทําการตรวจสอบและควบคุมการบรรจุ
สินค้าด้วยตนเอง นอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า  
ผู้ฟูองคดีทั้งสามละเลยไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นช่องทางให้บริษัทดังกล่าว
กระทําการทุจริต ถือได้ว่าเป็นการกระทําด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส่วนความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ เป็นเพียงขั้นตอนภายใน 
ของฝุายปกครอง ยังมิใช่เป็นการออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ 
หรือสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสาม ถือไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ จึงไม่มีอํานาจฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
   ศาลปกครองชั้ น ต้ น พิพากษาว่ า  คํ า สั่ ง ก รมศุ ลกากร  ล ง วั นที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และคําสั่ง 
กรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ดําเนินการถูกต้อง 
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เหตุละเมิดคดีนี้เกิดขึ้น
ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ และเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐรู้ เหตุการณ์ละเมิด
หลังจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เป็นกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงต้อง
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
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หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
โดยที่กฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ได้กําหนดอายุความนับจากวันทําละเมิด 
จึงต้องถือตามหลักทั่วไปว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความ 
เมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทําละเมิด ตามนัยมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จะส่งสํานวนการสอบสวน
และผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ พิจารณา  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ฟูองคดีที ่๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และได้มีคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามใบขนสินค้าขาออกลําดับที่ ๘ 
ถึง ลําดับที่ ๙ และเรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามใบขนสินค้าขาออก
ลําดับที่ ๑๒ ถึง ลําดับที่ ๑๔ ซึ่งใบขนสินค้าขาออกทั้งห้าฉบับได้มีการยื่นคําขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรตามคําขอ และได้มีการออกบัตรภาษีให้บริษัท ก. เมื่อวันที่  
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันที่ทําให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันถือว่า 
เป็นวันทําละเมิด การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสอง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวนัที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงเป็นการออกคําสั่งภายใน
สองปีนับแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ก็เป็นการออกคําสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่  
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ที่เป็นวันทําละเมิด คําสั่งดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับใบขนสินค้า
ดังกล่าวรวมห้าฉบับ จึงเป็นคําสั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีไม่จําต้องวินิจฉัยว่า 
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ กระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือไม่ อีกต่อไป 
สําหรับคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามใบขนสินค้าขาออกลําดับที่ ๑ ถึง ลําดับที่ ๒ และลําดับ
ที่ ๔ ถึง ลําดับที่ ๖ ใบขนสินค้าขาออกทั้งห้าฉบับได้มีการยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรตามคําขอ และได้มีการออกบัตรภาษีให้บริษัท ก. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
อันถือว่าเป็นวันทําละเมิด แม้จะได้ความว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อันเป็นการออกคําสั่งภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ก็เป็นการออกคําสั่งเมื่อพ้น
ระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทําละเมิด คําสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่จําต้อง
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วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าผู้ฟูองคดีที่ ๒ กระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือไม่อีกต่อไป 
สําหรับคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒  
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามใบขนสินค้าขาออก ลําดับที่ ๒ ถึง ลําดับที่ ๕ ปรากฏว่า
ใบขนสินค้าขาออกทั้งสี่ฉบับได้มีการยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามคําขอ  
และได้มีการออกบัตรภาษีให้บริษัทเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และในส่วนที่เรียกให้ 
ผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามใบขนสินค้าขาออก ลําดับที่ ๖ ถึง  
ลําดับที่ ๗ ปรากฏว่าใบขนสินคา้ขาออกทั้งสองฉบบัไดม้ีการยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
ตามคําขอ และได้มีการออกบัตรภาษีให้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘ อันถือว่าเป็นวันทําละเมิด 
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗  
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้ออกคําสั่งกรมศุลกากร ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓  
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ จึงเป็นการออกคําสั่งภายใน
สองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แต่เป็นการออกคําสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทําละเมิด คําสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และกรณีไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
กระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หรือไม่อีกต่อไป ส่วนความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองเท่านั้น  
จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันจะถือได้ว่า
เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําหรือ 
การงดเว้นการกระทําของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
   ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังนี้  
   ๑. เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ในส่วนที่
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับศุลการักษ์  
   ๒. เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในส่วนที่
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับศุลการักษ ์
   ๓. เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่ 
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดร่วมกับศุลการักษ์  



๙๙๓ 

 

 

   ทั้งนี้  ให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคําสั่ง คําขออื่นนอกจากนี้ 
ให้ยกฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
   ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า เนื่องจากมาตรา ๓  
แห่ง พ.ร .บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙ ได้บัญญัติว่ า  
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน เมื่อมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติเกี่ยวกับอายุความไว้แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้อง  
จึงต้องบังคับตามบทบัญญัติดังกล่าว ไม่อาจนํามาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาใช้ได้ มิฉะนั้นแล้วจะเป็นเสมือนหนึ่งศาลบัญญัติกฎหมายหรือเพ่ิมเติม
กฎหมายเองอันเป็นการมิชอบ หากนําอายุความตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับก็ต้องนําบทบัญญัติเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงมาใช้บังคับ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) ที่บัญญัติว่า เจ้าหนี้ได้กระทําการอื่นใดอันมีผลเป็น
อย่างเดียวกันกับการฟูองคดี เมื่อคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เป็นเสมือนหนึ่งคําพิพากษาที่
สามารถบังคับสิทธิเรียกร้องแก่ผู้ฟูองคดีได้ เป็นเสมือนหนึ่งทั้งคําพิพากษาและคําบังคับคดี
ของศาล กระบวนการเริ่มต้นอันนําไปสู่การออกคําสั่งจึงมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟูองคดี 
มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงจนถึงวันออกคําสั่ง ดังนั้น เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟูองคดี  
จึงสะดุดหยุดลงนับแต่วันนั้น เมื่อนับถึงวันออกคําสั่งยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีจึงยังไม่ขาดอายุ
ความหากถือเอาวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นวันเริ่มต้นการกระทํา
ความผิดแล้ว วันออกบัตรภาษียังมิใช่เป็นวันที่ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีได้รับความเสียหาย  
แต่วันที่ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงต้องเป็นวันที่ผู้ถือบัตรภาษี
วางฎีกา เมื่อนับถึงวันออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสองชดใช้ความเสียหายยังไม่ล่วงพ้นสิบปี  
   ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น 
และพิพากษายกฟูองผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การออกบัตรภาษีเป็นการออกตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาล ผู้ถือสิทธิในบัตรดังกล่าวจะต้องนําบัตรภาษีที่ ถืออยู่ไปใช้  
(เบิกเงิน) อีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่าได้รับค่าชดเชยภาษีอากรที่เป็นตัวเงินแล้ว เมื่อยังไม่ได้  
นําบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) ก็ยังไม่ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ถือสิทธิ
ในบัตรจึงยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ที่จะถือว่าเป็นการทําละเมิด 
ในอันที่จะทําให้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ต่อเมื่อมีการนําบัตรภาษี  



๙๙๔ 

 

 

ไปใช้ (เบิกเงิน) และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้วางฎีกาขอเบิกเงินค่าชดเชยจึงจะมีความเสียหาย
เป็นเงินตามจํานวนที่ระบุในบัตรภาษีเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงถือว่าวันวางฎีกา 
ขอเบิกเงนิค่าชดเชยเป็นวันที่กระทําละเมิด ดังนั้น แม้จะมีการยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
และมีการชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษีแล้วก็ตาม แต่ถ้ามิได้มีการวางฎีกาขอเบิกเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากร ก็ถือว่ายังมิได้มีการนําเงินตามมูลค่าบัตรภาษีไปใช้จนเกิดเป็น 
ความเสียหายแต่อย่างใดการกระทาํละเมดิจึงเกิดขึ้นนับแตว่ันที่มีการวางฎีกาตามบัตรภาษี
ดังกล่าว ดังนั้น 
  ตามคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๑  
ต้องรับผิดตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๒๓ ๒๑๑๗ ๐๑๘๓ ใบขนสินค้าขาออก 
เลขที่ ๐๒๒๓ ๒๑๑๗ ๐๑๘๔ ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๒ ยังคงต้องรับผิดตามใบขนสินค้าขาออก
เลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๒๔ ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๒๕  
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๒๒ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าใบขนสินค้าขาออกที่
ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ ต้องรับผิดรวม ๕ ฉบับนั้น ได้มีการนําไปยื่นคําขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรตามชุดคําเลขที่ ๐๘๐๑๗๐๔/๑๓-๐๑-๓๘ แต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่า 
ได้มีการนําบัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องจากใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไปใช้ (วางฎีกา) แล้ว 
กรณีจึงถือว่าไม่มีการกระทําละเมิดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้น คําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  
ในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   ตามคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีที่ ๒  
ต้องรับผิดตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๘๑๑ จํานวนเงิน ๒๙,๘๐๑.๗๖ บาท 
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๘๑๐ จํานวนเงิน ๒๖,๐๙๑.๖๘ บาท  
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๐๖๙ จํานวนเงิน ๒๖,๒๖๐.๑๔ บาท  
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๒๙๒ จํานวนเงิน ๕๕,๒๒๗.๒๖ บาท  
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๒๙๙ จํานวนเงิน ๔๕,๙๕๗.๔๓ บาท 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าใบขนสินค้าขาออกที่ที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ต้องรับผิดรวม ๕ ฉบับนั้น  
ได้มีการนําไปยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามชุดคําขอเลขที่ ๐๘๐๖๓๖๓/๑๐-๒-๓๘ 
และได้มีการนําบัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องจากใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไปใช้ (วางฎีกา) 



๙๙๕ 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ดังนั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
และถือว่าวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ เป็นวันกระทําละเมิดในกรณีนี้  
   สําหรับคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ต้องรับผิดตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๕ จํานวนเงิน ๓๓,๔๖๘.๖๑ บาท 
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๔ จํานวนเงิน ๒๙,๖๖๓.๓๙ บาท  
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่  ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๓ จํานวนเงิน ๓๓,๔๖๘.๖๑ บาท  
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๖ จํานวนเงิน ๒๙,๖๖๓.๓๙ บาท รวม ๔ ฉบับ 
ได้มีการนําไปยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามชุดคําขอที่ ๐๘๐๔๐๒๑/๒๕-๑-๒๕๓๘ 
และได้มีการนําบัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องจากใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไปใช้ (วางฎีกา) 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ดังนั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
และถือว่าวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ เป็นวันกระทําละเมิดในกรณีนี้ ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๓ 
ต้องรับผิดตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๒ ๒๑๒๗ ๐๑๔๘ และใบขนสินค้าขาออก
เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๑๒๗ ๐๑๔๔ รวม ๒ ฉบับ ได้มีการนําไปยื่นคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
ตามชุดคําขอเลขที่ ๐๘๐๘๓๗๒/๒๓.๐๒.๓๘ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการนําบัตรภาษีที่ออก 
สืบเนื่องจากใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไปใช้ (วางฎีกา) กรณีจึงถือว่าไม่มีการกระทําละเมิด 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้น คําสั่งกรมศุลกากร 
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ 
ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ได้มีคําสั่งกรมศุลกากร  
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๘๑๑ เลขที่ ๐๒๑๓ 
๒๑๑๗ ๐๘๑๐ เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๐๖๙ เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๒๙๒ เลขที่ ๐๒๑๓ 
๒๑๒๗ ๐๒๙๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  บัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องมาจากใบขน
สินค้าที่มีการกระทําผิดที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวได้มีการนําบัตรภาษีไปใช้ 
(วางฎีกา) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๓๘ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการนําบัตรภาษี 
ไปใช้ (วางฎีกา) อันเป็นวันกระทําละเมิด จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งคําสั่ง 
กรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลาสิบปี  
ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายใน
กําหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว สําหรับกรณีคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๔๙ นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดตามใบขนสินค้าขาออก 
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เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๕ เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๔ เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๓ 
เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๕๗๖ บัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องมาจากใบขนสินค้าที่มีการกระทําผิด
ที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวได้มีการนําบัตรภาษีไปใช้ (วางฎีกา) ในวันที่  
๑๒ มิถุนายน  ๒๕๓๘ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการนําบัตรภาษีไปใช้ (วางฎีกา)  
อันเป็นวันกระทําละเมิด จนถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีคําสั่งคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่  
๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงพ้นกําหนดระยะเวลาสิบปี 
ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว กรณีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิ
เรียกร้องเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว คําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่  
๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ตามคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพียงใด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
ในขณะเกิดเหตุในคดีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมมีจํานวนมาก 
เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกโดยรัฐได้ให้
นโยบายแก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่จะต้องอํานวยความสะดวกในการดําเนินพิธีการศุลกากร
ให้แก่ผู้ส่งออกเพ่ือให้ผู้ส่งออกได้รับความสะดวกโดยหวังให้มีปริมาณการส่งออกมากขึ้น
เพื่อนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแต่อัตรากําลัง
ของเจ้าหน้าที่ที่จะอํานวยความสะดวกตามนโยบายดังกล่าวมีจํานวนน้อยจนไม่สามารถ
เทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณงานที่เข้ามาได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่าปัญหาที่ทําให้เกิ ดช่องทาง
ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยภาษีอากรส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มากแต่อัตรา
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น มูลคดีละเมิดที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคดีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องและระบบการดําเนินงาน
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วย และเมื่อเป็นกรณีการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ กรณีจึงต้องหักส่วนความ
รับผิดอันเกิดจากความบกพร่องและระบบการดําเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนค่าเสียหายท้ังหมดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง คงเหลือจํานวนที่จะต้องนํามา
พิจารณาส่วนแห่งความรับผิดเพียงร้อยละ ๕๐ เมื่อพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่และ 
สภาพความร้ายแรงแห่งการกระทําแล้ว นายตรวจศุลกากรจะต้องรับผิดร้อยละ ๗๐  
ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 



๙๙๗ 

 

 

แล้ว ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น  
ความเสียหายที่เกิดจากผู้ฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นนายตรวจศุลกากร เป็นผู้ตรวจปล่อย 
ใบขนสินค้าขาออกทําให้บริษัท ก. นําใบขนสินค้าขาออกไปยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
สําหรับสินค้าส่งออก ประกอบด้วย (๑) ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๘๑๑ 
จํานวนเงิน ๒๙,๘๐๑.๗๖ บาท (๒) ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๘๑๐ 
จํานวนเงิน ๒๖,๐๙๑.๖๘ บาท (๓) ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๐๖๙ 
จํานวนเงิน ๒๖,๒๖๐.๑๔ บาท (๔) ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๒๙๒ 
จํานวนเงิน ๕๕,๒๒๗.๒๖ บาท (๕) ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๒๗ ๐๒๙๙ 
จํานวนเงิน ๔๕,๙๕๗.๔๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๓,๓๓๘.๒๗ บาท โดยได้นําไปยื่นขอ
ชดเชยภาษีตามชุดคําขอที่ ๐๘๐๖๓๖๓/๑๐-๒-๓๘ ในชุดคําขอนี้มีการออกบัตรภาษี
ทั้งหมดมูลค่า ๒๑๓,๓๓๒.๔๕ บาท มีการนําบัตรภาษีที่ออกสืบเนื่องจากใบขนสินค้าขา
ออกที่มีการกระทําผิดไปใช้แล้ว (วางฎีกา) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ เป็นเงินจํานวน 
๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยบัตรภาษีเลขที่ K ๕๗๕๘๑๕ จํานวนเงิน ๓๓๒.๔๕ บาท ไม่มีการ
นําบัตรภาษีไปใช้ (วางฎีกา) ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดจากใบขนสินค้าขาออกที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
ต้องรับผิดตามสัดส่วนของการนําบัตรภาษีไปใช้จึงมีความเสียหายเป็นจํานวน 
๑๘๓,๐๐๕.๘๒ บาท หักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ ออกร้อยละ ๕๐  
ของจํานวนค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือจํานวนที่จะต้องนํามาพิจารณาส่วนแห่งความรับผิด
เพียงร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจํานวน ๙๑,๕๐๒.๙๑ บาท นายตรวจศุลกากรจะต้องรับผิด 
ร้อยละ ๗๐ ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดของ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ส่วนศุลการักษ์ต้องรับผิดร้อยละ ๓๐ ดังนั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงต้อง 
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน ๖๔,๐๕๒.๐๔ บาท กรณีไม่จําต้องวินิจฉัย 
ในประเด็นอื่น เนื่องจากไม่ทําให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา
ให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ดังนี้  
  ๑. เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ในส่วนที่
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ และผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับศุลการักษ์ 
  ๒. เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในส่วนที่
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับศุลการักษ์ 
  ๓. เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่ 
ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ และผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดร่วมกับศุลการักษ์  
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  ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคําสั่ง คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 
และยกฟูองผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน  
  พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคําสั่ง 
กรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวน ๖๔,๐๕๒.๐๔ บาท และหากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับการ
ชดใช้เงินคืนหรือสามารถบังคับชําระหนี้จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีหรือผู้รับโอนบัตร
ภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้นําเงินดังกล่าวมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิด 
แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ด้วย นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  
นายพรชย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๒/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่) 

  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด                               ผู้ร้อง 

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                       ผู้คัดค้าน 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง 
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๖)) 
   พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ 
        วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)) 

  การที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยอ้างว่า 
การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จะเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือ ค าพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นต้นฝุาฝืนต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
โดยยกข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อสัญญา ขึ้นมาอ้างสนับสนุนข้ออุทธรณ์ดังกล่าว 
เป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒) แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลปกครองสูงสุดอาจรับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาได้  และโดยที่
ขอบเขตอ านาจของศาลปกครองในการตรวจสอบว่าการยอมรับและการบังคับตาม 
ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือไม่ น้ัน ไม่ได้จ ากัดแต่เพียงการตรวจสอบว่าค าชี้ขาด น้ัน 
โดยสภาพแล้วขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เท่าน้ัน 
หากแต่ยังมีอ านาจที่จะตรวจสอบเหตุผลที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ประกอบการจัดท า 
ค าชี้ขาดด้วย 

 

  ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า  ผู้ร้องและผู้คัดคา้นได้ตกลงทําสัญญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอิน - ปากเกร็ด โดยผู้ร้องมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญา รวมถึงการออกแบบ 
การจัดหาเงินทุน การก่อสร้าง การดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ การบํารุงรักษาและ 
การดําเนินการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด การรับค่าผ่านทาง และมีระยะเวลา 
ของสัญญาสามสิบปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา  ต่อมา ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
ดังกล่าวกรมทางหลวงได้ดําเนินการก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ส่วนต่อขยาย
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ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต โดยเส้นทางดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางแข่งขันตามข้อ 
๑๖ ของสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด การเปิดใช้ทางยกระดับ
ดังกล่าวเป็นผลทําให้ผู้ร้องได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรง ผู้ร้องจึงแจ้งให้  
ผู้คัดค้านชดเชยค่าผ่านทางในส่วนที่ขาดหายไป แต่ผู้คัดค้านปฏิเสธ ผู้ร้องจึงขอให้วิศวกร
อิสระตรวจสอบ ซึ่งวิศวกรอิสระให้การรับรองว่า ทางยกระดับดังกล่าวเป็นทางที่มีลักษณะ
แข่งขัน และผู้ร้องได้รับผลกระทบจากทางดังกล่าว ในปี ๒๕๔๒ จํานวน ๗๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
และในปี ๒๕๔๓ จํานวน ๑ ,๐๕๙ ,๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ผู้ ร้องจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้คัดค้านชดเชยรายได้ค่าผ่านทางพิเศษส่วนที่ไม่ถึงประมาณการในปี ๒๕๔๒ และ 
ปี ๒๕๔๓ ตามคํารับรองของวิศวกรอิสระพร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้คัดค้านปฏิเสธ ผู้ร้องได้เสนอ
ข้อพิพาทต่อคณะผู้พิจารณาเพ่ือไกล่เกลี่ยตามสัญญา แต่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ร้อง 
จึงยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ทางยกระดบัดอนเมืองโทลล์เวย์ส่วนตอ่ขยายช่วงอนสุรณ์สถานแหง่ชาติ - รังสิต เป็นทางที่มี
ลักษณะแข่งขันตามข้อ ๑๖ ของสัญญา การขยายทางดังกล่าวมีผลกระทบทําให้ปริมาณ
การจราจรและรายได้ค่าใช้ทางของทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ลดลงเกินกว่า 
ร้อยละ ๕ ถือได้ว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรง ตามนัยแห่งข้อ ๑๖ ของสัญญา คําวินิจฉัยของ
วิศวกรอิสระได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างวิศวกรอิสระและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในผนวกท้ายสัญญา
หมายเลข ๑๕ ในขณะที่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวมีผลบังคับอยู่ ถือว่ามีผลถึงที่สุดและผูกพัน 
ทั้งสองฝุาย และผู้คัดค้าน (ผู้คัดค้านในคดีนี้) ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจาก
ประมาณการไว้ตามสัญญาข้อ ๑๖ ผนวกท้ายสัญญาหมายเลข ๑๕ พร้อมดอกเบี้ยตาม 
คําวินิจฉัยของวศิวกรอิสระ คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
เป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๘๓/๒๕๕๑ ให้ผู้คัดค้าน (ผู้คัดค้านในคดีนี้) ชําระเงิน
ค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการแก่ผู้เรียกร้อง (ผู้ร้องในคดีนี้) สําหรับปี ๒๕๔๒ จํานวน  
๗๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และสําหรับปี ๒๕๔๓ จํานวน ๑,๐๕๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งผู้คัดค้านได้รับสําเนาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ปฏิเสธ
ที่จะปฏิบัติตามคําชี้ขาดดังกล่าว ผู้ร้องจึงยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ 
ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ผู้คัดค้านชําระเงินค่าชดเชย
รายได้ที่ลดลงจากประมาณการสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราที่กําหนดตามข้อ ๒๕.๖ ของสัญญา ของต้นเงินดังกล่าว จนถึงวันยื่นคําร้องคดีนี้ 
รวมเป็นจํานวน ๓,๒๙๖,๗๑๕,๕๘๑.๓๔ บาท และชําระดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดตาม 
ข้อ ๒๕.๖ ของสัญญา ของค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นับถัดจากวันที่ยื่นคําร้องคดีนี้จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ร้อง 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
โดยให้ผู้คัดค้านชําระเงนิคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการแก่ผู้ร้องสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๐๐๑ 

 

 

จํานวน ๗๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดตามข้อ ๒๕.๖ ของสัญญา 
ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป และสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จํานวน ๑,๐๕๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดตามข้อ ๒๕.๖ ของสัญญา 
ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 
โดยให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดถีึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง 
  ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า  คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาแต่เพียงเอกสารท้ายสัญญา 
โดยไม่ได้พิจารณาถึงมาตรฐานของทางที่มีความแตกต่างกัน คือ ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์
ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต ช่องการจราจรแคบกว่า มาตรฐานการรับน้ําหนักรถบรรทุก
ต่ํากว่า และมีระยะทางสั้นกว่าทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด  อีกทั้ง ผู้ร้องทราบ 
มาโดยตลอดว่ารัฐบาลจะต้องก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ออกไป
ถึงรังสิต การที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทางที่มีลักษณะแข่งขันย่อมเป็นการไม่ชอบ แม้ปริมาณ
การจราจรของทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด จะลดลง ไม่ใช่ผลกระทบจากการต่อขยาย
ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – รังสิต เพราะถึงแม้จะไม่มี
การก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าว ปริมาณการจราจรของทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด  
ก็ไม่สูงเท่ากับปริมาณการจราจรที่คาดการณ์ไว้  อีกทั้ง การพิจารณาผลกระทบจากทางที่มี
ลักษณะแข่งขัน จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ๓ ประการ คือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของทาง 
หลักเกณฑ์พ้ืนที่ใกล้เคียง และหลักเกณฑ์ผลกระทบอย่างแรง การที่วิศวกรอิสระพิจารณา
เพียงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้งว่าปริมาณการจราจรทางด่านสายบางปะอิน – ปากเกร็ด 
ลดลงจากประมาณการเพียงอย่างเดียว การรับรองของวิศวกรอิสระจึงขัดต่อสัญญา การที่
คณะอนุญาโตตุลาการรับฟังความเห็นของวิศวกรอิสระแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีเอกสารใดๆ 
มาอ้างอิงยืนยันประกอบ ถือได้ว่าไม่ปฏิบัติตามวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ  ส่วนที่ 
ผู้ร้องเรียกเงินค่าชดเชยโดยนําเอารายได้ที่ประมาณการหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ๓๐ ปี 
มาหักออกจากรายได้ค่าผ่านทางที่เก็บได้จริง แล้วนําเอามาเป็นฐานในการเรียกร้องค่าชดเชย 
จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่แท้จริง การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้ผู้คัดค้านจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ผู้ร้องจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  นอกจากนี้ ในประเด็นเกีย่วกบัทางยกระดับดอนเมืองโทลลเ์วย์ช่วงอนสุรณ์
สถานแห่งชาติ - รังสิต เป็นทางแข่งขันตามข้อ ๑๖ ของสัญญา หรือไม่ คณะอนุญาโตตุลาการ
ต้องพิจารณาว่าการก่อสร้างได้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ 
และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกันหรือไม่ และประเด็นเกี่ยวกับการขยายทาง
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ดังกล่าวเป็นเหตุให้โครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด มีการจราจรลดลงหรือ
รายได้ลดลงหรือไม่ โดยในการพิจารณาชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้ชี้ขาดตามประเด็นข้อนี้ 
แต่ไปชี้ขาดตามความเห็นของวิศวกรอิสระที่กําหนดค่าชดเชยโดยถือเอาเพียงตัวเลข  
ที่ประมาณการไว้ในผนวกท้ายสัญญาหมายเลข ๘ เป็นตัวตั้งแล้วหักออกด้วยรายได้ค่าผ่าน
ทางพิเศษที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น การชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นการรับฟังเฉพาะ
ความเห็นของวิศวกรอิสระที่รับรองค่าชดเชย โดยพิจารณาเฉพาะข้อมูลปริมาณการจราจร
และรายไดค้่าผ่านทางพิเศษที่ประมาณการไว้ กับปริมาณการจราจรและรายได้คา่ผ่านทางพิเศษ
ของโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เท่านั้น โดยไม่รับฟังพยานหลักฐานของผู้คัดค้าน อันถือได้ว่าเป็นการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว 
อีกทั้ง การพิจารณาว่าทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต  
เป็นทางแขง่ขนัหรือไม ่ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของสัญญาว่าเกดิการแย่งผู้ใช้ทางออกไปจาก
ทางพิเศษสายบางปะอิน - ปากเกร็ด หรือไม่ด้วย มิใช่กําหนดค่าเสียหายโดยนําเอาตัวเลข 
ที่ประมาณการไว้เป็นตัวตั้งแล้วนํารายได้ที่เกิดขึ้นจริงมาหักออกเป็นผลต่างนํามากําหนด 
เป็นค่าชดเชย โดยไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าเกิดผลกระทบจากทางแข่งขัน การชี้ขาดเกินทางที่มี
ลักษณะแข่งขันและกําหนดค่าชดเชยโดยพิจารณาเฉพาะผนวกท้ายสัญญาหมายเลข ๘ 
ของสัญญา ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในข้อที่เป็นสาระสําคัญ ไม่ทําการชี้ขาด
ตามประเด็นข้อพิพาท และเป็นคําชี้ขาดที่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาท
ต่ออนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคําชี้ขาดได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) 
แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  นอกจากนี้ การที่คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาว่า ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต  
มีผลกระทบรุนแรงต่อปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วนสายบางปะอิน - 
ปากเกร็ด โดยไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา การยอมรับหรือบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการย่อมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณชนส่วนรวม ทั้งในด้าน
รายได้ของรัฐและด้านบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับ จึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด  
ข้อพิพาทอันเกิดจากความตกลงของคู่สัญญาเพ่ือหาข้อยุติข้อพิพาท จึงถือเป็นสาระสําคัญ
อันเป็นขอบเขตอํานาจชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อคําชี้ขาดขัดต่อบทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงเป็นคําชี้ขาดข้อพิพาทที่ไม่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย 
การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ 
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วรรคสาม (๒) (ก) หรือ (ข) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้น 
มีคําพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ถือเป็นคําพิพากษาหรือ
คําสั่งที่ฝุาฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ 
การยอมรับหรือการบังคับตามผลของคําชี้ขาดอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๔๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคําร้องของผู้ร้อง 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  คดีนี้ผู้คัดค้านอุทธรณ์ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างว่าการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และ/หรือ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นฝุาฝืนต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยยกข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อสัญญา ขึ้นมาอ้าง
สนับสนุนข้ออุทธรณ์ดังกล่าว จึงต้องด้วยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่ง พ.ร.บ. 
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลปกครองสูงสุดจึงอาจรับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้ 
พิจารณาได้ และโดยที่ขอบเขตอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบว่าการยอมรับ 
และการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา  
ทางปกครอง จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ นั้น 
ไม่ได้จํากัดแต่เพียงการตรวจสอบว่าคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้ยก  
ข้อเรียกร้องของคู่พิพาทฝุายที่เรียกร้อง หรือให้คู่พิพาทฝุายที่ถูกเรียกร้องให้ชําระเงิน  
ส่งมอบทรัพย์สิน กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ โดยสภาพแล้วขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ เท่านั้น หากแต่ยังมีอํานาจที่จะ
ตรวจสอบเหตุผลที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ประกอบการจัดทําคําชี้ขาด เพ่ือประโยชน์ 
ในการวินิจฉัยว่าการยอมรับและการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ เพียงใด ซึ่งในคดีนี้  
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาท ที่ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลง 
จากประมาณการให้แก่ผู้ร้อง สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน ๗๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดตามสัญญาข้อ ๒๕.๖ ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป และสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน ๑,๐๕๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ทั้งดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดตามสัญญาข้อ ๒๕.๖ ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ผู้คัดค้านชําระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการ
แก่ผู้ร้องสําหรับป ีพ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน ๗๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และสําหรับ
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน ๑,๐๕๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้ชําระให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  นอกจากนี้ การยื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้บังคับตาม 
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ เป็นการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ. 
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีดังกล่าวจึงมิได้มี
ลักษณะเป็นการฟูองคดีเพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน  
อันจะทําให้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คู่กรณีจึงไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมศาล แต่ผู้ร้องได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้น และผู้คัดค้านได้ชําระค่าธรรมเนียมศาล  
ในชั้นอุทธรณ์ จึงต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลให้คู่กรณี เนื่องจากเป็นคดีที่ไม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมศาล 
  พิพากษายืน และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้ผู้ร้องและผู้คัดค้าน 
  อ ง ค์ ค ณ ะ   นายประวิ ตร  บุ ญเที ยม  นายมนู ญ  ปุ ญญกริ ยากร 
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  นายสมชัย วัฒนการุณ  นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) 

  นายอิทธิกฤต หรืออิทธิพัทธ์ หรือมุนินทร์ หรือนิวรณ์             ผู้ฟูองคดี 
       กิตติยามั่นคง หรือกุกเรยา  โดยว่าที่พันตรี สัจจา  กิตติยามั่นคง 
       ผู้แทนโดยชอบธรรม 

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ที่ ๑ 
  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ที่ ๒ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ที่ ๓                         ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
 ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
        (มาตรา ๔๙ วรรคสอง) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ 
        มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
   พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๑ 
        วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) และมาตรา ๒๖ วรรคสาม) 

  การที่ผู้ ฟูองคดีประสงค์จะให้ผู้ถูกฟูองคดีซื้อหรือเวนคืนที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด 
อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ 
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  
แต่ขณะที่ยื่นฟูองข้อหาน้ีต่อศาลน้ัน ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังพิจารณาค าขอให้จัดซื้อที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนไม่แล้วเสร็จ  ดังน้ัน ในขณะที่ผู้ฟูองคดี  
ยื่นฟูองคดีน้ี ผู้ฟูองคดียังไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเน่ืองจากการกระท าหรือการงดเว้น 
การกระท าของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๔๒  
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟูองคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาล
เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาท 
ส่วนค่าทดแทนท่ีดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟูองคดีมีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ น้ัน 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเพ่ิมค่าทดแทนจากราคาประเมิน 
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ทุนทรัพย์ฯ ที่ประเมินราคาไว้ตามสภาพท าเลที่ตั้งของที่ดินเป็นเกณฑ์ และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบตามมติดังกล่าว จึงเป็นการก าหนดค่าทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนโดยถูกต้องและเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ส่วนค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ถูกเวนคืน น้ัน การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก าหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง
โดยมิได้ค านวณจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในปีที่ พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่  
ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับ จึงเป็นการก าหนดค่าทดแทนที่ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 
  ผู้ ฟูองคดีฟูองว่า  ผู้ ฟูองคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๖๐๘๗๑ เลขที่ดิน ๔๑๔ (๓๑๑๒ เดิม) ตําบลบางเมือง (บางด้วน) อําเภอเมือง
สมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นครึ่ง ที่ดินแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕.๑ ตารางวา ตาม พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสร้างทางพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนน 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง – บางปะอิน – บางพลี ตอนบางพลี 
– บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อเนื่องด้วย พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในท้องที่ อํ า เภอบางพลี  อํ า เภอเมืองสมุทรปราการ และอํา เภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ 
คณะกรรมการกําหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นได้กําหนดค่าทดแทนที่ดินให้ในราคา 
ตารางวาละ ๗๒,๐๐๐ บาท เนื้อที่ ๕.๑ ตารางวา เป็นจํานวน ๔๑๖,๗๕๕ บาท ผู้ฟูองคดี
เห็นว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ํากว่าตารางวาละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นครึ่ง อยู่ริมถนนสุขุมวิทมีราคา 
ค่าก่อสร้างทั้งหลังไม่ต่าํกวา่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่ิงปลูกสร้างเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืนมีราคา
ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่เพียง ๑๒.๙ ตารางวา 
และอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นครึ่ง ถูกตัดส่วนหน้าลึกเข้าไปในตัวอาคารประมาณ ๔ เมตร 
ที่ดินและอาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถที่จะใช้ทําประโยชน์ได้ ผู้ฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ขอเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่ารื้อถอน  
ค่าปลูกสร้าง และค่าทดแทนราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการเวนคืนเพ่ิมขึ้น  
และขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการเวนคืน  ต่อมา 
ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเพ่ิมเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ 
จากตารางวาละ ๗๒,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๗๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ  
ไม่กําหนดเพ่ิมให้ ผู้ฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ 



๑๐๐๗ 

 

 

ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๘๗๑ และสิ่งปลูกสร้าง 
บนที่ดินที่ถูกเวนคืนและส่วนที่ เหลือจากการเวนคืนที่ขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนเพ่ิมอีก 
เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๗๔๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของ 
ต้นเงินจํานวน ๔,๐๐๐,๗๔๕ บาท จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจะชําระเงินค่าทดแทนให้แก่ 
ผู้ฟูองคดีเสร็จสิ้น 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๘๗๑ ส่วนที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕.๑ ตารางวา เพ่ิมขึ้นอีกเป็นเงิน 
๗๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่  
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้จ่ายเงินค่าทดแทนเป็นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดี โดยให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
คําขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก 
  ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ให้ผู้ถูกฟูองคดี
ทั้งสามรับซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนภายในกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมาย อันเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายแล้ว สําหรับกรณีการกําหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นครึ่ง ให้แก่ผู้ฟูองคดี นั้น ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การซื้อขายที่ดินบริเวณ 
ที่ดินพิพาทมีการซื้อขายกันจริงในราคาไม่ต่ํากว่าตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ผู้ฟูองคดี
คิดขึ้นเอง ปรากฏตามสัญญาจํานองที่ดินลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ ที่นําเสนอต่อศาล 
เพราะการจํานองที่ดินผู้ฟูองคดีต้องชําระเงินดาวน์ให้แก่เจ้าของเดิม โดยธนาคารหรือ
สถาบันการเงินจะคํานวณเงินกู้ให้กับผู้จํานองในวงเงินกู้จากราคาประเมินที่ดินร้อยละ ๖๐ 
ถึง ๘๐ ของราคาประเมินเท่านั้น สําหรับการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซื้อขายกัน  
ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมนิ สภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟูองคดีอยู่ติดถนนสุขุมวิท
ที่เป็นถนนเส้นใหญ่ ใกล้โรงเรียน วัด เป็นแหล่งชุมชน ค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับจึงไม่เป็นธรรม
แก่ผู้ฟูองคดี ส่วนค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้ฟูองคดีได้เรียกรวมกันเป็นเงินจํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้จําแนกไว้ในสิ่งปลูกสร้าง รวมตัวตึกที่ตกแต่งอย่างดีทั้งหมด 
ในส่วนแรกที่ถูกเวนคืนประมาณ ๑ ใน ๓ ของตัวตึกทั้งหมด และจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลังในเนื้อที่ ๑๘ ตารางวา ผู้ฟูองคดีต้องชําระเงินกู้ให้แก่
ธนาคาร ก. ในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของยอดเงินกู้จากราคาเต็ม 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมต้องชําระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารระหว่างผ่อนชําระเงินกู้ในอัตรา



๑๐๐๘ 

 

 

ร้อยละ ๑๘ ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน 
๔,๗๘๔,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน
จํานวนรวม ๔,๗๘๔,๐๐๐ บาท  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟูองคดี 
ทั้งสามร่วมกันจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืน รวมเนื้อที่
ทั้งแปลง จํานวน ๑๘ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นครึ่ง รวมค่าเสียหายต่างๆ 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟูองคดีเป็น 
ค่าทดแทนที่ดิน และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าเสียหายต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๗๙๙,๒๕๕ บาท ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจึงต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้แก่ผู้ ฟูองคดี เป็นเงิน 
๔,๐๐๐,๗๔๕ บาท พร้อมดอกเบีย้อัตรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปีของตน้เงนิจํานวน ๔,๐๐๐,๗๔๕ บาท 
จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจะชําระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ 
ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลปกครองออกคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม
รับซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลปกครองจะรับไว้
พิจารณาได้หรือไม่  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า  
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟูงได้ว่า แม้ผู้ฟูองคดีจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ ขอให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน แต่ขณะที่ผู้ฟูองคดี
ยื่นฟูองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน นั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ยังพิจารณาคําขอให้จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนไม่แล้วเสร็จ  ดังนั้น ในขณะที่ผู้ฟูองคดียื่นฟูองคดีนี้ ผู้ฟูองคดี 
ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย  
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟูองคดีจึงไม่มีสิทธิฟูองคดีเพ่ือให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จัดซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแต่อย่างใด 
ประเด็นที่สอง การกําหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๘๗๑  
เลขที่ดิน ๔๑๔ (๓๑๑๒ เดิม) ตําบลบางเมือง (บางด้วน) อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผู้ฟูองคดีควรได้รับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
เพียงใด  เห็นว่า การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ  



๑๐๐๙ 

 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติกําหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟูองคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ 
เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในราคาตารางวาละ ๗๒,๐๐๐ บาท เป็นการกําหนดค่าทดแทนโดย 
ไม่คํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นราคาประเมินในขณะที่ พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ การกําหนดค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่ผู้ ฟูองคดีของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นชุดใหม่ตาม พ.ร.ฎ.  
กําหนดเขตทีด่ินในบรเิวณทีท่ี่จะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในราคาตารางวาละ ๗๒,๐๐๐ บาท 
จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคด ี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาทบทวนค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่จะต้อง
เวนคืนจํานวนหลายแปลงมีราคาตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึ ง ๙๐ ,๐๐๐ บาท  
เมื่อพิจารณาถึงสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟูองคดีแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะมีสภาพทําเลที่ตั้ง  
คล้ายกับที่ดินแปลงเล็กบริเวณปากซอยวัดไตรสามัคคีก็ตาม แต่ที่ดินของผู้ฟูองคดีกับที่ดิน
บริเวณดังกล่าวก็มีความเจริญแตกต่างกัน โดยจะเห็นได้จากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ  
ที่ประเมินราคาไว้ตามสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินเป็นเกณฑ์ ซึ่งหากที่ดินแปลงใดมีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ฯ สูงกว่าก็ย่อมมีความเจริญมากกว่า เมื่อที่ดินของผู้ฟูองคดีมีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ฯ ต่ํากว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินบริเวณปากซอยวัดไตรสามัคคี  
ที่ดินของผู้ฟูองคดีย่อมมีสภาพความเจริญน้อยกว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน มีมติให้เพิ่มเงินค่าทดแทนให้ที่ดินของผู้ฟูองคดีเป็นตารางวาละ ๗๕,๐๐๐  
และผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 
กรณีจึงเป็นการกําหนดคา่ทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๒๑  
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ประกอบมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟูองคดีแล้ว และประเด็นที่ต้อง
พิจารณาประการสุดท้ายว่า การกําหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนชอบด้วย
กฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ และผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพียงใด  เห็นว่า คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นชุดใหม่  
ได้นําบัญชีกําหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และรายการประมาณราคาค่าทดแทน



๑๐๑๐ 

 

 

ทรัพย์สินของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นชุดเดิม ซึ่งได้คํานวณค่าทดแทน 
สิ่งปลูกสร้างจากดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ เท่ากับ ๑๓๖.๖ 
ราคาสิ่งปลูกสร้างเปน็จํานวน ๔๑๖,๗๕๕ บาท มาพิจารณากําหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง
ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟูองคดี มิใช่ดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗  
ซึ่งเป็นช่วงที่ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ  
เท่ากับ ๑๔๗.๙ การพิจารณาของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ที่ให้ยืนราคาสิ่งปลูกสร้างตามดัชนีราคา
ค่าวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เท่ากับ ๑๓๖.๖ ราคาสิ่งปลูกสร้างเป็นจํานวน 
๔๑๖,๗๕๕ บาท จึงไม่ เหมาะสมและไม่ เป็นธรรมแก่ผู้ ฟูองคดี  จึงเห็นควรกําหนด 
ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ เท่ากับ 
๑๔๗.๙ ราคาสิ่งปลูกสร้างเป็นจํานวน ๔๓๖,๙๔๑ บาท ผู้ฟูองคดีได้รับค่าทดแทน 
สิ่งปลูกสร้างไปแล้วเป็นจํานวน ๔๑๖,๗๕๕ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมอีกเป็นจํานวน ๒๐,๑๘๖ บาท เมื่อผู้ฟูองคดีมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึน้ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิได้รบัดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ นับแต่วันที่
ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  
ได้วางเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนไว้กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๘ ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 
ฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่ เพ่ิมขึ้นนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป  
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลปกครองออกคําบังคับให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามชําระ
ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟูองเป็นต้นไป ผู้ฟูองคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากต้นเงิน
จํานวน ๒๐,๑๘๖ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟูองเป็นต้นไป
จนกว่าผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามจะชําระเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนจนแล้วเสร็จ
ให้แก่ผู้ฟูองคดี 
  ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคํ า พิพากษาให้ผู้ ถูก ฟูองคดีที่  ๑ จ่ายเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๘๗๑ ส่วนที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕.๑ ตารางวา เพิ่มขึ้นอีก
เป็นเงิน ๗๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 
ฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลา 
นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยเป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้จ่ายเงินค่าทดแทน 



๑๐๑๑ 

 

 

เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดี โดยให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คําขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษาแก้เป็นให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๒๐,๑๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนด  
ในแต่ละช่วงเวลา นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟูองเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระจนแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟูองคดี นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของ  
ศาลปกครองชั้นต้น 
  องค์คณะ  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) 

  นางเบญจมาศ  กันพรรค์                                              ผู้ฟูองคดี 

  ผู้อํานวยการเขตคลองสามวา                                      ผู้ถูกฟูองคดี 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๑๒๒  
        วรรคหนึ่ง) 
   ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘๖ ประกาศ ณ วันที่  
        ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง) 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (มาตรา ๑๓๘๗ และ 
        มาตรา ๑๓๙๐) 
   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
        (มาตรา ๖๙ (๑)) 

  ถนนพิพาทเป็นสาธารณูปโภคที่บริษัท น. ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรร
ที่ดินจัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินประเภทถนน จึงตกเป็นภาระจ ายอมแก่ที่ดินจัดสรร
ตามข้อ ๓๐ วรรคหน่ึง ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในภาระจ ายอมและมีสิทธิใช้
ถนนดังกล่าวสัญจรได้ แม้ต่อมาจะได้มีการโอนถนนดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็ยังคงมีสิทธิใช้ถนนพิพาทได้เช่นเดิม แต่ไม่มีสิทธิที่จะหวงกันถนน
ดังกล่าวไว้ใช้เฉพาะในหมู่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโดยมิให้ประชาชนทั่วไปใช้ถนนพิพาทได้ 
เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ติดตั้งปิดกั้นบนถนนพิพาท 
และเป็นอุปสรรคแก่ประชาชนที่จะใช้ถนนพิพาท ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟูองคดี
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาถนนพิพาท อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ย่อมมีอ านาจรื้อถอนราวเหล็กดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๖๙ (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ค าสั่งให้รื้อถอน
ราวเหล็ก (คันกระดก) จึงชอบด้วยกฎหมาย 



๑๐๑๓ 

 

 

  ผู้ฟูองคดีฟูองว่า  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่โยธา สํานักงาน
เขตคลองสามวา กับพวก ได้เข้าไปในหมู่บ้าน ส. ฝั่งด้านติดซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐  
และได้ติดปูายว่าจะรื้อถอนคันกระดกที่ใช้ปิดทางเข้าออก ด้านข้างซอย ๔๐ เนื่องจาก 
มีผู้ร้องเรียนขอให้เปิดทางสัญจร โดยอ้างว่าโครงการได้ยกให้เป็นทางสาธารณะ ต่อมา  
ผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟูองคดีว่า บริเวณถนนซอย 
ที่มีการร้องเรียนคดัค้านการปิดดังกล่าวไดย้กให้เป็นทางสาธารณะแล้ว ตามหลักฐานโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๙๑๑๖ เลขที่ดิน ๗๖๐ ซึ่งบริษัท ส. ได้โอนเป็นถนนสาธารณประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟูองคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ถูกฟูองคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ไม่มีการสอบถามผู้อยู่อาศัย ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารโดยไม่สนใจผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งไม่ให้ผู้ถูกฟูองคดี
ดําเนินการรื้อถอนคันกระดกที่ปิดทางเข้าออก ถนนหมู่บ้าน ส. ด้านติดซอยพระยา 
สุเรนทร์ ๔๐ ออก  
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักงานเขตคลองสามวา  
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ให้รื้อถอนคันกระดกหรือราวเหล็กที่ปิดกั้นถนนด้านซอย 
พระยาสุเรนทร์ ๔๐  
  ผู้ถูกฟูองคดีอุทธรณ์ว่า  เมื่อบริษัท ส. ได้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๙๑๑๖ ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรและเป็นถนนภายในโครงการ เนื้อที่ ๒ ไร่ 
๘๐ ตารางวา ให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถนนภายใน
โครงการดังกล่าว จึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับประชาชนใช้สอยร่วมกัน 
มิใช่ภาระจํายอมเพ่ือประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรของหมู่บ้าน ส. อีกต่อไป ผู้ใดจะกีดกัน  
เป็นประโยชน์ส่วนตนมิได้ โดยผู้ถูกฟูองคดีมีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะ คือ ถนนดังกล่าว
ตามมาตรา ๖๙ (๑) มาตรา ๘๙ (๑๐) มาตรา ๙๐ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๒๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองที่มีอํานาจ
หน้าที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน  ดังนั้น การที่ถนนดังกล่าวมีคันกระดกปิดเปิด ขวางถนนด้านที่
ติดกับซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ซึ่งคันกระดกปิดเปิดนั้น มีลักษณะเป็นส่วนควบกับถนน 
ซึ่งยกให้เป็นสาธารณะ ทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเดือดร้อน ไม่สามารถใช้ถนนดังกล่าว
อย่างปกติเช่นสาธารณะทั่วไปได้ ผู้ถูกฟูองคดีจึงมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรื้อถอน



๑๐๑๔ 

 

 

คันกระดกปิดเปิดดังกล่าวได้ ประกอบกับการรื้อถอนคันกระดก หรือรั้วราวเหล็กดังกล่าวนั้น 
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ตามปกติสุขของผู้ฟูองคดี และผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ส.  
ที่เคยมีมาแต่เดิมแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
แจ้งให้บุคคลทั่วไปทราบว่ามีความจําเป็นต้องรื้อถอนคันกระดกปิดเปิด ซึ่งปิดกั้นถนน
สาธารณะ สําหรับประชาชนใช้สอยร่วมกันโดยจะทําการรื้อถอนต่อไปนั้น จึงชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรมแกป่ระชาชนและสังคมแล้ว  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
กลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษายกฟูอง 
  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า  ถนนพิพาทในหมู่บ้าน ส.  
ซึ่งเป็นทางที่ออกสู่ซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ เป็นสาธารณูปโภคที่บริษัท น. ผู้ได้รับอนุญาต
ให้จัดสรรที่ดนิจัดให้มขีึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดนิประเภทถนน ถนนดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจํายอม
เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในภาระ 
จํายอมและมีสิทธิใช้ถนนพิพาทสัญจรได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท น. ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนดังกล่าวแต่อย่างใด ตามมาตรา ๑๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งมีสิทธิที่จะเรียกให้บริษัท น. งดเว้นจะกระทําการใดๆ ที่เป็นเหตุให้
ประโยชน์แห่งภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ตามมาตรา ๑๓๙๐ แห่งประมวล
กฎหมายเดียวกัน แต่สิทธิดังกล่าวของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหาได้รวมถึงสิทธิที่จะหวงห้ามมิให้  
ผู้จัดสรรที่ดินหรือบุคคลอื่นที่ผู้จัดสรรที่ดินอนุญาตให้ใช้ถนนภาระจํายอมสัญจรด้วยไม่  
แม้ต่อมา บริษัท น. จะได้จะทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนนภาระจํายอมให้เป็นถนน
สาธารณประโยชน์ การที่บริษัท น. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนนพิพาทให้เป็นถนน
สาธารณประโยชน์ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
เข้าไปดูแลปรับปรุงท่อระบายน้ํา ซ่อมแซมถนนที่ขรุขระ ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
ยังคงมีสิทธิใช้ถนนพิพาทในลักษณะที่ เป็นทางสาธารณประโยชน์เหมือนดังเช่นปกติ 
ไม่ทําให้ผู้ฟูองคดีเสื่อมประโยชน์ที่จะใช้ถนน  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิที่จะหวงกันถนน
พิพาทไว้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในหมู่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและห้ามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้
ถนนพิพาทด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ติดตั้งปิดกั้น 
บนถนนพิพาท และเป็นอุปสรรคแก่การที่ประชาชนโดยทั่วไปจะใช้ถนนพิพาทซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์ ผู้อํานวยการเขตคลองสามวาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
และคุ้มครองปูองกันถนนพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ย่อมมีอํานาจที่จะรื้อถอนราวเหล็กดังกล่าวออกไปให้พ้นถนนสาธารณประโยชน์ได้ 



๑๐๑๕ 

 

 

ตามมาตรา ๖๙ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ประกอบมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ให้รื้อถอนราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ปิดกั้นถนนภายในหมู่บ้าน ส. 
ด้านเชื่อมต่อซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ตามประกาศสํานักงานเขตคลองสามวา ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย  
  ท่ีศาลปกครองชั้นตน้พิพากษาเพิกถอนประกาศสํานกังานเขตคลองสามวา  
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ให้รื้อถอนคันกระดกหรือราวเหล็กที่ปิดกั้นถนนด้าน 
ซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
  พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟูอง 
  องค์คณะ  นายสมชัย วัฒนการุณ  นายนพดล เฮงเจริญ  นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
นายประวิตร บุญเทียม  นายสมชาย เอมโอช 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๙–๙๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) 

  นายอัครดุลย์  อินทรประเสรฐิ  ที่ ๑                                 ผู้ฟูองคดี 
  นายประสงค์  เพริดพริ้ง  ที่ ๒ 
  นายวิทย์  เข็มแซมเกษ  ที่ ๓ 

  กรมศุลกากร  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมศุลกากร  ที่ ๒                                           ผู้ถูกฟูองคด ี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (อุทธรณ์คําพิพากษา) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง 
        มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔๒) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓๐) 
   ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ 
        ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ และข้อ ๐๘ ๐๕ ๑๔) 
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
        ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ข้อ ๑๕ 
        ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง) 

  คดีน้ีการกระท าละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลใช้บังคับ จึงต้องแยกพิจารณาเป็นสองส่วน คือ  
ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระท าละเมิด ส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ  
ให้น าหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัตใิน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะพิจารณาสั่งการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาพิจารณา 
แม้การกระท าละเมิดจะเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ตาม  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายตรวจศุลกากรไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปล่อยและ
ควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จนเป็น 
เหตุให้ผู้ส่งออกกระท าการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรณีจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร 
อันเป็นการกระท าละเมิดต่อหน่วยงาน ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์ แต่ปัญหาส่วนหน่ึงมาจากการที่กรมศุลกากรไม่วางระบบตรวจสอบให้รัดกุม 
จึงต้องหักส่วนความรับผิดจากความบกพร่องและระบบการด าเนินงานดังกล่าวออกด้วย 
ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง แห่งประมวล
กฎหมายดังกล่าว และเมื่อนายตรวจศุลกากรเป็นผู้มีความรับผิดชอบมากกว่าศุลการักษ์ 
เน่ืองจากเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอน
เทนเนอร์ ส่วนศุลการักษ์ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายตรวจศุลกากรและเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในขั้นตอนสุดท้าย  ดังน้ัน ค าสั่งในส่วนที่ให้นายตรวจศุลกากรกับศุลการักษ์ 
รับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และในส่วนที่ให้นายตรวจ
ศุลกากรรับผิดเกินกว่าที่ศาลปรับลด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสามฟูองว่า  ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรายบริษัท อ. ทุจริตในการส่งออก
เพ่ือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร คณะกรรมการดังกล่าวตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
และศุลการักษ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดในกรณีดงักล่าวให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารและพัฒนาบุคคลจึงมีหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ฟูองคดีทั้งสามให้แจ้ ง 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟูองคดีทั้งสามจึงมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า  
มีนายตรวจศุลกากรและศุลการักษ์ที่ต้องรับผิดอีก ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงวันที่  
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เกี่ยวข้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ โดยผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับผิดร่วมกับนาย พ. เป็นเงินจํานวน 
๓๔,๘๔๔.๑๖ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ส. เป็นเงินจํานวน ๓๔,๘๐๙.๓๑ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๒ 
รับผิดร่วมกับนาย ฉ. เป็นเงินจํานวน ๓๑,๑๗๑.๕๘ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ภ.  
เป็นเงินจํานวน ๑๙๔,๔๒๓.๒๑ บาท ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดร่วมกับนาย จ. เป็นเงิน
จํานวน ๒๑๐,๑๗๙.๕๖ บาท และรับผิดร่วมกับ ก. เป็นเงินจํานวน ๒๘๖,๐๙๓.๘๘ บาท  
ผู้ฟูองคดีทั้งสามมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีทั้งสามแล้วมีคําสั่ง 
ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟูองคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคําสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว  
จึงนําคดีมาฟูองต่อศาล  ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
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ที่ให้ผู้ ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑ รายบริษัท อ.  
ตามคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และคําสั่งอื่นใดที่ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ และเพิกถอนความเห็นชอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ 
ที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ออกคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๑  
รายบริษัท อ. 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒  
คําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับผิดร่วมกับ
นาย พ. เป็นเงินเกินกว่าจํานวน ๒๐,๙๐๖.๔๙ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ส. เป็นเงิน 
เกินกว่าจํานวน ๒๐,๘๘๕.๕๘ บาท เฉพาะส่วนที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับ
นาย ฉ. เป็นเงินเกินกว่าจํานวน ๑๘,๗๐๒.๙๔ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ภ. เป็นเงิน 
เกินกว่าจํานวน ๑๑๖,๖๕๓.๙๒ บาท และเฉพาะส่วนที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดร่วมกับ
นาย จ. เป็นเงินเกินกว่าจํานวน ๑๒๖,๑๐๗.๗๓ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ก. เป็นเงิน
เกินกว่าจํานวน ๑๗๑,๖๕๖.๓๒ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ออกคําสั่ง คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 
  ผู้ฟูองคดีทั้งสามอุทธรณ์ว่า  การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริง
จากผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามโดยเชื่อเพียงคําให้การของผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม ไม่ตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่อ้างว่ามีการทุจริตในการขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรโดยสอดแทรกบัญชีสินค้า
สําหรับเรืออันเป็นเท็จ โดยใช้หมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นที่ส่งออกจริง 
มาสําแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกนั้นจริงหรือไม่ ทั้งที่ในสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดและสํานวนคดีไม่มีหลักฐานแสดงว่าผู้ส่งออกได้กระทําการดังที่ศาลปกครองชั้นต้น
วินิจฉัย ทั้งในการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คดีนี้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามทราบ
ก่อนที่จะทําการสอบสวนข้อเท็จจริง จึงขัดต่อกฎหมาย ทั้งยังปรากฏว่าปริมาณงาน 
มีจํานวนมากเกินกว่าอัตรากําลังเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ จึงเป็นการพ้นวิสัยที่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
จะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ 
โดยขณะเกิดเหตุนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้ามีเป็นจํานวนมาก เนื่องจากรัฐบาล
ขณะนั้นและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออก เห็นได้ว่า ปัญหาการตรวจ 
และควบคมุการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอรม์ิไดเ้กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
แต่เกิดจากการกําหนดนโยบายที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ ขัดต่อหลักความพอสมควร
แก่เหตุหรือหลักแห่งความได้สัดส่วน กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูองคดีทั้งสาม ทั้งไม่สามารถ
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ที่จะหยุดยั้งการทุจริตการขอรบัเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรในการส่งออกสินค้าให้สัมฤทธิผ์ลได้ 
นอกจากนี้ ยังได้มีคําสั่งกรมศุลกากร ที่ ๒๓๙/๒๕๔๖ ให้ยกเว้นการตรวจสินค้าทุกใบขน
สินค้าขาออก เป็นการยืนยันรับทราบปัญหาและไม่คัดค้านในการปฏิบัติหน้าที่ใช้วิ ธีการ 
สุ่มตรวจของผู้ฟูองคดีทั้งสาม และการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรดังกล่าว
จึงไม่เกี่ยวกับผู้ฟูองคดีทั้งสามในขั้นตอนการตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ด้วย 
อีกทั้ง มีการฝุาฝืนการโอนบัตรภาษี อันเป็นการฝุาฝืนต่อ พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ทําให้บัตรภาษีอากรมีผลเป็นโมฆะ ทําให้ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้รับความเสียหาย  ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ วันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๘  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมาย
กําหนดในการออกคําสั่งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เห็นว่า 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดในกรณีบริษัท อ. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดรายงานผลต่อผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ โดยเห็นว่า ผู้ ฟูองคดีทั้ งสามและศุลการักษ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
ต่อมา ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ รายงานผลการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟูองคดีที่  ๓ ดําเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  หลังจากนั้น ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาบุคคลมีหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟูองคดีทั้งสามให้แจ้งผู้ฟูองคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟูองคดี
ทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  หลังจากนั้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓  
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘  
ให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟูองคดีที่ ๑ 
รับผิดร่วมกับนาย พ. เป็นเงินจํานวน ๓๔,๘๔๔.๑๖ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ส.  
เป็นเงินจํานวน ๓๔,๘๐๙.๓๑ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับนาย ฉ. เป็นเงินจํานวน 
๓๑,๑๗๑.๕๘ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ภ. เป็นเงินจํานวน ๑๙๔,๔๒๓.๒๑ บาท  
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ส่วนผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดร่วมกับนาย จ. เป็นเงินจํานวน ๒๑๐,๑๗๙.๕๖ บาท และรับผิด
ร่วมกับนาย ก. เป็นเงินจํานวน ๒๘๖,๐๙๓.๘๘ บาท ผู้ฟูองคดีทั้งสามมีหนังสือลงวันที่  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ 
ออกคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการออกคําสั่งภายหลังจากที่ได้มีการส่งสํานวน
การสอบสวนวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ตรวจสอบแล้ว 
กระบวนการในการออกคําสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ จึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน 
และวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว  นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าว
ได้กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดนั้นต้องชดใช้ โดยเมื่อพิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ ตามคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
กรณีของผู้ฟูองคดทีั้งสาม ปรากฏว่า คณะกรรมการดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสาม
ไปให้ถ้อยคําในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และในวันดังกล่าวผู้ฟูองคดีทั้งสามได้ให้ถ้อยคํา
ต่อคณะกรรมการดังกล่าว โดยชี้แจงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติและผู้ฟูองคดีทั้งสามให้การยอมรับว่าเป็นผู้ตรวจปล่อยใบขนสินค้าขาออก
ตามที่ปรากฏในคําสั่งกรมศุลกากรลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงถือว่าคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟูองคดีทั้งสามทราบ
ถึงฐานะของตน โดยเป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๐  
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าว
ได้ให้โอกาสผู้ฟูองคดีทั้งสามชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน  
อย่างเพียงพอแล้ว กระบวนการในการออกคําสั่งดังกล่าวจึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน 
และวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามกฎหมายแล้ว   
  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งนายตรวจศุลกากรโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อกําหนดในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และคําสั่งกองตรวจสินค้าขาออกลงวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ตลอดจนคําสั่งทั่วไป 
กรมศุลกากรลงวนัที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ นั้น รับฟังได้ว่า นายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ตรวจ
และควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์และมีหน้าที่ควบคุมศุลการักษ์ประทับดวงตรา 



๑๐๒๑ 

 

 

กศก. หรือร้อยแถบเหล็กที่ประตูคอนเทนเนอร์ เพ่ือให้การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเป็นไปด้วย
ความรอบคอบถูกต้องและปูองกันการเปลี่ยนแปลงสินค้าขาออกที่บรรจุเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนายตรวจศุลกากรต้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบ
ข้างต้น โดยการเปิดตรวจทุกใบขนสินค้าขาออกตามจํานวนหีบห่อที่กําหนดไว้ อันเป็น
ขั้นตอนสําคัญในการตรวจปล่อยสินค้าขาออกว่าถูกต้องตามที่ผู้ส่งออกสินค้าสําแดงไว้ใน 
ใบขนสินค้าขาออกหรือไม่ และได้บรรจุเข้าคอนเทนเนอร์จริง คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามดํารงตําแหน่งนายตรวจศุลกากรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจปล่อย
และควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์ รายบริษัท อ .  
มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสินค้าของบริษัทดังกล่าวตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕  
และข้อ ๐๘ ๐๕ ๑๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมตามคําสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๕๑/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ผู้ฟูองคดี
ทั้งสามจึงต้องทําการตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามที่สําแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกและ
เอกสารประกอบการส่งออกหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามได้ทําการ
ตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว แต่เมื่อตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสินค้าของรายบริษัท อ. ตามที่
ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกและรายละเอียดของสินค้าไม่ตรงตามที่สําแดงไว้ ในใบขน
สินค้าขาออกของบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด  ดังนั้น เมื่อไม่มีรายการสินค้าปรากฏตามที่ 
ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกที่ได้ยื่นต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ จึงถือว่าบริษัท อ. มิได้ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรจริง แต่การที่บริษัทดังกล่าวนั้นได้นําสําเนาใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมน้ําเงิน 
ที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานสําคัญในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
จากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งบัตรภาษีที่ออกโดยใช้ใบขนสินค้าขาออกที่ผู้ฟูองคดีทั้งสาม 
เป็นผู้ตรวจปล่อยสินค้าได้มีการวางฎีกาเบิกจ่ายแล้วทุกฉบับ ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินชดเชย
ค่าภาษีอากรให้แก่บริษัทดังกล่าวนั้นเป็นเงินจํานวน ๑,๒๕๘,๐๑๒.๔๖ บาท กรณีจึงถือได้ว่า 
ผู้ฟูองคดีทั้งสามไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายตรวจศุลกากร ผู้ทําการตรวจปล่อยและ
ควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์ รายบริษัท อ. ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
จนเป็นเหตุให้ผู้ส่งออกอาศัยเอกสารจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดีทั้งสามมาใช้ในการทุจริต
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากผู้ถูกฟูองคดทีี่ ๑ การกระทําดังกล่าวของผู้ฟูองคดีทั้งสาม
จึงถือได้วา่เป็นการปฏิบตัิหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ หน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟูองคดีทั้งสามสังกัด การกระทําของผู้ฟูองคดีทั้งสาม
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จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  
  ส่วนประเด็นว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพียงใด ศาลปกครองสูงสุดโดยมติของที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
กรณีการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จะต้องแยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก 
ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือก่อให้เกิด
ความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขตของความรับผิดที่เกิด ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะที่มีการกระทําละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ คือ ส่วนที่กําหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือ
ขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทําละเมิดแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถนํา
บทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติใน พ.ร.บ. ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะที่มีการใช้สิทธิหรือ
ใช้อํานาจเช่นว่านั้นมาใช้ได้ แม้ว่าการกระทําละเมิดจะได้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อการกระทําละเมิดในคดีนี้เป็นกรณีที่ได้มีการกระทําละเมิด
เกิดขึ้นก่อนที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลใช้บังคับ 
ในส่วนของความรับผิดในทางละเมิดซึ่งเป็นสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะเกิดเหตุ 
ในคดีนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมมีจํานวนมาก เนื่องจากรัฐบาล
ในขณะนั้นและผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกโดยรัฐได้ให้นโยบายแก่ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ที่จะต้องอํานวยความสะดวกในการดําเนินพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้ส่งออก
เพ่ือให้ผู้ส่งออกได้รับความสะดวกโดยหวังให้มีปริมาณการส่งออกมากขึ้นเพ่ือนําเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่  
ที่จะอํานวยความสะดวกตามนโยบายดังกล่าวมีจํานวนน้อยจนไม่สามารถเทียบเป็นสัดส่วน
กับปริมาณงานที่เข้ามาได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่า ปัญหาที่ทําให้เกิดช่องทางทุจริตในการขอรับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มากแต่อัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
โดยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภาระหน้าที่ที่จะต้องวางระบบตรวจสอบ 
ให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการตรวจสอบและปูองปรามมิให้มีการสําแดงเท็จหรือยื่นคําขอ 
ชดเชยค่าภาษีอากรอันเป็นเท็จ แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงระบบ 
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การดําเนินงานโดยรวมได้  ดังนั้น มูลคดีละเมิดที่ผู้ฟูองคดีจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ในคดีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องและระบบการดําเนินงาน
ของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ด้วย กรณีจึงต้องหักส่วนความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่องและ
ระบบการดําเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของจํานวนค่าเสียหายทั้งหมด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๔๒  
และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง คงเหลือจํานวนที่จะต้องนํามาพิจารณาส่วนแห่งความรับผิดเพียง
ร้อยละ ๕๐ แต่โดยที่เหตุละเมิดในคดีนีเ้กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจศุลกากรและ
เจ้าหน้าที่ศุลการักษ์ เมื่อพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่และสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทําแล้ว 
เห็นว่า นายตรวจศุลกากรและเจ้าหนา้ที่ศุลการักษ์เป็นเจ้าหน้าที่คนละตําแหน่งต่างมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยนายตรวจศุลกากรเป็นผู้ทําการตรวจปล่อยและ
ควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์จึงมีความรับผิดชอบ
มากกว่าศุลการักษ์ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสินค้าและควบคุมการ
บรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ส่วนศุลการักษ์ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายตรวจศุลกากร  
และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนสุดท้ายในการร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC  
ที่ประตูคอนเทนเนอร์  ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในกรณีดังกล่าว 
นายตรวจศลุกากรจึงมมีากกวา่ศลุการักษ์ โดยเห็นวา่ นายตรวจศุลกากรจะต้องรับผิดร้อยละ ๗๐ 
ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว 
ส่วนศุลการักษ์ต้องรับผิดร้อยละ ๓๐ ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ ๕๐ 
หลังจากหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟูองคดีทั้งสามกระทําละเมิดต่อ  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑  ดังนั้น ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดมูลค่าความเสียหายตามใบขนสินค้า 
ขาออกที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ที่ได้ทําการตรวจปล่อยสินค้าจํานวน ๒ ฉบับ รวมเป็นความเสียหาย
ทั้งสิ้น ๖๙,๖๕๓.๔๗ บาท  ทั้งนี้ เมื่อหักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อ
ได้กําหนดสัดส่วนให้นายตรวจศุลกากรต้องรับผิดร้อยละ ๗๐ ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิด
ในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิด
รวมเป็นเงินจํานวน ๒๔,๓๗๘.๗๑ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ได้ทําการตรวจปล่อยสินค้าจํานวน 
๖ ฉบับ รวมเป็นความเสียหายทั้งสิ้น ๒๒๕,๕๙๔.๗๙ บาท  ทั้งนี้ เมื่อหักส่วนความรับผิดของ 
ผูถู้กฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของจํานวนค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อได้กําหนดสัดส่วนให้นายตรวจศุลกากรต้องรับผิดร้อยละ ๗๐ 
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ของจํานวนส่วนแหง่ความรับผิดในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว 
ผู้ฟูองคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดรวมเป็นเงินจํานวน ๗๘,๙๕๘.๑๘ บาท ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ได้ทําการ
ตรวจปล่อยสินค้าจํานวน ๒๒ ฉบับ รวมเป็นความเสียหายทั้งสิ้น ๔๙๖,๒๗๓.๔๔ บาท 
ทั้งนี้ เมื่อหักส่วนความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของจํานวนค่าเสียหาย
ทั้งหมดที่ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อได้กําหนดสัดส่วนให้
นายตรวจศุลกากรต้องรับผิดร้อยละ ๗๐ ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ ๕๐ 
หลังจากหักความรับผิดของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟูองคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดรวมเป็นเงิน
จํานวน ๑๗๓,๖๙๕.๗๐ บาท  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ในฐานะนายตรวจศุลกากรรับผิดร่วมกับนาย พ.  
ในฐานะศุลการักษ์ รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน 
๓๔,๘๔๔.๑๖ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ส. ในฐานะศุลการักษ์ รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน ๓๔,๘๐๙.๓๑ บาท ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ในฐานะ
นายตรวจศุลกากรรับผิดร่วมกับนาย ฉ. ในฐานะศุลการักษ์ รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน ๓๑,๑๗๑.๕๘ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ภ. ในฐานะ
ศุลการักษ์ รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน ๑๙๔,๔๒๓.๒๑ บาท 
และให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ ในฐานะนายตรวจศุลกากรรับผิดร่วมกับนาย จ. ในฐานะศุลการักษ์ 
รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน ๒๑๐,๑๗๙.๕๖ บาท และรับผิด
ร่วมกับนาย ก. ในฐานะศุลการักษ์ รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน
จํานวน ๒๘๖,๐๙๓.๘๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ได้รับการชดใช้เงินคืนหรือสามารถบังคับชําระหนี้เป็นจํานวนเท่าใดแล้ว ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ 
ก็จําต้องนําเงินดังกล่าวที่ได้รับมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดในคดีนี้ด้วย  
  การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒  
ตามคําสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ รับผิดร่วมกับ
นาย พ. เป็นเงินเกินกว่าจํานวน ๒๐,๙๐๖.๔๙ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ส. เป็นเงินเกิน
กว่าจํานวน ๒๐,๘๘๕.๕๘ บาท เฉพาะส่วนที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ รับผิดร่วมกับนาย ฉ. 
เป็นเงินเกินกว่าจํานวน ๑๘,๗๐๒.๙๔ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ภ. เป็นเงินเกินกว่าจํานวน 
๑๑๖,๖๕๓.๙๒ บาท และเฉพาะส่วนที่กําหนดให้ผู้ฟูองคดีที่ ๓ รับผิดร่วมกับนาย จ.  
เป็นเงินเกินกว่าจํานวน ๑๒๖,๑๐๗.๗๓ บาท และรับผิดร่วมกับนาย ก. เป็นเงินเกินกว่า
จํานวน ๑๗๑,๖๕๖.๓๒ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ ออกคําสั่ง  
คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 
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  พิพากษาแก้  เป็นให้เพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวน ๒๔,๓๗๘.๗๑ บาท 
ในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวน ๗๘,๙๕๘.๑๘ บาท  
และในส่วนที่ให้ผู้ฟูองคดทีี่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกนิกวา่จํานวน ๑๗๓,๖๙๕.๗๐ บาท 
โดยมีข้อสังเกตว่า หากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้รับการชดใช้เงินคืนหรือสามารถบังคับชําระหนี้
จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือผู้รับโอนบัตรภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้นํา
จํานวนเงินดังกล่าวมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ฟูองคดี  
ทั้งสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  
  องค์คณะ  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ  นายไพบูลย์ เสียงก้อง  นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ  นางมณีวรรณ พรหมน้อย 
 

 
 

 


