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คํานํา 
 

  ตามที่สํานักงานศาลปกครองไดจัดทําเอกสารสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการ
จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙ เผยแพรใหกับหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนตอประชาชน
และการบริหารราชการแผนดินไปแลวน้ัน เพ่ือใหการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวเปนไปอยางตอเน่ือง สํานักงานศาลปกครองจึงไดจัดทําเอกสารสรุปแนวทาง 
การปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๐ (ครึ่งปแรก) เลมน้ีขึ้น 
เพ่ือใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดนําแนวทางการปฏิบัติราชการจาก 
คําวินิจฉัยดังกลาวไปใชประโยชนในการปฏิบัติราชการดังเชนที่ผานมา  โดยยังคงแนวทาง
ในการจัดทําทํานองเดียวกันกับที่ไดเคยดําเนินการมาแลว  
  สํานักงานศาลปกครองหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเผยแพรฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดตามสมควร  
 
 
 
 
 (นางสาวพรทพิย ทองดี) 
  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

สารบัญแยกตามประเภทคดี 
 
 หนา 
๑.  แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
 ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  ๒ 
 ๑.๑  กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
  โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ๒    
 ๑.๒  กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
   โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ๔ 
 ๑.๓ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
  โดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
  ที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น ๑๙  
 ๑.๔ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจโดยมิชอบ ๒๕    
 

๒.  แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
 ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
 ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ๓๒ 
 ๒.๑ กรณีละเลยตอหนาที่ ๓๒ 
 ๒.๒ กรณีปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ๓๔  
 

๓. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด  
 หรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
 ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ๓๖   
 ๓.๑ กรณีความรับผิดทางละเมิด ๓๖   
 ๓.๒ กรณีความรับผิดอยางอ่ืน ๔๓  
 

๔. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   
 ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ๔๘    



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(๒) 

สารบัญแยกตามประเภทเรื่องและประเด็นพิพาท 
 

เร่ือง/ประเดน็พิพาท คําวินิจฉัยที ่ หนา 

การบริหารงานบุคคล   
 การฟองโตแยงกรณีผูบังคับบัญชามอบหมายงาน
ใหปฏิบตัิเพ่ิมเติม 

 
อ.๖/๒๕๕๐ 

 
๒๕ 

 การไมบรรจุบคุคลที่ผานการคัดเลือกเพ่ือให 
เขารับราชการโดยกลาวอางระเบียบที่ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย 

 
 

อ.๕๘/๒๕๕๐ 

 
 
๒ 

การปกครองและการบริหารราชการแผนดิน   
 การมีคําสั่งใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตาํบลพนจากตาํแหนง เน่ืองจากละเลย 
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

 
 

อ.๑๗๐/๒๕๕๐ 

 
 

๑๖ 
การเวนคืนอสังหาริมทรพัย   
 การฟองขอใหจายเงินคาทดแทนความเสยีหาย 
จากการตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถกูเวนคืน 
เพ่ิมขึ้น 

 
 

อ.๔๙/๒๕๕๐ 

 
 

๔๓ 
 การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองรื้อถอน 
หรือทําลายสิ่งปลูกสรางของราษฎรที่ปลูกสรางในที่ดิน 
ซ่ึงเปนเขตทางหลวง 

 
 

อ.๖๖/๒๕๕๐ 

 
 

๓๒ 
 การฟองขอเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือ 
จากการเวนคนืซึ่งมีสภาพทําเลทีต่ั้งของทีดิ่น
เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

อ.๑๕๕/๒๕๕๐ 

 
 

๔๕ 
 การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองจายเงิน 
คาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นจากการพิจารณาราคาซื้อขาย 
กันตามปกติในทองตลาด 
 
 

 
 

อ.๑๗๑/๒๕๕๐ 

 
 

๔๗ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(๓) 

เร่ือง/ประเดน็พิพาท คําวินิจฉัยที ่ หนา 

ความรับผิดทางละเมิด   
 การไมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 
หัวหนางานตามมติของ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย 

 
 

อ.๓๑/๒๕๕๐ 

 
 

๓๖ 
 การจายเงินเดือนในระหวางที่ขาราชการถกูสั่ง 
ใหออกจากราชการลาชากวากําหนดเวลาตามกฎหมาย 

 
อ.๓๓/๒๕๕๐ 

 
๔๐ 

 การมีคําสั่งเรียกใหผูบังคับบัญชาซึ่งบกพรอง 
ตอหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมไดหักสวน 
ความรับผิดของหนวยงานของรัฐออกจากคาเสียหาย
ทั้งหมดกอน 

 
 

อ.๗๒/๒๕๕๐ และ 
อ.๗๓/๒๕๕๐ 

 
 
 

๒๘ 
ที่ดิน   
 การฟองขอใหเยียวยาแกไขกรณีเจาหนาที่พิจารณา
คําขอออกโฉนดที่ดินลาชาเกินสมควร 

 
อ.๔๐/๒๕๕๐ 

 
๓๔ 

วินัย   
 การออกคําสั่งลงโทษทางวนัิยแกขาราชการ 
โดยดําเนินการแจงขอกลาวหาไมชอบดวยกฎหมาย 

 
อ.๒๑/๒๕๕๐ 

 
๑๙ 

 การมีคําสั่งลงโทษทางวินัยโดยดําเนินการ 
ไมถูกตองตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

 
อ.๗๘/๒๕๕๐ 

 
๒๒ 

สิทธิประโยชนและสวัสดกิาร   
 การขอลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. เพ่ือให 
มีสิทธิรับบํานาญตามระบบเดิม 

 
อ.๑๐/๒๕๕๐ 

 
๒๖ 

 การมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกคาเชาบาน 
แกขาราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 
อ.๑๖๔/๒๕๕๐ 

 
๑๐ 

สัญญาทางปกครอง   
 การยกเลิกสญัญาโอนสิทธเิรียกรองตามสัญญา 
ทางปกครองโดยที่ผูรับโอนสิทธิเรียกรองไมไดให 
ความยินยอม 

 
 

อ.๔๓/๒๕๕๐ 

 
 

๔๘ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(๔) 

เร่ือง/ประเดน็พิพาท คําวินิจฉัยที ่ หนา 
 การไมปฏิบัตติามสัญญาทางปกครองโดยอาง
เหตุการจัดทําสัญญาไมเปนไปตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

 
 

อ.๘๘/๒๕๕๐ 

 
 

๕๐ 
 การยกเลิกสญัญาทางปกครองโดยอางเหตุ
ความสําคัญผดิในคุณสมบตัิของเอกชนผูรับจาง 

 
อ.๑๖๐/๒๕๕๐ 

 
๕๓ 

 การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาทางปกครอง 
โดยขัดแยงกับหลักเกณฑของหนวยงานที่มีหนาที่ 
ตามกฎหมายในการควบคมุดูแลเรื่องที่จัดทําสัญญา 

 
 

อ.๑๖๑/๒๕๕๐ 

 
 

๕๕ 
เหตุเดือดรอนรําคาญ   
 การอนุญาตใหกอสรางสุสานและฌาปนสถาน 
ในเขตอุทยานแหงชาต ิ

 
อ.๔๔/๒๕๕๐ 

 
๔ 

 การเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน 
สําหรับพลเมืองใชรวมกันเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน 
โดยไมถูกตองตามขั้นตอนทีก่ฎหมายกําหนด  
 

 
 

อ.๘๖/๒๕๕๐ 

 
 
๗ 

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

แนวทางการปฏิบตัิราชการ 
 จากคําวนิิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ครึ่งปแรก) 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๐ ครึ่งปแรก 
สํานักงานศาลปกครองพบวา มีคําวินิจฉัยในหลายคดีที่สามารถนํามาจัดทําเปนขอเสนอแนะ 
แนวทางการปฏิบัติราชการสําหรับหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐตามนัย 
มาตรา ๗๗ (๕)๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยจัดเรียงลําดับตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) – (๔) ๒ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดดังตอไปนี ้
                                                 
 ๑-๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจ 
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน  
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
 (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่นหรือ
จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๗๗ สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้   

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ 
ตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒ 

๑. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง 

หรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)๓ 
 

 ๑.๑ กรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมมีอํานาจ

หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  
 

  การออกขอกําหนดหรือระเบียบปฏิบัติของหนวยงานทางปกครองที่มี

ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในเร่ืองใด ขอกําหนดหรือระเบียบดังกลาวจะตอง

สอดคลองและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใหอํานาจดําเนินการในเรื่องนั้นๆ   

การออกขอกําหนดหรือระเบียบที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตน ยอมไมชอบ 

ดวยกฎหมายเนื่องจากเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ และเปนผลใหหนวยงาน 

ทางปกครองไมอาจอาศัยขอกําหนดหรือระเบียบดังกลาวเพื่อประโยชนในการปฏบิตัหินาที่

ของตนได 

 ในคดีที่ผูฟองคดีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
ตามประกาศของกองบัญชาการชวยรบที่ ๓ โดยสอบไดในลําดับที่ ๑ แตผูบัญชาการกองบัญชาการ
ชวยรบที่ ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปฏิเสธการสั่งบรรจุผูฟองคดีเขารับราชการ โดยใหเหตุผลวา  
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผูฟองคดีพบวา ผูฟองคดีมีประวัติเคยกระทําความผิด 
ในคดีอาญาเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ ขอหามีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ (เมทแอมเฟตามีน)  
ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต โดยศาลจังหวัดพิษณุโลกพิพากษาใหลงโทษจําคุก  
แตโทษจําคุกใหรอการลงโทษมีกําหนด ๒ ป และใหคุมประพฤติ รวมทั้งใหกระทํากิจกรรม
บริการสังคมเปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป อันมีผลทําใหผูฟองคดีมีคุณสมบัติ 
ขัดกับหลักเกณฑและขอกําหนดในการบรรจุบุคคลเขารับราชการทหารของกองทัพบก  
(ผูถูกฟองคดีท่ี ๒) ท่ีกําหนดใหหลีกเลี่ยงการบรรจุบุคคลผูเคยมีประวัติคดีอาญาเขารับราชการทหาร 
โดยเฉพาะขอหาเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท และขัดกับหลักเกณฑตามประกาศกองบัญชาการ

                                                 
 ๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๒ หนา ๑  
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๓ 

ชวยรบที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเขารับราชการ ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวใน 
ขอ ๒.๕ วา ตองไมเคยเปนผูมีประวัติคดีอาญาทุกประเภท และไมอยูในระหวางเปนผูตองหา
คดีอาญา ผูฟองคดีเห็นวา หลักเกณฑและขอกําหนดขางตนของผูถูกฟองคดีท้ังสองไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีเขารับราชการตามประกาศ 
ผลการสอบคัดเลือก  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขอ ๕.๙๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม  

วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดกําหนดคุณสมบัติ 
ของบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหารไววา ตองไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก
ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และขอ ๑๕  
ของระเบียบดังกลาว กําหนดใหสวนราชการที่ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีอํานาจออกระเบียบปลีกยอยไดตามความจําเปนโดยไมขัด 
กับระเบียบขางตน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเขารับราชการเปนขาราชการทหาร โดยกําหนด
หลักเกณฑและขอกําหนดการบรรจุใหหลีกเลี่ยงการบรรจุผูมีประวัติคดีอาญาเขารับราชการ
โดยเฉพาะขอหายาเสพติดทุกประเภท และผูถูกฟองคดีที่ ๑ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร
ตามขอ ๒.๕ วา ผูสมัครตองไมเปนผูเคยมีประวัติคดีอาญาทุกประเภท และไมอยูในระหวาง 
เปนผูตองหาคดีอาญา ท้ังท่ีตามขอ ๕.๙ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมฯ ไดกําหนดหามเพียง 
ผูท่ีเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาเทานั้น  ดังน้ัน การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัครของผูถูกฟองคดีทั้งสองขางตน จึงเปนการออกระเบียบปลีกยอยที่ไมสอดคลอง 
และเกินกวาระเบียบกระทรวงกลาโหมฯ ซึ่งเปนระเบียบหลัก อันเปนการกําหนดที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายเนื่องจากเปนการกําหนดโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจ 

                                                 
๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 ขอ ๕ บุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๕.๙ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด 
ฐานประมาทหรือลหุโทษ 
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๔ 

อาศัยขอกําหนดที่ออกโดยไมชอบดังกลาวมาอางเปนเหตุไมบรรจุผูฟองคดีซึ่งไมเคยรับโทษ
จําคุก เนื่องจากความผิดที่กระทํานั้นในสวนของโทษจําคุกศาลไดพิพากษาใหรอการลงโทษ 
เขารับราชการเปนขาราชการทหาร  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมบรรจุผูฟองคดีโดยอาศัยขอกําหนด
ขางตน จึงไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการบรรจุผูฟองคดี 
เขารับราชการตามสิทธิที่สอบได โดยใหเรียกบรรจุในลําดับแรกที่สามารถกระทําได (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘/๒๕๕๐)    
 

 ๑.๒ กรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมถูกตอง

ตามกฎหมาย 
 

  (๑) การพิจารณาออกใบอนุญาตในเรื่องใดก็ตาม หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐตองพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกฎหมาย
กําหนดไวเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางครบถวน  และในกรณีที่มีการคัดคานการออก
ใบอนุญาตดังกลาว หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองใหโอกาสผูคัดคาน
ไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ รวมทั้งใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวของของตน ไมเชนนั้นอาจสงผลใหการออกใบอนุญาตเปนคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีไมชอบดวยกฎหมายได 
 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนประชาชนในพื้นท่ีกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวนสองรอยสิบคนฟองวา ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
สามรอยยอด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานใหแกนาง ด. (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
บนที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. และออกใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
ดังกลาวใหแกบริษัท ท. (ผูถูกฟองคดีท่ี ๕) โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากบริเวณที่ขออนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานอยูในเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดและมีดานหน่ึง 
ติดกับทางสาธารณประโยชน  นอกจากนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับสุสานและฌาปนสถาน
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๕ 

ขางตนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ โดยไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีทราบขอเท็จจริงและโตแยง 
แสดงพยานหลักฐาน ทั้งที่ผูฟองคดีไดเคยมีหนังสือรองคัดคานการออกใบอนุญาตดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสามกรณีขางตน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
เม่ือปรากฏวา ที่ดิน น.ส. ๓ ก. ที่ผูถูกฟองคดีท่ี ๔ ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน  
เปนที่ดินที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุทยานแหงชาต ิ
สัตวปา และพันธุพืช ระบุวาอยูในเขตอุทยานแหงชาติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน 
ปาเขาสามรอยยอด ในทองท่ีตําบลสามรอยยอด ตําบลศิลาลอย อําเภอปราณบุรี และตําบล 
สามกระทาย ตําบลดอนยายหนู ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหเปนอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงเปนกรณีที่ตองหามมิใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๔ (๒)๕ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  ทั้งนี้ แมวาผูครอบครองที่ดินพิพาทจะมีสิทธิ
ทําประโยชนในท่ีดินดังกลาวก็ตาม แตการจัดตั้งสุสานฯ ไมใชการทําประโยชนตามปกติท่ัวไป  
โดยตองมีการขออนุญาตและพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว

                                                 
๕ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ขอ ๔ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) สถานที่ตั้งตองไมอยู ในเขตพ้ืนที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรร 
เปนพ้ืนที่เพ่ือนันทนาการหรือเขตอนุรักษและพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจร
สาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย แมนํ้า คลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอื่นอยางนอยสี่รอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกันมิใหกลิ่นและสิ่งปฏิกูล
รั่วไหล สถานที่ตั้งน้ันจะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๖ 

โดยเฉพาะ  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานฯ ใหแก 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๔ โดยมิไดดําเนินการพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับท่ีดินที่ขออนุญาตใหไดความแนชัด
เสียกอนวาที่ดินพิพาทอยูในเขตตองหามตามกฎกระทรวงขางตนหรือไม จึงเปนการออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  นอกจากน้ี แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะกลาวอางวาพื้นที่ ท่ีใชฝงศพ 
อยูหางจากถนนเกินกวาหาสิบเมตร จึงถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๔ (๔)๖ ของกฎกระทรวง 
ฉบับเดียวกันก็ตาม แตเม่ือใบอนุญาตจัดตั้งสุสานฯ ครอบคลุมที่ดินพิพาทตลอดทั้งแปลง 
โดยที่ดินพิพาทอยูหางจากทางสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะนอยกวาหาสิบเมตร  
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานฯ จึงขัดตอบทบัญญัติในขอ ๔ (๔) ดังกลาวดวย และเมื่อการออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานฯ ไมชอบดวยกฎหมายตองถูกเพิกถอน จึงไมมีสุสานฯ ที่มีใบอนุญาต 
ใหดําเนินการตอไป  ฉะนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ที่ออกใบอนุญาตดําเนินการสุสานฯ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕  ยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 
   สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ ใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ไดสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงใหผูถูกฟองคดีท่ี ๓  
นําหนังสือรองเรียนคัดคานการกอสรางอาคารฯ ของผูฟองคดีและราษฎรอื่นๆ ไปประกอบการ
พิจารณาอนุญาตดวย ผูฟองคดีจึงเปนผูซึ่งไดเขามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองและมีฐานะเปน
คูกรณีตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือกรณี 
เปนการขออนุญาตกอสรางอาคารฯ ซึ่งผูฟองคดีคัดคานการกอสราง สิทธิของผูฟองคดีจึงยอมจะ
กระทบกระเทือนจากผลของการออกใบอนุญาตดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีหนาที่ตองแจงให 

                                                 
๖ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๕ หนา ๕  
๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่ง 
ทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน 
จากผลของคําสั่งทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๗ 

ผูฟองคดีมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ รวมทั้งมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสร างอาคารฯ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง๘  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย  ดังน้ัน เม่ือการออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ไมไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวขางตน จึงเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษาให
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ท้ังสามกรณีขางตน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๕๐) 

 

 (๒) การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 

ของแผนดินสําหรับประชาชนใชรวมกัน เปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ 

และวิธีดําเนินการไวโดยเฉพาะ  หนวยงานทางปกครองซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษา 

ท่ีสาธารณประโยชนดังกลาวจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีกฎหมายกําหนดไว การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในท่ีดินดังกลาว 

โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย 

 ในคดีที่เทศบาลตําบลมีมติใหวัดดําเนินการกอสรางเมรุเผาศพในบริเวณ 
ที่สาธารณประโยชน ซึ่งเดิมเปนลานกีฬาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกัน โดยมิไดดําเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดินดังกลาว
ตามที่กฎหมายกําหนดไว นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงในคดีรับกันวา 

ที่ดินบริเวณที่ใชกอสรางเมรุเผาศพพิพาทเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมือง 
ใชรวมกันตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ซ่ึงเทศบาลตําบลมีมติใหวัดดําเนินการกอสราง 
เมรุเผาศพในบริเวณดังกลาว กรณีจึงเปนการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 

                                                 
๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณี 
มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ   
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๘ 

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการที่ใหประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนใหวัด 
ใชเพื่อกอสรางเมรุเผาศพ ซึ่งเปนกรณีที่ตองยื่นขอดําเนินการตามนัยขอ ๔๙ และขอ ๗๑๐  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยผูขอดําเนินการจะตองเปนทบวงการเมือง อันไดแก หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
 
 

                                                 
๙-๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ขอ ๔ การดําเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ

พลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง เชน ถมคลองเปล่ียนสภาพ
เปนถนน ผูขอจะตองเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนาไปใชเพ่ือสาธารณประโยชน โดยใหยื่นคําขอเปนหนังสือตอจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยูพรอมเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 

  (๑) โครงการและเหตุผลความจําเปนที่จะตองดําเนินการ 
  (๒) รายละเอียดงบประมาณที่จะใชดําเนินการ 
    (๓) รูปแผนท่ีและเนื้อท่ีตามหลักวิชาการแผนที่ ในกรณีที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหใช 

รูปแผนที่หลังหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยกําหนดระยะและเนื้อที่บริเวณที่จะดําเนินการดวย 
   (๔) แผนผังแสดงการใชที่ดินและภาพถายที่ดินที่จะดําเนินการ 

 (๕) สําเนาระวางแผนที่ สําเนาระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือสําเนาระวางรูปถาย 
ทางอากาศแลวแตกรณี หมายสีแสดงอาณาบริเวณท่ีจะดําเนินการ 

  (๖) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน 
ฯลฯ   ฯลฯ  

 ขอ ๗ จังหวัดรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการ ความเห็นของสวนราชการและหนวยงาน  
ตามขอ ๕ (๑) และ (๒) และเอกสารที่เกี่ยวของ รายงาน พรอมเสนอความเห็นไปใหกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๙ 

ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามมาตรา ๑๑๑ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน เม่ือวัดไมใชทบวงการเมืองที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดิน 
บริเวณพิพาทได  การที่ เทศบาลตําบลใหวัดดําเนินการกอสรางเมรุเผาศพจนแลวเสร็จ 
โดยยังมิไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยใหมีการเปลี่ยนสภาพที่ดินตามระเบียบดังกลาว จึงเปน 
การดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับปรากฏวาขอเท็จจริงตามคําอุทธรณของ
เทศบาลตําบลอันมีผลเปนการยอมรับวาการโอนงบประมาณที่ใชในการกอสรางเมรุเผาศพ
ดังกลาวไมเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๘ ลงวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน เน่ืองจากเทศบาล
ตําบลไดอนุมัติเงินงบประมาณไวลวงหนา โดยไมใชกรณีที่ผูขอรับเงินอุดหนุนไดจัดทําโครงการ
ขึ้นมากอน แลวจึงเสนอใหเทศบาลตําบลพิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น การดําเนินการของเทศบาลตําบล 
ที่จัดใหมีสุสานและฌาปนสถานโดยการกอสรางเมรุเผาศพพิพาท จึงเปนการกระทําโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)๑๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลพพิากษา
ใหรื้อถอนอาคารเมรุเผาศพในบริเวณที่พิพาทภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
ถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖/๒๕๕๐) 
   หมายเหต ุกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยดวยวา เทศบาลตําบลมีอาํนาจ
หนาที่หามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้งการระงับเหตุรําคาญ 
 
 

                                                 
๑๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
   มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  “ทบวงการเมือง” หมายความวา หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๒ อางแลวในเชิงอรรถท่ี ๑-๒ หนา ๑  
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๑๐ 

ดังกลาวตามนัยมาตรา ๒๕ (๔)๑๓ ประกอบกับมาตรา ๒๖๑๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนรําคาญจากกลิ่นเหม็น 
อันเน่ืองมาจากการเผาศพในเมรุเผาศพพิพาท โดยไมปรากฏวาเทศบาลตําบลไดดําเนินการ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญดังกลาว จึงเปนการละเลย 
ตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองฯ 
 

 (๓) ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายไมไดบัญญัติเงื่อนไขอันมีลักษณะ 
เปนการจํากัดสิทธิของขาราชการในการท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
ไวโดยชัดแจง การแปลความบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชน
ของขาราชการในเรื่องดังกลาว จะตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย เพื่อใหเกิด 
ความเทาเทียมกันของขาราชการประเภทตางๆ ในการที่จะไดรับการคุมครองดูแล 
สิทธิประโยชนจากรัฐในฐานะท่ีเปนขาราชการเชนเดียวกัน  

                                                 
๑๓-๑๔ พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
หรือผูที่ตองประสบกับเหตุน้ันดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน  
ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือ 
ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา 
บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ 
ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญ 
ตางๆ ได 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑ 

  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครูในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (ผูถูกฟองคดี) ฟองวา ผูฟองคดีรับราชการครั้งแรกเปนพนักงานเทศบาล 
เมืองสุรินทร  ตอมาไดโอนยายไปรับราชการที่เทศบาลตําบลปากชองและเทศบาลนครนครราชสีมา 
ตามลําดับ  หลังจากนั้นไดสอบคัดเลือกโอนมาเปนขาราชการครู สังกัดผูถูกฟองคดีเม่ือวันท่ี ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๓๗ โดยผูถูกฟองคดีไดอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานเพื่อชําระเงินกูคาซื้อบาน 
ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนที่อยูอาศัยมาตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๓๘ จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกจายคาเชาบาน
ขาราชการของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีคืนเงินในสวนที่เบิกจายไปแลวใหแกทางราชการ 
เนื่องจากผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีเปนผูที่โอนมาจากพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชขาราชการ 
ตามมาตรา ๔๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ อันเปนกฎหมาย 
ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แมวาในภายหลังผูฟองคดีจะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครู 
ในสังกัดผูถูกฟองคดีก็ตามก็มิใชกรณีท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานแหงใหม 
ในตางทองที่ตามมาตรา ๗๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ 

                                                 
๑๕-๑๖ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
       มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
       “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการทหาร และขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู 

ฯลฯ   ฯลฯ 
    มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหเดินทาง 
ไปประจําสํานักงานในตางทองที่ มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควร 
แกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 
ทายพระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้ เวนแตผูน้ัน 

(มีตอหนาถัดไป) 
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๑๒ 

ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งขางตนแลว แตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวา 

ผูฟองคดีเคยรับราชการเปนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร เทศบาลตําบล
ปากชอง และเทศบาลนครนครราชสีมา ตามลําดับ ซึ่งถือเปนราชการสวนทองถิ่นตาม 
มาตรา ๗๐ (๒)๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตอมาไดโอน
มารับราชการครูในสังกัดผูถูกฟองคดีเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมี
สถานภาพเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งเปน
ขาราชการประเภทหนึ่งตามนิยามคําวา ขาราชการ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชา
บานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และโดยที่บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
ดังกลาว มิไดกําหนดวาขาราชการผูขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานจะตองเริ่มรับราชการครั้งแรกโดยมี
สถานภาพเปนขาราชการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔ เทานั้นจึงจะมีสิทธิเบิกคาเชาบานได 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ มีเจตนารมณเพื่อชวยเหลือขาราชการ 

                                                                                                                                           
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๕-๑๖ หนา ๑๑)  
 (๑) ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
 (๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยูรวมกันไดในทองที่ที่ไปประจํา 
สํานักงานใหม  
 (๓) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรก หรือทองที่ 
ที่กลับเขารับราชการใหม 
 (๔) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมตามคํารองขอของตนเอง 
                (๕) เปนขาราชการวิสามัญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๗ พระราชบัญญตัิระเบยีบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 มาตรา ๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) เทศบาล 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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๑๓ 

ที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเปนเหตุ  อีกทั้งสิทธิ 
และสวัสดิการที่ไดรับจากทางราชการของขาราชการไมวาจะสังกัดสวนราชการใดควรมีความ 
เทาเทียมกัน เพราะการปฏิบัติงานไมวาจะสังกัดราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  
หรือราชการสวนทองถิ่น ยอมถือเปนการรับราชการทั้งสิ้น เพียงแตจะมีขอบเขตภาระหนาที่ 
ในการจัดทําบริการสาธารณะที่แตกตางกันเทาน้ัน  ฉะน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดี 
เปนขาราชการสวนทองถ่ินมากอน เม่ือโอนมารับราชการในสังกัดผูถูกฟองคดีทําใหไมเขา
หลักเกณฑท่ีจะมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการฯ เนื่องจากมิใชขาราชการผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําในตางทองที่ 
แตเปนการเริ่มรับราชการครั้งแรกในทองท่ีท่ีเปนที่ตั้งของผูถูกฟองคดีนั้น เปนความเห็น 
ที่ไมถูกตองตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ เพราะกรณีดังกลาว 
เม่ือผูฟองคดีเริ่มรับราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร จึงถือวาทองท่ีดังกลาว
เปนทองที่ท่ีผูฟองคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกตามความหมายในมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๗ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ มิใชเริ่มรับราชการครั้งแรกในอําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนทองที่ที่เปนที่ตั้งของผูถูกฟองคดี อันจะมีผลทําให 
ผูฟองคดีไมมีสิทธิได รับคาเชาบานขาราชการตามขอยกเวนในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชกฤษฎีกาขางตน ประกอบกับการโอนยายสังกัดของผูฟองคดี ไมทําใหสถานภาพ
ความเปนขาราชการของผูฟองคดีหมดสิ้นลงหรือเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด ดังจะเห็นไดจาก
มาตรา ๕๐๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่กําหนดใหนับเวลาทํางาน
หรือเวลาราชการของพนักงานเทศบาลที่โอนมาเปนขาราชการครูเปนเวลาราชการของ 
 

                                                 
๑๘ พระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 มาตรา ๕๐ ฯลฯ ฯลฯ 
 เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาทํางานหรือเวลาราชการของผูซ่ึงโอนตามวรรคหนึ่ง 
ในขณะที่เปนพนักงานเทศบาล หรือขาราชการ เปนเวลาราชการของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ 
น้ีดวย 
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๑๔ 

ขาราชการครูตามพระราชบัญญัติดังกลาวดวย และในปจจุบันก็ไดมีการรับรองหลักการดังกลาว
ไวในมาตรา ๕๘ วรรคสาม๑๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เชนกัน  ดังน้ัน การที่มาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ 
กําหนดใหเฉพาะขาราชการ ๘ ประเภทตามที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวมีสิทธิเบิกคาเชาบานได 
จึงมีนัยวา ในระหวางที่ผูฟองคดียังรับราชการเปนพนักงานเทศบาลอยูในราชการบริหาร 
สวนทองถิ่น ผูฟองคดียอมไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
แตอาจเปนผู มีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ แตเม่ือผูฟองคดีไดรับคําสั่งใหโอนมารับราชการ 
ในสังกัดของผูถูกฟองคดี จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับคําสั่งใหเดินทางมาประจําสํานักงาน 
ในตางทองที่ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ และเม่ือ
ทองท่ีอําเภอเมืองนครราชสีมาเปนคนละทองที่กับทองท่ีอําเภอเมืองสุรินทรซ่ึงเปนทองท่ีที่ 
ผูฟองคดีเร่ิมรับราชการครั้งแรก ผูฟองคดียอมเปนผู มีสิทธิได รับคาเชาบานขาราชการ 
โดยไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  ดังน้ัน  
เม่ือผูฟองคดีไมมีเหตุตองหามที่ไมใหมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕)  
แหงพระราชกฤษฎีกาขางตน ผูฟองคดีจึงเปนขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานและมีสิทธิ 
นําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูมาเบิก 
 
 
 

                                                 
๑๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๕๘  ฯลฯ   ฯลฯ 
 เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนตามมาตรานี้ 
ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น 
เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 
  ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๑๕ 

คาเชาบานไดตามมาตรา ๑๖๒๐ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ  การที่ผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการและใหผูฟองคดีคืนเงินในสวนที่
เบิกจายไปแลวใหแกทางราชการ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว และใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๖๔/๒๕๕๐) 
   หมายเหตุ ปจจุบันพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ไดบัญญัติคํานิยามของคําวา “ทองท่ีที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” โดยใหหมายความวา ทองที่ 
ที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติราชการ หรือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ และไดมีการ
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เปนคร้ังแรก 
 
 
 
 

                                                 
๒๐

 พระราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ไดเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม เพ่ือใชเปน 
ที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ใหขาราชการผู น้ันมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อ 
หรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบาน
ขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี  
 (๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน 
อยูเพียงหลังเดียวในทองที่น้ัน  

 (๒) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูกับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจ
หรือสหกรณที่สหกรณที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งน้ี ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือเปนการ
ผอนชําระเงินกูกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
และสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกู จะตองไดรับความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 (๓) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบาน 
หลังหนึ่งหลังใดในทองที่น้ันมาแลว เวนแตจะเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่น้ันอีก  
และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว   



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๑๖ 

 (๔) กรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการ 
ในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวใหครบถวน  ไมเชนนั้น 
ยอมเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยอํานาจหนาที่ เชน กรณีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให 
ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปเสนอตอ
สภาทองถิ่นใหแลวเสร็จกอนการจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น การท่ีฝายบริหาร
ของทองถิ่นจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปกอนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ยอมเปนการละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏบิตักิารไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดไว  
 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถูกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรองเรียนวา  
ผูฟองคดีจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก 
ไดจัดทําขอบังคับงบประมาณดังกลาวโดยที่ยังไมไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําปใหแลวเสร็จ 
นายอําเภอจึงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวรายงานผลตอผูวาราชการจงัหวดั (ผูถกูฟองคด)ี 
เพื่อพิจารณา ซึ่งผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ในขณะที่ยังไมไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําป กอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน 
และราชการโดยสวนรวม ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และเปนการละเลยไมปฏิบัติ 
 
 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗ 

ตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๙๒๒๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีและกรรมการบริหารฯ พนจากตําแหนง ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การท่ีขอ ๓๕ (๓) ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําปตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
กอนการจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป ก็เพื่อใหประชาชนในตําบลไดเขามา 
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดให 
มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเสนอแผนพัฒนาตําบลประจําปตอสภาฯ และใชเปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดจัดทําขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําปกอนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําปยอมเปนการละเลย 
 
 

                                                 
๒๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙๒ หากปรากฏวาคณะกรรมการบริหารกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย 
หรือสวัสดิการของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวาราชการ
จังหวัดอาจสั่งใหคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ หรือกรรมการบริหารบางคนพนจากตําแหนงไดตามคําเสนอแนะ
ของนายอําเภอ ในกรณีนี้ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลขึ้นเปนกรรมการบริหารใหมภายในสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพนจากตําแหนง 

๒๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   ขอ ๓๕ แผนพัฒนาใหจัดทําตามระยะเวลา ดังนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

   (๓) แผนพัฒนาประจําปใหจัดทําเสร็จภายในเดอืนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘ 

ไมปฏิบัติตามขอ ๓๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ และโดยที่ขอ ๑๓๒๓ และขอ ๑๔๒๔ ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให 
การจัดทํางบประมาณรายจายตามแผนงานซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงบประมาณรายจายทั่วไป 
ขององคการบริหารสวนตําบล จะตองจัดทําทั้งในสวนท่ีเปนรายจายประจําและรายจายเพื่อการ
ลงทุน  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปโดยในสวนของ
งบประมาณรายจายตามแผนงานไดกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีเปนรายจายประจํา โดยไมไดกําหนด
สวนท่ีเปนรายจายเพื่อการลงทุนไวดวย จึงเปนการละเลยไมปฏิบัติตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ  
ซึ่งการกระทําของผูฟองคดีทั้งสองกรณีขางตน กอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนและราชการ 
โดยสวนรวม ถือไดวาเปนการละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
 

                                                 
๒๓-๒๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

      ขอ ๑๓ งบประมาณรายจายทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายจาย 
งบกลาง และรายจายตามแผนงาน 
  ขอ ๑๔ รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ 
 (๑) รายจายประจํา ประกอบดวย 
 (ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
 (ข) หมวดคาจางชั่วคราว 
 (ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 (ง) หมวดคาสาธารณูปโภค 
 (จ) หมวดเงินอดุหนุน 
 (ฉ) หมวดรายจายอื่น 
 (๒) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
 รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามที่
กรมการปกครองกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙ 

ตามมาตรา ๙๒ ประกอบกับมาตรา ๕๙ (๒)๒๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงประธาน
กรรมการบริหารฯ ตามคําแนะนําของนายอําเภอ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  
ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐/๒๕๕๐) 

 

 ๑.๓ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 
 

  (๑) การลงโทษทางวินัยแกขาราชการในฐานความผิดใด ตองเปนกรณีที่มีการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับฐานความผิดนั้นใหผูถูกลงโทษทราบ
เพื่อใหโอกาสผูนั้นไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนในฐานความผิดนั้นอยางเต็มที่ 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว ไมเชนนั้นยอมเปนการลงโทษ 
ทางวินัยโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวน
ถูกดําเนินการทางวินัย โดยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี กรณี 
ผูฟองคดีบกพรองตอหนาที่ในฐานะที่เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนคดีอาญา แตไม
ดําเนินการจัดสงสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการเสร็จแลวและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณา
ลงความเห็นสั่งฟองแลวใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟองคดี แตกลับยื่นคํารองขอฝากขัง
ผูตองหาตอไปจนหมดอํานาจขอฝากขังตามกฎหมาย ศาลจึงไดปลอยตัวผูตองหาไป และไมสามารถ

                                                 
๒๕ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๕๙ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
   (๒) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือเสนอใหสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒๐ 

ติดตามตัวผูตองหานําสงพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟองคดีตอศาลได ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนฯ 
มีความเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีสอเจตนาทุจริตกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  แตเม่ือผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ  
และเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒๒๗ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง๒๘  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จึงมีมติใหไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ แลว แตนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากในการสอบสวนและมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงนั้น ผูฟองคดี 

                                                 
๒๖-๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๘๒ ฯลฯ ฯลฯ 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชน 

ที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๘๕  ฯลฯ ฯลฯ 
 การปฏิบัติหน าที่ ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๘ ฯลฯ ฯลฯ 

 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง    
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๒๑ 

ไมเคยไดรับแจงขอกลาวหาวาไดกระทําผิดในฐานความผิดดังกลาว จึงไมมีโอกาสใหถอยคํา 
หรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อแกขอกลาวหา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี ๒   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวา
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว.๒ และตามแบบ 
สว. ๓ ซึ่งกําหนดไวในขอ ๑๔๒๙ และขอ ๑๕๓๐ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวน
พิจารณา เพื่อใหผูฟองคดีทราบในชั้นของการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ทัณฑอยางรายแรงน้ัน มีขอความระบุแตเพียงวา ผูฟองคดีไมสงสํานวนการสอบสวนใหเจาหนาที่
เพื่อสงใหพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟองไดทันกําหนดเทานั้น โดยไมไดแจงสรุปพยานหลักฐาน

                                                 
 ๒๙-๓๐ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๑๔ เมื่อได พิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๖ แลว  
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวมา 
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร  ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวา 
ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือ
ช้ีแจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดไว 
ในขอ ๑๕ 
 ขอ ๑๕ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๔ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม 
เพ่ือพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร  
และเปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๕ 
หรือไม อยางไร แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหา 
ที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา ๑๑๕ อยางไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา 
สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุ 
ช่ือพยานก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒๒ 

ตามคําใหการของพยานที่อางวาผูฟองคดีไมนําสํานวนการสอบสวนใหเจาหนาที่นําสงพนักงาน
อัยการแตนําไปเก็บไวกับตัวใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงการเก็บสํานวนไวกับตัวยอมเปนเจตนา 
กระทําผิดอันทําใหมีความผิดตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัิ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ได อันแตกตางกับการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
เพียงวาผูฟองคดีไมสงสํานวนการสอบสวนใหเจาหนาที่เพื่อสงใหพนักงานอัยการพิจารณา 
ฟองคดีไดทันกําหนด ซึ่งการที่คณะกรรมการสอบสวนฯ ไมไดแจงคําใหการของพยานดังที่กลาว
ขางตนใหผูฟองคดีทราบ เปนการไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีตอสูในประเด็นเกี่ยวกับการเก็บสํานวน
ไวกับตัวไดอยางเต็มท่ี  ทั้งนี้ แมวาผูฟองคดีจะไดยอมรับในชั้นไตสวนของศาลวาคณะกรรมการ
สอบสวนฯ ไดเคยแจงใหผูฟองคดีทราบดวยวาจาในขณะทําการสอบปากคําผูฟองคดีวา  
ไดมีพยานใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนฯ วา เม่ือผูฟองคดีทําการสอบสวนคดีอาญา
ขางตนเสร็จแลวไดนําสํานวนไปเก็บไวเฉยๆ และมีการฝากขังผูตองหาตอไปจนหมดอํานาจ 
ขอฝากขังก็ตาม แตเม่ือกรณีดังกลาวเปนการแจงดวยวาจาในขณะสอบสวน ซึ่งเปนการแจง 
ที่ไมชอบดวยกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ จึงไมมีผลตามกฎหมาย  ดังนั้น การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฐานทุจรติ
ตอหนาที่ราชการและประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ โดยเปนการนําเอาขอกลาวหาตามประเด็น 
ในคําใหการของพยานที่ไมไดแจงใหผูฟองคดีทราบมาเปนเหตุในการพิจารณาลงโทษผูฟองคดี 
ในฐานความผิดขางตน จึงเปนการลงโทษผูฟองคดีโดยไมแจงขอกลาวหาใหถูกตองตามขอ ๑๔ 
และขอ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไปดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหมใหถูกตอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๑/๒๕๕๐) 
  

 (๒) การออกคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิบุคคลใด หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐตองใหโอกาสผูนั้นไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ รวมทั้ง 
ใหโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตน อันเปนการรับฟงคูกรณีท่ีจําเปนตองกระทํา 
ใหสมบูรณ หากปรากฏในภายหลังวา การรับฟงคูกรณียังดําเนินการไมสมบูรณ



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓ 

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐชอบที่จะดําเนินการรับฟงคูกรณีเพิ่มเติม 
ใหสมบูรณได แตทั้งนี้จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนที่จะมีการวินิจฉัยอุทธรณ 
คําสั่งดังกลาว 
 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งรับราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ๓ สํานักงานอัยการ
จังหวัดฟองวา อัยการสูงสุด (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) มีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีท่ีมีการกลาวหาวา 
ผูฟองคดีเรียกรับเงินและทรัพยสินจากประชาชนผูมาติดตองานและจากเจาหนาที่ตํารวจที่มา 
สงสํานวนคดี ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไมครบถวน
สมบูรณ เพราะไมไดระบุวาผูฟองคดีเรียกรับเงินจากผูใด เรื่องอะไร และในวันเวลาใด จึงสง
สํานวนการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ เพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม 
พรอมท้ังใหแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบดวย  
ตอมาเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว ไดสงสํานวน 
การสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา 
ผูฟองคดีกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาจริงซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  การที่ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ มีคําสั่ง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนการสมควรแลว จึงมีมติยกอุทธรณ แตผูฟองคดีเห็นวา
เปนการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยโดยไมถูกตองตามขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญตามกฎหมาย 
ซึ่งจะตองมีการยกเลิกคําสั่งเดิมและดําเนินการใหมใหถูกตองแลวจึงออกคําสั่งใหม จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวเห็นวา  
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา และมีมติใหสงสํานวนการสอบสวนคืนใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ 
ดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ 
                                                 

๓๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๒๖-๒๘ หนา ๒๐ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๔ 

พรอมท้ังไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๑๔๓๒ และขอ ๑๕๓๓ ของกฎ ก.พ.  
ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ โดยดําเนินการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ โดยระบุวันเวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการ
สนับสนุนขอกลาวหาวา ผูฟองคดีเรียกรับเงินจากผูใด เรื่องอะไร ในเวลาใด รวมทั้งใหโอกาส 
ผูฟองคดีไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาแลว  หลังจากนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นวา 
ผูฟองคดีกระทําผิดจริง จึงมีมติยกอุทธรณ ซ่ึงการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ดังกลาวเปนไปโดยถูกตองตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ๓๔ ประกอบกับขอ ๑๗๓๕ ของกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณแลว  ดังนั้น คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
จึงชอบดวยกฎหมาย โดยเปนคําสั่งที่สมบูรณตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) ๓๖และวรรคสาม๓๗ 

                                                 
๓๒-๓๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๒๙-๓๐ หนา ๒๑  

 

๓๔-๓๕ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 ขอ ๑๓ เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
ตามมาตรา ๑๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว 

      (๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่อุทธรณตอ ก.พ. ตามมาตรา ๑๒๕ (๔) และ 
มาตรา ๑๒๖ ใหนําขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 ๓๖-๓๗ พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๔๑ คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๓) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟง 
ใหสมบูรณในภายหลัง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 
 

 (มีตอหนาถัดไป) 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๕ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติใหกรณีที่การรับฟง
คูกรณีท่ีจําเปนตองกระทําดําเนินการโดยไมสมบูรณ หากตอมามีการรับฟงใหสมบูรณ 
ในภายหลังกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ ก็ไมเปนเหตุใหคําสั่งนั้นไมสมบูรณ  
ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘/๒๕๕๐) 
 

 ๑.๔ กรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

 

  (๑) ผูบังคับบัญชายอมมีอํานาจท่ีจะพิจารณามอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติได เมื่องานท่ีมอบหมายนั้นเปนงานท่ีตรงกับตําแหนงหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชา

และอยูในชวงเวลาราชการปกติ แมวาจะเปนการมอบหมายงานเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติ 

อยูเดิมก็ตาม  

 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐยื่นฟองวา  
เดิมผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยสงเสริมสุขภาพ แตตอมาผูบังคับบัญชา 
ไดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยบริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิม ท้ังท่ีเจาหนาที่ 
คนอื่นๆ ทํางานนอยลง ผูฟองคดีจึงเห็นวาการมอบหมายงานดังกลาวเปนการกลั่นแกลงตน 
ใหตองทํางานหนักขึ้นซึ่งเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

โดยฐานะของผู บังคับบัญชายอมมีอํานาจหนาที่ ในการมอบหมายงานเพิ่มเติมใหแก
ผูใตบังคับบัญชาได หากงานที่มอบหมายใหปฏิบัติดังกลาวเปนงานที่ตรงตามสายงานและ 
เปนการปฏิบัติงานในเวลาราชการ  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี 
ไดมอบหมายใหผูฟองคดีมาชวยจายยาในหนวยบริการรักษาพยาบาลโดยงานดังกลาวเปนงาน 
ที่ตรงกับตําแหนงของผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงพยาบาล และเปนการมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ในเวลาราชการ  ดังนั้น การมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังกลาว แมจะทําให 
                                                                                                                                           
 

 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที่ ๕ 
ของหมวดน้ี หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตอง
กอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่ง 
ทางปกครองนั้น 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓๖-๓๗ หนา ๒๔) 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๖ 

ผูฟองคดีตองปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ยอมเปนการมอบหมายหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๐) 
 

 (๒) การพิจารณาคํารองขอใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในเร่ืองที่อยูใน

อํานาจหนาที่นั้น นอกจากจะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมายที่ใหอํานาจแลว หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐยังตอง

คํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาว รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอประโยชน

สาธารณะเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่เอกชนจะไดรับเปนสําคัญดวย  

  ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการบํานาญฟองวา ในขณะรับราชการทหาร 
สังกัดกองทัพอากาศไดสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เนื่องจากเชื่อขอมูลการคํานวณตัวเลขประมาณการผลประโยชนท่ีจะไดรับซึ่งระบุไวในเอกสาร
ประชาสัมพันธของกรมบัญชีกลาง แตปรากฏวาภายหลังจากที่ผูฟองคดีเกษียณอายุราชการแลว
ไดรับเงินบํานาญจาก กบข. เปนจํานวนนอยกวาที่กรมบัญชีกลางไดคํานวณไวและนอยกวา 
เงินบํานาญตามระบบเดิม จึงไดยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ผูถูกฟองคดี) เพื่อขอลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. และขอรับบํานาญตามระบบเดิม  
พรอมทั้งยินยอมคืนเงินบํานาญที่ไดรับไปแลว แตผูถูกฟองคดีมีคําสั่งปฏิเสธไมใหผูฟองคดี
ลาออกจากการเปนสมาชิก ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธของผูถูกฟองคดี
และใหผูฟองคดีมีสิทธิรับบํานาญตามระบบเดิม  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การประกาศใช

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ .ศ. ๒๕๓๙ และการจัดตั้ง กบข .  
มีวตัถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการ
เม่ือออกจากราชการ และเพื่อสงเสริมการออมทรัพย การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น
ใหแกขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุน รวมท้ังเพื่อใหเปนสถาบันเงินออมที่มีบทบาทสําคัญ 
ในการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ ตลอดจนสงเสริมการลงทุน 
อันเปนการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งแมจะไม มีบทบัญญัติใด 
ในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ หามสมาชิกลาออกจากการเปนสมาชิก



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๗ 

กองทุนโดยตรงก็ตาม แตหากผูถูกฟองคดียินยอมใหสมาชิกกองทุนสามารถลาออกจากการ 
เปนสมาชิกในกรณีท่ีมิใชการออกจากราชการไดนั้น ยอมเปนการขัดตอบทกฎหมายและ 
ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้ง กบข. ดังท่ีกลาวมาขางตน  นอกจากนี้ ขณะที่ผูฟองคดี 
ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. ตอผูถูกฟองคดีนั้น สถานภาพการเปนสมาชิก 
กบข. ของผูฟองคดีไดสิ้นสุดลงแลวเนื่องจากออกจากราชการโดยการเกษียณอายุราชการ 
ตามมาตรา ๔๔๓๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดี 
จึงไมมีสถานะเปนสมาชิก กบข. ในขณะท่ียื่นหนังสือขอลาออกจากการเปนสมาชิก จึงไมอยู 
ในฐานะที่จะลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. ไดตามคําขอ คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ีปฎิเสธไมให 
ผูฟองคดีลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. จึงเปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย  สําหรับขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีวาเหตุผลในการสมัครเขาเปนสมาชิก กบข. เน่ืองจากเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
ตามเอกสารเผยแพรของกรมบัญชีกลางนั้น เอกสารเผยแพรดังกลาวเปนเพียงการคํานวณ 
เงินบํานาญโดยประมาณการของกรมบัญชีกลาง มิใชขอสัญญาที่มีผลผูกพันผูถูกฟองคดีใหตอง
จายเงินบํานาญตามคําชี้ชวนในเอกสารดังกลาวแตประการใด  นอกจากนั้น แมวาจํานวนเงิน 
ที่กรมบัญชีกลางคํานวณกับจํานวนเงินท่ีผูฟองคดีไดรับจริงจะมีความแตกตางกันอันทําให 
ผูฟองคดีไดรับความเสียหายก็ตาม แตก็ไมปรากฏวาการคํานวณเงินบํานาญที่จายใหแกผูฟองคดี
ผิดไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบกับการใหสมาชิก กบข. ลาออกจากการเปนสมาชิก 
ไดนั้นจะสงผลกระทบตอระบบกองทุนของผูถูกฟองคดีท้ังระบบ ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอการจัดการกองทุนของผูถูกฟองคดี รวมทั้งสงผลกระทบตอขาราชการโดยรวม จึงถือไดวา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนความเสียหายตอประโยชนสาธารณะมากกวาความเดือดรอน 
ของผูฟองคดี  ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๕๐) 
 

                                                 
๓๘ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๔๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผูน้ันออกจากราชการ เวนแตเปนการสั่งใหออก
จากราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้นๆ หรือการออกจากราชการของผูไปปฏิบัติงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ  



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๘ 

 (๓) ผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  

โดยจะตองใชความระมัดระวังตามภาวะและวิสัยของบุคคลผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

ในเร่ืองนั้นๆ จะสามารถกระทําได เพื่อปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสกระทําการ

ทุจริตตอหนาท่ี  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาบกพรองตอหนาที่เปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชา

กระทําการใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน หากความเสียหายที่เกิดข้ึนมีสวนที่เปน

ความรับผิดหรือขอบกพรองของหนวยงานรวมอยูดวย การพิจารณาเรียกใหผูบังคับบัญชา

ดังกลาวชดใชคาสินไหมทดแทน ตองพิจารณาหักสวนความรับผิดหรือความบกพรอง

ของหนวยงานออกจากสวนที่เจาหนาที่ของรัฐขางตนจะตองรับผิดดวย ไมเชนนั้น 

ยอมเปนการใชดุลพินิจโดยไมสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 กรณีที่ผูฟองคดี ซ่ึงเปนสรรพากรอําเภอฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของ
กรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) ซึ่งสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ กรณีท่ีเจาหนาที่สรรพากร ๓ ผูใตบังคับบัญชา
ของผูฟองคดีซึ่งมีหนาที่จัดทําบัญชีและนําเงินรายไดแผนดินสงคลัง ไดรวมกับลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการภารโรงยักยอกเงินภาษีซึ่งประชาชนนํามาชําระไป โดยใชวิธีนําเช็คของ
บุคคลภายนอกซึ่งมิใชเช็คที่สั่งจายชําระภาษีและไมสามารถเรียกเก็บเงินไดสลับสับเปลี่ยนกับ 
เงินสดที่เก็บได โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นวา ผูฟองคดีในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดในสํานักงานมิไดควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนชองทาง
ใหผูใตบังคับบัญชาทุจริตเบียดบังยักยอกเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตนหรือ 
ผูอื่น จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกทางราชการในอัตรารอยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาผูฟองคดีไมตองรับผิดทางแพงแตอยางใด และไดสงสํานวนให 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาผูฟองคดีเปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่
ดังกลาวปลอยปละละเลยมิไดควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการจนเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชายักยอกเงินภาษีอากรไป ซึ่งถือไดวาเปนการกระทํา 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๒๙ 

โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการตามมาตรา ๑๐๓๙ ประกอบกับ 
มาตรา ๘๔๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงกําหนดให 
ผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกทางราชการรอยละ ๔๐ และใหหัวหนางานของเจาหนาที่
ผูกระทําทุจริตรับผิดรอยละ ๖๐ ของความเสียหายทั้งหมด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสอืเรยีกให
ผูฟองคดีชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว   
 

                                                 
 ๓๙-๔๐ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
     มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 
แกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
      สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไดเพียงใด ใหคํานึงถึงระดับ 
ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวน 
ของความเสียหายก็ได 
 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ 
การดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 

     ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ  
และเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน 
ของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
จากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่งใหมีกําหนด 
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  
และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูน้ันไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวา 
ตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
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๓๐ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในสํานักงานมีหนาที่ 

ตองลงนามในหนังสือนําสงเงินภาษีอากรตอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แตมิไดตรวจสอบ
รายละเอียดของจํานวนเงินภาษีอากรที่จัดเก็บไดเปนเงินสดในแตละวันวามีจํานวนเงินตรงกับ
แคชเชียรเช็คที่เจาหนาที่ผูกระทําการทุจริตมีหนาที่นําเงินสดดังกลาวไปแลกซื้อมาจากธนาคาร
เพื่อนําสงคลังหรือไม คงตรวจสอบเฉพาะยอดรวมของภาษีที่จัดเก็บไดในแตละวันเทาน้ัน  
เปนเหตุใหไมทราบวาจํานวนเงินสดที่จัดเก็บไดมีจํานวนตรงตามแคชเชียรเช็คที่แลกซื้อหรือไม 
อันเปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินภาษีอากรในขั้นตอนแลกซื้อแคชเชียรเช็ค 
ไปไดโดยงาย ซึ่งตามภาวะวิสัยของบุคคลที่มีหนาที่ดังเชนผูฟองคดีจะตองใชความระมัดระวังดูแล 
ตรวจสอบโดยรอบคอบ ประกอบกับการตรวจสอบดังกลาวเปนเร่ืองไมยุงยากสามารถกระทํา 
ไดโดยงายและอยูในวิสัยที่ผูฟองคดีจะกระทําได  นอกจากนั้น ยังปรากฏวาผูฟองคดีมิไดจัดใหมี
การลงทะเบียนคุมเช็คตามระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการรับชําระภาษีอากรเปนเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหสามารถตรวจสอบไดวาในแตละวันไดรับเช็คที่ชําระภาษีอากรจํานวน 
กี่ฉบับและเปนของผูใดบาง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือนําสงเงินภาษีอากร ก็จะทําใหทราบ 
ไดวามีเช็คที่นําสงคลังเพิ่มขึ้นจากสมุดทะเบียนคุมเช็คหรือไม อันเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ 
การทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ แตมิไดควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชา 
อาศัยโอกาสดังกลาวนําเช็คที่มิไดชําระภาษีอากรใหแกทางราชการและเบิกเงินตามเช็คไมได 
สลับสับเปลี่ยนแทนที่เงินสดแลวยักยอกเงินสดไป จึงถือไดวาการกระทําของผูฟองคดีเปนการ
กระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ อันเปนการกระทํา
ละเมิดซึ่งตองรับผิดในผลแหงการกระทํานั้นตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  อยางไรก็ตาม โดยท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๑ 
ทราบดีอยูแลววาการนําเงินจํานวนมากไปแลกแคชเชียรเช็คแลวนําสงคลังโดยเจาหนาที่ 
เพียงคนเดียว ไมไดจัดทําในรูปของคณะกรรมการเนื่องจากอัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ 
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ยอมเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุจริตไดโดยงาย แตผูถูกฟองคดีท่ี ๑ มิไดจัดการแกไขคงปลอยปละ
ละเลยตลอดมา นอกจากนั้นเจาหนาที่ผูกระทําทุจริตไดฉวยโอกาสกระทําการทุจริตในวันที่มี
การรับชําระภาษีจํานวนมากยากตอการตรวจสอบเพราะมีบุคลากรไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานเฉพาะอยาง จนจําเปนตองมีการแตงตั้งบุคคลที่ไมเหมาะสมมาชวยปฏิบัติงาน  
เปนเหตุใหการกระทําการตางๆ ขาดความรอบคอบและขาดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ถือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานมีสวนบกพรองอยูดวย  ดังนั้น เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมของการกระทําของผูฟองคดีประกอบกับความบกพรอง 
ของหนวยงานคือผูถูกฟองคดีท่ี ๑ โดยตลอดแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกให 
ผูฟองคดีและหัวหนางานของผูกระทําทุจริตชดใชคาเสียหายแกทางราชการในอัตรารอยละ ๔๐ 
และรอยละ ๖๐ ของคาเสียหายทั้งหมดตามลําดับนั้น มีผลเทากับเปนการเรียกรองคาเสียหาย
เต็มจํานวนความเสียหายโดยมิไดนําหลักเกณฑตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ท่ีใหหักสวนความรับผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
ออกดวย มาพิจารณาประกอบในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชเงินอันเปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมสอดคลองกับบทกฎหมาย จึงมีเหตุอันสมควรนําสวนความรับผิดหรือความบกพรองของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวขางตน มาหักออกรอยละ ๘๐ ของความเสียหายทั้งหมด คงเหลือเงิน 
ที่ผูฟองคดีและหัวหนางานของผูกระทําทุจริตตองชดใชแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงรอยละ ๒๐ 
ของจํานวนเงินที่ถูกยักยอกไป โดยใหแตละคนรับผิดในสัดสวนรอยละ ๔๐ และ ๖๐ ของจํานวนเงิน
รอยละ ๒๐ ดังกลาวตามลําดับ  ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวน 
ที่ใหผูฟองคดีรับผิดเกินกวาที่ศาลวินิจฉัยขางตน และหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับชําระหนี้ 
จากผูทุจริตเพียงใดใหคืนเงินสวนที่ไดรับไวเกินแกผูฟองคดีตามสัดสวนความรับผิดตอไป  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒/๒๕๕๐ และที่ อ.๗๓/๒๕๕๐) 
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๒. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)๔๑ 
 

 ๒.๑ แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาท่ี 
 

 เมื่อปรากฏหลักฐานการสงมอบชัดเจนวาหนวยงานทางปกครองที่มีอํานาจ

หนาท่ีในการดูแลรักษาบริเวณเขตทางหลวงไดรับมอบที่ดินเพื่อใชเปนเขตทางหลวง 

โดยมีความกวาง ๕๐ เมตร จากศูนยกลางทาง แมตามขอเท็จจริงจะปรากฏวาหนวยงาน 

ทางปกครองที่รับมอบที่ดินจะใชที่ดินนอยกวาที่ไดรับมา ก็ไมมีผลทําใหเขตทางหลวง 

ลดลงจากที่ไดรับมอบมา หนวยงานทางปกครองนั้นจึงยังมีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว 

ในการดูแลรักษาบริเวณเขตทางหลวงตามจํานวนเนื้อท่ีดินที่ไดรับมอบมาดังกลาว  

ไมใชแตเฉพาะสวนที่นํามาใช ไมเชนนั้นยอมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัต ิ

 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงวา เดิมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
ไดดําเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางเขื่อนกักเก็บน้ําอเนกประสงคโครงการกอสรางไฟฟา 
พลังน้ําปตตานี ทําใหทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๐ สายยะลา-เบตง บางสวนถูกน้ําทวม จึงมีการ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใหกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการกอสรางทางสายใหมระหวาง 
กิโลเมตรที่ ๗๓ + ๗๒๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๕ + ๓๒๕ ซึ่งมีเขตทางกวาง ๕๐ เมตร จากศูนยกลาง 
ทางหลวงแทนเสนทางเดิมที่อยูในเขตนํ้าทวม  ในการนี้ กฟผ. ไดมีหนังสือมอบพื้นที่ดังกลาว 
ใหอยูในความดูแลของผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ แตผูถูกฟองคดีชี้แจงวา
ที่ดินบริเวณพิพาทตั้งอยูระหวางกิโลเมตรที่ ๗๗ + ๑๐๙.๕๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๗๗ + ๑๘๐.๕๐  
ผูถูกฟองคดีไดใชและมีการรับรองเขตทางหลวงกวางเพียง ๓๐ เมตร จากศูนยกลางทางหลวง  
ตอมาปรากฏวามีราษฎรบุกรุกเขาไปปลูกสรางบานเรือนถาวรอยูในเขตทางหลวงในระยะ  
๓๐ เมตร ถึง ๕๐ เมตร จากศูนยกลางทางหลวงซึ่งเปนบริเวณพิพาทหนาที่ดินของผูฟองคดี 

                                                 
๔๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๒ หนา ๑  
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ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกทางหลวงสายยะลา-เบตงได และทําใหราคาที่ดินของผูฟองคดี
ลดลง เนื่องจากสิ่งปลูกสรางดังกลาวบังหนาที่ดินของผูฟองคดีตลอดแนว ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีแกไขความเดือดรอนใหแกผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา เม่ือท่ีดินพิพาทเปนที่ดินที่ กฟผ. จัดกรรมสิทธิ์ใหผูถูกฟองคดีกอสรางทางหลวง 
สายใหมแทนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๐ สายยะลา-เบตง บางสวนที่ถูกน้ําทวมเน่ืองจาก
การสรางเขื่อน โดยปรากฏหลักฐานวามีการสํารวจและจัดกรรมสิทธิ์เขตทางหลวงกวาง ๕๐ เมตร 
จากศูนยกลางทางหลวง ที่ดินพิพาทจึงตกเปนทางหลวงแผนดินตามนิยามของคําวา “ทางหลวง” 

ตามขอ ๒๔๒ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕  
ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น และแมจะปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดใชที่ดินเปน 
เขตทางหลวงในชวงดังกลาวเพียง ๓๐ เมตร จากศูนยกลางทางหลวงก็ตาม ก็ไมมีผลทําให 
เขตทางหลวงที่ไดรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไวขางละ ๕๐ เมตร จากศูนยกลางทางหลวงลดลง 
เหลือขางละ ๓๐ เมตร แตประการใด และโดยที่ท่ีดินพิพาทเปนที่ดินที่จัดกรรมสิทธิ์เปนท่ีกอสราง
ทางสาธารณะเทานั้น บุคคลใดๆ จะจัดใหเปนท่ีอยูอาศัยไมได  ฉะน้ัน ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการ
ทางหลวงจึงมีภาระหนาที่ในการสั่งใหรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสรางที่ปลูกสรางขึ้นในเขต 
 
 
 

                                                 
๔๒ ประกาศของคณะปฏบิตัิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

     ขอ ๒ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
                “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพ่ือประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก  
ไมวาในระดับพ้ืนดินใตหรือเหนือพ้ืนดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น นอกจากทางรถไฟ  
และใหหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอ หรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพง 
กันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ  
เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ เรือสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถ และอาคาร
หรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงานทาง บรรดาที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงและเพ่ือประโยชนแกงานทางนั้นดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ทางหลวงดังกลาวภายในกําหนดเวลาอันสมควรตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)๔๓ ประกอบกับ 
มาตรา ๓๗ วรรคสาม๔๔ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการ
สั่งใหรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสรางของราษฎรที่ปลูกสรางในที่ดินท่ีเปนเขตทางหลวงดังกลาว 
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ศาลพิพากษาใหอธิบดี 
กรมทางหลวงดําเนินการใหราษฎรที่ปลูกสรางบานเรือนในที่ดินพิพาทรื้อถอนสิ่งปลูกสราง 
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๕๐)  
 

 ๒.๒ แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 
 

 กรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองพิจารณาและดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ไมเชนนั้นยอมถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีลาชา 
เกินสมควร 

                                                 
๔๓-๔๔ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมไดแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ใหบุคคล
ดังตอไปนี้เปนผูอํานวยการทางหลวง 
 (๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวง
สัมปทาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 มาตรา ๓๗ ฯลฯ ฯลฯ 
 ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดท่ีสรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด  
ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการ
ดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงรื้อถอนหรือทําลายโดยผูน้ันจะเรียกรองคาเสียหายไมได  
และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
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 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ฟองขอให 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) และคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการ 
บุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาและมีคําสั่งกรณีที่ผูฟองคดียื่น 
คําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา เนื่องจากเห็นวาการพิจารณาคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีเปนไปอยางลาชา 
น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
รับคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ แลว ไดตรวจสอบพบวาที่ดิน 
ที่ขอออกโฉนดอยูในเขตที่มีการขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชน จึงไดสงเรื่องใหนายอําเภอ
เมืองอุดรธานีตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงและไดรับแจงในเวลาตอมาวาที่ดินดังกลาวตั้งอยูในแนวเขต
ที่สาธารณประโยชนแตไมเปนที่สาธารณประโยชน  ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ พิจารณาแลวเห็นวา  
กรณีเปนการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ ดินในเขตที่ ดินของรัฐ จึงไดเสนอเรื่องไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งมีหนาที่ในการพิสูจนสิทธิการครอบครองของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบการครอบครองที่ดินของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แลวมีมติวา
ขอมูลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอมายังไมชัดเจนเพียงพอ จึงสงเร่ืองกลับไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม กรณีดังกลาวเม่ือนับระยะเวลาตั้งแตผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ไดรับเรื่อง
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนถึงวันที่มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
เปนเวลาถึง ๖ เดือนเศษ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังพิสูจนสิทธิในที่ดินของผูฟองคดีไมไดวา 
เปนที่สาธารณประโยชนหรือไม จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  ศาลพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันพิจารณาและมีคําสั่งตามคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีและ 
แจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐/๒๕๕๐) 
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๓. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรบัผดิ
อยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)๔๕ 
 

 ๓.๑ กรณีความรับผิดทางละเมิด 

 

  ๓.๑.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 

   ๓.๑.๑.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
 

    ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดตองสั่งการ
ตามคําวินิจฉัยขององคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขหรืออุทธรณ เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นยอมมีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยดังกลาว ไมเชนนั้น 
ยอมเปนการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเปนการกระทํา
ละเมิดทางปกครองตอผูที่ไดรับความเสียหายจากการละเลยตอหนาที่ดังกลาว  
   ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการสังกัดสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ผูถูกฟองคดี) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
นโยบายและแผนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร แตตอมาคณบดีของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มีหนังสือถึงอธิการบดีของผูถูกฟองคดีใหแตงตั้งบุคคลอื่นเปนหัวหนางานแทนผูฟองคดี โดยอางวา
เปนผูที่มีอาวุโสสูงสุด มีความรูความสามารถ และผูฟองคดีไดใหความยินยอมการสับเปลี่ยน 
ตําแหนงแลว อธิการบดีจึงมีคําสั่งแตงต้ังบุคคลดังกลาวใหดํารงตําแหนงหัวหนางานแทนผูฟองคดี 
แตเม่ือตอมามีตําแหนงหัวหนางานอื่นในคณะฯ วางลง คณบดีกลับไมเสนอชื่อผูฟองคด ี
ใหดํารงตําแหนงท่ีวาง แตไดเสนอใหแตงตั้งผูที่มีอาวุโสนอยกวาผูฟองคดีใหดํารงตําแหนง  
ผูฟองคดีจึงรองทุกขตออนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจําสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

                                                 
๔๕ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๒ หนา ๑  
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เจาคุณทหารลาดกระบัง (อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ) ซึ่ง อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ 
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูใตบังคับบัญชาขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
โดยยายผูบังคับบัญชาไปเปนผูใตบังคับบัญชานาจะไมถูกตองตามหลักการบริหารงานบุคคล 
จึงมีมติวาถาหากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีตําแหนงหัวหนางานในระดับเดียวกันกับตําแหนง
หัวหนางานแผนงานวางแลว ก็ขอใหผูบังคับบัญชาพิจารณาผูฟองคดีเปนลําดับแรกกอนที่จะ
พิจารณาขาราชการรายอื่นๆ โดยประธาน อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ ไดแจงมติขางตนให
คณบดีและอธิการบดีของผูถูกฟองคดีทราบแลว แตเม่ือตอมามีตําแหนงหัวหนางานบริหาร 
และธุรการวางลง คณบดีก็ยังไมพิจารณาเสนอผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ซ่ึงในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาล คณบดีไดมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานนโยบายและแผน
แทนหัวหนางานคนเดิมแลว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เนื่องจากรัฐมนตรีวาการ

ทบวงมหาวิทยาลัยยังไมไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องรองทุกขไว กรณีจึงตองนํา
กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
กับกรณีพิพาทในคดีนี้ โดยอนุโลมตามนัยขอ ๑๐ วรรคหนึ่ ง๔๖ ของกฎทบวง ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ฯ  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา

                                                 
๔๖ กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ขอ ๑๐ การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุและการ
แตงตั้งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย  
การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎทบวงนี้ การใดที่มิไดกําหนดไวใน
กฎทบวงนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบ 
ที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๓๘ 

คณบดีและอธิการบดีไดทราบมติของ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ เกี่ยวกับเรื่องรองทุกขของ 
ผูฟองคดีแลววา หากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีตําแหนงหัวหนางานในระดับเดียวกันกับที่ 
ผูฟองคดีเคยดํารงตําแหนงวางลง ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจไดพิจารณาผูฟองคดีเปนลําดับ
แรกกอนที่จะพิจารณาขาราชการรายอื่นๆ คณบดีและอธิการบดีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ 
ผูฟองคดีจึงมีหนาที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมติดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๔๗ และขอ ๑๕๔๘  
ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติ 

                                                 
๔๗-๔๘ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตอง 
หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ขอ ๑๔ เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ตามขอ ๖ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว  
  (๑) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขน้ันถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข 

 (๒) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขน้ันไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น หรือใหปฏิบัติ
ตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย 
 (๓) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย 

  (๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและ 
มีความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
 การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน 
การประชุมดวย 
 ขอ ๑๕ เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ไดมีมติตามขอ ๑๔ แลว 
ใหผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรก
ที่ทําได ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได และเมื่อไดสั่ง 
หรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
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๓๙ 

ไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกับขอ ๑๐ วรรคสอง๔๙ ของกฎทบวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๑๙)ฯ และมาตรา ๒๒๕๐ แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ  
แตปรากฏวาคณบดีและอธิการบดีไมปฏิบัติตามมติของ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ ขางตน 
โดยเมื่อมีตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการวางลง คณบดีกลับเสนอชื่อบุคคลอื่นใหดํารง
ตําแหนงดังกลาว และอธิการบดีซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังไมไดสั่งใหคณบดีไปทบทวน 
แตไดเสนอเรื่องการแตงตั้งไปยังคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสถาบัน

                                                 
๔๙ กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ขอ ๑๐  ฯลฯ ฯลฯ 

   ภายใตบังคับวรรคสาม ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ
ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับนั้น ใหบรรดาอํานาจหนาที่
ของ ก.พ. เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ม. ใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เปนอํานาจหนาที่ของ 
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ใหอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๒๔ และใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัดปลัดกระทรวง 
หรืออธิบดีเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย หรืออธิบดี 
แลวแตกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๒๔ การบรรจุบุคคลเขารับราชการและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย ใหผูมีอํานาจตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตระดับ ๙ ลงมา อธิการบดี
ผูบงัคับบัญชาโดยอนุมัติของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ   

๕๐ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๒๒ ในคณะ ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 
ของคณะ และอาจมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือปฏิบัติราชการแทนคณบดีตามที่คณบดีมอบหมาย  
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๔๐ 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (อ.ก.ม. สถาบันฯ) โดย อ.ก.ม. สถาบันฯ มีมติให
คณบดีทบทวนการแตงตั้งดังกลาวใหเปนไปตามมติของ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ  ดังนั้น 
การที่คณบดีไมเสนอชื่อผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงหัวหนางานตามมติ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ 
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมตอมาหลังจากที่มีการฟองคดีแลวจะไดแตงตั้งให 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนางานและไดเลื่อนเปนระดับ ๗ ก็ตาม แตหากวาไดเสนอแตงตั้ง 
ผูฟองคดีตามมติ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ ตั้งแตแรก ผูฟองคดียอมมีสิทธิไดรับการ 
เลื่อนระดับเร็วมากขึ้นกวาน้ี การที่ผูฟองคดีไดรับการเลื่อนระดับลาชาทําใหไดรับผลกระทบตอ 
ขั้นตางของระดับเงินเดือน อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย การกระทําของคณบดี 
จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไดรับผลกระทบดังกลาวใหแกผูฟองคดีตามนัยมาตรา ๕๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๕๐) 
      

   ๓.๑.๑.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร 
 

 ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาเพื่อใหหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไวโดยเฉพาะ หนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

 

                                                 
๕๑ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา
ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๔๑ 

ท่ีกฎหมายกําหนดไว ไมเชนนั้นยอมเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนด 

ใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร อันอาจเปนการกระทําละเมิดซ่ึงหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชา 

เกินสมควรดังกลาว 

 ในคดีที่กระทรวงยุติธรรม (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ซึ่งดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ๓ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน จังหวัดรอยเอ็ด ออกจากราชการเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติราชการ  
แตตอมาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวตามที่ผูฟองคดี 
รองทุกขแลวเห็นวา ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๙ วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงมีมติใหรายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหผูถูกฟองคดียกเลิกคําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ 
และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มีคําสั่งใหดําเนินการตามมติ ก.พ. ดังกลาว  แตภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการโดยทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหมเม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว 
แตผูถูกฟองคดีไมไดสั่งจายเงินเดือนสําหรับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีถูกสั่งใหออกจากราชการ
ใหแกผูฟองคดีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดี
จายเงินเดือนในระหวางที่ผูฟองคดีถูกสั่งใหออกจากราชการและคาเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การละเลยหรือลาชาในการจายเงินเดือนดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

แมขอเท็จจริงจะปรากฏในเวลาตอมาวาภายหลังจากวันท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลแลว  
ผูถูกฟองคดีไดจายเงินเดือนขางตนใหแกผูฟองคดีโดยโอนเขาบัญชีธนาคารของผูฟองคดี 
เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แตเน่ืองจากกรณีดังกลาวเปนกรณีท่ีผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ตองจายเงินเดือนในระหวางเวลาที่ผูฟองคดีตองออกจากราชการใหแกผูฟองคดี 
ภายในกําหนด ๑ ป นับแตวันท่ีมีการวินิจฉัยวาคําสั่งใหออกจากราชการเปนคําสั่งท่ีไมชอบ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๔๒ 

ดวยกฎหมายตามนัยขอ ๖๕๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินเดือนใหแก
ขาราชการ ซ่ึงถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และขาราชการซ่ึงถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการแลว ตอมาไดรับการพิจารณา
ยกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ
เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ แตไดสั่งจายเงินเดือนโดยฝากเขาบัญชีธนาคารใหแก 
ผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งลวงพนระยะเวลา ๑ ป ตามระเบียบกระทรวงการคลงั
ดังกลาวแลว กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และเปนการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชา
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือวา 
ผูถูกฟองคดีผิดนัดชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีต้ังแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อันเปนวันที่ 
พนกําหนดระยะเวลาจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตามระเบียบขางตน  ศาลพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีโดยคํานวณเปนดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
ของเงินเดือนที่ตองชําระใหผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๕๐)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินใหแกขาราชการ ซ่ึงถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก

จากราชการ โดยไมชอบดวยกฎหมายและขาราชการซึ่งถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการแลว 
ตอมาไดรับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๖ การจายเงินเดือนระหวางที่มิไดมาปฏิบัติราชการตามขอ ๔ หรือขอ ๕ ใหกระทรวง ทบวง 
กรม เจาสังกัดที่สั่งลงโทษพิจารณาสั่งจายใหภายในเวลา ๑ ป นับแตวันที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายไดวินิจฉัยวา
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือวันที่ไดรับการยกโทษ หรือวันที่รัฐมนตรีเจาสังกัดวินิจฉัยวาใหจาย
เงินเดือนระหวางที่มิไดมาปฏิบัติราชการได แลวแตกรณี 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๔๓ 

 ๓.๒ กรณีความรับผิดอยางอื่น 
 

 (๑) การกําหนดเงินคาทดแทนในกรณีท่ีผูถูกเวนคืนไดรับความเสียหาย 
จากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ วรรคหา๕๓ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น  หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองกําหนดโดยพิจารณาจากสภาพความเสียหายจริง
ของผูถูกเวนคืนแตละรายไป การกําหนดคาทดแทนสําหรับความเสียหายดังกลาว 
โดยถัวเฉลี่ยใหกับผูถูกเวนคืนทุกรายแลวคํานวณเพิ่มรวมเขากับเงินคาทดแทนที่ดิน 
แตละแปลง ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางเปนอาคารพาณิชยสําหรับ 
ผูฟองคดีใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบกิจการคาเต็มพื้นท่ีดินฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการเวนคืนท่ีดินบางสวนซ่ึงเปนสวนใหญ 
เพื่อสรางและขยายถนนสาธารณะ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถอยูอาศัยและประกอบการคา 
ในอาคารในที่ดินสวนที่เหลือไดดังเดิม โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดให 
นําราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยของกรมที่ดินที่ใชระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดราคาที่ดินไว 
ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท มากําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี แตเม่ือคณะกรรมการฯ 
พิจารณาถึงสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินและความเสียหายของผูฟองคดีประกอบกันแลว ไดกําหนดให
เพิ่มเงินคาทดแทนที่ดินอันเปนท่ีตั้งของอาคารพาณิชยท่ีถูกเวนคืนอีกรอยละ ๓๐ จากฐานราคา
ประเมินดังกลาว รวมเปนจํานวนเงินคาทดแทนที่ดินที่กําหนดใหแกผูฟองคดีราคาตารางวาละ  
๗๘,๐๐๐ บาท  ผูฟองคดีไมพอใจจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว จึงยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ

                                                 
๕๓ พระราชบัญญตัิวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 มาตรา ๒๑  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย หรอืการงาน 
อันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนนั้น และบุคคลดังกลาวไดรับความเสียหายเนื่องจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยน้ัน ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหสําหรับความเสียหายนั้นดวย  



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๔๔ 

กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอเงินคาทดแทนที่ดินเพิ่มเปนตารางวาละ ๓๙๖,๑๙๙ บาท และขอ 
เงินคาทดแทนความเสียหายกรณีที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนเปนเงินจํานวน  
๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท แตรัฐมนตรีฯ ไมไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือการเวนคืนท่ีดิน

ทําใหผูฟองคดีไมอาจอยูอาศัยและประกอบการคาขายในอาคารที่อยูบนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนได 
ตองยายไปพักอาศัยและขนสินคาทั้งหมดไปเก็บไวท่ีอื่น ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของอาคารที่ถูกเวนคนื
โดยชอบดวยกฎหมาย และใชอาคารดังกลาวอยูอาศัยและประกอบการคาขาย จึงเปนผูไดรับ 
ความเสียหายจากการที่ตองออกไปจากอาคารที่ถูกเวนคืน ซ่ึงผูถูกฟองคดีตองพิจารณากําหนด 
เงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน 
มาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยจะตอง
พิจารณากําหนดใหตามสภาพที่เสียหายจริงของผูถูกเวนคืนที่ดินแตละรายไป ไมอาจใชวิธี
กําหนดคาเสียหายโดยถัวเฉลี่ยใหกับผูถูกเวนคืนทุกรายดวยการคํานวณเพิ่มรวมเขากับ 
เงินคาทดแทนที่ดินแตละแปลง  ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติให 
เพิ่มเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีอีกรอยละ ๓๐ จากราคาประเมินทุนทรัพยตามลักษณะ
ของการใชประโยชนในท่ีดิน โดยผูถูกฟองคดีอางวาเงินคาทดแทนสวนท่ีกําหนดเพิ่มขึ้นดังกลาว
เปนการกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายในการที่ผูฟองคดีตองออกไปจากอสังหาริมทรัพย 
ที่ถูกเวนคืนเพื่อเปนเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ แลวน้ัน จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี 
ผูฟองคดีสมควรจะไดรับเงินคาทดแทนในสวนน้ีตามขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นอยางชัดแจง  
แตเม่ือปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษากําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายจากการ
ตองออกจากอสังหาริมทรัพยใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีมิได
โตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลดังกลาว จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙/๒๕๕๐) 
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๔๕ 

 (๒) ในกรณีท่ีมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบางสวน และสวนที่เหลือมีราคา
ลดลง หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองกําหนดเงินคาทดแทนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยสวนที่เหลือโดยจะตองแสวงหาขอเท็จจริงมาเปรียบเทียบใหเห็น 
ความแตกตางกันของราคาที่ดินกอนการเวนคืนและหลังการเวนคืน หากไมมีขอมูล
ดังกลาว ก็ใหพิจารณาวินิจฉัยจากสภาพทําเลท่ีตั้งของที่ดินท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืนเพื่อสรางหรือขยาย
ทางหลวงแผนดินฟองวา กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีท่ี ๒) ไดกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม ในอัตราตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากไมมีราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองที่ 
ที่เวนคืนและราคาปานกลางที่ดินเพื่อเรียกเก็บภาษีบํารุงทองที่ต่ํากวาราคาประเมินทุนทรัพย 
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม โดยมิไดคํานึงถึงที่ดินสวนท่ีเหลืออันมีราคาลดลง ผูฟองคดีจึงอุทธรณ 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณา
กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นเปนตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท และเนื่องจาก 
ที่ดินสวนท่ีเหลือของผูฟองคดีตั้งอยูบริเวณทางตางระดับใชประโยชนไดจํากัด จึงเพิ่มเงินคาทดแทน
ใหอีกเปนอัตราตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดเงินคาทดแทนสําหรับ 
ที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวยังตํ่าเกินไปจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหกําหนดเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เนื่องจากคดีนี้ไมมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาที่ดินกอนการเวนคืน 
และหลังการเวนคืนมาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตางของราคาที่ดินได การพิจารณาวา
ที่ดินของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงหรือไม จึงตองวินิจฉัยตามสภาพ
ทําเลที่ตั้งของที่ดินท่ีเปลี่ยนไป เม่ือเดิมที่ดินที่เปนมูลพิพาทตั้งอยูริมถนนทางหลวงแผนดิน 
หางจากตัวจังหวัดประมาณ ๔.๓ กิโลเมตร ที่ดินสวนท่ีติดถนนหนากวาง ๒๔ เมตร ลึก ๘๐ เมตร  
มีการพัฒนาเพื่อใชประโยชนเต็มพื้นท่ีแลวและเคยไดรับอนุญาตใหใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน
มาแลว แมตอมาไมไดรับการตออายุใบอนุญาตก็ตาม แตเม่ือมีการเวนคืนและกอสรางถนนแลวเสร็จ  
สภาพที่ดินสวนที่เหลือจะตั้งอยูบริเวณทางขึ้นลงทางแยกตางระดับอยูในตําแหนงคับขัน 
ในการจราจรและไมสะดวกในการเขาออก ซึ่งสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินดังกลาวไมเหมาะสมกับ 
การใชประโยชนในการทําเปนสถานประกอบการคา กรณีจึงถือวาที่ดินของผูฟองคดีสวนท่ีเหลอื
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จากการเวนคืนใชประโยชนไดจํากัดและมีราคาลดลง ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตามมาตรา ๒๑ 
วรรคสาม๕๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่จะตองกําหนด
เงินคาทดแทนสําหรับที่ดินดังกลาวใหเกิดความเปนธรรมแกผูฟองคดีและสังคม การที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ นําคาความเสียหายของที่ดินสวนท่ีเหลือของผูฟองคดีอันมีราคาลดลงนั้นไปคิดรวมใหกับ 
ที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน โดยคิดเพิ่มใหอีกรอยละหาสิบของราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
ที่สมควรไดรับ แมจะถือวาเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหผูฟองคดีแลว
บางสวน แตราคาคาทดแทนที่ดินดังกลาวยังต่ําเกินไปไมเปนธรรมกับผูฟองคดี  จึงพิพากษา 
ใหกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีเพิ่มขึ้น 
อีกตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๕๐)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕๔ พระราชบัญญตัิวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 มาตรา  ๒๑  เงินคาทดแทนที่จะใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา  ๑๘  นั้น   ถามิได
บัญญัติไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลว ใหกําหนดโดยคํานึงถึง 
                       (๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยู  
ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ 
 (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่  
 (๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 (๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยน้ัน และ 
 (๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
 ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหน่ึง และสวนที่เหลือน้ันราคาลดลงใหกําหนด 
เงินคาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๔๗ 

 (๓) ในการนําราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพย

ท่ีจะตองเวนคืนตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)๕๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย นั้น  ตองเปนกรณีที่สามารถทราบที่มาที่ชัดเจนของราคาซ้ือขาย 

ดังกลาวได และตองเปนราคาที่มีการซ้ือขายในวันท่ีเร่ิมใชบังคับพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  แตหากไมมีการซ้ือขายในวันดังกลาว  

ก็สามารถนําราคาซ้ือขายในระยะเวลาที่ใกลเคียงซ่ึงมีข้ึนกอนพระราชกฤษฎีกาฯ 

ขางตนใชบังคับมาประกอบการพิจารณากําหนดคาทดแทนได 

 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อสรางและขยายทางหลวง
เทศบาลฟองวา กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดวาจางบริษัทเอกชนใหเปนท่ีปรึกษา 
ในการสํารวจวิเคราะหหาราคาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน และคณะกรรมการกําหนดราคาเบือ้งตน
ไดนําราคาซ้ือขายดังกลาวมาเปนราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาดเพื่อใชเปนเกณฑในการ
กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี ซึ่งมีราคาสูงกวาราคาของที่ดินท่ีมีการตีราคาไว 
เพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ี และสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แตคณะกรรมการฯ ไดนําราคาซื้อขายขางตน
มาหักคาชดเชยเศรษฐกิจถดถอยออกอีกรอยละสิบกอนที่จะกําหนดเปนจํานวนเงินคาแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณการกําหนดเงินคาทดแทนดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหกําหนดเงินคาทดแทน
ใหแกผูฟองคดีเพิ่มขึ้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน
จะกําหนดเงินคาทดแทนโดยคํานึงถึงหลักเกณฑตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๕)๕๖  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ แลวก็ตาม แตเม่ือราคาซื้อขายที่ดิน 
ที่บริษัทเอกชนสํารวจวิเคราะหซึ่งคณะกรรมการฯ นํามาใชเปนเกณฑราคาซื้อขายตามปกติ 
ในทองตลาดเพื่อกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีนั้น ยังมีที่มาที่ไปไมชัดเจนวา 

                                                 
๕๕-๕๖ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๕๔ หนา ๔๖  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

๔๘ 

ราคาซื้อขายที่ ดินดังกลาววิเคราะหและไดมาอยางไร การกําหนดเงินคาทดแทนของ 
คณะกรรมการฯ จึงยังไมชอบดวยหลักเกณฑตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๕) ขางตน  
สําหรับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามมาตรา ๒๑ 
วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ นั้น หมายถึงราคาซ้ือขาย
ที่ดินที่มีการซื้อขายในวันท่ีเริ่มใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ ซ่ึงหากไมมีการซื้อขายที่ดินในวันดังกลาว แตมีการซื้อขายในเวลากอนที่ 
พระราชกฤษฎีกาฯ ใชบังคับ ก็สามารถนําราคาซื้อขายในเวลากอนที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใชบังคับ 
มาประกอบการพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนได  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวามีการซ้ือขายที่ดิน
บริเวณที่ที่จะถูกเวนคืนกอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ในคดีนี้
เริ่มใชบังคับ โดยที่ดินดังกลาวต้ังอยูหางจากที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีเพียงประมาณ  
๑๘๐ เมตร และมีดานหนาอยูติดกับถนนสายเดียวกันกับที่ดินของผูฟองคดี จึงมีทําเลที่ต้ัง 
ไมแตกตางกับท่ีดินของผูฟองคดี ซึ่งแมจะเปนการซื้อขายกันในชวงท่ีเศรษฐกิจรุงเรือง แตราคา
ซื้อขายที่ดินดังกลาวก็ไมนาจะแตกตางหรือสูงกวาราคาซื้อขายที่ดินในวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ เริ่มใชบังคับ จึงถือไดวาราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกลาว
เปนราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดที่พึงนํามาเปนเกณฑในการปรับเพิ่มเงินคาทดแทน
ที่ดินใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๑/๒๕๕๐) 
 

๔. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)๕๗ 
 

 (๑) กรณีท่ีผูรับจางโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาจางตามสัญญาจางใหแก 
บุคคลอื่นโดยชอบดวยมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 
แมวาตอมาผูรับจางจะมีหนังสือแจงหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐวา 
ไดยกเลิกการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวและขอรับเงินคาจางดวยตนเองก็ตาม แตเมื่อ 
ไมปรากฏวาผูรับโอนสิทธิเรียกรองไดใหความยินยอมการยกเลิกดังกลาว หนวยงาน

                                                 
๕๗ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๒ หนา ๑  
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๔๙ 

ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐจึงชอบที่จะปฏิเสธการจายเงินคาจางใหแกผูรับจาง 
เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกรองยังคงมีผลสมบูรณตามกฎหมาย  
 ในคดีท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนบริษัทเอกชนฟองวา การประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) 
ไดทําสัญญาจางผูฟองคดีใหทํางานปรับปรุงเสนทอแพ็คเกต ๓ สํานักงานประปาอุบลราชธานี 
โดยในระหวางทํางานตามสัญญาผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต ๘ 
อุบลราชธานีวา ประสงคจะโอนสิทธิเรียกรองเงินคาจางตามสัญญาใหแกบริษัท ย. (ผูรองสอด) 
ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานประปาเขตฯ ไดมีหนังสือแจงใหผูรองสอดทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวแลว โดยแจงสงวนสิทธิที่จะหักเงินคาภาษี คาปรับ รวมทั้งสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ  
ที่มีตอผูโอนขึ้นตอสูผูรับโอนทุกกรณีไวดวย  ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูอํานวยการ 
สํานักงานประปาเขตฯ ทราบวา ไดยกเลิกการโอนสิทธิ เรียกรองในการรับเงินคาจาง 
รายผูรองสอดแลว และขอใชสิทธิในฐานะคูสัญญาเพื่อรับเงินคาจางดวยตนเอง แตผูถูกฟองคดี  
ไมชําระเงินคาจางดังกลาวใหแกผูฟองคดี เนื่องจากผูฟองคดีไมนําใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมทั้งผูรับโอนสิทธิเรียกรองมารับเงินคาจาง ผูฟองคดีเห็นวา 
ผูฟองคดีมีปญหาซึ่งตกลงกันไมไดกับผูรองสอด จึงไมอาจออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
ใหแกผูถูกฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีไมชําระคาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาจาง
ตามสัญญาพรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีไดทําสัญญาเปนหนังสือเพื่อโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางตามสัญญาจาง
ใหแกผู รองสอด โดยผูฟองคดีสัญญาวาจะยกเลิกเพิกถอนสัญญาดังกลาวมิไดและ 
จะโอนสิทธิเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวใหผูอื่นอีกมิได โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อผูรองสอด
ไดรับชําระหนี้ครบถวนแลว รวมทั้งกรณีการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาจางใหผูอื่นอีกน้ัน 
ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูรับโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ ซึ่งผูฟองคดีไดแจงการโอน
สิทธิเรียกรองดังกลาวใหผูอํานวยการสํานักงานประปาเขตฯ ทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไปแลว และผูอํานวยการสํานักงานประปาเขตฯ ไดมีหนังสือแจงใหผูรองสอด 
ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวแลวเชนกัน  ดังนั้น การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวจึงมีผล
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๕๐ 

สมบูรณและมีผลผูกพันผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีและผูรองสอดตามนัยมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมตอมาผูฟองคดีจะอางวาไดมีหนังสือถึงผูรองสอด
แจงยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกรองขางตนแลวก็ตาม แตเม่ือรับฟงไดวาผูรองสอดไมไดยินยอม
ยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวดวยแตอยางใด การแจงยกเลิกดังกลาวจึงไมทําให
สัญญาโอนสิทธิเรียกรองซึ่งมีผลสมบูรณเปนอันระงับสิ้นไป ผูถูกฟองคดีจึงไมตองชําระ 
เงินคาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธการชําระคาจางใหแก 
ผูฟองคดีจึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีผิดนัดชําระหนี้อันจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๒๒๔๕๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๕๐) 

 

 (๒) การที่ผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครองดําเนินการจัดทํา 
สัญญาทางปกครองกับบุคคลภายนอกในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานทางปกครอง โดยมิไดทําใหเปนไปตามหลักเกณฑและรูปแบบตามที่ระเบียบ 
ของทางราชการกําหนดไว หากปรากฏวาบุคคลภายนอกกระทําการโดยสุจริต สัญญา 
ยอมมีผลสมบูรณและผูกพันหนวยงานทางปกครองใหไมอาจกลาวอางการปฏิบัติตาม

                                                 
๕๘-๕๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดกึ่งตอป  

ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบี้ย
ตอไปตามนั้น 

   ทานหามมิใหคดิดอกเบี้ยซอนดอกเบีย้ในระหวางผิดนัด 
   การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวานั้น ทานอนญุาตใหพิสูจนได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
     มาตรา ๓๐๖ การโอนหนี้อันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทํา

เปนหนังสือทานวาไมสมบูรณ อน่ึงการโอนหนี้น้ันทานวาจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได  
แตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น คําบอกกลาวหรือ 
ความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทําเปนหนังสือ 

 ฯลฯ   ฯลฯ            
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๕๑ 

ระเบียบดังกลาวซ่ึงเปนเร่ืองขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหนวยงานมาปฏิเสธ 
ความรับผิดตามสัญญา   
 ในคดีท่ีผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาตามสัญญาวาจะจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนง 
ครูผูดูแลเด็กขององคการบริหารสวนตําบล ฟองเรียกคาเสียหายจากการที่ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลคนใหมไมทําสัญญาจางผูฟองคดีตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญา
วาจะจางลูกจางชั่วคราวดังกลาวซึ่งเปนสัญญาที่ประธานกรรมการบริหารฯ คนเดิมทําไวกับ 
ผูฟองคดี โดยประธานกรรมการบริหารฯ คนใหมไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
ในตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม เนื่องจากเห็นวาประธานกรรมการบริหารฯ คนเดิมประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกโดยมิไดขออนุมัติกรอบอัตราตําแหนงลูกจางชั่วคราวและไมไดต้ังงบประมาณ
รองรับตําแหนงดังกลาวไว รวมทั้งมิไดจัดทําสัญญาตามรูปแบบที่กําหนดไวทายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖  
ผูฟองคดีไดสมัครสอบในการประกาศสอบครั้งใหมดวย แตไมผานการสอบคัดเลือก ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือรองเรียนและขอความเปนธรรมกรณีที่ไมไดรับการวาจางตามสัญญาวาจะจาง
ขางตนตอนายอําเภอ ผูตรวจการสวนทองถิ่น และผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงนายอําเภอไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและไดรายงานผลการตรวจสอบตอผูวาราชการจังหวัดแลว แตผูฟองคดีเห็นวา 
ยังไมไดรับการแกไขความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหองคการบริหาร
สวนตําบลชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนเดิมไดทําสัญญาวาจะจางผูฟองคดี เปนการกระทํา 
ในฐานะผูมีอํานาจกระทําการแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 
๕๙ (๑)๖๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเปนกฎหมาย

                                                 
 ๖๐ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๕๙ คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบัญญัติ และแผนพัฒนา
ตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๕๒ 

ฉบับท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น ประกอบกับขอ ๑๐ วรรคสาม๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และเปนสัญญา 
ที่มีวัตถุประสงคใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่เปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามมาตรา ๖๗ (๕) (๖)๖๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฉบับขางตน  
ดังนั้น แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจางและการทําสัญญา
พิพาทไดกระทําไปกอนที่จะไดรับการอนุมัติกรอบอัตราตําแหนงและมิไดจัดตั้งงบประมาณ 
เพื่อรองรับตําแหนงที่จางไวก็ตาม แตผูฟองคดีซึ่งเปนบุคคลภายนอกไมอาจรูถึงขั้นตอน 
หรือแนวทางปฏิบัติภายในขององคการบริหารสวนตําบลได และสัญญาดังกลาวไมมีกฎหมาย
กําหนดไววาตองทําตามแบบ แมหนวยงานจะมิไดจัดทําสัญญาตามรูปแบบที่กําหนดไว 
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ตาม แตการไมจัดทําตามรูปแบบสัญญาดังกลาวก็เปนเร่ืองขั้นตอนการปฏิบัติ
ภายในของหนวยงาน จะนํามาเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาไมได ประกอบกับ
พฤติการณแหงคดีมีเหตุใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวาสัญญาวาจะจางดังกลาวมีผลผูกพัน 
ตามกฎหมาย และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดสมรูรวมคิดกับผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล
กระทําการทุจริตในการทําสัญญาแตอยางใด สัญญาจึงมีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญา การที่

                                                 
๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ขอ ๑๐  ฯลฯ ฯลฯ 
 หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง 
ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง  
 

๖๒
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๕๓ 

องคการบริหารสวนตําบลโดยประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนใหมจัดใหมี
การสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และไดประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ซึ่งไมปรากฏชื่อของผูฟองคดีวาไดรับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว จึงถือไดวาองคการบริหาร
สวนตําบลไดยกเลิกสัญญาวาจะจางกับผูฟองคดี เม่ือปรากฏวาเหตุท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ยกเลิกสัญญามิไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาและมิใชกรณียกเลิกสัญญา 
เพื่อประโยชนแหงการบริการสาธารณะ การกระทําดังกลาวจึงเปนกรณีที่ไมมีเหตุอันจะอางได
ตามกฎหมาย จึงเปนการยกเลิกสัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหองคการ 
บริหารสวนตําบลตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๘/๒๕๕๐) 

 

 (๓) หนวยงานทางปกครองผูวาจางจะนําความบกพรองของการแสดงเจตนา 
ทํานิติกรรมสัญญาอันเนื่องมาจากการสําคัญผิดในคุณสมบัติของคูสัญญามาเปนเหตุ
แหงการยกเลิกสัญญาไดก็ตอเมื่อความบกพรองดังกลาวมิไดเกิดจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง ไมเชนนั้นยอมเปนการใชสิทธิ
โดยไมสุจริต เปนการยกเลิกสัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงหนวยงานทางปกครอง
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกคูสัญญาฝายผูรับจาง 
 ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูชนะการสอบราคาไดทําสัญญารับจางกอสรางถังเก็บนํ้า
ตามโครงการพัฒนาแหลงน้ําในทองถิ่น กับองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) แตตอมา 
ผูถูกฟองคดีไดออกประกาศยกเลิกสัญญาดังกลาว โดยอางวาผูฟองคดีเสนอผลงานไมตรงตาม
คุณสมบัติที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา โดยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง 
ในวงเงินต่ํากวาที่กําหนดไวในเอกสารดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดีไมเขาดําเนินงานกอสราง
ภายในเวลาที่กําหนดในสัญญา หลังจากนั้นผูถูกฟองคดีไดเรียกผูเสนอราคาต่ําสุดรายแรกที่มี
คุณสมบัติครบถวนและถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคามาตอรองราคาและทําสัญญาจาง
โดยไมมีการสอบราคาใหม ซึ่งผูรับจางคนใหมไดทํางานเสร็จตามสัญญาแลว แตผูฟองคดีเห็นวาตน 
ไมไดทําผิดสัญญาและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา การเลิกสัญญาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
และทําใหตนไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีท่ีผูวาจางทําสัญญาจางโดยสําคัญผิด 
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๕๔ 

ในคุณสมบัติของผูรับจาง ถือเปนการสําคัญผิดในสาระสําคัญของการทํานิติกรรม ซึ่งสงผลให
สัญญาจางนั้นตกเปนโมฆียะ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๕๗๖๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
อยางไรก็ตาม หากความสําคัญผิดดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ 
ผูวาจางเอง ผูวาจางยอมไมอาจถือเอาเหตุแหงความสําคัญผิดดังกลาวมาใชเปนประโยชนแกตน 
ตามมาตรา ๑๕๘๖๔ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในชั้นของการ
ดําเนินการสอบราคา ผูฟองคดีไดผานขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับจางจนกระทั่ง 
มีการทําสัญญาจางแลว แมผลงานของผูฟองคดีท่ีไดเสนอตอผูถูกฟองคดีจะมีวงเงินไมถึงตามที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาก็ตาม แตผูฟองคดีก็ไดเสนอราคาและระบุผลงานโดยเปดเผย 
ไมไดปกปดแตประการใด ประกอบกับคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเสนอใหผูฟองคดี 
เปนผูชนะการสอบราคาและผูถูกฟองคดีไดตกลงวาจางผูฟองคดีแลว  ดังน้ัน แมผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูวาจางจะไดแสดงเจตนาตกลงทําสัญญากับผูฟองคดีไปโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติ 
ของผูฟองคดี แตก็เปนความสําคัญผิดที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ของผูถูกฟองคดี จึงไมอาจถือเอาความสําคัญผิดดังกลาวมาใชเปนประโยชนแกตนได  การที่ 
ผูถูกฟองคดียกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดีโดยอาศัยเหตุขางตนจึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
ตามมาตรา ๕๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางวา 
ผูฟองคดีไมไดลงมือทํางานภายในกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจางน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาในขณะยกเลิกสัญญาจางระยะเวลาไดลวงเลยจากวันเริ่มสัญญา 
ไปเพียง ๑๑ วันเทานั้น  นอกจากนั้น ตามขอ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาจางยังกําหนดวา  

                                                 
๖๓-๖๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๕ ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ 
 ความสําคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซ่ึงตามปกติถือวา 
เปนสาระสําคัญ ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดงักลาวการอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น 

 มาตรา ๑๕๘ ความสําคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของบุคคลผูแสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความสําคัญผิดนั้นมาใชเปนประโยชนแกตน
ไมได   
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๕๕ 

ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่ รับจางภายในกําหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงให 
เริ่มงาน แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการแจงเปนหนังสือใหผูฟองคดีทราบตาม 
ขอสัญญาดังกลาวแตอยางใด จึงไมมีเหตุสมควรที่ผูถูกฟองคดีจะยกเลิกสัญญาจางขางตน 
ตามนัยขอ ๕๙ วรรคหนึ่ง๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  การยกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๖๐/๒๕๕๐) 
 

 (๔) หนวยงานทางปกครองยอมไมอาจจัดทําสัญญาทางปกครองโดยกําหนด 
ใหมีเง่ือนไขหรือขอตกลงที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีหนวยงานทางปกครองซึ่งมี
หนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลเก่ียวกับเรื่องที่มีการจัดทําสัญญาดังกลาว
กําหนดไว หากฝาฝน ขอตกลงในสวนที่ขัดหรือแยงนั้นยอมไมมีผลใชบังคับใหคูสัญญา 
ตองปฏิบัติตาม 
 ในคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ผูฟองคดี)  
ทําสัญญาของผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศโดยไดรับเงินเดือนเต็ม
ระหวางลา ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร ใหไวแกผูฟองคดี โดยมีเงื่อนไขวา  
หากผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ประพฤติผิดสัญญาหรือไมกลับมารับราชการดวยเหตุใดๆ จะตองชดใช 
คืนทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับจาก 
ทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  นอกจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ยังตองจายเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีอีกสองเทาของจํานวนเงินที่ตองชดใชคืน โดยมีผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ทําสัญญาคํ้าประกันความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอมาผูถูกฟองคดีท่ี ๑ สําเร็จ
การศึกษาแลวไมมารายงานตัวเพื่อรับราชการตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา และไดขอลาออก 
                                                 

๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๕๙ ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ   

ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ โดยผาน 
ความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๕๖ 

จากราชการซึ่งผูฟองคดีมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ  ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําผิดสัญญา จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามอัตราที่กําหนดไว
ในสัญญา  ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ไดชําระเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวนเทากับเงินเดือนที่ไดรับ 
ในระหวางลาศึกษากับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินจํานวนดังกลาว แตผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ยังชําระเงินไมครบถวนตามขอสัญญา จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีท้ังสองชดใชเงิน 
ในสวนท่ีเหลือ แตผูถูกฟองคดีท้ังสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดี
ชําระเงินสวนที่เหลือตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมในสัญญา 
ลาศึกษาจะมีการตกลงกันเกี่ยวกับความรับผิดกรณีผิดสัญญาดวยเงื่อนไขเปนขอสัญญา 
ผูกมัดกันดวยเจตนารมณในสัญญา และเปนไปตามเจตนาของคูสัญญาก็ตาม แตหนวยงาน 
ของรัฐไมอาจกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนเงื่อนไขหรือขอตกลงในสัญญาใหขัดหรือแยงกับ
หลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนไดกําหนดขึ้นไวได  ดังน้ัน เม่ือมาตรา ๘ (๕)๖๗ ประกอบกับมาตรา ๗๘๖๘ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอํานาจ ก.พ. วางกฎ ระเบียบ 
สําหรับหนวยราชการทุกหนวยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน ซึ่ง ก.พ. ไดออก
ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขอ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว กําหนดใหขาราชการที่ไมกลับมา
ปฏิบัติราชการตามสัญญาตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับระหวางศึกษา และเงินที่ทางราชการ
จายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกเพียงจํานวนหนึ่งเทาของเงินจํานวนดังกลาว  ดังนั้น การทํา

                                                 
๖๗-๖๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๕) ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี กฎ ก.พ.  
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๗๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการ 
ใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว เวนแต
คณะรัฐมนตรีจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 
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๕๗ 

ขอตกลงตามสัญญาลาศึกษาที่พิพาทกันในคดีนี้ซึ่งเปนสัญญาที่จัดทําขึ้นภายหลังจากที่ 
ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนฯ ใชบังคับแลว โดยกําหนดใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ตองชดใชเบี้ยปรับจํานวนสองเทาของทุน เงินเดือน และเงินอื่นๆ ท่ีผูฟองคดีตองชดใชคืน  
จึงเปนขอกําหนดที่ขัดหรือแยงกับขอ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบ ก.พ. ขางตน  ขอตกลงของ 
สัญญาในสวนที่เกี่ยวกับการชดใชเบ้ียปรับจํานวนสองเทาของเงินที่ตองชดใชคืน จึงไมสามารถ 
ใชบังคับได และเมื่อปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินทุนพรอมเบี้ยปรับจํานวนหนึ่งเทาใหแก 
ผูฟองคดีแลว จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินกรณีผิดสัญญาครบถวนแลว  ศาลพพิากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๐) 
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