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คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ∗ 

 

คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย 
 

  การที่เจาหนาที่มีสวนรวมในการพิจารณาโทษทางวินัย ทั้งในข้ันตอน 
การพิจารณาเสนอความเห็น การพิจารณามีมติเห็นชอบใหสั่งลงโทษและการวินิจฉัย
อุทธรณ ไมวาบุคคลนั้นจะทําหนาที่ในฐานะผูดํารงตําแหนงน้ันเองหรือในฐานะผูปฏิบัติ
ราชการแทน เปนกรณีที่มีเหตุแหงความไมเปนกลาง ซึ่งมีสภาพรายแรงที่อาจทําให 
การพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งลงโทษทางวินัยจึงไมชอบดวยกฎหมาย
และเปนการกระทําละเมิด 
 

ผูฟองคดีถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณีมีผูรองเรียนวา 
ผูฟองคดี มีพฤติกรรมทุจริตในการเบิกคาเชาบานขาราชการ และตอมาผูฟองคดีที่  ๒  
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) มีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัด ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ
และคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการกลางขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด  มีมติยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง คําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการและมติ 
ที่วินิจฉัยใหยกอุทธรณและใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ (องคการบริหารสวนจังหวัด) ชดใชคาเสียหาย 
อันเกิดจากคําสั่งดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรง ไดเสนอใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ คณะอนุกรรมการพิจารณา 
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ซ่ึงมีนาย ศ. รองผูวาราชการจังหวัด  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ก็มีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และไดเสนอเรื่องพรอมความเห็นให 
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีนาย ศ. รองผูวาราชการจังหวัด 

                                          
∗ จัดทําโดย นางสาวปรานี  สุขศรี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ กลุมเผยแพรขอมูล 

ทางวิชาการและวารสาร และนางสาวเบญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ กลุมศึกษา
กฎหมายมหาชน ๒ สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 
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๕๒ 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ซ่ึงก็ไดมีมติเห็นชอบใหลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ จากนั้นเม่ือผูฟองคดี
อุทธรณ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีนาย ศ. รองผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดมีมติยกอุทธรณ  

การทําหนาที่ประธานในที่ประชุมของนาย ศ. ทั้งในคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ และการประชุมของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนการเขาไปมีสวนรวมเพ่ือทําหนาที่ควบคุมการประชุม 
และพิจารณาทั้งในข้ันตอนการพิจารณาเสนอความเห็นและการมีมติเห็นชอบและการวินิจฉัย 
ยกอุทธรณ  ซ่ึงไมวาการทําหนาที่ของนาย ศ. จะทําหนาที่ในฐานะรองผูวาราชการจังหวัด 
หรือในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๓ (ผูวาราชการจังหวัด) เปนการเขาไปมีสวนรวม
พิจารณาเรื่องของผูฟองคดีโดยบุคคลคนเดียวกัน จึงเปนกรณีที่มีเหตุแหงความไมเปนกลาง 
ในทางรูปแบบหรือโดยสภาพภายนอกของเจาหนาที่หรือกรรมการที่มีสวนรวมในการพิจารณา
ทางปกครองและไมชอบตามขอ ๖๘ วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการ 
ทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ และขอ ๗๐ วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ และการทําหนาที่
ของนาย ศ. ซ่ึงมีสวนรวมในการเปนประธานการประชุมพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีทุกขั้นตอน 
ยังมีลักษณะที่เปนการปกปองความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการที่ตนเองเคยทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมากอน อันทําใหเกิด 
ผลในทางลบตอผูฟองคดี ถือเปนการพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการที่มีเจาหนาที่ 
หรือกรรมการในคณะกรรมการ ซ่ึงมีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปน
กลางหรือมีเหตุแหงความไมเปนกลางในทางเนื้อหาหรือโดยสภาพภายในของเจาหนาที่ 
หรือกรรมการที่มีสวนรวมในการพิจารณาทางปกครอง อันเปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบ 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และไมใชกรณีที่จะไมมีผู อ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนได และมิใชเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน  
หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมี 
ทางแกไขได อันจะเปนขอยกเวนมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใช ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ 
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ดังกลาว รวมทั้งนาย ศ. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมที่มีบทบาทสําคัญในการประชุม อีกทั้ง 
การทําหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูมีอํานาจกํากับดูแล 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมทําใหความเห็นของนาย ศ. มีอิทธิพลเหนอืกรรมการอื่น 

นอกจากนั้น ในการประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดที่พิจารณาเรื่องของผูฟองคดีมีกรรมการเหลืออยูในที่ประชุมเพียง ๖ คน เม่ือการทําหนาที่
ของนาย ศ. ในฐานะประธานกรรมการไมชอบดวยกฎหมายอีกคนหนึ่ง จึงคงเหลือจํานวน
กรรมการที่ทําหนาที่โดยชอบนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทําใหการประชุม 
มีจํานวนกรรมการไมครบองคประชุม มติใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ทําใหคําสั่งขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ
ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูฟองคดีอุทธรณตอคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) วามติขัดตอมาตรฐานทั่วไป มติของคณะกรรมการดังกลาว 
ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายไปดวยและมีผลทําใหผูฟองคดี 
ได รับความเสียหาย จึงถือเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ 
หนวยงานของรัฐตองรับผิดในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูฟองคดีพึงไดรับ
เงินเดือนตามจํานวนที่เคยไดรับเดือนสุดทายกอนที่จะถูกปลดออกจากราชการ นับแตวันที่ 
ถูกปลดออกจากราชการจนกวาจะไดกลับเขารับราชการอีกครั้ง และเงินคาตอบแทนในฐานะ 
ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการขาราชการสวนจังหวัด สําหรับเงิน
จากการไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ิมขึ้นเปนประจําทุกครึ่งป คาเชาบาน เงินบําเหน็จ  
คารักษาพยาบาล และความเสียหายตอชื่อเสียง เกียรติยศและเกียรติคุณ ศาลไมอาจสั่งใหชดใช
คาเสียหายได 
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๕ - ๒๔๖/๒๕๕๒) 
 

ถึงแมจะมิไดแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ 
แตการท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดเรียกผูถูกกลาวหามาใหถอยคํา โดยแจงและอธิบาย
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบและผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิ 
ในการแกขอกลาวหาแลว ทั้งไดยอมรับวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาทุกประการ ถือเปน
กรณีที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และไมตองสอบสวนตามวิธีการ
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๕๔ 

และขั้นตอนตามขอ ๕ (๑) ของกฎ ก.พ . ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา  

 

ผูฟองคดีฟองวา คําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย  
เน่ืองจากไมไดแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูฟองคดีทราบ ในกรณีที่กลาวหา 
ผูฟองคดีวาละทิ้งหนาที่ราชการ ไมอยูเวรเตรียมพรอมที่จุดเสี่ยงภัยการเกิดอัคคีภัยในชวง 
เทศกาลตรุษจีนตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเห็นวากรรมการสอบสวนบางคนมีอคติ 
กับผูฟองคดีและไดนําความผิดที่ผูฟองคดีถูกลงโทษไปแลวมาลงโทษซ้ําอีก  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดี (นายกเทศมนตรี) ไดมีคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวาหยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หากรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ซ่ึงกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวย
การสอบสวนพิจารณา กําหนดใหผูถูกฟองคดีในฐานะผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่
ตองแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบโดยเร็ว โดยใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
คําสั่งไวเปนหลักฐานดวย แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีมิไดแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ 
โดยตรง แตใหผูอ่ืนรับคําสั่งไวแทน ซ่ึงไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งดังกลาว
ทําใหผูฟองคดีไมอาจทราบไดวาถูกกลาวหาในเรื่องใดและแตงตั้งผูใด ตําแหนงใดเปนคณะกรรมการ
สอบสวน และไมอาจใชสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนได กรณีจึงถือไมไดวาเปนการแจงคําสั่ง 
โดยชอบตามขอ ๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา  

อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาคณะกรรมการสอบสวนไดเรียกผูฟองคดี 
ไปใหถอยคํา โดยไดแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ  ซ่ึงผูฟองคดีไดรับทราบ 
ขอกลาวหาและสิทธิในการแกขอกลาวหาแลว และผูฟองคดีไดยอมรับวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา
ทุกประการ ดังปรากฏตามแบบ สว. ๔ โดยมิไดคัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
แตอยางใด จึงเปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามขอ ๒ (๒) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีจึงไมจําตอง
สอบสวนตามวิธีการและขั้นตอนตามขอ ๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ ดังกลาว กรณีจึงถือไดวา
ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด เพ่ือมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการโดยชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือผูฟองคดีมีพฤติการณละทิ้งหนาที่โดยไมอยูเวร



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๕๕  

เตรียมพรอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจนถูกลงโทษทางวินัยมาแลวสี่ครั้ง กรณีขาดเวร
เตรียมความพรอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเห็นไดวาผูฟองคดีมีพฤติการณละทิ้งหนาที่
เปนการจงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการ และแสดงถึงความเปนผูบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
การใหผูฟองคดีรับราชการตอไปอาจเกิดความเสียหายแกสาธารณชนและราชการได การที่ 
ผูถูกฟองคดีไดพิจารณาขอเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้ง 
พยานหลักฐานตางๆ และเห็นวาผูฟองคดีเปนผูหยอนความสามารถ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการ เปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสมแลวตามขอ ๓๗ วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖  

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๐/๒๕๕๒) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิด 
 

  คําสั่งใหชดใชคาเสียหายเปนคําสั่งทางปกครองที่ตองปฏิบัติตามขอ ๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยตองใหโอกาสแกผูรับคําสั่งไดชี้แจงขอเท็จจรงิ
และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม  และขอ  ๑๘  
ของระเบียบดังกลาวมีผลเปนการบังคับเฉพาะผูแตงตั้งวาจะตองมีคําสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีผลผูกพันหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ที่จะตองรับผิด 
แตความเห็นของกระทรวงการคลังเปนเพียงสวนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครอง 
เพื่อออกคําสั่งทางปกครอง ยังไมมีผลอันจะถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครอง   

 

  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (จังหวัด) ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ (สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด กรณีนาย ช. เบียดบังเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว ผลการสอบสวน
ฟงไดวานาย ช. เปนผูกระทําละเมิด  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (กรมบัญชีกลาง)  ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง 
ไดพิจารณาและมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา นาย ช. ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ  
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย และผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชานาย ช. ปฏิบัติหนาที่บกพรอง  
ไมควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาย ช. ถือไดวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๕๖ 

ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีและนาย ช. ชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามความเห็นดังกลาว  
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ 
๒ ไมชอบดวยกฎหมาย  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่สั่งใหผูฟองคดี 
ชดใชคาเสียหาย เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี จึงตองปฏิบัติตามขอ ๑๕ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตองใหโอกาสแกผูฟองคดีไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม และเม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงรับมอบอํานาจจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มิได
กลาวหาวาผูฟองคดีเปนผูกระทําละเมิด รวมทั้งการที่ผูฟองคดีใหการตอคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตลอดจนการสงเอกสารเพิ่มเติมใหคณะกรรมการดังกลาว  
ก็เปนการใหการในฐานะพยาน มิใชผูกระทําละเมิด จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังมิไดปฏิบัติ
ตามขอ ๑๕ ของระเบียบดังกลาวกับผูฟองคดีแตอยางใด ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในสวนที่สั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายแกทางราชการ 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย 

และถึงแมขอ ๑๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ . ๒๕๓๙ จะไดกําหนดวา  
เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเสร็จ ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
และแจงคําสั่งน้ันใหผูเกี่ยวของทราบก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวมีผลเปนการบังคับเฉพาะ 
ผูแตงตั้งวาจะตองมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และความเห็นของกระทรวงการคลัง
ยอมมีผลผูกพันหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ที่จะตองรับผิด จึงเห็นไดวาความเห็นของ
กระทรวงการคลังเปนเพียงสวนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคําสั่งทางปกครอง
เทานั้น ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันจะถือไดวาเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ดังนั้น หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังที่แจงผล 
การพิจารณาตามมติของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง จึงมิใชคําสั่งทางปกครอง 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๕๗  

ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากหนังสือดังกลาวที่จะมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตอศาลปกครองไดตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๙/๒๕๕๒) 
 

  คําสั่งใหเจาหนาที่ ผูทําละเมิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๑๒ แหง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนคําสั่งทางปกครอง  
และถือเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูทําละเมิดจะตองนําเงินไปชําระใหถูกตองครบถวน 
ภายในเวลาที่ระบุไวในคําสั่ง  แตเมื่อเจาหนาที่ ผูทําละเมิดถึงแกความตาย หนาที่ 
ดังกลาวจึงเปนมรดกตกทอดแกทายาท ซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด
แทนเจาหนาที่ที่ตาย และหากทายาทไมชําระเงิน หนวยงานที่เสียหายยอมมีอํานาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองไดแตเพียงไมเกินมูลคาหรือราคาทรัพยมรดกที่ตกทอด 
แกทายาทเทาน้ัน การแกไขความเสียหายที่หนวยงานไดรับจึงไมจําตองมีคําบังคับของศาล 
หนวยงานจึงไมมีสิทธิฟองทายาทของเจาหนาที่น้ัน 

 

  กรมสรรพากร (ผูฟองคดี) ออกคําสั่งใหนาย พ. ชดใชคาเสียหาย กรณีที่นาย พ. 
ขณะดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร พิจารณาคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มใหแกหางหุนสวนจํากัด ส. 
โดยมิไดปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําให 
กรมสรรพากรไดรับความเสียหาย แตนาย พ. ไมไดชดใชคาเสียหาย  ตอมา นาย พ. ถึงแกความตาย 
กรมสรรพากรจึงฟองทายาทโดยธรรมของนาย พ. (ผูถูกฟองคดี) ใหชดใชคาเสียหายแทน  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยที่อํานาจหนาที่ของนาย พ. ในการพิจารณา
คืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มจะตองคํานึงถึงระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม  
พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟองวานาย พ. พิจารณาคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มโดยไมชอบดวยระเบียบฯ ทําให
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย กรณีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  แตเม่ือผูฟองคดี
ไดออกคําสั่งตามหนังสือที่ กค ๐๗๑๘/บท/๐๙๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจงใหนาย พ.  
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดีตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  แหงพระราชบัญญัติ



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๕๘ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงยอมมีผลทางกฎหมายกอใหเกิดหนาที่แกนาย พ. 
ในอันที่จะตองนําเงินดังกลาวไปชําระแกผูฟองคดีใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ระบุไว 
ในคําสั่ง และหนาที่ของนาย พ. ที่จะตองนําเงินไปชําระดังกลาว มิใชหนาที่ซ่ึงตามกฎหมาย 
หรือวาโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของนาย พ. โดยแท  ดังน้ัน เม่ือนาย พ. ถึงแกความตาย
เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ หนาที่ดังกลาวรวมทั้งบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิด
อ่ืนๆ ซ่ึงตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลวไมเปนการเฉพาะตัวของนาย พ. โดยแท จึงเปน
มรดกตกทอดแกทายาทของนาย พ. ทันทีที่นาย พ. ถึงแกความตาย  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙ 
วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทายาทของนาย พ. จึงมี
หนาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งใหนาย พ. ชําระเงินคาสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดแทน
นาย พ. และหากทายาทไมชําระเงินคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาวโดยถูกตองครบถวน 
ภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีก็ยอมมีอํานาจตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยึดหรืออายัดทรัพยสินของทายาทขายทอดตลาดเพื่อชําระ
เงินคาสินไหมทดแทนใหครบถวนตามจํานวนที่ระบุในคําสั่งตอไปได แตโดยที่มาตรา ๑๖๐๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดก 
ที่ตกทอดไดแกตน  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยึดหรืออายัดทรัพยสินของทายาทนาย พ. มาชําระ
เงินคาสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ระบุในคําสั่งไดเพียงไมเกินมูลคาหรือราคาทรัพยมรดก 
ของนาย พ. ที่ตกทอดแกทายาทเทานั้น กรณีจึงเห็นไดวาการแกไขหรือบรรเทาความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีไดรับจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของนาย พ. ไมจําตองมีคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดี 

 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๕๒) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

หนังสือที่แจงใหผูไดรับอนุญาตจัดหางานใหคนทํางานเพื่อไปทํางาน 
ตางประเทศทราบถึงการหักหลักประกันตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง 
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนคําสั่งทางปกครอง  แตหนังสือแจงใหผูคํ้าประกันรับผิด 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๕๙  

ตามสัญญาค้ําประกัน  เปนเพียงหนังสือเรียกรองสิทธิตามสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไมใชคําสั่งทางปกครอง 
และสัญญาจัดหางานและสัญญาการจางงานก็เปนเอกสารราชการที่ทําข้ึนหรือไดรับ 
การพิจารณาอนุญาตโดยเจาหนาที่  เมื่อผูรับอนุญาตโตแยงวาเปนเอกสารปลอม จึงมีหนาที่
ตองพิสูจนถึงความไมถูกตองของเอกสาร สวนการคืนเงินคาบริการและคาใชจายใหกับ 
คนหางานในกรณีที่ผูรับอนุญาตฝาฝนกฎหมายจะตองคืนเทาที่รับมาจริง 

            

ผูฟองคดีที่ ๑ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีผูฟองคดีที่ ๒ เปนกรรมการ 
ประกอบกิจการจัดหางานใหคนงานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ โดยไดรับอนุญาตจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (อธิบดีกรมจัดหางาน) ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางและมีหลักประกัน
เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตอมานาย ล. รองทุกขวา 
ไดสมัครงานเพื่อไปทํางานที่ไตหวันกับผูฟองคดีที่ ๑ แตไมไดทํางานตามระยะเวลาที่กําหนดไว
เพราะถูกนายจางสงตัวกลับ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  เห็นวาเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีหนังสือที่ รง ๐๓๑๑/๒๕๙๔ 
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แจงธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหนําเงินจํานวน  
๔๑,๒๕๐ บาท ไปให เพ่ือคืนคาบริการและคาใชจายใหนาย ล. และมีหนังสือที่ รง ๐๓๑๑/๒๕๙๕  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แจงผูฟองคดีใหทราบถึงการหักหลักประกันสัญญา ผูฟองคดีที่ ๑ 
อุทธรณคําสั่ง แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) วินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือแจงเรื่องหักหลักประกัน 
และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ       

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ รง ๐๓๑๑/๒๕๙๕ 
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ที่แจงเรื่องหักหลักประกันของผูฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่งที่ มี 
ผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี และเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ รง ๐๓๑๑/๒๕๙๔ 
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ที่แจงธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหนําเงินไปให  
เพ่ือคืนเปนคาบริการและคาใชจายใหแกนาย ล. เปนเพียงหนังสือเรียกรองสิทธิตามสัญญา 
ค้ําประกันเทานั้น ไมใชคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอผูฟองคดี 

การที่ผูฟองคดีทั้งสองโตแยงวาไมไดรับสมัครนาย ล. ไปทํางานที่ไตหวัน ไมได
รับเงินคาบริการและคาใชจายจํานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวาเม่ือพยานเอกสารที่เกี่ยวของ
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๖๐ 

กับการจัดสงนาย ล. ไปทํางานที่ไตหวัน และพยานบุคคลที่ใหการไปในแนวทางเดียวกันวา  
ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูจัดสงนาย ล. ไปทํางานที่ไตหวัน ยอมทําใหเชื่อไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ไดจัดสง
นาย ล. ไปทํางานที่ไตหวันจริง โดยนาย ล. ไดสมัครงานติดตอผานนายเสนห นางรุจิรา  
และนางสาวชุติกาญจ จนกระทั่งผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาจัดหางานและสัญญาจางงานกับ 
นาย ล. ถือไดวาการกระทําของบุคคลดังกลาวเปนการกระทําในฐานะตัวแทนของผูฟองคดีที่ ๑ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ยอมตองผูกพันตามสัญญาดังกลาว และถึงแมวาจะไมปรากฏหลักฐานการรับเงิน
คาบริการและคาใชจายของนาย ล.  แตพยานบุคคลตางใหการสอดคลองตองกันทําใหเชื่อไดวา
มีการจายเงินเปนคาใชจายและคาบริการใหแกผูฟองคดีที่ ๑ จริง สวนที่ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณ
วามีผูปลอมแปลงตราประทับและลายมือชื่อในสัญญาจัดหางานและสัญญาการจางงานระหวาง 
ผูฟองคดีทั้งสองกับนาย ล. ซ่ึงไมใชตราประทับของผูฟองคดีที่ ๑ และลายมือชื่อก็ไมใชของ 
ผูฟองคดีที่ ๒ น้ัน เอกสารหลักฐานดังกลาวไดทําขึ้นหรือไดรับการพิจารณาอนุญาตโดยเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๒๗ ถือเปนเอกสาร
ราชการ ซ่ึงจะตองสันนิษฐานไวกอนวาเปนเอกสารที่ถูกตองแทจริง ผูฟองคดีทั้งสองมีหนาที่ 
ตองพิสูจนถึงความไมถูกตองของเอกสาร แตเม่ือไมปรากฏวาไดมีการพิสูจนถึงความถูกตอง 
ของเอกสาร จึงทําใหเชื่อไดวาผูฟองคดีทั้งสองไดทําสัญญาจัดหางานกับนาย ล. และไดสงนาย ล. 
ไปทํางานกับนายจางในไตหวันจริง และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ไดมีการเรียกรับเงิน 
เปนคาตอบแทนเพื่อจัดหางานใหแกนาย ล. เปนจํานวนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท จริง โดยทําสัญญา
มีกําหนดระยะเวลาจาง ๒ ป  แตนาย ล. ทํางานกับนายจางที่ไตหวันไดเพียง ๑ ป ๖ เดือน  
และถูกสงตัวกลับประเทศไทย เน่ืองจากแพทยตรวจพบวาเปนวัณโรค การถูกเลิกจางจึงมิได 
เกิดจากการกระทําความผิดของนาย ล. ผูฟองคดีที่ ๑ จึงตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากนาย ล. ตามอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางาน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะ 
นายทะเบียนจัดหางานกลาง มีอํานาจหักหลักประกันเพ่ือคืนเปนคาบริการและคาใชจายใหแก
นาย ล. ได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และถึงแมวาตามมาตรา ๒๖ ประกอบประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางาน 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ขอ ๔ วรรคสอง กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางาน 
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาใชจายในการจัดสงคนหางานไปทํางานในไตหวัน
ไดไมเกิน ๕๖,๐๐๐ บาท แตในคดีน้ีผูฟองคดีที่ ๑ จะตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากนาย ล. ไปแลว โดยจะตองคํานวณจากเงินที่ไดรับไปจริงจํานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน  



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๖๑  

คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหหักหลักประกันเปนเงินจํานวน ๔๑,๒๕๐ บาท และคําวินิจฉัย 
ใหยกอุทธรณ จึงชอบดวยกฎหมาย 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๑/๒๕๕๒)   
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่และปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
 

การที่อธิบดีกรมท่ีดินไมเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ทับที่ดินของผูมีสิทธิ ทําใหไมสามารถออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูมีสิทธิได ทั้งที่ 
การสอบสวนการออกโฉนดที่ดินที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไดดําเนินการทุกข้ันตอนแลว  
เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนด  นอกจากนั้น การที่ 
เจาพนักงานท่ีดินใชเวลาดําเนินการนานถึง ๑๒ ป ก็เปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
และการที่เจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินโดยไมไดตรวจสอบใหรอบคอบตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด  ยอมถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอและเปนการกระทําละเมิด
ตอผูมีสิทธิ กรมที่ดินจึงตองรับผิดในผลแหงละเมิดที่อธิบดีกรมที่ดินและเจาพนกังานทีดิ่น
ละเลยตอหนาที่และปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  

 

ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๒๖ เม่ือวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๒๙ แตไมสามารถออกโฉนดได เน่ืองจากไดมีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๙๑  
ของนาย อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๑๑ ของนาย จ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ทับที่ ดินแปลงดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมที่ ดิน)  
ไมดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนทั้งสองแปลงดังกลาว โดยเห็นวา 
การดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๑ วรรคเกา แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงอยูระหวาง
ดําเนินการยกรางใหเปนกฎหมาย ยังไมมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหาย 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือได มีการแจงให เจาของโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๒๑๓๙๐ เลขที่ ๒๑๓๙๑  และเลขที่ ๒๘๔๑๑ ที่ ไดออกทับที่ ดินของผูฟองคดีทราบ  
เพ่ือใหโอกาสคัดคานภายใน ๖๐ วัน และเจาของที่ดินไดคัดคานแลวตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การสอบสวนการออกโฉนดที่ดินทับที่ดิน น.ส. ๓ ของผูฟองคดี 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๖๒ 

ไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนแลว แมยังไมไดมีกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๖๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกมาบังคับใชก็ตาม ก็สามารถนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๔ การแจง มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑ 
มาบังคับใชได ดังนั้น ขออางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่วายังไมไดมีการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
และตองรอกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๑ วรรคเกา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ออกใชบังคับกอน จึงไมอาจรับฟงได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนทั้งที่ไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนแลว ทําใหไมสามารถออกโฉนดที่ดิน 
ใหแกผูฟองคดีตอไปได จึงถือวาละเลยตอหนาที่ตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดใหตองปฏิบัติ
และเมื่อประมวลกฎหมายที่ดินมิไดกําหนดหนาที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ (เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ...) 
และผูถูกฟองคดีที่ ๕ (เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ... สาขา) ปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงในขั้นตอนนี้  
จึงมิไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และที่ ๕ 
มิไดตรวจสอบใหรอบคอบกอนที่จะออกโฉนดที่ดินใหผูยื่นคําขอตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด และไดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๙๑ และเลขที่ ๒๘๔๑๑ ทับที่ดิน น.ส. ๓ ของผูฟองคดี 
ทั้งเม่ือผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินและรองเรียนใหเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดย 
คลาดเคลื่อน ผูถูกฟองคดีที่ ๕ มีหนาที่ตองตรวจสอบและเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ เสนอตอ 
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนตอไป  
แมมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น จะมิไดกําหนดเวลาดําเนินการไว 
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
และที่ ๕ ใชเวลานานถึง ๑๒ ป จึงเสนอความเห็นใหผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับสํานวนการสอบสวนจากผูวาราชการจังหวัดซึ่งดําเนินการครบถวนแลว แตก็ไมไดออกคําสั่ง
เพิกถอนโฉนดที่ ดินดังกลาว ทําใหไมสามารถออกโฉนดที่ ดินใหกับผูฟองคดีได จึงเปน 
การกระทําละเมิด  

เม่ือการกระทําละเมิดเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และที่ ๕ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ใหปฏิบัติลาชาเกินสมควร ผูถูกฟองคดีที่ ๖ (กรมที่ ดิน) จึงตองรับผิดในผลแหงละเมิด 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๓/๒๕๕๒) 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๖๓  

คดีพิพาทเกี่ยวกับการปกครอง 
 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศและความสงบเรียบรอยของประชาชน การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกคําสั่งตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไมอนุญาตให
คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร เน่ืองจากมีพฤติการณการกระทําเปนที่นาเชื่อวา 
เปนบุคคลที่ เปนภัยตอสังคมหรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข 
หรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร และนาเชื่อวา 
เปนบุคคลท่ีเขามาเพื่อประกอบกิจการอันขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน อันเปนพฤติการณที่ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนการใชดุลพินิจ
ออกคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

ผูฟองคดีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ ๒๘๙/๒๕๔๑  
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีเขามาในราชอาณาจักร โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอางวาผูฟองคดีเปนบุคคล
ตางดาวซึ่งกระทําผิดและมีพฤติการณเขาลักษณะเปนบุคคลตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๒ (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนการกระทําที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีเปนคนตางดาว
เชื้อชาติอิหราน สัญชาติสวีเดน ถือหนังสือเดินทางประเทศสวีเดนและมีภรรยาเปนคนไทย 
เปนเจาของกิจการบารอะโกโกชื่อ พ. ผูฟองคดีไดลงทุนจดทะเบียนบริษัท ประกอบกิจการ
จําหนายอาหารมีใบอนุญาตทํางานตําแหนงผูจัดการบริษัท ไดถูกเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
(สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) จับกุมขอหาเปนบุคคลตางดาวเดินทางเขามาอยูในราชอาณาจักร 
เปนการชั่วคราวและประกอบอาชีพโดยมิไดรับอนุญาต แตเม่ือเจาหนาที่ตรวจสอบแลวพบวา 
ผูฟองคดีไดยื่นขอตอใบอนุญาตทํางานและอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน ผูฟองคดี
จึงสามารถทํางานไปพลางกอนไดจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุตามมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ และจากการสอบปากคําพยานบุคคล
ในบริเวณใกลเคียง ไดใหถอยคําสอดคลองตรงกันวาผูฟองคดีมีพฤติการณทะเลาะวิวาท 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๖๔ 

กับเจาของกิจการในบริเวณใกลเคียงอยูเปนประจํา รวมกลุมคนไทยและชาวตางชาติตั้งตัวควบคุม
กิจการในลักษณะเปนผูมีอิทธิพล แมพยานบางคนจะประกอบกิจการบารเบียรเชนเดียวกับ 
ผูฟองคดีทําใหคําใหการของพยานมีนํ้าหนักนอย แตเม่ือรับฟงประกอบกับคําใหการของนาย ฮ. 
ซ่ึงเปนผูที่สถานกงสุลประจําจังหวัดใหความไววางใจเลือกใหเปนผูชวยเหลืองานเกี่ยวกับ 
ลามแปลภาษา ทําใหคําใหการของนาย ฮ. นาเชื่อถือได ประกอบกับเจาหนาที่ไดจับกุมภรรยา
ของผูฟองคดี ในขอหาเปนผูจัดใหมีการแสดงโชวลามกอนาจาร โดยเปดกิจการรานบารเบียร 
บังหนา และในคําคัดคานคําใหการผูฟองคดีรับวาประกอบธุรกิจบารเบียร ว. และชวยดูแลกิจการ
รานบารเบียร พ. แทนเพื่อน ซ่ึงภรรยาของผูฟองคดีมีชื่อเปนเจาของกิจการ ทําใหเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีมีสวนรูเห็นในการจัดใหมีการแสดงลามกอนาจารดังกลาว จึงเชื่อไดวาพฤติการณ 
ของผูฟองคดีเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคมหรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข 
หรือความปลอดภัยของประชาชน และมีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี 
หรือเพ่ือประกอบกิจการที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และจากการดําเนินการ 
ของเจาหนาที่ที่ไดรายงานพฤติการณของผูฟองคดีตั้งแตดานตรวจคนเขาเมืองจนถึงการที่อธิบดี
กรมตํารวจรายงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อมีคําสั่ง เปนขั้นตอน 
การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองที่เปนการดําเนินการ
โดยชอบ ทั้งเม่ือฟงไดวาผูฟองคดีมีพฤติการณการกระทําเปนที่นาเชื่อวาเปนบุคคลที่เปนภัย 
ตอสังคมหรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน
หรือความม่ันคงแหงราชอาณาจักร และนาเชื่อวาเปนบุคคลที่เขามาเพื่อประกอบกิจการอันขัด 
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับตามเจตนารมณในการประกาศใช
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็เพ่ือความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอย
ของประชาชน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีเขามาในราชอาณาจักร จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย คําสั่งที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีเขามาในราชอาณาจักร จึงชอบดวยกฎหมาย 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๘ -  ๒๘๙/๒๕๕๒) 
 
 
 
 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๖๕  

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 

การใหเอกสิทธ์ิแกคูสัญญาฝายปกครองในการแกไขหรือยกเลิกสัญญา
ทางปกครองได  โดยคูสัญญาฝายเอกชนมิไดประพฤติผิดสัญญา เปนอํานาจที่สืบเนื่อง
มาจากหลักการปรับเปลี่ยนไดของการบริการสาธารณะ ซึ่งถือเปนหลักกฎหมายปกครอง
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ แตคูสัญญาฝายปกครองก็มิอาจใชเอกสิทธ์ิ 
ในการยกเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจ  แตจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรอืเหตผุล
เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพสนองตอความตองการของประชาชน 
โดยสวนรวม และหากคูสัญญาฝายเอกชนเสียหาย ฝายปกครองตองชดใชคาเสียหายดวย  

 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (องคการบริหารสวนจังหวัด) ไดตกลงใหผูฟองคดีเปนผูจัดการ
บริหารและดําเนินกิจการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราว โดยไดจัดทําบันทึกขอตกลงการจัดการ
บริหารและดําเนินกิจการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดี 
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือที่ สต ๕๑๐๐๑/๑๑๐๙ ลงวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ขอยกเลิกขอตกลงการบริหารจัดการทาเทียบเรือและใหผูฟองคดี 
สงมอบทาเรือคืนใหแกผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการแจงยกเลิกการบริหารทาเทียบเรือ 
ไมชอบดวยกฎหมาย ไมเปนไปตามเงื่อนไขของบันทึกขอตกลงฯ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งยกเลิกคําสั่งหรือหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่แจงยกเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือ  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามบันทึกขอตกลงฯ ขอ ๑.๓ (ก) กําหนด
เง่ือนไขที่แสดงใหเห็นถึงสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะบอกเลิกขอตกลงไดฝายเดียวและเปนผล
ใหขอตกลงสิ้นสุดลงโดยมิไดกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในการแจงเลิกขอตกลงไว  โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อาจแจงยกเลิกขอตกลงเมื่อใดก็ได และคูสัญญาฝายเอกชนจะฟองเรียกคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
และโดยที่บันทึกขอตกลงฯ เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานทางปกครองตกลง
มอบหมายใหผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะเกี่ยวกับการใหบริการทาเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือการคมนาคมและการทองเที่ยว บันทึกขอตกลงฯ จึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังน้ัน ขอ ๑.๓ (ก) จึงเปนกรณีที่คูสัญญาไดรับรองถึงการใหเอกสิทธิ์แกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่จะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยที่คูสัญญาฝายเอกชนมิไดประพฤติผิดสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ก็มิอาจใชเอกสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจ แตตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๖๖ 

หรือปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหากคูสัญญาฝายเอกชนไดรับ 
ความเสียหายจะตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญาดวย  

สําหรับเหตุผลในการแจงบอกเลิกการบริหารทาเทียบเรือน้ัน เม่ือมิไดระบุวา 
ผูฟองคดีไดกระทําผิดเงื่อนไขของบันทึกขอตกลงที่จะถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิบอกเลิก 
ขอตกลงไดตามขอ ๕.๓ ขอ ๕.๔ ดังที่ผูฟองคดีกลาวอาง จึงถือวาเปนการแจงเลิกตามขอ ๑.๓ (ก) 
ที่คูสัญญาฝายปกครองใชเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาไดฝายเดียว โดยที่คูสัญญาฝายเอกชนมิได
ประพฤติผิดสัญญา อันเปนอํานาจที่สืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ
ของบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนหลักกฎหมายปกครองทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงเลิกการบริหารทาเทียบเรือ โดยใหเหตุผลวาคาตอบแทนที่ผูฟองคดี
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรมธนารักษมีอัตราต่ํามากและไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับรายไดที่แทจริง 
มีปญหาการบริหารจัดการที่ไมเปนธรรมกับผูประกอบการเดินเรือและการทองเที่ยวรายอ่ืนๆ 
ตลอดจนไมมีการบริหารจัดการดานตางๆ ที่ดีและเหมาะสม จึงเปนเหตุผลในการบอกเลิกขอตกลง 
ที่เปนไปเพ่ือการปรับปรุงบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชนสาธารณะ 
จึงเปนเหตุผลเพียงพอที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใชเอกสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไดฝายเดียวตามบันทึก
ขอตกลงฯ ขอ ๑.๓ (ก) การแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือชั่วคราวจึงเปนไปโดยชอบ
ดวยขอตกลงแลว  

 แตเม่ือคูสัญญาฝายปกครองใชเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝายปกครอง 
ก็จําตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายเอกชน เพราะคูสัญญา
ฝายเอกชนมิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา ประกอบกับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๓๙๑ ไดบัญญัติถึงผลการยกเลิกสัญญาวา คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายกลับคืน 
สูฐานะเดิม ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดคืนซึ่งอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนแกการบริหารจัดการ 
ที่ไดจัดหามา แตเม่ือผูฟองคดีมิไดบรรยายฟองเก่ียวกับวัสดุครุภัณฑที่จําเปนแกการบรหิารจัดการ
วามีรายการใดบางหรือเปนจํานวนเทาใด และมิไดมีคําขอใหศาลชดใชคาเสียหาย ศาลจึงมิอาจ
กําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีได สวนคาใชจายในการปรับปรุงตอเติมอาคาร และรายได 
จากการจําหนายอาหาร รานคา เปนการกระทําที่ไมมีสิทธิโดยชอบตามบันทึกขอตกลงฯ  
และเปนการเสี่ยงภัยเพ่ือผลประโยชนของผูฟองคดีเอง จึงไมมีสิทธิไดรับคาเสียหายสวนนี้   

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๒/๒๕๕๒) 
 
 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๖๗  

คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน 
 

การออก น.ส. ๓ ก. ถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ
ในการออกคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหากไมถูกตองเหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
ก็อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไดโดยเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจออกคําสั่งน้ัน  ดังน้ัน  
เมื่อผูมีอํานาจตามกฎหมายเดิมไมใชอํานาจเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูมีอํานาจตามกฎหมายฉบับที่แกไขใหมยอมมีอํานาจที่จะเพิกถอนได 
และเมื่อที่ดินที่นํามาออก  น.ส. ๓ ก. ไมใชที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่นํามาขอออกจริง 
ทั้งเปนที่ดินที่ไมสามารถออก น.ส. ๓ ก. ไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนการออก 
น.ส. ๓ ก. โดยไมชอบดวยกฎหมาย  นอกจากนั้น การดําเนินการหรือการสอบสวน
พิจารณาการออก น.ส. ๓ ก.  ถือเปนข้ันตอนหรือกระบวนการเตรียมการเพื่อจัดให 
มีการออกคําสั่งทางปกครองที่จะตองกระทําโดยเจาหนาที่ที่มีความเปนกลาง เมื่อผูลงนาม
อนุมัติและออก น.ส. ๓ ก.  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและผูมีอํานาจ
เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เปนเจาหนาที่คนเดียวกันเพียงแตทําหนาที่ในฐานะที่ตางกัน จึงเปน
การพิจารณาทางปกครองโดยเจาหนาที่ที่มีสภาพรายแรงตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

                ผูฟองคดีฟองวา เปนเจาของที่ดิน ๒ แปลงตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๖๒ และเลขที่ ๘๖๓ 
ซ่ึงทางราชการออกใหเม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ แตตอมาผูถูกฟองคดี (อธิบดีกรมที่ดิน)  
มีคําสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ เม่ือผูฟองคดี
อุทธรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๘๖๒ และเลขที่ ๘๖๓ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจ 
ตามกฎหมายที่จะเพิกถอนได เน่ืองจากผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูมีอํานาจในขณะนั้นไดมีคําสั่ง
ไมเพิกถอน จึงถือวาเปนคําสั่งที่ยุติและถึงที่สุด จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน 
คําสั่งกรมที่ดินที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกลาว  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีโดยรองอธิบดีซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๖๒ และเลขที่ ๘๖๓ เม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๔๗ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใชบังคับ ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจตามมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง แหงประมวล



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๖๘ 

กฎหมายที่ดินดังกลาว และการออก น.ส. ๓ ก. ถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่
ของรัฐในการออกคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงหากไมถูกตองเหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมายอาจ
ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไดโดยเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจออกคําสั่งน้ัน เวนแตมีกฎหมายบัญญัติ 
ผูมีอํานาจไวเปนการเฉพาะ แตเม่ือผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผู มีอํานาจตามมาตรา ๖๑  
วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ เห็นควร
ไมใชอํานาจและไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะวาการไมใชอํานาจนั้นใหถือเปนที่สุด  
ดังน้ัน เม่ือพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหเปนอํานาจของ 
ผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงยอมมีอํานาจนําเรื่องเดิมที่ผูวาราชการจังหวัดไมขอใชอํานาจ 
สั่งเพิกถอน และผูถูกฟองคดีเห็นวายังไมถูกตองเหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมายกลับมา
พิจารณาใหมและมีคําสั่งเพิกถอนหรือแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได และเม่ือคําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ซ่ึงประกอบดวยเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เปนประธาน นายอําเภอหรือผูแทนเปนกรรมการ ตัวแทนคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
หรือผูแทนเปนกรรมการ หัวหนาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมเปนกรรมการ และนักวิชาการที่ดิน 
สํานักงานที่ดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และเม่ือที่ดินพิพาทตั้งอยูในเขตอุทยาน 
แหงชาติหาดเจาไหม หัวหนาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จึงถือเปนกรรมการที่เปนผูแทน 
ของกรมปาไมดวย ตามขอ ๑ (๑) (ข) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหโอกาสคัดคานและการพิจารณา
เพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย 
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย และในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน 
ก็ไดแจงเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายของ น.ส.๓ ก. ใหผูฟองคดีทราบและเปดโอกาส 
ใหคัดคาน  พรอมแสดงพยานหลักฐานที่สนับสนุนคําคัดคานตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง  
แหงประมวลกฎหมายที่ดินแลว แตผูฟองคดีสมัครใจไมใชสิทธิในลักษณะดังกลาว จึงไมอาจอางไดวา 
คณะกรรมการสอบสวนไมใหโอกาสโตแยง  นอกจากนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน 
ก็มีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เขารวม
ประชุมไมมีผูใดถูกคัดคานหรือมีเหตุคัดคานกรรมการตามกฎหมาย จึงเปนการประชุมที่ครบ
องคประชุมตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓  ๖๙  

ดังนั้น กระบวนการสอบสวนซึ่งเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออกคําสั่ง 
เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย  

เม่ือขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. สอดคลองกับ 
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ผูถูกฟองคดีตั้งขึ้นตามคําสั่งลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๐ และคณะกรรมการสอบสวนที่ผูถูกฟองคดีตั้งขึ้นอีกชุดหนึ่งตามคําสั่งลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ วาที่ดินที่นํามาออก น.ส. ๓ ก. ใหผูฟองคดีไมใชที่ดินตามหลักฐาน 
ส.ค. ๑ ที่นํามาขอออกจริง แตเปนการนําเอาที่ดิน ส.ค. ๑ ซ่ึงเปนที่ดินแปลงอ่ืนมายื่นเปนหลักฐาน
เพ่ือออก น.ส. ๓ ก. ทับที่ดินชายทะเลในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมซึ่งมีสภาพเปนดินทราย 
ไมสามารถทําประโยชนไดและไมมีการทําประโยชนตอเน่ืองในที่ดินมากอน จึงไมสามารถออก 
น.ส. ๓ ก. ไดตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบ
ขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) กับขอ ๕ และขอ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) การออก น.ส. ๓ ก. ใหแกผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย และเปนหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่จะตองเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน  นอกจากนี้  
การดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนที่จังหวัดตั้งขึ้น เปนขั้นตอนหรือกระบวนการเตรียม
การหรือการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. 
ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน แกไขเพ่ิมเติมฯ (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ถือเปนการพิจารณาทางปกครอง และคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดที่สั่งโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนและผูวาราชการ
จังหวัดจะตองไมเปนผูที่มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาหรือการออกคําสั่งทางปกครอง
ไมเปนกลางและไมชอบตามพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือการขอออก น.ส. ๓ ก. ใหแกผูฟองคดี
ลงนามอนุมัติและออกโดยนาย ฉ. ซ่ึงดํารงตําแหนงนายอําเภอ และคณะกรรมการสอบสวน 
ขอเท็จจริงมีนาย ฉ. ซ่ึงไดเลื่อนระดับเปนปลัดจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวมีมติตามความเห็นของนาย ฉ. มาเปนเหตุผลเสนอใหผูวาราชการจังหวัดสั่งไมเพิกถอน 
น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี โดยไมไดมีการสอบสวนพยานบุคคลหรือพยานเอกสารและนําพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของมาแสดง  นอกจากนั้น นาย ฉ. ซ่ึงเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดไดเปน 
ผูพิจารณามีคําสั่งไมใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไข น.ส. ๓ ก. จึงยอมเห็นไดอยางชัดเจนวา 
เปนการสอบสวนและเสนอความเห็นที่ขาดความเปนกลาง ไมนาเชื่อถือ เปนการพิจารณา 
โดยเจาหนาที่ที่มีสวนไดเสีย และไดเสนอความเห็นในลักษณะปกปองการกระทําของตนในอดีต 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๓ 
 

๗๐ 

อันเปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี 
จึงชอบดวยกฎหมาย 
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๒) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

  การออกประกาศกําหนดบริเวณจุดผอนผันใหตั้งแผงลอยทําการคาขาย
บริเวณทางเทาสาธารณะ เปนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชน 
กับผูรับอนุญาต และคําสั่งยกเลิกสิทธิในอันที่จะทําการคาในบริเวณจุดผอนผัน เปนคําสั่ง
ทางปกครองที่มีผลเปนการเพิกถอนสิทธิตามประกาศ การจะเพิกถอนสิทธิจึงตองเปน
ไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย
อันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 

  เดิมผูฟองคดีทั้งสี่รายไดรับอนุญาตจากสํานักงานเขตใหเปนผูมีสิทธิทําการคาขาย
หรือจําหนายในที่สาธารณะ (ผูคาแผงลอย) บริเวณจุดผอนผันตามประกาศสํานักงานเขต ลงวันที่ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗  ตอมา ผูอํานวยการเขต (ผูถูกฟองคดี) ออกคําสั่งที่ ๔๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ยกเลิกสิทธิทําการคาบริเวณทางเทาในจุดผอนผันดังกลาว เน่ืองจาก 
จะมีการกอสรางคอนโดมิเนียมของบริษัท ร. จํากัด ซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
และจําเปนตองใชพ้ืนที่บริเวณจุดผอนผันเปนทางเขาออกอาคาร ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งยกเลิก
สิทธิทําการคาบริเวณทางเทาพิพาทไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไดทําการคาขายในบริเวณนี้ 
มานานหลายปและคอนโดมิเนียมก็มีทางเขาออกอื่นอยูแลว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งและใหสามารถทําการคาขายไดตอไป 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ประกาศสํานักงานเขต เร่ือง กําหนดบริเวณ 
จุดผอนผัน ใหผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตใหตั้งแผงลอยทําการคาขายบริเวณทางเทาในจุดผอนผัน 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เปนคําสั่งทางปกครอง และการออกคําสั่งสํานักงานเขตที่ ๔๗/๒๕๔๘ 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ยกเลิกสิทธิของผูฟองคดีตามใบอนุญาต เปนการใชอํานาจ 
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ตามกฎหมายเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เพ่ือการอนามัย 
สิ่งแวดลอม และควบคุมดูแลที่สาธารณะ เม่ือคําสั่งดังกลาวมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
ของผูฟองคดีทําใหไมสามารถคาขายในที่พิพาทไดตอไป จึงเปนคําสั่งทางปกครองและมีผล 
เปนการเพิกถอนสิทธิของผูฟองคดีตามประกาศกําหนดจุดผอนผัน ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 
ซ่ึงมีลักษณะเปนการใหประโยชนแกผูฟองคดี การจะเพิกถอนสิทธิดังกลาวตองเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือการประกาศกําหนดจุดผอนผันอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งแผงลอย
บนทางเทาพิพาทได เปนการเบียดเบียนบุคคลอื่นๆ ในอันที่จะใชทางเทาพิพาทไดโดยสะดวก  
ซ่ึงเหตุที่ผูถูกฟองคดีประกาศใหเปนจุดผอนผันไดอาจเปนเพราะวาบริเวณทางเทาพิพาท 
ไมมีความจําเปนตองใชเปนทางเทาเขาออกสูถนนสาธารณะของประชาชนจํานวนมาก  
แตการประกาศจุดผอนผันก็ไมเปนการตัดสิทธิของบุคคลอื่นที่จะขอใชทางเทาพิพาทหากมี 
ความจําเปน เม่ือกรุงเทพมหานครไดอนุญาตใหบริษัท ร. จํากัด ตัดคันหินบริเวณทางเทาพิพาท
จํานวน ๑ ชองทาง เพ่ือใหผูที่พักอาศัยในที่ดินและคอนโดมิเนียมใชเปนทางเขาออก และบริษัท 
มีความจําเปนตองตัดคันหินทางเทาพิพาทตามที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนกรณี 
ที่ขอเท็จจริงและพฤติการณเกี่ยวกับการอนุญาตใหผูฟองคดีทําการคาบริเวณทางเทาพิพาท 
ในจุดผอนผันเปลี่ยนแปลงไป เปนเหตุใหไมสามารถจะผอนผันใหผูฟองคดีตั้งแผงลอยบริเวณ 
ทางเทาอีกตอไป ทั้งเปนกรณีที่คอนโดมิเนียมตองทําทางเขาออกเพิ่มอีกหนึ่งชองทาง 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทาลดระดับคันหินทางเทา
และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกอบกับทางเขาออกเดิมอยูใกลปายรถประจําทาง 
จึงอาจกอใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรของประชาชนทั่วไปที่ใชบริการรถประจําทาง 
และประชาชนที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมดวย และการประกาศจุดผอนผันในบริเวณดังกลาว
ยอมทําใหประชาชนทั่วไปที่มีจํานวนมากไมสามารถใชบริเวณทางเทาพิพาทไดโดยสะดวก  
หากไมเพิกถอนสิทธิทําการคาบริเวณดังกลาวยอมกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
จึงถือวามีเหตุอันสมควรที่จะตองเพิกถอนสิทธิของปจเจกชนเพื่อบริการประโยชนสาธารณะ  
คําสั่งยกเลิกสิทธิในการทําการคาบริเวณทางเทาพิพาทในจุดผอนผันจึงชอบดวยบทกฎหมาย  
และเม่ือผูถูกฟองคดีไดจัดหาที่ตั้งแผงลอยภายในบริเวณจุดผอนผันเดิมแลว แตถูกรองเรียน  
ทั้งไมมีอํานาจที่จะอนุญาตใหตั้งแผงลอยที่อ่ืนที่ไมใชจุดผอนผันได จึงถือวาไดมีการดําเนินการ 
แกไขความเดือดรอนใหแกผูฟองคดีตามสมควรแลว  
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อยางไรก็ดี เม่ือผูฟองคดีได รับอนุญาตใหทําการคาบริเวณทางเทาพิพาท  
จึงยอมเชื่อโดยสุจริตวาจะไดรับสิทธิในการคาขายบริเวณดังกลาวกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
การเพิกถอนสิทธิยอมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนและเสียหายจากการขาดรายได 
ที่ไมไดคาขายจนถึงกําหนดอายุใบอนุญาต ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๘/๒๕๕๒) 
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