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• การฟองเพิกถอนคําสั่งที่ใหพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนสวนตําบล
และขอใหชะลอการเลือกตั้งไวกอน1 

 
ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่

นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพของการเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ซ่ึงผูถูกฟองคดีไมเคยแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบและไมเคยตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตลอดจนไมเคยเรียกผูฟองคดีไปพบเพื่อสอบถามขอเท็จจริงแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล
ปกครอง ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว และขอใหศาลมีคําสั่งชะลอการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไวจนกวาจะมีคําพิพากษา  

ศาลปกครองสงูสุดพิจารณาแลวเห็นวา ในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทา
ทุกขชั่วคราวกอนการพิจารณา มีหลักเกณฑในการพิจารณาสองประการ กลาวคือ  

ประการที่หนึ่ง คําฟองตองมีมูลและมีเหตเุพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวธิีการคุมครองตามทีข่อมา
ใชได โดยตองใหเปนที่พอใจแกศาลวาผูถูกฟองคดีตั้งใจจะกระทําซํ้าหรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา
หรือการกระทาํที่ถูกฟองรองหรือผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอนตอไปเน่ืองจากการกระทําของผูถูกฟองคด ี 

ประการที่สอง ตองคํานงึถึงความรบัผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาที่ของรัฐ และ
ปญหาหรืออปุสรรคที่อาจเกดิขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ  
 

เม่ือศาลพิจารณาถึงคําขอที่ขอใหศาลมีคําสั่งชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ออกไปจนกวาจะมีคําพพิากษาแลวเห็นวา การทีผู่ถกูฟองคดี (นายอําเภอ) ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางลง เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในวันดังกลาวไดเพราะยังคงเปนผูมี
ลักษณะตองหามเนื่องจากเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรมอยูนั้น ถอืไดวาผูฟองคดี
เปนผูท่ีจะไดรับความเสยีหายตอไปจากการกระทําของผูถูกฟองคดี ประกอบกบัสภาองคการบรหิารสวนตําบล  
จะตองประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจาํนวนหมูบานละ 2 คน ซึ่งเลือกโดยราษฎรผูมีสิทธิ

                                                 
1 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 333/2546 ระหวาง นางแหมม อนนา ผูฟองคดี กับ นายอําเภอดานชาง ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดี
พิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

คดีปกครองเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 ประเภท 

คดีเก่ียวกับการสั่งใหพนจากตาํแหนง
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เลือกต้ังในหมูบาน แตเม่ือมีการเลือกตั้งแลวยอมตองถือวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุกคนเปน
ผูแทนของราษฎรทุกคนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยมไิดจํากัดความเปนผูแทนของราษฎรเพยีง
เฉพาะหมูบานหนึ่งหมูบานใด ดังนั้น การขาดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลเพียงหนึง่คน ยอมไม 
นาจะมีผลกระทบถึงขัน้ท่ีเปนปญหาหรอือปุสรรคตอการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรอืการปฏบิัติ
หนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดที่มีอยู คําฟองจึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนาํ
มาตรการหรือวิธีการชัว่คราวมาใชได ศาลปกครองจึงมีคําสั่งใหชะลอการเลอืกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลดังกลาวออกไปกอนจนกวาศาลจะมีคําพพิากษาหรอืคําสั่งในเรือ่งท่ีขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูฟองคด ี

 

• การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกและการประชุมสมัยวิสามัญกรณีเรงดวน2 
 

ภายหลังจากอําเภอไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนการทั่วไป
และมีผูไดรับการเลือกตั้งท้ังหมด 24 คน แลว นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที ่2) ไดประกาศใหมีการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตาํบลคร้ังแรก เพือ่เลอืกประธาน รองประธาน และเลขานุการของสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในวันประชุมนายอาํเภอไมไดเขารวม มีเพียงปลัดอําเภอเปนผูมาเปด-ปดการประชุม รวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนตาง ๆ ซ่ึงที่ประชุมไดทําการลงมติเลอืกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภา ฯ พรอมทั้งไดนํา
เร่ืองเสนอนายอําเภอเพื่อมีคาํสั่งแตงตั้งในวันเดียวกัน หลังจากน้ันประธานสภา ฯ ไดขออนุมัตินายอําเภอเปด
ประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจาํปขึ้นเพื่อเลอืกคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในวัน
เดียวกันนั้น ซึ่งนายอําเภอก็ไดอนุมัติ ผูฟองคดีซึ่งเปนสมาชิกสภา ฯ ไดรับหนงัสือเชิญประชมุเวลา 15.50 
นาฬิกา โดยปรากฏในหนงัสืออางวามีเหตุรีบดวน แตผูฟองคดีเหน็วา การประชุมสภา ฯ ครั้งแรกดังกลาว
เปนการประชุมที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะปลัดอาํเภอไมมีอาํนาจกระทําการตามขางตน สวนการประชุม
สมัยวิสามัญ ฯ นั้นก็เปนการดําเนินการโดยมิชอบดวยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 ผูฟองคดีจึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา การประชุมสภา ฯ ครั้งแรกดังกลาวไดจัดใหขึน้ภายใน 45 วัน 
นับแตวันเลอืกตั้งสมาชิกสภา ฯ (23 มิถุนายน 2544) ตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แตเนื่องจากขณะนั้นยังไมมีประธานสภา ฯ นายอําเภอจงึ
ตองเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดปดการประชุม ตามมาตรา 54 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
แมนายอําเภอไดมอบหมายใหปลัดอาํเภอทําหนาที่แทนก็เปนการปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ท้ังนี้ ตาม

                                                 
2 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1435/2546 ระหวาง นายธีรพงษ สาคร ผูฟองคดี กับ สภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไฮ ที่ 1 นายอําเภออาํเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทาง
ปกครองหรอืเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย     
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มาตรา 38 (10) แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 การจัดประชมุสภา ฯ ครั้ง
แรกดังกลาวจงึเปนการประชุมท่ีชอบดวยกฎหมายแลว 

อยางไรก็ดี ในสวนของการประชุมสมัยวิสามัญ ฯ น้ัน ถอืวาเปนกรณีประธานสภา ฯ ไดดําเนินการ
ประชุมโดยไมไดดําเนินการตามรูปแบบและระยะเวลาในการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญตามที่กําหนดไวใน
ขอ 16 ของขอบังคบักระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538  อัน
เปนสาระสําคัญที่ตองปฏิบตัิตามโดยเครงครัด กลาวคือ ประธานสภา ฯ มิไดมีหนังสือแจงใหสมาชิกสภา ฯ 
ทราบลวงหนา รวมทั้งไมไดปดประกาศกําหนดวันเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญลวงหนาอยางนอย 3 วัน  
แมเปนกรณีเรงดวนที่จะตองเลือกคณะกรรมการบริหาร ฯ ก็ตาม ประธานสภา ฯ ก็ตองแจงและปดประกาศ
ลวงหนากอนกําหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง การที่ผูถูกฟองคดีอางวา  
การเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญเปนการบอกนัดในที่ประชุมไมจําเปนตองทําเปนหนังสือนั้น  ตามขอ 17 
วรรคหน่ึง ของขอบังคบัดังกลาวกําหนดวา การบอกนัดในทีป่ระชุมจะกระทาํไดตอเม่ืออยูในสมัยประชุมเทานั้น 
ไมวาจะเปนสมัยประชุมสามัญหรือวิสามญั แตจากขอเท็จจริงเปนการกําหนดวันเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ในการประชุมสภา ฯ คร้ังแรก จึงไมอยูในสมัยประชุมและไมสามารถบอกนัดในทีป่ระชุมได ดังนั้น การประชมุ
ดังกลาวจึงเปนการกระทําที่ไมชอบและไมมีผลตามกฎหมาย เม่ือท่ีประชุมมีมตเิลือกคณะกรรมการบริหาร ฯ 
ในสมัยประชุมวิสามัญดังกลาว จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ฯ 
ของนายอําเภอที่แตงตั้งตามมติดังกลาว 

ดังนั้น การเลอืกประธานสภา ฯ ในกรณีนีจ้ึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย แตในสวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร ฯ นั้นถือเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองจึงพพิากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว   
 

• การฟองวาผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยลาชาเกินสมควร3 
 

การที่ผูฟองคดีท้ังเจ็ดซ่ึงเปนสมาชิกสภาเทศบาลไดมีหนังสือรองเรยีนไปยังผูวาราชการจังหวัด 
(ผูถูกฟองคดี) วา  ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 5 ราย มีสวนไดเสียในสัญญาการซ้ือการจางกบั
เทศบาลทําใหเทศบาลไดรับความเสียหาย ผูฟองคดจีึงขอใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ลงโทษผูกระทาํความผิด ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงขึ้นทําการสอบสวน
และผลการตรวจสอบปรากฏวา การรองเรียนมีมูลความจริงและควรสงเรื่องดังกลาวใหกลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นทีป่ฏิบัติหนาที่ในระดบัจังหวัดดําเนินการตอไป ผูวาราชการจังหวัดจึงไดสั่งการใหหัวหนากลุมสงเสริม ฯ 

                                                 
3 คําพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขแดงที่ 35/2546 ระหวาง นายโสภณ วีระเศรษฐกุล ที่ 1 กับพวก รวม 7 ราย ผู
ฟองคดี กับ ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ผูถูกฟองคดี เร่ือง ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัตหิรือ
ปฏิบตัิหนาที่ลาชาเกินสมควร    
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ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบโดยเร็ว หัวหนากลุมสงเสริม ฯ พจิารณาแลวไดเสนอความเห็นตอ
ผูวาราชการจังหวัด เพือ่สั่งการใหผูกระทาํความผิดพนจากตําแหนงและเสนอใหนําเรื่องหารือตออยัการจังหวัด 
ผูวาราชการจังหวัดจึงสงเร่ืองดังกลาวไปยังอัยการจังหวัด แตผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวไดใชระยะเวลา
พอสมควรแลวจึงไดทําหนังสือติดตามผลรวม 3 ฉบับ แตก็ไมไดรับแจงผลการดําเนินการใด ๆ ผูฟองคดี 
จึงยื่นฟองคดตีอศาลปกครอง  

ศาลปกครองพจิารณาแลวเหน็วา นับแตวนัท่ีผูวาราชการจังหวัดไดรับหนังสือจากผูฟองคดีครั้งแรก
จนถึงเม่ือหัวหนากลุมสงเสริม ฯ เสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
โดยที่ผูวาราชการจังหวัดไดมีการดําเนินการสอบสวนตามลําดับจนไดขอเท็จจริงครบถวน คงเหลือแตการ
วินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดเทานั้น ซึ่งจะเห็นไดวาผูวาราชการจังหวัดมิไดละเลยในการปฏิบัติหนาที่
ในการสอบสวนและวินิจฉยักรณีดังกลาว แตเนือ่งจากในเวลาตอมา  ผูวาราชการจังหวัดไดสงเร่ืองดังกลาว
ตออัยการจังหวัดเพือ่ขอหารือ ซ่ึงศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา แมจะเปนการทําเพือ่ความรอบคอบแตก็
มิใชขั้นตอนทีก่ฎหมายกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตองดําเนินการกอนจึงจะวินิจฉัยเร่ืองได อยางไรก็ตาม
การดําเนินการดังกลาวยอมสามารถทําไดแตตองไมเปนเหตุใหการวินิจฉัยชี้ขาดของผูวาราชการจังหวัดลาชา
เกินสมควร ผูวาราชการจงัหวัดจึงไมอาจนํามาเปนขออางทีจ่ะไมวนิิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลได     

นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลที่ถูกรองเรียนนั้น
กําลังจะสิ้นสุดลง ซึ่งหากผูวาราชการจังหวัดมิไดวินิจฉัยโดยเร็วยอมกอใหเกิดผลกระทบตอเทศบาลอันเปน
การขัดตอเจตนารมณของกฎหมายที่ปองกันมิใหสมาชิกสภาเทศบาลหรือผูบริหารเทศบาลอาศัยโอกาสที่มี
อํานาจในการบริหารงานแสวงหาผลประโยชน และเม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
ผูใดสิ้นสุดลง เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือใน
กิจการที่กระทาํใหแกเทศบาลหรือทีเ่ทศบาลกระทํา ใหผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาเทศบาลสอบสวนและวินจิฉยัโดยเร็ว ก็เพือ่ปองกันมิใหเกิดความเสยีหายแกเทศบาลมากยิ่งขึ้น   
ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 ทว ิมาตรา 19 (6) มาตรา 19 วรรคสอง และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 ดวยเหตุน้ี จึงถือไดวาผูวาราชการจังหวัดไดปฏิบัติหนาที่ในการสอบสวนและมีคําวินิจฉัยการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูถกูรองเรียนดังกลาวลาชาเกนิสมควร 

อน่ึง แมศาลปกครองมีอํานาจพจิารณาขอพพิาทที่เกี่ยวกับการที่พนักงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แตการที่ผูฟองคดีขอใหศาลปกครองมีคาํพพิากษาหรอืคําสั่งเพือ่ให
ผูวาราชการจงัหวัดสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสอบสวนและดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิดนั้น เปนคาํขอทีศ่าลปกครองไมอาจกาํหนดคําบังคับได ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญตัิฉบบัเดียวกนั 
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• กรณีสั่งใหพนจากตําแหนงเนื่องจากเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต4 
 
เดิมผูฟองคดีทั้งสองดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตตอมาไดถูกตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนกรณีทุจริตและปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ผูฟองคดีทั้งสองจึงไดยื่นหนังสือลาออก
จากการเปนสมาชิกภาพดังกลาวกอนที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้น ตอมาผูฟองคดีทั้งสองไดสมัคร
และไดร ับการเล ือกตั ้ง เป นสมาชิกสภาองค การบร ิหารส วนตําบลอีกครั ้ง แตปรากฏวาประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดมีหนังสือขอใหนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) วินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีท้ังสองจะสิ้นสุดลงหรือไมจากการที่เคยถูก 
ตั้งกรรมการสอบสวนตามขางตน ซึ่งผูถูกฟองคดีไดวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของผูฟองคดีไดสิ้นสุดลงแลว 
เนื่องจากผลการสอบสวนปรากฏวามีมูลความจริง จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตและ
เปนผูมีลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย พรอมกับไดมีหนังสือแจงใหประธาน
กรรมการบริหารองคการสวนตําบลดังกลาวแจงความดําเนินคดีอาญากับผูฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงผูฟองคดีท้ังสอง
เห็นวาคําสั่งใหพนจากตําแหนงสมาชิกภาพดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติตามมาตรา 9 (10) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดกําหนดลักษณะตองหามของการเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เนื่องจากเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม ซึ่งลักษณะตองหามใน
กรณีเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตนั้น ไมจําเปนตองถึงขนาดที่จะตองมีพยานหลักฐานหรือขนาดรับฟงได
จนถึงขั้นมีคําพิพากษาลงโทษในคดีอาญา หากมีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะเชื่อถือไดวาบุคคลน้ันมีพฤติกรรม
ในทางทุจริตก็เปนเหตุแหงการเพิกถอนสมาชิกภาพดังกลาวแลว กรณีจึงไมจําเปนตองรอใหมีผล 
คําพิพากษาลงโทษนั้นกอนวาเปนผูกระทําการโดยทุจริต ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจวินิจฉัยใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงดังกลาวได 

นอกจากนี้ การที่ผูถูกฟองคดีไดมีการตั้งกรรมการและมีการสอบสวน อีกทั้งไดเปดโอกาสให 
ผูฟองคดีไดชี้แจงขอเท็จจริงตามที่ถูกกลาวหาแลว จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีไดทําการสอบสวนตามมาตรา 
47 ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แลว แมจะเปน
การสอบสวนตั้งแตครั้งแรก โดยมิไดทําการสอบสวนใหมอีกคร้ังหลังจากที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับการเลือกตั้ง
ครั้งใหมก็ตาม เนื่องจากการสอบสวนดังกลาวเปนประเด็นการสอบสวนเดียวกัน มีขอเท็จจริงและเหตุการณ
อยางเดียวกัน เพียงแตกอนท่ีจะไดมีการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามการสอบสวนในครั้งแรก ผูฟองคดี 
ทั้งสองไดลาออกจากการเปนสมาชิกภาพดังกลาวเสียกอน จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีไดสอบสวนแลวไม
จําเปนตองมีการสอบสวนใหมอีก อีกทั้งตามบทบัญญัติในมาตรา 47 ตรี วรรคสอง ซึ่งกําหนดใหในกรณีที่มี

                                                 
4 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1336/2545 ระหวาง นายรังสรรค หนูชัยแกว ที่ 1 นายยงยุทธ เรือง
ฤทธิ์ ที่ 2 ผูฟองคดี กับ นายอาํเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูถูกฟองคดี เรื่อง เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง  
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เหตุสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ให
นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วนั้น บทบัญญัติดังกลาวก็เปนการมุงคุมครองคูกรณีที่ถูกรองเรียน
กลาวหาไมนอยไปกวาหลักเกณฑตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กําหนดใหในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใด ซึ่งอาจกระทบสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่
ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ีวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของผูฟองคดีทั้งสองสิ้นสุดลงดังกลาว จึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว  

 

• อํานาจหนาที่ของนายอําเภอกรณีมีคําสั่งใหสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากมีพฤติกรรมทุจริต5 
 

การที่คณะกรรมการหมูบานไดประชุมและมีมติใหผูฟองคดีในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไดรับสิทธใินการขุดสระน้ําโดยไมตองจับสลาก ในขณะที่ราษฎรคนอื่นในหมูบานตองจับสลาก 
ตอมาคณะกรรมการหมูบานไดรองเรียนตอนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 2) วา ผูฟองคดีแอบอางชือ่ผูวา
ราชการจังหวดัทําใหไดรับสทิธิดังกลาวโดยไมตองจับสลาก นายอําเภอไดทําการสอบสวนและมีคําสั่งวินิจฉัย
ใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลง โดยอางวา  ผูฟองคดีมีลักษณะตองหามในการเปนสมาชิกสภา ฯ โดยมี
พฤติกรรมทจุริตตามขอรองเรียน ผูฟองคดีเห็นวา การที่นายอําเภอใชอํานาจวินิจฉัยในเร่ืองดงักลาวนั้นไม
ชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดตีอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตาํบลใหเปนไปตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 เม่ือนายอําเภอไดสอบสวนกรณีดังกลาวโดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมตามที่รองเรียนจรงิ ซ่ึงเปนพฤติกรรมในทางทุจรติอันเปน
ลักษณะตองหามและเปนเหตุสิ้นสุดสมาชกิภาพของสมาชิกสภา ฯ ตามมาตรา 9  (10) และ มาตรา 47 ทวิ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญติัดังกลาว นายอําเภอจึงอาศยัอาจตาม มาตรา 47 ตร ีวรรคสอง แหงพระราชบัญญตัิ
ดังกลาว วินิจฉัยใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาฯสิ้นสดุลงตาม มาตรา 47 ตรี วรรคหนึ่ง (5) ประกอบกบั
มาตรา 47ทว ิ (2) และมาตรา 9(10) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เปนการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมายแลว 
ดังน้ัน คําสั่งของนายอําเภอซึ่งวินจิฉัยใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลงดังกลาว จึงเปนคาํสั่งที่ชอบดวย
กฎหมาย 
 

                                                 
5 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.42/2546 ระหวาง นายสมจันทร พืชสิง ที่ 1 นายเปลี่ยน บรรณศรี ที่ 2    
ผูฟองคดี กับ นายอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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• คําสั่งใหพนจากสมาชิกภาพสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเน่ืองจากเคยถูกผูวาราชการ
จังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงผูใหญบานยังไมพนหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง6 
 

ผูฟองคดีไดรับเลอืกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนสูง แตเนือ่งจากผูฟองคดี
เคยถูกผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2539 ใหพนจากตําแหนงผูใหญบานซึ่งยังไมพน
ระยะเวลาหาปนับถึงวันสมคัรรับเลอืกตั้งในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2543 นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําสัง่
เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2544 วาผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล อันเปนเหตุใหตองพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากการวินิจฉัยวาผูฟองคดีขาดคุณสมบัติ
นั้นเปนอํานาจของศาล มิใชอํานาจของผูถูกฟองคดีและกรณีของผูฟองคดีนี้ไดเคยมีผูรองคัดคานเพือ่ขอให
ศาลมีคําสั่งวาผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งโดยมิชอบ ซ่ึงศาลไดมีคําสั่งยกคํารองและคดีถึงที่สุดแลว เนื่องจากผูรอง
มิไดรองคัดคานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี คําสั่งของผูวาราชการจังหวดัดังกลาวเปน
คําสั่งใหออกจากตําแหนงกอนทีจ่ะมีการเพิ่มเติมมาตรา 47 ทวิ แหงพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตาํบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 จึงไมมีผลยอนหลังเปนโทษแกผูฟองคดี อีกทั้งการที่ผูวาราชการ
จังหวัดสั่งใหผูฟองคดีออกจากตาํแหนงผูใหญบาน ก็มิใชกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนง
ผูใหญบานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 อันจะทําใหผูฟองคดี ไม
มีสิทธิสมัครรบัเลอืกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

 
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การที่มาตรา 47 ทวิ (4) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล ฯ ระบุถึงคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพียงวา “ไมเคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจํา
ตําบล เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง” ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
บทบัญญัติดังกลาวไมไดระบุชัดเจนวาเปนการถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงในกรณีใด และ
ตามกฎหมายใด ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณหรือความมุงหมายของบทบัญญัติของกฎหมายแลว จะเห็น
ไดวามุงใชเฉพาะกรณีที่ผูใหญบานประพฤติตนไมเหมาะสม ไมเอาใจใสบําบัดทุกขบํารุงสุขหรือไมดูแล
ราษฎรตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457  ดังน้ัน มาตรา 47 ทวิ (4) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฯ จึงยอมใชบังคับกับการที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่ง
ใหบุคคลใดออกจากตําแหนงผูใหญบานในกรณีที่ผูใหญบานถูกราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวากึ่ง

                                                 
6 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุ คดีหมายเลขแดงที่ อ.19/2546 ระหวาง นายสรุเชษฐ ขันทะหงษ ผูฟองคดี กับ นายอําเภอ
บานดุง ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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หน่ึงไดออกเสียงใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 14 (6) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ฯ ดวย
เชนกัน 

เม่ือปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบานนับแต
วันท่ี 26 กันยายน 2539 แลว ตอมาผูฟองคดีไดมาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในวันที่ 2 พ.ค. 2543 จึงถือไดวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีเคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจาก
ตําแหนงผูใหญบานยังไมพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหผูฟองคดีขาด
คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งและทําใหสิ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 
47 (4) และมาตรา 47 ตรี (5) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฯ  ดังนั้น  
คําวินิจฉัยของนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ท่ีวินิจฉัยวา ผูฟองคดีขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 47 ทวิ (4) จึงตองพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโพนสูง เปนคําวินิจฉัยที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
 

• กรณีสั่งใหพนจากตําแหนงเนื่องจากเปนผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด7  
 

ผู ฟองคดีเปนผู ไดรับการเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตตอมา
นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําวินิจฉัยใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของ 
ผู ฟองคดีสิ ้นสุดลง เนื ่องจากเปนผู มีความประพฤติเสื ่อมเสียกรณีถูกดําเนินคดีเกี ่ยวกับยาเสพติด  
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการที่ตนไดรับเลือกตั้งยอมแสดงวาสังคมยอมรับและไววางใจ กรณีจึงไมมีเหตุที่จะนํา
หลักศีลธรรมมาปรับใช และการที ่ถูกดําเนินคดีของผู ฟองคดีก็มิใชกรณีที ่กฎหมายกําหนดใหเปน 
ผูขาดคุณสมบัติแตอยางใด จึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของนายอําเภอ
ดังกลาว 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา ตามบทบัญญัติในมาตรา 9 (10) แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 นั้น ลักษณะตองหามเนื่องจากเปนผูมีพฤติกรรมในทาง
ทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม มีความหมายกวางกวาการเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก การที ่จะเปนผูมีพฤติกรรมเสื ่อมเสียทางศีลธรรมหรือไมขึ ้นอยู กับคานิยม วัฒนธรรม 
ประเพณีของสังคมและชุมชนในขณะนั้น โดยที่ในปจจุบัน (พ.ศ. 2545) ประเทศไทยกําลังมีปญหา
เกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติดและอยูในระหวางการรณรงคตอตานยาเสพติด ดังน้ัน การที่ผูฟองคดี
ถ ูกดําเน ินคด ีในความผิดเกี ่ยวก ับยาเสพติดให โทษถ ึง 2 ครั ้งในระยะเวลาห างก ันเพ ียงป เศษ  
อีกทั ้งยังมีรายงานบันทึกถอยคําของเจาหนาที ่ตํารวจวา ผู ฟองคดียังคงมีพฤติการณเกี ่ยวของกับ 

                                                 
7 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 981/2545 ระหวาง นายเรือง วังคีรี ผูฟองคดี กบั นายอําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย ผูถูกฟองคดี เรื่อง ขอใหเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง 
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ยาเสพติดอยู ดังนี้ แมผูฟองคดีจะไดรับการเลือกตั้งก็ไมเปนสิ่งท่ียืนยันวาผูฟองคดีเปนผูมีความประพฤติดี 
นอกจากนี้ ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนตําแหนงที่มีความสําคัญในการปกครอง
สวนทองถิ ่น จึงตองการบุคคลที ่มีความประพฤติดีมาดํารงตําแหนง ดังนั ้น การที ่ผู ถูกฟองคดีไดมี 
คําวินิจฉัยใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลงเนื่องจากเหตุผลดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

 

• การพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด8 
 

การที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดสงรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด จํานวน 1 ราย คอื ผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ใหนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) สอบสวนและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด นายอําเภอจึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผลการตรวจสอบขอเทจ็จริงโดยไดตรวจสอบขอมูลทางลับ ขอมูลจาก
สถานีตํารวจและบุคคลที่รูเห็นเปนพยาน ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ ฯ มีมตวิา ผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของกบั
ยาเสพติด ประกอบกบัมีขอเทจ็จริงวาผูฟองคดีใหทีพ่าํนักหรือชวยเหลือคนตางดาวที่ไมไดรับอนุญาตใหเขา
มาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย นายอําเภอเห็นวาผูฟองคดีทพีฤติการณในทางทุจรติหรอืเสือ่มเสียทาง
ศีลธรรม ไมเหมาะสมที่จะอยูในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกตอไป จึงมีคําสั่งใหสมาชกิ
ภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลง เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไม
ถูกตองเนื่องจากขอกลาวหาไมเปนความจริง จึงนําคดมีาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา การใชอํานาจวินิจฉัยในกรณีดังกลาวเปนการใชอํานาจตาม
มาตรา 47 ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
ซึ่งกําหนดไวดวยวา คําวินิจฉัยของนายอําเภอในกรณีนี้ใหเปนที่สดุ การกําหนดเชนน้ีหมายถึง กฎหมายไม
ประสงคใหมีการอุทธรณโตแยงคําวินิจฉัยของนายอําเภอโดยระบบการแกไขเยียวยาภายในฝายบริหารอีก 
กรณีนี้จึงไมตองดําเนินการแกไขความเดอืดรอนหรือเสยีหายเบ้ืองตนภายในฝายปกครองกอนท่ีจะนํามา
ฟองคดีตอศาลปกครองแตอยางใด 

สําหรับเร่ืองเหตุสิ้นสุดสมาชกิภาพของผูฟองคดีอันเนือ่งมาจากมีขอสงสัยวาผูฟองคดีมีพฤติการณ
ในทางทจุริตหรือเสือ่มเสียทางศีลธรรม ตามมาตรา 47 ตร ี (5) ประกอบกบัมาตรา 47 ทว ิ (2) และมาตรา 
9(10) นั้น เนื่องจากในขอกลาวหาทีว่า ผูฟองคดีใหที่พํานักหรือชวยเหลอืคนตางดาวที่ไมไดรับอนุญาตให
เขามาในราชอาณาจกัรตามกฎหมาย ศาลพจิารณาแลวเห็นวา ไมปรากฏขอเท็จจริงที่แสดงไดวา ถาผูฟองคดี
กระทําจริงแลวจะไดกระทําเพือ่หาผลประโยชนอันมิควรได อันจะถอืไดวาเปนการทุจริต อีกทัง้เม่ือคํานึงถึง
ความคิดเห็นของคนทั่วไป การกระทําตามขอกลาวหานี้ก็มิไดมีลักษณะเปนการเสื่อมเสียทางศลีธรรม ดังนั้น 

                                                 
8 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 123/2547 ระหวาง นายสุรพล จวงวิเศษ ผูฟองคดี กับ นายอําเภอธาตุ
พนม ผูถูกฟองคดี เร่ือง เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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ขอกลาวหาในเรื่องนี้ไมเปนเหตุท่ีนายอาํเภอจะนํามาอางในการออกคําสั่งดังกลาวได สวนขอกลาวหาที่วา 
ผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ศาลพิจารณาแลวเห็นวา แมจะถือเปนพฤติการณ
ในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียศีลธรรม แตกรณีจะตองปรากฏขอเท็จจริงเพียงพอที่จะสนับสนุนใหเห็นวามี
พฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นจริง การที่ผูถกูฟองคดีไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามทางปฏิบัติราชการ 
แตขอเท็จจริงตามที่กลาวอางเปนเพียงการใหถอยคําหรือคําใหการของพยานบุคคลเทานั้น ยังไมปรากฏ
พยานหลักฐานอื่นทีพ่อจะฟงไดวาผูฟองคดีมีพฤติการณดังกลาว ดังนั้น ขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีกลาวอางใน
ขอกลาวหานี้ จึงยังไมอาจนํามาเปนเหตุในการวินิจฉัยใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลงได ตามมาตรา 
47 ทว ิ (2) แหงพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวยเหตุน้ี คําสั่งของ
นายอําเภอที่ใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลงจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนเหตุใหถูกเพิกถอน 
 

• การเยียวยาภายในฝายปกครองกรณีการอุทธรณคําสั่งใหพนจากสมาชิกภาพ9 
 

ประธานสภาเทศบาล (ผูถกูฟองคดีท่ี 1) มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีซึ่งเปนสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบวา ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาประชุม ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตดังกลาวตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 
และผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดีที ่ 2) ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 ไดตั้งกรรมการสอบสวนแลวมีคําวินจิฉัยยืน
ไมอนุญาตใหลาประชุม จึงเปนเหตุใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสภาเทศบาล ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งไม
ชอบจึงนําคดมีาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา  แมผูฟองคดีจะเปนผูเสียหายในคําสั่งดังกลาวอันจะมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง แตเนื่องจากพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2498 ไมมีบทบัญญัติกําหนดขั้นตอนการ
อุทธรณภายในฝายปกครองไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดจีึงตองอทุธรณตอผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึง่เปนผูทําคําสั่ง  
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539    เม่ือผูฟองคดีเพิ่งยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีท่ี 2  หลังจากยื่นฟองคดน้ีีตอศาลแลว    
จึงถอืวาผูฟองคดีนี้มิไดแกไขเยยีวยาความเดือดรอนเสยีหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟอง
ตอศาล ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธฟิองคดีตอศาลปกครอง 
 

                                                 
9 คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 304/2545 ระหวาง นายประเสริฐ วองอรุณ ผูฟองคดี กับ ประธานสภา
เทศบาลนครสมุทรปราการ ที่ 1 ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง ขอใหเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดี
พนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
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• กรณีมีผูนําใบลาออกมายื่นแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด10 
 

ผูฟองคดีและผูรองสอดไดรบัเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตอมาไดมีบุคคล
นําเอกสารเกี่ยวกบัการลาออกมาใหสมาชกิสภา ฯ จํานวน 25 คน ซ่ึงรวมถึงผูรองสอดลงนามไว โดยบางฉบับ
เวนวันที่และชื่อผูลาออกไว บางฉบับวางเวนเฉพาะวันที่ ซึ่งตอมาก็ไดมีอีกบุคคลนําหนังสือขอลาออกที่ 
ผูรองสอดทั้ง 10 คนซึ่งไดลงลายมือชือ่ลวงหนามายื่นตอผูถูกฟองคดีท่ี 2 ซึง่เปนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ฯ คนที่ 2 (ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯที่ไปศึกษาดูงานตางประเทศ) โดยผูถกู
ฟองคดีที ่ 2 ไดแทงในหนังสือดังกลาววา “ทราบ อนญุาต ใหนําเรยีนผูวาราชการจังหวัดตอไป” ภายหลัง
ตอมาผูรองสอดทั้ง 10 คนไดเขาพบผูถกูฟองคดีที ่ 2 เพือ่ชีแ้จงวาหนังสือลาออกดังกลาวเปนการทําเอกสารไว
ลวงหนาโดยมิไดลงวันท่ีไวในเอกสารขณะจัดทํา อีกทั้งพวกตนไมมีเจตนาทีจ่ะลาออกจากการเปนสมาชิกสภา ฯ 
แตอยางใด และไมไดมอบอํานาจใหผูใดจัดทําหรือลง วัน เดือน ป รวมทั้งยื่นเอกสารนั้นตอประธานสภา ฯ 
หนังสือลาออกดังกลาวจึงเปนเท็จ ผูรองสอดที ่ 7 ในฐานะประธานสภา ฯ คนที ่ 1 จึงไดหารือเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวไปยังผูถูกฟองคดีที ่2 

ตอมาประธานสภา ฯ ไดเดินทางกลบัจากการฝกอบรมและไดรับแจงวามีเร่ืองสําคญัที่สภา ฯ ตอง
พจิารณาอนุมัติ จึงแจงใหสมาชิกสภา ฯ ทราบกําหนดนัดการประชมุ โดยการประชุมสภา ฯ ครั้งน้ีมีสมาชิก
เขารวมประชมุทั้งสิ้น 28 คนรวมผูรองสอดทั้ง 10 ดวย  แตผูฟองคดีท่ี 1 ถึง 6 เห็นวาการที่ประธานสภาฯ
เชิญผูรองสอดทั้ง 10 เขาประชุมและลงมติดวย ทั้งทีบุ่คคลทั้ง 10 ขาดจากสมาชิกภาพไปแลวยอมไมชอบ ผู
ฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดทีี่ 2 วินจิฉยัสั่งการในเร่ืองนี้ ซึ่งผลการพจิารณาเหน็วา การยื่น
หนังสือลาออกเชื่อวามีการทําไวลวงหนาแลวมีบคุคลมาเติมวันที่และนําไปยื่นตอผูถูกฟองคดี จึงถอืวาใบลา
ออกนั้นขาดเจตนาที่จะลาออกและไมมีผลทางกฎหมาย สมาชิกภาพของผูรองสอดทั้ง 10 จึงไมสิ้นสุดลง  
ผูถูกฟองคดีไมเห็นดวยจึงยื่นคัดคานคําวินิจฉัยดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที ่ 2 ยังคงยืนยันความเห็นเดิมจึงไม
จัดการเลือกตั้งเพื่อหาผูมาดํารงตําแหนงแทน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองวาการกระทาํของผูถูกฟองคดีที่ 2 
เปนการละเลยไมปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนหรือวธิีการอันเปนสาระสาํคัญ  

ศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมใหญพิเคราะหแลวเห็นวา  การยื่นหนังสือลาออกเปนการแสดง
เจตนาที่ตองมีผูรับการแสดงเจตนาจึงจะมผีลสมบูรณตามกฎหมาย แตเม่ือหนังสอืลาออกที่ผูรองสอดไดทํา
ไวนั้นเปนเพียงการเตรียมการลวงหนา หากประสงคจะลาออกกต็องมีการแสดงเจตนาโดยยื่นหนังสือลาออก
ตอประธานสภา ฯ ใหถูกตองอีกคร้ังหนึ่งจึงจะมีผลทางกฎหมาย  ซึ่งจากขอเท็จจริงผูฟองคดียังมิไดมีความ
ประสงคจะลาออกจากตําแหนง การท่ีบคุคลผูยึดถอืหนังสือที่ผูรองสอดไดลงลายมือชื่อไวลวงหนาทําการเตมิ

                                                 
10 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่  1194-1195/2546 (ประชุมใหญ) ระหวาง  นายวรพร อัศวเหม ที่ 1 
กับพวก ผูฟองคดี กับ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 กับพวก  ผูถูกฟองคดี  เรื่อง กรณีมีผูนํา
ใบลาออกมายื่นแทนสมาชสิภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
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วันที่ในหนังสือแลวนํามายื่น จึงเทากับเปนการตัดสินใจแทนโดยฝาฝนใจผูรองสอดอันเปนการกระทาํที่ไม
สามารถทําแทนไดโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น จึงตองถือวากรณีดังกลาวยังมิไดมีการยื่นหนังสือลาออกแต
อยางใด สมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภา ฯ ของผูรองสอดทั้ง 10 คนจึงยังไมสิน้สุดลง อีกทั้งยังมีสิทธิเขา
รวมประชุมสภา ฯ และมีสทิธอิอกเสียงลงมติในการประชุมได การกระทําของผูถกูฟองคดีท่ี 1 จึงมิใชการอัน
มิชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากน้ี เม่ือผูรองสอดทัง้ 10 คน ไมไดแสดงเจตนาลาออกโดยชอบดวยกฎหมายอันจะทําให
สมาชกิภาพสิน้ลง จึงไมมีตาํแหนงวางลง ผูถกูฟองคดีที่ 2 จึงไมมีหนาที่ตองจัดใหมีการเลอืกตั้งสมาชกิสภา ฯ 
แทนตําแหนงเดิม ดังนั้น จึงไมถือวาผูถูกฟองคดีที่ 2 ละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
แตอยางใด  
 

• คําสั่งใหพนจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้ง
ยังไมครบหกเดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง11 
 

นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําสั่งวาผูฟองคดีขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดวยเหตุที่วา ผูฟองคดีไดยายภูมิลําเนามาอยูที่ตําบลทองที่ที่ไดรับเลือกตั้งไดเพียง 2 
เดือนซึ่งยังไมครบหกเดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอให
เพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอและใหผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงไดตอไป  

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา นายอําเภอมีหนาที่ตามกฎหมายในการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น จึงมีอํานาจสั่งใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมแทนผูฟองคดีซึ่งขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตาํบลตามมาตรา 47 ตร ีวรรคสอง แหงพระราชบญัญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฯ 
เพราะมีชื่อในทะเบียนบานจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมครบหกเดือน และมีอํานาจเลือกเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลแทนผูฟองคด ีดวยเหตุน้ี การที่นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) สั่งหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแทนผูฟองคดีจงึเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายและมีอํานาจ
ที่จะดําเนินการได 
 

                                                 
11 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุ คดีหมายเลขแดงที่ อ.13/2546 ระหวาง นายเจริญศักดิ์ คาํแพง ผูฟองคดี กบั นายอําเภอ 
ขุขันธ ที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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• การดําเนินการวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี
ลาชาเกินสมควร12 
 

ผูฟองคดีทั้งสองเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกําแพงเพชรไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด  
(ผูถูกฟองคดี) ใหดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกสภาเทศบาลและ
เทศมนตรีรวม 5 คน มีสวนไดเสียในทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีทํากับเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  
เม่ือผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือของผูฟองคดีทั้งสองแลวไดดําเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
และหลังจากที่มีการทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ผูถูกฟองคดีก็
ยังมิไดมีคําวินิจฉัยในเร่ืองนี้แตอยางใดนับตั้งแตผูฟองคดีท้ังสองไดมีหนังสือลงวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ถึงผู
ถูกฟองคดี ผูฟองคดีท้ังสองไดติดตามสอบถามผลการวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีมาโดยตลอดแตก็ยังไมมี
ความคืบหนาแตอยางใด ผูฟองคดีท้ังสองจึงไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง  

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูฟองคดีมีความประสงคที่จะใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ในการวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลของนาย ก. 
กับพวกภายในกําหนดเวลาอันแนชัด การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ
วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพดังกลาวตามอํานาจหนาที่ภายในกําหนด 20 วันนับแตวันที่มีคําพิพากษา นั้น 
จึงไมเปนการพิพากษาเกินคําขอ แมวาผูฟองคดีจะมิไดมีคําขอในเร่ืองระยะเวลามาดวยก็ตาม เพราะศาล
ปกครองมีอํานาจที่จะกําหนดระยะเวลาใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรได 
 

• กรณีนายอําเภอละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่
ระบุไวทายหนังสืออนุญาต13 
 

ผูฟองคดีเปนผูประกอบธุรกิจใหเชาที่พักบริเวณทานํ้ารอบเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 
ไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจากนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่  1)  และ ปาไมอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 2) 
ละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการใหผูไดรับอนุญาตใหปลูกไมผลยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติปฏิบัติตาม

                                                 
12 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.46/2546 ระหวาง นายชัยวัฒน ศุภอรรถพานิช ที่ 1 กับพวกรวม 2 
คน ผูฟองคดี กับ ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร ผูถูกฟองคด ีเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัิลาชาเกินสมควร 
13 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2545 ระหวาง นายณรงค อภิชาตปุตตะ ที่ 1 กับพวกรวม 5 ราย ผูฟองคดี กับ 
นายอําเภอศรีสวัสดิ์ ที่ 1 กับพวก รวม 3 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบตัิในการดแูลปาสงวนแหงชาต ิ
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เงื่อนไขที่ระบุไวทายหนังสืออนุญาต จึงขอใหศาลปกครองสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 2 และท่ี 3 ตรวจสอบการปลูก
สวนปาตามหนังสืออนุญาต   

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การฟองคดีน้ันผูฟองคดีจะตองเปนผูที่สิทธิของตนถูก
กระทบโดยตรงจากการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ การที่นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) และปาไมอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ไดอนุญาตใหเอกชนทํา
การปลูกไมผลยืนตนในเขตปาสงวนนั้น ผูไดรับอนุญาตยอมมีสิทธิเขาไปทําประโยชนในปาสงวนตาม
เงื่อนไขท่ีไดรับอนุญาตไดโดยถูกตองตามกฎหมาย ถากระทําผิดเง่ือนไขก็อาจถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตหรือถูกปรับได ผูถูกฟองคดีที่ 1 และที่ 2 มีหนาที่ดําเนินการแทนรัฐในการบริหารราชการ
แผนดิน หากละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการหรือสั่งการตอผูรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ยอมตองเกิดความ
เสียหายตอการบริหารราชการแผนดิน รัฐจึงเปนผูเสียหายที่มีอํานาจดําเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัย
หรือเรียกรองใหชําระคาสินไหมทดแทนหรือดําเนินคดีอาญาแลวแตกรณี ผูฟองคดีในฐานะประชาชนที่อาศัย
อยูในบริเวณดังกลาวจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายในกรณีตามฟอง จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครอง  
 

• กรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและการอุทธรณคําสั่งยกคําขอวิธีการชั่วคราว14 
 

ผูฟองคดีท้ังสามซึ่งเคยเปนกรรมการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ไดถูกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตาํบลดวยกัน (ผูถูกฟองคดีที ่ 7) รองเรียนไปยังปลัดอําเภอ (ผูถูกฟองคดีท่ี 6) วาเปนผูทุจรติใน
การจัดซื้อพัสดุ ผูถูกฟองคดีที่ 6 จึงแตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเทจ็จริงซึ่งไดสรุปผลขอเทจ็จรงิวา ผูฟองคดี
ไดกระทําผิดตามที่รองเรยีนจริง อันถือไดวามีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสียศีลธรรม อันเปนเหตุใหผูถูกฟองคดี
ที่ 6 มีคําสั่งใหผูฟองคดีทัง้สามพนจากสมาชิกภาพ ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคณะกรรมการสอบสวนขอเทจ็จริง
รวมกับผูมีอํานาจหนาทีอ่ื่น ๆ ในการดําเนินการดังกลาวตอศาลปกครอง    

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา เนื่องจากกรรมการสอบสวนขอเท็จจรงิในกรณีนี้เปนผู
สอบสวนขอเท็จจริงเพื่อเปนพยานหลักฐานในการออกคําสั่งทางปกครอง กรรมการสอบสวนขอเท็จจริงจึงมิได
เปนผูออกคําสัง่ทางปกครอง ซึ่งจากคําขอของผูฟองคดีซ่ึงตองการใหศาลเพิกถอนคําสั่งของปลัดอําเภอ (ผูถูก
ฟองคดีที ่ 6) กรณีจึงไมมีเหตุผลทีจ่ะตองฟองกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาว รวมทั้งไมอาจฟองเพื่อให
คณะกรรมการ ฯ ชดใชคาสินไหมทดแทนไดเชนเดียวกัน ตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญตัิความรบัผิด

                                                 
14 คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ 322/2545 ระหวาง นายรัชพล กลั่นแกว ที่ 1 กับพวก รวม 3 ราย ผูฟองคดี กบั นายธนูศักดิ ์
เสมอภาค กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ที่ 1 กับพวก รวม 8 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยมิชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ 
 



15 

 

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีนี้ 
นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งไมรับหรือยกคําขอของผูฟองคดีท่ีขอใหกําหนดวิธีการชั่วคราวนั้น 
ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไมสามารถใชสิทธอิุทธรณได เนือ่งจากคําสั่งของศาลในกรณีนี้ 
ถือเปนที่สุด ตามขอ 76 วรรคสอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย
วิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

 

• คําสั่งใหพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลเน่ืองจากผูฟองคดีขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด15 
 

ผูฟองคดีถูกคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง (ผูถูกฟองคดีที่ 3 ถึง 5) รายงานผลการ
สอบสวนตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 วา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการโดยจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง
กํานัน ทําใหผูฟองคดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 47 ทวิ (2) และมาตรา 9 (10) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ไดมี
คําสั่งใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาเทศบาลสวนตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงและตองพนจากตําแหนง 
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งจึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 แตก็ไดรับการปฏิเสธไมเห็นดวยกับ
คําอุทธรณ  ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการสอบสวนและสรุปรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง (ผูถูกฟองคดีที่ 3 ถึง 5) เกี่ยวกับเรื่องที่ผูฟองคดีถูกรองเรียนจนเปน
เหตุใหผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) สั่งใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงกํานัน และเปนเหตุให
นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 2) วินิจฉัยใหสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดี
สิ้นสุดและตองพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลน้ัน  การดําเนินการ
ดังกลาวเปนเพียงการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูมีอํานาจ
โดยตรงที่จะมีคําสั่งลงโทษตามความเห็นท่ีเสนอน้ันหรือไมก็ได จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดรับความ
เดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูก
ฟองคดีที่ 3 ถึง 5 แตอยางใด  ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีท่ี 3 ถึง 5 ตอศาลปกครอง 
 

                                                 
15 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 22/2546 ระหวาง นายคมเดช หรือสํารอง วัดสวาง ผูฟองคดี กับ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 
ที่ 1  นายอําเภอทายาง ที่ 2 นายอําเภอบานแหลม ที่ 3 นายประทีป ธรรมาภิมุขกุล ที่ 4 นายกติติ โอเจรญิ ที่ 5 ผูถูกฟองคด ี
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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• กรณีฟองขอใหเพิกถอนมติที่สั่งใหพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลและขอให
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา16 

 
ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบล ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการถูก 

ประธานสภาเทศบาลตําบลและสมาชิกสภาตําบล (ผูถูกฟองคดี) ลงมติในที่ประชุมใหผูฟองคดีพนจาก
สมาชิกภาพสภาเทศบาลตําบล โดยผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลดังกลาว รวมทั้ง
ขอใหกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหระงับการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและคณะเทศมนตรีชุดใหมและไมใหผูวาราชการจังหวัดลงนามแตงตั้งคณะ
เทศมนตรีชุดใหม ตลอดจนไมใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแทนตําแหนงของผูฟองคดีไวเปน
การชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา  

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองศาลปกครองเมื่อวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2546 เวลา 09.59 น. ซ่ึงเปนวันเวลาเดียวกันกับที่ผูถูกฟองคดีกําลังจัดใหมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาเลือกคณะเทศมนตรีแทนตําแหนงของผูฟองคดี การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเรียกใหผูถูกฟอง
คดีและปลัดเทศบาลตําบล รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีมาไตสวนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 เวลา 
13.30 น. โดยการจัดสงเฉพาะคําสั่งเรียกใหไปรับการไตสวน โดยมิไดจัดสงสําเนาคําขอของผูฟองคดีไปใหผู
ถูกฟองคดีจัดทําคําชี้แจงกอนน้ัน ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา กรณีนี้ถือเปนกรณีเรงดวนที่ศาลปกครองชั้นตน
จะตองวินิจฉัยสั่งการไปโดยเร็ว หากดําเนินการพิจารณาลาชาก็จะกอใหเกิดความยุงยากและอาจทําใหยาก
แกการเยียวยาแกไขความเดือดรอนเสียหายในสวนของการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลของผูฟองคด ี
อีกทั้งศาลเห็นวาขอเท็จจริงตาง ๆ ในคดีนี้ ผูถูกฟองคดีเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้นและยอมตองทราบอยูแลว
โดยสภาพ  ดังนั้น การพิจารณามีคําสั่งกําหนดมาตรการชั่วคราวใหผูวาราชการจังหวัดระงับการแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีตําบลดังกลาว และใหเทศบาลตําบลระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
แทนตําแหนงของผูฟองคดีไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่นของศาลปกครองชั้นตน
นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย 

 

                                                 
16 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 468/2546 ระหวาง นายชัยพล ศรีทศักดิ์ ผูฟองคดี กับ ประธานสภาเทศบาลตําบลนาขา ที่ 1 
กับพวกรวม 9 คน ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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• กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล17 
 

ผูฟองคดีซึ่งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดคัดคานตอท่ีประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกรณีไมเห็นดวยที่ใหนาย ช. ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
เพราะเห็นวา นาย ช. เปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจาก นาย ช.  มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับองคการบริหาร
สวนตําบล ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) เพื่อใหระงับการแตงตั้ง นาย ช.  เปนประธาน
บริหารกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและพิจารณาใหนาย ช. พนจากการเปนสมาชิกภาพสภา
องคการบริหารสวนตําบล แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมสามารถยกเลิกคําสั่งดังกลาวได  ผูฟองคดีเห็นวาผูถูก
ฟองคดีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงเปนผูเสียหายเมื่อตรวจพบวามีผูกระทําความผิดแตไม
ดําเนินการ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีฟองวาการที่ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งแตงต้ังให
นาย ช. ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ฯ เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก นาย ช. มีสวน
ไดเสียในทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคการบริหารสวนตําบล ในขณะสมัครรับเลือกตั้ง  
จึงเปนผูขาดคุณสมบัติ แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนท่ีผูฟองคดีจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อ
ขอใหศาลมีคําสั่งใหนายอําเภอสั่งให นาย ช. พนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล นั้น นาย ช. ไดมีหนังสือขอลาออกจากตําแหนงดังกลาวแลว 
กรณีนี้ถือวา นาย ช. ตองพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีลาออกจึงไมมีขอพิพาทในอันที่จะตองใหศาลปกครอง
พิจารณา ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

 

• กรณีฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติตามคําพิพากษาในการวินิจฉัยการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล18 

 
ผูฟองคดีไดเคยฟองคดีตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีมีคําสั่งให นาย ถ. กับ

พวกรวม 5 คน พนจากเปนสมาชิกสภาเทศบาล ศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีสอบสวน

                                                 
17 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 543/2546 ระหวาง นายเฉลิม ผลดี ผูฟองคดี กับ นายอําเภอพิชัย ผูถูกฟองคดี เรื่อง  
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัหิรือปฏบิตัิหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควร 
18 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 47/2547 ระหวาง นายโสภณ วีระเศรษฐกุล ที่ 1 กับพวก รวม 7 ราย กับผูวาราชการจังหวัด
นครสวรรค ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกาํหนดใหตอง
ปฏิบตั ิ
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และวินิจฉัยวา นาย ถ. กับพวกรวม 5 คน สิ้นสุดสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาเทศบาลหรือไมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จากน้ันวันที่ 4 มิถุนายน 2546  ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาลออกคําบังคับตาม 
คําพิพากษา แตหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแลวนั้น ปรากฏวา นาย ถ. กับพวกไดมีหนังสือขอลาออกจาก
การเปนสมาชิกสภาเทศบาลแลว มีผลทําใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาเทศบาลของบุคคลดังกลาว
สิ้นสุดลง จึงไมมีเหตุท่ีผูถูกฟองคดีจะตองวินิจฉัยวาบุคคลดังกลาวมีสวนไดเสียในสัญญาที่เทศบาลเปน
คูสัญญาหรือไมอีก ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตาม 
คําบังคับของคําพิพากษา   

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
สอบสวนและวินิจฉัยวา นาย ถ. กับพวก รวม 5 คนไดสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม  
ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยดังกลาวจะสงผลใหบุคคลดังกลาวสิ้นสุดสมาชิกภาพตามความประสงคของ 
ผูฟองคดี แตเม่ือปรากฏวา การที่ นาย ถ. กับพวกไดยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกภาพสภาเทศบาล แมจะ
เปนการยื่นภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาแลวก็ตาม แตก็มีผลใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลของบุคคลดังกลาวสิ้นสุดลงตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ทําใหเหตุแหงการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนสิ้นสุดลง เน่ืองจากการ
กําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลจะไมเปนประโยชนแกคดีนี้อีก
ตอไป ศาลจึงไมจําตองบังคับคดีตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 สวนกรณีที่อางวาหากไมมีการบังคับตามคําพิพากษาจะทําให นาย ถ.กับพวกลงสมัคร
รับเลือกต้ังไดอีกและเปนชองทางใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาแมจะมี
การปฏิบัติตามคําพิพากษาโดยผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหสมาชิกภาพของ นาย ถ. กับพวกสิ้นสุดลงก็ตาม แตก็
ไมเปนเหตุตองหามมิใหบุคคลเหลานี้ใชสิทธิรับสมัครเลือกตั้งในคราวตอไป สวนเรื่องที่นาจะเปนชองทางให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น เปนเรื่องในอนาคตซ่ึงหากมีการกระทําเชนนั้นเกิดขึ้นคดีก็ไมอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง 

 

• กรณีคําสั่งที่ใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเนื่องจากผูฟองคดีได
ขอลาอุปสมบทในขณะดํารงตําแหนง19 
 

ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยื่นหนังสือขออนุญาตลาอุปสมบทตอ
ประธานองคการบริหารสวนจังหวัดและไดรับอนุญาตแลว จึงไดอุปสมบทเปนเวลา 7 วัน ตอมามีผูรองเรียน
ตอผูวาราชการจังหวัดวา ผูฟองคดีไดอุปสมบทเปนพระภิกษุมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยการ

                                                 
19 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที่  288/2545 ระหวาง นายวิษณุ มณีมยั ผูฟองคดี กับ ผูวาราชการจังหวัด
กระบี่ ผูถูกฟองคดี เรื่อง เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 



19 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด จึงไดมีการสอบสวนและมีการสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ตอมาผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) 
ซึ่งไดพิจารณาแลวยืนตามความเห็นเดิม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล
ปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของ 
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบรหิารทองถิน่ ประธานสภา รองประธาน และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขอ 
23 ซึ่งกําหนดใหใชบังคบัระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 โดยอนุโลมน้ัน หมายความวา การลา
ดังกลาวตองไมขัดกับกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่น ฯ มิ
เชนนั้นจะทําใหระเบียบอื่นที่มีผลบังคบัใชโดยอนุโลม มายกเวนระเบียบหรือกฎหมายที่ตองการบัญญัติใหมี
ผลบังคบัโดยตรงกบัผูบริหารทองถิน่หรือสมาชกิสภาทองถิน่ เม่ือมีบทบัญญตัขิองกฎหมายใหการอุปสมบท
ของพระภิกษเุปนลักษณะตองหามทําใหสมาชิกภาพองคการบริหารสวนจังหวัดสิน้สุดลง ระเบยีบวาดวยการ
ลาของขาราชการ ฯ ขอ 30 เร่ืองการลาอปุสมบทจึงไมอาจนํามาใชบังคับในกรณีน้ีได  ดังนั้น แมผูฟองคดีจะ
ไดรับการอนญุาตใหลาโดยถูกตองจากประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ไมอาจฟงไดวาการที่ผูฟอง
คดีไดไปอปุสมบทเปนพระภิกษุแลว จะทําใหไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น คําสั่ง
ของผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเพราะอุปสมบทเปนพระภิกษุ
ระหวางที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 

• กรณีสั่งใหพนจากตําแหนงเนื่องจากเปนผูขาดคุณสมบัติจากการที่มิไดมีถิ่นที่อยูประจํา
ในทองถิ่น20 

 
ผูฟองคดีเคยดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง แตตอมาไดรับคําสั่งของนายอําเภอ 

(ผูถูกฟองคดี) ใหพนจากตําแหนง โดยอางวาผูฟองคดีเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากไมมีถิ่นที่อยูเปน
ประจําในทองที่ ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
 ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งของนายอําเภอที่สั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
ผูชวยผูใหญบานเพราะไมมีถิ่นที่อยูประจําในหมูบานดังกลาว ถือเปน “คําสั่งทางปกครอง” ซึ่งเมื่อ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่ พุทธศักราช 2457 มิไดกําหนดขั ้นตอนการอุทธรณภายใน 
ฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูทําคําสั่งภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น ตามนัยมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

                                                 
20 คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี 1380/2544 ระหวาง นายประจักษ บุญนุย ผูฟองคดี กับ นายอําเภอละอุน  
ผูถูกฟองคดี เรื่อง คําสั่งใหพนจากตําแหนงผูชวยผูใหญบานไมชอบดวยกฎหมาย 
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พ.ศ. 2539 เม่ือปรากฏวาในขณะที่มีการยื่นฟองนี้ ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการอุทธรณดังกลาวแตอยางใด ผู
ฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง ตามนัยมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

• กรณีสั่งใหพนจากตําแหนงเนื่องจากเปนผูขาดคุณสมบัติจากการมิไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง21 
 

การที่ผูฟองคดีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล โดยทางอําเภอทองที่ได
ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังแลว แตตอมามีผูคัดคานตอนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) โดยอางวาผูฟองคดี
เปนผูขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย เนื่องจากมิไดไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและมิไดแจง 
เหตุจําเปน อันเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลดังกลาว พรอมกับใหสงคืนเงินคาตอบแทนที่ไดรับไปแลว ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับ
ความเปนธรรมในกรณีดังกลาว จึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
ของนายอําเภอ  

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา กรณีการฟองขอใหเพกิถอนคําสั่งของนายอําเภอที่ใหผูฟองคดี
พนจากสมาชกิภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เนือ่งจากไมไดไปใชสิทธเิลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไมไดแจงเหตุจําเปน อันมีผลทําใหขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลอืกตั้งเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นัน้ มิใชเปนกรณีท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามความในมาตรา 47 ทว ิ
หรือมาตรา 47 ตรี วรรคหนึ่ง (4) (5) (6) หรือ (7) แหงพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเม่ือนายอําเภอไดทาํการสอบสวนและวินจิฉยัแลว คําวินิจฉัยของนายอําเภอยอมถอื
เปนท่ีสุด แตกรณีดังกลาวถือเปนกรณีทีส่มาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลงเพราะการวินิจฉัยของนายอําเภอ 
(ผูถูกฟองคดี) วาเปนการเสยีสิทธติามมาตรา 68 วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ
กับมาตรา 23 (3) แหงพระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2542 ดังนั้น การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองเปนหนังสือโดยระบขุอโตแยงและขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายทีอ่างอิงตอนายอําเภอ ผูทํา
คําสั่ง ตามนัยมาตรา 44 แหงพระราชบญัญัติวธิีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แตเม่ือผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวดวยวาจา จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดมิีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวธิีการสําหรับการ
แกไขความเดอืดรอนหรือเสยีหายกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธฟิองคดีน้ีตอศาลปกครอง 
ตามนัยมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 

                                                 
21 คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 300/2545 ระหวาง นายมนัส ตอยสําราญ ผูฟองคดี กับ นายอําเภอ 
พระประแดง ผูถูกฟองคดี เรื่อง ขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 



21 

 

• นายกเทศมนตรีฟองคดีตอศาลขณะที่พนจากสมาชิกภาพ22 
 

ผูฟองคดีซึ่งเปนเทศบาลเมอืงโดยนายกเทศมนตรี ไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแลวใหผูวาราชการจังหวดั (ผูถูกฟอง
คดีท่ี 2) พจิารณาใหความเห็นชอบ แตผูวาราชการจังหวัดไมใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติดังกลาว โดย
ใหเหตุผลวามีการตั้งงบประมาณรายจายที่ขัดตอระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ผูฟองคดีเห็นวาความเห็นและ
เหตุผลของผูถูกฟองคดีท่ี 2 คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ระเบียบและขอกฎหมาย  เน่ืองจากการตั้ง
งบประมาณรายจายดังกลาวน้ันไดรับการยกเวนโดยชอบแลว 

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดไดมี
คําสั่งใหนายกเทศมนตรีซึ่งเปนผูฟองคดีน้ีแทนเทศบาลพนจากสมาชกิภาพของสมาชิกสภาเทศบาล อันเปนผล
ใหความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา 46 (1) แหงพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และได
แตงตั้งคณะเทศมนตรชีุดใหม ซึ่งมีนายกเทศมนตรีคนใหมแทนแลว และคณะเทศมนตรชุีดใหมนี้ไมไดมอบ
อํานาจใหนายกเทศมนตรีคนเกาหรือผูใดเปนผูแทนคดีและยื่นคําฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง ดังน้ัน นายก 
เทศมนตรีคนเกาซึ่งเปนผูฟองคดีจึงไมมีอาํนาจดําเนินคดีนี้ไดแตอยางใด 
 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามมติที่ประชุมสภา ฯ ซึ่ง
ประชุมเม่ือพนกําหนดเวลาตามกฎหมาย23 
 

การที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูหนึ่ง (ผูถูกฟองคดีที ่ 2) กับอดีตประธานกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลไดเกณฑสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลมาประชมุ  โดยใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลทาํหนาที่แทนผูฟองคดีซึ่งเปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งที่ประชุม
ไดมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและเสนอตอนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) 
ตอมาผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามมติท่ีประชุม
ดังกลาว แตผูฟองคดีเห็นวามติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลและคําสัง่ของผูถูกฟองคดทีี ่ 1 ไมชอบ
เนื่องจากการประชุมดังกลาวทําเมื่อพนกําหนด 15 วัน ตามที่กฎหมายกําหนดใหสภาฯทําการประชุม  
อันเปนเหตุใหคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากออกโดยอาศัยมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย      

                                                 
22 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 575/2546 ระหวาง เทศบาลเมืองหนองคาย ผูฟองคดี กับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 และ
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดพิีพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสัง่โดยไมชอบดวย
กฎหมาย 
23 คําสั่งศาลปกครองนครราชสีมา คดหีมายเลขแดงที่ 235/2545 ระหวาง นายพันธเรือง หอทอง ผูฟองคดี กบั นายอําเภอศีขร
ภูมิ ที่ 1 นายสาธิต จิตตเจริญ ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง ขอใหเพิกถอนมตสิภาองคการบริหารสวนตําบล และเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
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 ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากสภา ฯ มีอํานาจหนาที่ในทางนโยบายในการใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาตําบล ขอบังคับตาํบลวาดวยงบประมาณรายจายและขอบังคับอื่นขององคการบริหาร
สวนตําบล กบัควบคุมการปฏิบตัิหนาทีข่องคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในการปฏบิัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคบัของทางราชการ รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบตัิหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลดวย ตามมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดังนั้น มติ
ดังกลาวจึงไมใชเรื่องการใชอาํนาจทางปกครองในการดําเนินการตามกฎหมาย อันจะเปนคําสั่งทางปกครองหรือ
การกระทําทางปกครอง นอกจากนี ้ การที่นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) มีคําสั่งดังกลาวก็มิไดมีผล 
เปนการกระทบตอสทิธิหรอืกอใหเกิดความเดือดรอนหรอืเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสยีหายแกผูฟองคด ี
ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

• การลงมติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงโดยมิชอบ 24 
 

ผูฟองคดีเปนอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ  อางวาถกูบุคคลนําเรื่องเท็จมากลาวหา
จนเปนเหตุใหที่ประชุมสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพ ผูฟองคดีเห็นวามติของสภาเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี
ที่ 1) ไมชอบดวยกฎหมายจึงนําคดีมาฟองตอศาล  นอกจากนั้นผูฟองคดีขอใหศาลกําหนดมาตรการบรรเทา
ทุกขชัว่คราวโดยระงับการเลือกตั้งแทนตาํแหนงท่ีวางไวกอน 

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา  สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลจงึ
ตองปฏิบัติหนาที่โดยอิสระ  ซึ่งตามมาตรา 19 (8) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ไดกําหนดให
การตรวจสอบพฤติกรรมทีเ่ปนไปในทางเสื่อมเสียและไมควรอยูในตําแหนงตอไปตองเปนการพิจารณาลงมติ
โดยสภาเทศบาลหรือโดยราษฎรผูมีสิทธเิลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น  ซึ่งกรณีนี้มิใชการใชอํานาจทางปกครอง
ของเจาหนาที่รัฐในการออกคําสั่งฝายเดียวเพื่อใหมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  
จึงมิไดถือวาเปน “การพิจารณาทางปกครอง” ตามนัยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ดวยเหตุนี้จึงมิไดนาํบทบัญญตัิแหงพระราชบญัญัติดังกลาวเกี่ยวกับการพจิารณา  การ
ออกคําสั่ง  หรือการอทุธรณ ฯลฯ  มาใชในกรณีการลงมติใหสมาชิกสภาเทศบาลพนจากตําแหนง  แตได
กําหนดวิธีพิจารณาไวโดยเฉพาะในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล  
พ.ศ. 2496 ซึ่งไดกําหนดวาการลงมตขิองสภาเทศบาลจะไมสามารถอุทธรณเพือ่ใหมีการพจิารณาทบทวน
ไดอีก  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ลงมติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงซึ่งทําใหสมาชิกภาพของผูฟองคดี

                                                 
24 คําสั่งศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่ 155/2546 ระหวาง นางสาวสุมาลี เลิศอุดมสุข ผูฟองคดี กับ  
สภาเทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ ที่ 1 เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ อาํเภอชุมแพ ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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สิ้นสุดลงตามมาตรา 19(7)  แหงพระราชบัญญตัิเทศบาล ฯ  จึงมิใช “คําสั่งทางปกครอง”  และเปนกรณีท่ี
องคกรภายนอกตรวจสอบไมไดโดยสภาพ ศาลปกครองจึงไมอาจรบัคําฟองไวพจิารณาได ดังน้ัน กรณีจึงไม
จําตองพจิารณาคําขอใหกาํหนดมาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวแตอยางใด 
 

• กรณีอางวามพีฤติกรรมทจุริตในการดําเนินการจัดทํางบประมาณโดยไมถูกตอง25 
 

ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) 
ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารและพนักงานของผูถูกฟองคดี และจากการตรวจสอบพบวา  
ผูถูกฟองคดไีดจางเหมาผูรบัจางรายหนึ่งใหทําการปรับปรุงถนนโดยไมโปรงใส อีกทั้งผูรับจางยังปรับปรุงถนน
ไมไดตามเกณฑมาตรฐาน เม่ือการปรบัปรุงแลวเสรจ็ผูถกูฟองคดีไดจายเงินคาจางให แตปรากฏวาสภาพถนน
ที่สงมอบยังมีความชํารุดบกพรองจนอาจเปนอันตรายตอประชาชนผูใช ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหผูถกู
ฟองคดีคืนเงินงบประมาณท่ีใชในโครงการดังกลาวแกทางราชการ ขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และขอใหดําเนินการตามกฎหมายแกผูรวมกระทําความผิดเกี่ยวกับพัสด ุ

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา การฟองวาผูถูกฟองคดีดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณไมถูกตองนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายไดกําหนดระบบการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและ
การงบประมาณไวเปนการเฉพาะแลว ดังนั้น จึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่องรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญตัิจัดตัง้
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
 

• กรณีสมาชิกสภาเทศบาลมีสวนไดเสียในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่ทํา
ใหแกเทศบาล26 
 

ผูฟองคดีท้ังสองเปนสมาชิกสภาเทศบาลไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาราชการจังหวัด
ขอใหตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาเทศบาลผูหนึ่งวาเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาจางกอสรางที่เทศบาลทํากับ
บริษัทเอกชนหรือไม เน่ืองจากปรากฏชื่อบตุรของบคุคลดังกลาวเปนผูถือหุนอยูในบรษิัทน้ันดวย ซึ่งหากมี
สวนไดเสียจริงจะทําใหตองพนจากการเปนสมาชิกสภาเทศบาล ตอมาผูฟองคดีไดรับแจงผลคําวินิจฉัยวา  

                                                 
25 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที่ 851/2546 ระหวาง นางจินตนา กงยนต ผูฟองคดี กับ องคการบรหิาร
สวนตําบลบานเนิน ผูถูกฟองคดี เรื่อง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการทางการเงินและการงบประมาณโดยไมถูกตอง  
26 คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน คดหีมายเลขแดงที่ 71/2546 ระหวาง  นายสมสวรรค ขันคาํ ที่ 1 กับพวก ผูฟองคดี  กับ 
ผูวาราชการจังหวัดเลย ผูถูกฟองคดี เรื่อง กรณีสมาชิกสภาเทศบาลมีสวนไดเสยีในสญัญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรอืใน
กิจการที่ทําใหแกเทศบาล 
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ไมปรากฏพฤติการณหรือขอเท็จจริงใดๆ อันแสดงวาบุคคลดังกลาวมีสวนไดเสีย  อีกทั้งเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางบิดากับบุตรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นไดกาํหนดสิทธิหนาที่ของบิดากับบุตรในการ
อุปการะเลี้ยงดูกันน้ันเปนหนาที่ตามศีลธรรมจรรยาที่กฎหมายกาํหนดเทานั้น  แตผูฟองคดีไมเห็นดวยกับ 
คําวินิจฉัยดังกลาว  เพราะขณะน้ีไดมีการเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  หากใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ผูนั้นซึ่งขาดจากสมาชิกภาพเขารวมประชุมจะทําใหเกดิความเสียหายได จึงฟองขอใหศาลมีคาํสั่งเพิกถอน
คําวินจิฉัยของผูถูกฟองคด ี

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา  บทบัญญัติมาตรา 18 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 บัญญัตขิึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพือ่หามมิใหสมาชิกสภาเทศบาลทกุคนเขาไปมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือในกจิการที่กระทําใหแกเทศบาล คําวา “ประโยชน
ทางออม” นั้น นอกจากจะหมายถึงความสัมพันธในเชิงทุน คือ การไปมีหุนโดยตรงในบริษัท ฯ แลว  
ยังหมายถึง ความสมัพันธทางครอบครวั คือ การมีญาตสินิท เชน สามี ภรยิา หรอืบุตร ซ่ึงถอืหุนอยูในบรษิัท ฯ 
นั้นดวย ดังน้ัน กรณีน้ีจึงถือวามีมาตรฐานเบี่ยงเบนไปจากระดับที่กฎหมายกําหนดไวและอาจกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยแกหมูสมาชิกสภาเทศบาลอื่นๆ นอกจากนี้ แมสมาชิกสภาเทศบาลนั้นจะไมได
อุปการะเลี้ยงดูบุตรเพราะบรรลุนิติภาวะแลวก็ตาม แตโดยพฤตินัยและความสัมพันธทางสายโลหิตยอมไม
อาจปฏิเสธไดวาจะไมมีการสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลอืเก้ือกูลกจิการของบตุร ดังนั้น กรณีของสมาชิกสภา
เทศบาลผูนีจ้งึถือเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออม  คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) จึงเปน
คําวินจิฉัยท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
 

• กรณีลักษณะตองหามของการเปนสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากยังดํารงตําแหนงอื่นอยู
ในขณะรับเลือกตั้ง27 
 

ผูฟองคดฟีองวา สมาชิกสภาเทศบาลผูหนึ่งซึ่งไดรับเลือกตั้งและแตงตั้งใหเปนเทศมนตร ีทั้ง ๆ 
ที่ยังดํารงตําแหนงเปนผูพพิากษาศาลสมทบ และเพิ่งจะมายื่นใบลาออกจากการเปนผูพพิากษาในภายหลัง 
ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของบุคคลดังกลาวขัดตอมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล พ.ศ. 2482 จงึไดมีหนงัสือถึงผูวาราชการจังหวัด (ผูถกูฟองคดีท่ี 1)  ใหสอบสวนและวินิจฉัย
เกี่ยวกับการเปนสมาชิกสภาเทศบาลของบุคคลดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ 1 แจงผลการวินิจฉัยวา กรณี
ดังกลาวไมขัดตอมาตรา 22 แหงพระราชบัญญตัิดังกลาวและไมถอืเปนลักษณะตองหามของการเปนสมาชิก
สภาเทศบาลและเทศมนตร ี ผูฟองคดีไมเห็นดวยกบัคาํวินจิฉัย จึงยืน่หนังสอือทุธรณโตแยงคําวนิิจฉยัดังกลาว

                                                 
27 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่ 1276/2546  ระหวาง  นายวรรธนินทร  ตั้งทวีสิทธิ์ ที่ 1 กับพวก ผู
ฟองคดี กับ ผูวาราชการจังหวัดที่ 1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ 2  ผูถูกฟองคดี  เรื่อง กรณีลักษณะตองหามของ
การเปนสมาชิกสภาเทศบาล 
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ตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดท่ีี 2) แตผูถูกฟองคดีท่ี 2 กลบัเห็นชอบดวยกับความเห็น
ของผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงยกอุทธรณ  ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพเิคราะหแลวเห็นวา ตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึง่แกไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2542 มาตรา  22  อนัเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะที่มีการ
สมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในคดีน้ี วางหลักไววา สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
เนื่องจากมีลักษณะตองหามก็เฉพาะการมีสถานภาพเปนขาราชการ พนักงาน หรอืลูกจางของรฐับาลเทานั้น 
ไมอาจขยายความรวมไปถึงการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นในปจจุบันได แตสาํหรับตําแหนงผูพพิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวันั้น เม่ือพจิารณา
แลวไมปรากฏวามีบทบัญญัติใดกําหนดหรือมีเจตนารมณใหผูพิพากษาสมทบมีสถานภาพเปนขาราชการหรือ
พนักงาน ตลอดจนมิไดมีการรางใหเปนลูกจางของศาลแตอยางใด ดังนั้น การวนิิจฉัยของผูถกูฟองคดีท่ี 1 
เกี่ยวกับการสิน้สุดสมาชิกภาพดังกลาวจึงชอบแลว   

นอกจากน้ี ผลการวินจิฉัยของผูฟองคดีท่ี 1 มิไดกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงดานนิติสัมพันธใดๆ
ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ 1 ตลอดจนผูฟองคดีก็มิไดอยูในบังคับของคาํวินิจฉัยนั้น จึงมิใชคูกรณทีี่
จะมีสิทธอิุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาว แตตราบใดที่ยังไมมีการเพิกถอนคําวินจิฉัยอทุธรณของผูถกูฟองคดีที่ 2  
คําวินจิฉัยดังกลาวก็ยังคงมผีลตามกฎหมายตอไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

• กรณีการละเลยไมแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามที่เสนอ28 
 

ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดมีหนังสือถึงนายอําเภอ (ผูถกู
ฟองคดี) เสนอใหแตงต้ังคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลชุดใหมแทนชุดเดิมที่วางลง เนื่องจากสภา
องคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางงบประมาณรายจายประจําป แตผูถูกฟองคดไีมยอมแตงตัง้
ใหตามเสนอ ซึ่งถือเปนการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ จึงขอใหศาลมีคําพพิากษาหรอื
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบติัหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา ขอเท็จจริงฟงเปนยตุิไดวา การประชุมและการดําเนินการของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในคดีนี ้ ในการรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปนั้น
มิไดมีการเสนอรางหรอืปรึกษาหารือกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเพือ่พจิารณา อกีทั้งขั้นตอนการ
นัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร ฯ ซึ่งเปนหนาที่ของประธานสภา ฯ นั้นมิไดดําเนนิการโดยผูดํารงตําแหนง
ประธานแตอยางใด จึงเปนการผานรางงบประมาณ ฯ ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนัน้ การที่สภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงงบประมาณรายจายประจําปและมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารสภาตําบล

                                                 
28 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1281/2546 ระหวาง นายสมัย สุภาถิน ผูฟองคดี กับ นายอําเภอบาง
ซาย ผูถูกฟองคดี เรื่อง กรณีการละเลยไมแตงตัง้คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามที่เสนอ 
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ชุดใหม จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน และไมเปนเหตุใหคณะกรรมการ ฯ ชุดเดิมพนจากตําแหนง  
ดวยเหตุนี ้ การที่นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ใชอํานาจตามมาตรา 90  แหงพระราชบัญญตัสิภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ตรวจสอบการปฏิบติัหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและไม 
ลงนามแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสวนตําบลดังกลาวตามหนังสือของผูฟองคดีจึงไมถือเปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติแตอยางใด 
 

• กรณีอางวาสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ29 
 

คดีนี้ผูฟองคดฟีองวา ผูถกูฟองคดีมีคําสัง่ใหผูฟองคดพีนจากการเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเนือ่งจากขาดคุณสมบตั ิ แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหคืนสิทธิการเปนสมาชิกสภาฯ แกผูฟองคด ี

ศาลปกครองไดมีคําสั่งใหรับคําฟองนี้ไวพจิารณา แตในระหวางการแสวงหาขอเทจ็จริงในชั้นให
ผูฟองคดีจัดทาํคําคัดคานคาํใหการหรือหนังสือแจงความประสงควาจะใหศาลพจิารณาคดีตอไปตามขอ 47 
ของระเบียบของทีป่ระชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวธิีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2543 นั้น 
ปรากฏวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาที่กาํหนด อกีทั้งการฟองคดีนี้ไมไดเปนการฟองคดี
เพือ่คุมครองประโยชนสาธารณะและการพิจารณาคดีตอไปก็มิไดเปนประโยชนตอสวนรวมแตอยางใด ศาลจึงมี
คําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
 

• การออกคําสั่งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเนื่องจากมีสวนไดเสีย
ทางออมในสัญญา 30 
 

ผูฟองคดีไดรับเลอืกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลและไดดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ตอมาผูวา
ราชการจังหวดั (ผูถูกฟองคดีที1่) ไดมีคําสั่งวินจิฉัยใหผูฟองคดีขาดคุณสมบัตใินการเปนสมาชกิสภาเทศบาล  
เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียทางออมในสัญญาจางซอมไฟจราจร  ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) ปรากฏวาผูถกูฟองคดีท่ี 2 ไดมีคําวินจิฉยัยืนตามคําสัง่ผู
ถูกฟองคดีที่ 1 ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนคําวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะแนวทางวินิจฉัยเรื่องการเปนผู
มีสวนไดเสยีทางออมในสญัญาท่ีเทศบาลเปนคูสัญญาตามบันทึกสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตีความ
                                                 
29 คําสั่งศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 178/2545 ระหวาง นายชัยชนะ อาจองค ผูฟองคดี กับ นายอําเภอโซ
พิสัย  ผูถูกฟองคดี  เรื่อง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชกิภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นเนื่องจากขาดคณุสมบัต ิ
30 คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขแดงที่ 20/2547 ระหวาง นายเอกชยั พงศพันธุ ผูฟองคดี กับ ผูวาราชการ
จังหวัดแพร ที่ 1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรือ่ง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออก
คําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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ไว 2 แนวทาง คือ 1.) สามีกับภริยา 2.) บิดามารดากับบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ แตตามขอเท็จจริง
หุนสวนผูจดัการของเอกชนคูสัญญานั้นมีฐานะเปนเพียงนองชายของผูฟองคด ี และผูฟองคดีก็ยังถูกกําจัดมิให
รับมรดกของมารดาซึ่งเปนหุนสวนคนหน่ึงอีกดวย กรณจีึงไมอาจถอืไดวาผูฟองคดเีปนผูมีสวนไดเสียในสัญญา
ดังกลาว คําวนิิจฉัยของผูถกูฟองคดีจึงขดัตอเจตนารมณของกฎหมาย ผูฟองคดจีึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และพพิากษาใหผูฟองคดีกลับคืนสูสมาชิกภาพและตําแหนงตามเดิม 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2542  บญัญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง
เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลผูนั้นไดกระทําการอันตองหาม  คอืเปนผูมีสวนไดเสียทางตรงหรือทางออมในสัญญา
ที่เทศบาลเปนคูสัญญาและกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดทีจ่ะตองสอบสวนและวินิจฉยั
โดยเร็ว ตามหลักแกไขปญหาการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวกบัตําแหนงหนาที่หรือปญหาผลประโยชน
ทับซอน พรอมกับมีมาตรการบังคับแกผูฝาฝนโดยใหพนจากตําแหนงและตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาเทศบาลหรือผูบริหารของเทศบาล การวนิิจฉัยของผูถกูฟองคดีนั้นมิไดขัดแยงกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและเปนคําวินจิฉยัที่อยูในขอบเขตและวัตถุประสงคของกฎหมายวาเปนผูมีสวนไดเสีย
ทางออมในสญัญาที่ทํากับเทศบาล นอกจากนี้ศาลเหน็วา เจตนารมณของกฎหมายตางจากเจตนารมณของ
ผูรางกฎมาย กฎหมายยอมมีเจตนารมณในตัวของมันเองเปนเอกเทศจากเจตนารมณของผูรางกฎหมาย  
ขอโตแยงของผูฟองคดฟีงไมขึ้น ศาลจึงมีคําพพิากษายกฟองคดีน้ี 

 

• คําสั่งใหพนจากสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมชอบดวย
กฎหมาย31 
 

ผูฟองคดีทั้งสองเปนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดถกูจบักมุในขอหาเลนการพนนัและ
ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูฟองคดีมีความผิดและสั่งลงโทษปรับ  ตอมามีผูรองเรียนพฤติกรรมของผูฟองคดี
ตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจงัหวัดไดแจงใหนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เม่ือผูถูกฟองคดีไดรวบรวมเอกสารหลกัฐานครบถวนแลวก็เรียกผูฟองคดีมาวา
กลาวตักเตือนและใหลงนามรับทราบในบนัทึกวากลาวตักเตอืนดังกลาว ซึ่งผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวถือวา
เปนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีเปนท่ีสุดแลว หลังจากนั้นผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือรายงานผลการดําเนินการ
ดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดทราบ แตผูวาราชการจังหวัดกลับมีความเห็นวาผูฟองคดีท้ังสองมีความผิด
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เสื่อมเสยีในทางศลีธรรม อันเปนผลทําใหขาดจากสมาชิกภาพในการเปนสมาชกิสภาองคการ

                                                 
31 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 445/2546 ระหวางนายสมเกยีรติ คําแถลง ที่ 1 นายเกษม คําแถลง  
ที่ 2 ผูฟองคดี กับ นายอําเภอลาดยาว ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวย
กฎหมาย 
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บริหารสวนตาํบล  และไดมีหนังสือใหผูถูกฟองคดีสั่งตามความเหน็ ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนการใชอํานาจกาว
ลวงเขามาแทรกแซงการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดี ซึ่งตอมาผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ทั้งสองพนจากสมาชิกภาพโดยมิไดสอบสวนเพิ่มเติม  ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ไมชอบดวยกฎหมายจึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเหน็วา อํานาจหนาที่ของนายอาํเภออันไดแก  การสอบสวนและวินิจฉยั
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสดุลง เน่ืองจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียทาง
ศีลธรรม และคําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด โดยถือเปนคําสั่งทางปกครองที่เปนที่สุดและไมสามารถ
อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไดอีก นอกจากนี้นายอําเภอยังมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตาํบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยมีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตาํบลมาชี้แจงหรือสอบสวน แตไมมีอํานาจทีจ่ะออกคําสั่งวากลาวตักเตือน ดังนั้น การที่ผูถูกฟอง
คดีวากลาวตกัเตอืนจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ภายหลังท่ีไดรายงานผลการดําเนินการ ผูวาราชการ
จังหวัดมีหนังสือใหผูถูกฟองคดีใหสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองพนจากสมาชิกภาพนั้น สําหรับผูวาราชการจังหวัด
นั้นมีอํานาจทางบริหารในการกํากับดูแลตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการสวนทองถิ่นรวมทั้งอํานาจ
ในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดี ดังนัน้ จึงเปนอํานาจหนาที่โดยตรง มิไดเปนการแทรกแซง
การใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีแตอยางใด เม่ือผูถูกฟองคดีไดทบทวนตามความเห็นของผูวาราชการจังหวัด
และไดมีคําสั่งใหผูฟองคดพีนจากสมาชิกภาพของการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนัน้ จึงเปนกรณี
ที่ผูถูกฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยตามบันทกึวากลาวตักเตือนน้ันไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดเพิกถอนคําวินิจฉยั
ดังกลาวและมคีําวินจิฉัยเสยีใหม 

อยางไรก็ตาม การพิจารณาวาคําสั่งดังกลาวจะถือเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไมนั้น  เนื่องจากหลักเกณฑในการพจิารณาเก่ียวกบัพฤติกรรมใดจะเปนพฤตกิรรมในทางเสื่อมเสียทาง
ศีลธรรมนั้นมีดวยกัน 2 ประการคอื ประการที่หนึ่ง พฤติกรรมนั้นมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาทีข่อง
ผูกระทําหรือไม และประการที่สอง ชุมชนในสังคมนั้นยอมรับการกระทํานั้นไดหรือไม ซึ่งในคดีนี้สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลมไิดมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการเลนการพนันโดยตรง กรณจีึง
เปนพฤติกรรมที่ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนงของผูฟองคดีท้ังสอง และการเลนพนันไพรัมม่ี
และไพผองไทยในคดีน้ีเปนการพนันในบญัชี ข ซึ่งกฎหมายไมไดหามโดยเด็ดขาด ประกอบกบัผูฟองคดีทั้ง
สองไมไดเลนการพนันเปนอาจิณ พฤติกรรมดังกลาวไมรุนแรงถึงขนาดที่บุคคลในชุมชนนั้นยอมรับไมได  
ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินจิโดยไมชอบซึ่งเปนเหตุใหคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย และเปนเหตุใหถูกเพิกถอนโดยศาลปกครอง 
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• กรณีพนจากตําแหนงเนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริตโดยมีสวนไดเสียในการทําสัญญา32 
 

ผูฟองคดีไดลงสมัครรับเลอืกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยในการเลือกตัง้ดังกลาว
ผูฟองคดีมิไดรับเลอืกตั้ง  ตอมาผูฟองคดีไดทําหนังสือถึงนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ขอใหวนิิจฉัยสมาชิก
ภาพของบุคคลผูซึ่งไดรับเลอืกตั้ง 2 ราย  เน่ืองจากกอนการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ในขณะที่บุคคลทั้งสองยังดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและไดเขาทําสัญญากับองคการ
บริหารสวนตาํบลในโครงการเศรษฐกจิชมุชน  อันเปนการใชอํานาจหนาที่เพือ่ใหตนเองเขาทําสัญญา จึงเปน
ผูขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ผูถูกฟองคดีได
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยแลววา  การกระทาํของบุคคลทั้งสองเปนการทําสัญญาโดยปกติ  
แมบุคคลดังกลาวไมไดเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกจ็ะทําสัญญาดังกลาวอยูดี  จึงฟงไมไดวาเปน 
ผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาและไมถือวาเปนเหตุทําใหสมาชกิภาพขององคการบริหาร
สวนตําบลของบุคคลทั้งสองสิ้นสุดลง  ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยดังกลาวไมถกูตองตามกฎหมาย  จึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลพพิากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งหรือคําวินจิฉัยของผูถูกฟองคดี  

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา  ตามพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจะตองไมอาศัยตาํแหนงหนาที่การเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทําใหตนมีสิทธิหรือได
ประโยชนเหนือกวาประชาชนทัว่ไปในการเขาทําสัญญาหรือกระทําการใดใหกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีตน
เปนสมาชิกอยูอันเปนลักษณะขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  แตหากเปนกรณีท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนั้นมีหนาที่ตองจัดทําบริการสาธารณะหรือบริหารราชการแผนดิน  ซึ่งประชาชน
โดยทั่วไปรวมทั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตทองที่นั้นตางมีสิทธิไดรับประโยชนเชนเดียวกันแลว  
ยอมถือไมไดวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับองคการบริหารสวน
ตําบลที่ตนสมัครรับเลอืกตั้ง  เพราะมิเชนนั้นจะเทากบัวาสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลไมอาจไดรับ
ประโยชนหรือมีสิทธินอยกวาประชาชนโดยทั่วไปจากการรับบริการการจัดทําบริการสาธารณะและการบริหาร
ราชการแผนดินขององคการบริหารสวนตําบล  การที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทัง้สองไดเขาทาํ
สัญญาในโครงการเศรษฐกจิชุมชน  ซึ่งโครงการดังกลาวรฐับาลมีนโยบายเรงดวนทีจ่ะฟนฟเูศรษฐกจิและสังคม
ชนบทอันเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกจิของประเทศใหมีความเขมแข็งและศักยภาพในการเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางยั่งยืน  อันแสดงถึงการที่หนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะ
และจัดการบริหารราชการแผนดินในกรณีนี้ใหแกประชาชนโดยทั่วไป  จึงไมถอืวาบุคคลทั้งสองเปนสมาชิก

                                                 
32 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 612/2546 ระหวาง นายทองสุข สุโพธ์ิใหม ผูฟองคดี กับ นายอําเภอสวน
กวาง จังหวัดขอนแกน ผูถูกฟองคด ีเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
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สภาองคการบริหารสวนตาํบลเขาเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับองคการบริหารสวนตาํบล  คาํวินิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีชอบแลว  
 

• กรณีขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล33 
 

ผูฟองคดีฟองวา นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล โดยมีคําสั่งใหผูฟองคดีท้ังสองเปนผูขาดคณุสมบัตสิมัครรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตาํบลเนือ่งจากมีความผิดในสวนของการสอบราคางานกอสราง ซึ่งเร่ืองนี้ผูฟองคดช้ีีแจงวานาจะ
เปนความผิดของหัวหนาสวนโยธา ผูฟองคดีมิไดมีเจตนาทุจริตแตอยางใด สวนคาํสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งให
ผูฟองคดีทั้งสองขาดคุณสมบัติสมัครรบัเลอืกตั้งนั้น ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจาก
มิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีกับพวก และมิไดใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงแกขอกลาวหา จึงนํา
คดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา คําสัง่ของผูถูกฟองคดีที่สั่งใหผูฟองคดีทั้งสองขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครรบัเลอืกตั้งเปนสมาชกิสภาองคบริหารสวนตําบล ถอืไดวาเปนคําสั่งทางปกครองทีผู่ฟองคดีจะตอง
อุทธรณคําสั่งนั้นตอผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูทําคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันทีต่นไดรับแจงคําสั่งดังกลาวตาม
มาตรา 44 แหงพระราชบญัญัติวธิีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีได
อุทธรณตอผูทาํคําสั่งแลว  แตเม่ือยังไมมีการแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ตลอดจนยังไมพน 90 วันนับแต
วันที่ผูฟองคดมีีหนังสืออุทธรณ ผูฟองคดทีั้งสองจึงยังไมมีสิทธฟิองคดีนี้ตอศาลปกครอง 
 

• กรณีอางวามีพฤติกรรมทุจริตเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ34 
 

ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ไดตรวจสอบพบพฤติกรรมของคณะเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล (ผูถูกฟองคดี) ท่ีสอไปในทางทุจริต เนื่องจากไดมีการเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจายเงินสะสมตอสภา
เทศบาล ฯ ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 และสภา ฯ ไดมีมติอนุมัต ิ ซ่ึงการกระทําดงักลาวขัดตอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบัเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ทั้งทีก่รณีนี้ไดมีการเบิกจายเงินสะสมไปกอนแลว แตวาผูวา

                                                 
33 คําสั่งศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที่ 873/2544 ระหวาง นายวิทยา ดีมี ที่ 1 กับพวก ผูฟองคดี กบั  นายอําเภอเมือง
นครพนม ผูถูกฟองคดี เรื่อง กรณีขาดคุณสมบตัิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
34 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่ 500/2546  ระหวาง  นายประเทือง  ล้ิมรสสุคนธ  ผูฟองคดี กับ คณะ
เทศมนตรี เทศบาลตําบลคลองหลวง  ผูถูกฟองคดี  เรื่อง  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินและงบประมาณของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 
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ราชการจังหวดัยังมิไดกําหนดวงเงินเทานั้น กรณีน้ีจึงเทากับเปนการขออนุมัติยอนหลังซ้ําอีก นอกจากนี ้ ผู
ถูกฟองคดียังมีการนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคและผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
หนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 โดยการจางซอมแซมถนนโดยใชวธิพีิเศษ ทั้ง ๆ ท่ีไมมี
เหตุจําเปนเรงดวนถึงขนาดตองใชวธิีนั้น จึงขอใหศาลเพิกถอนมติสภาเทศบาล ฯ ในการประชมุดังกลาว 

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา การตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทางปกครองหรอื
เจาหนาทีข่องรัฐในเรือ่งท่ีเกีย่วกับการเงินและงบประมาณวาทําถูกตองหรือไมนั้น เปนเรื่องท่ีมีระบบการควบคมุ
ตรวจสอบไวเปนการเฉพาะแลว จึงมิใชเร่ืองการตรวจสอบการกระทําทางปกครองอันเปนการใชอํานาจตาม
กฎหมายที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง อีกทั้ง มติของสภาเทศบาลดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนกฎหรือ
คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดตามนัยมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อันจะทําใหเปนเหตแุหงการฟองคดีตอศาลปกครองได จึงไมรับคําฟองไว
พจิารณา 
 

• กรณีพิพาทเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นเนื่องจากมีพฤติการณ
ทุจริตตอหนาที่35 
 

การที่นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารสวนตําบล แจงวา
สมาชิกภาพของผูฟองคดีท่ี 1 และที่ 2 ซ่ึงเปนสมาชิกสภา ฯ นั้นสิ้นสุดลงเพราะเม่ือครั้งท่ีผูฟองคดีท้ังสอง
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดมีพฤติการณเปนการทุจรติตอหนาที่ราชการ 
จึงมีคําวินิจฉัยใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีทั้งสองสิ้นสุดลง แตผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาเปนคําวินิจฉัยท่ีไม
ชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนและการพิจารณาของผูถูกฟองคดี
ดําเนินการโดยไมถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย ท้ังการตรวจรับงานของผูถูกฟองคดีน้ันไดกระทําไปโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว จึงนาํคดีมาฟองตอศาล 

ศาลปกครองพเิคราะหแลวเห็นวา คดีนี้เปนคดีพพิาทที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่อง
รัฐกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  แหงพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  และเน่ืองจากกฎหมายกําหนดใหคําวินจิฉัยของผูถูกฟองคดีในเรือ่ง
ดังกลาวน้ีเปนที่สุด ซ่ึงหมายความวา ถงึที่สุดสําหรับการดําเนินการในฝายบริหารโดยไมจําตองดําเนินการ
อุทธรณภายในฝายบริหารตามกฎหมายนัน้หรอืกฎหมายวาดวยวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครองเสียกอน ศาลจึง
รับคําฟองนี้ไวพิจารณา (แตในระหวางดําเนินกระบวนพจิารณา ผูฟองคดีมิไดจัดทําคําคัดคานคําใหการหรือ

                                                 
35 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 998/2545 ระหวาง นายบญุสง ทองรี ที่ 1 กับพวก ผูฟองคดี กับ 
นายอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผูถูกฟองคดี เรื่อง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสิ้นสดุสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ทองถิ่นเนื่องจากมีพฤติการณทุจริตตอหนาที่  
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มีหนังสือแจงใหศาลทราบแตอยางใด ประกอบกับคําฟองในคดีน้ีเปนการฟองเพื่อรักษาสิทธิสวนตวัของผูฟองคดี 
มิไดเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือเปนประโยชนตอสวนรวมอันสมควรจะไดรับการพจิารณาตอไป 
ศาลจึงสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ) 
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• การประชุมสภาทองถิ่นกรณีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดย
มิชอบ36 
 

ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามที่นายอําเภอ ( ผูถูกฟองคดี ) เรียกประชุม  โดยมีการลงนามแตงต้ังประธานสภาและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  ในวันดังกลาวประธานสภาไดขอมตทิี่ประชุมทําการเปดประชุมสมัยสามัญประจําป 
ครั้งที่ 1  เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร  โดยที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหเปดประชุม  จากนั้นในที่ประชุม
ไดทําการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ตอมาผูถูกฟองคดีลงนามแตงต้ังประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
บริหารองคการบริหารสวนตาํบล  ผูฟองคดีเห็นวา  การที่ประธานสภาดําเนินการประชุมดังกลาวเปนการประชมุ
อันฝาฝนขอบงัคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  อันเปนการกระทํา
โดยมิชอบดวยกฎหมาย  รวมทั้งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนคําสั่ง
ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย   เปนเหตุใหผูฟองคดีและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเสียหาย  
ผูฟองคดีจึงนาํคดีมาฟองตอศาลปกครอง  ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่
แตงตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา  การกําหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญขององคการบริหาร
สวนตําบลดังกลาวมิไดดําเนินการตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล โดยมิไดมีการแจงลวงหนาใหสมาชิกทราบเปนหนังสือและปดประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป กอนวันกําหนดเปดสมัยประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เวนแตการประชุมอันรีบดวนจะแจงกําหนดเปด
สมัยประชุมและปดประกาศเร็วกวาน้ันก็ไดแตมิใหนอยกวา  24 ชั่วโมง  กอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุม 
ซึ่งเปนสาระสําคัญของกฎหมาย  จึงเปนการกระทําที่มิชอบและไมมีผลตามกฎหมาย   แมจะมีมติโดยเสียง
ขางมากในการเลือกประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  มติดังกลาวจึง
เปนมติที่มิชอบดวยกฎหมายเชนกัน  จึงทําใหการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมิ
ชอบดวยกฎหมาย             
 
 
 
 

                                                 
36 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่ 1903/2545 ระหวาง  นายสุเทพ  ราชเสมอ  ผูฟองคดี กับ นายอําเภอเมอืง
ลพบุรี กับพวก  ผูถูกฟองคด ีเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐออกคําสัง่โดยท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

คดีเกี่ยวกับการประชุมสภาทองถิ่น 
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• การเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปโดยมิชอบ37 
 
ผูฟองคดีฟองวา เทศบาลเมืองหนองคายซึ่งผูฟองคดีเปนนายกเทศมนตรีอยูนั้น ไดเสนอราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตอสภาเทศบาลเมืองหนองคาย และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพรอมกบัไดสงรางเทศบัญญตัิไปให
ผูวาราชการจงัหวัด (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) ใหความเห็นชอบ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ 2 ไมใหความเห็นชอบ
โดยใหเหตุผลวา เทศบาลตั้งงบประมาณรายจายเพื่อจายเงินคาจางซึ่งตองชําระตามขอผูกพันกับเอกชน
คูสัญญา ซึ่งเปนการตั้งงบประมาณที่ขัดตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
กรมการปกครอง เทศบาลเมืองหนองคายจึงอทุธรณโตแยงคําสั่งดงักลาว แตผูถกูฟองคดีที ่ 2 ไมพิจารณา
อุทธรณ ผูฟองคดีจึงเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ไมใหความเห็นชอบรางเทศบญัญัติดังกลาวเปนความเห็น
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดคนเดิม ไดพิจารณาอนุมติใหเทศบาลเมืองหนองคาย
ดําเนินโครงการกอหนี้ผูกพนังบประมาณป พ.ศ. 2544-2550 จํานวน 49 โครงการที่ไดทําสัญญาวาจาง
เอกชนคูสัญญาดังกลาวตอไปได ซ่ึงถือวาเปนการยกเวนการปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2541 จึงนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหศาลยกเลิกความเห็นของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ท่ีไมใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังกลาว 
และใหถอืวารางเทศบัญญัตดัิงกลาวมีผลบังคับไดตามกฎหมาย 

ศาลปกครองพิเคราะหแลวเห็นวา เม่ือปรากฏวาสภาเทศบาลเมืองหนองคายมีมติเห็นชอบ 
รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตามมติของที่ประชุม 
สภาเทศบาลเมืองหนองคาย และประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคายใหจัดสงรางเทศบัญญัตดัิงกลาวไปให 
ผูถูกฟองคดีที่ 1 พิจารณา อันเปนการปฏิบัติตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496 แลว ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ซ่ึงเปนผูวาราชการจังหวดัหนองคายจงึเปนผูมีอํานาจและหนาที่ที่
จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ฯ ดังกลาว และเมื่อ
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีท่ี 2 ไดรับและไมเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติดังกลาว และไดจัดสงราง 
เทศบัญญตัิน้ันคืนเพือ่ใหพจิารณาใหม โดยระบุเหตผุลท่ีไมเห็นชอบนั้นดวย ดังนัน้กระบวนการในการกระทํา
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 คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่ 238/2546 ระหวาง นายวีระชัย มงคลภูมิรัตน ผูฟองคดี กับ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง ขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คดีเก่ียวกับการตราขอบัญญัติทองถิ่น
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ความเห็นของผูถูกฟองคดทีี ่2 จึงถูกตองตามรปูแบบขัน้ตอน และวธิกีารอันเปนสาระสําคัญทีก่ฎหมายกําหนด
ไวแลว 

นอกจากนัน้ การที่รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯดังกลาว ซึ่งสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบ
โดยเปนการตั้งงบประมาณผูกพันรวม 7 ปงบประมาณนั้น เปนการตั้งงบประมาณที่ขัดตอระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 เนือ่งจากตามขอ 
5 ของคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ไดมอบ
อํานาจใหผูวาราชจังหวัดมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดในกรณีมีเหตุจําเปนและสมควรไดรับการยกเวนเทานั้น ซึ่งเม่ือพจิารณาจาก
หนังสือของสํานักงานเทศบาลเมืองหนองคายประกอบกับคําสั่งเห็นชอบอนุมัติใหเทศบาลเมืองหนองคาย
ยกเวนการปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยอดีตผูวาราชการจังหวัดแลวปรากฏวา โครงการกอหนี้
ดังกลาวไมปรากฏเหตุผลความจําเปนใด ๆ ท่ีจะตองกอหน้ีผูกพันงบประมาณถึง 7 ป คงใหเหตุผลแตเพียงสั้น ๆ 
วาอนุมัติตามที่เทศบาลเมืองหนองคายเสนอมา ศาลปกครองเห็นวา โครงการเหลานี้สามารถที่จะทยอยแยก
สรางตามกําลงัความสามารถและงบประมาณของเทศบาลได จึงไมมีความจําเปนใดๆ ทีต่องทําทุกโครงการ
ในคร้ังเดียวกัน คําสั่งของผูวาราชการจงัหวัดคนกอนที่อนุมัตใิหความเห็นชอบดงักลาว จึงเปนคําสั่งที่ขัดตอ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยขางตน จึงมีผลทําใหคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเจาหนาที่ 
ผูออกคําสั่ง (ผูวาราชการจังหวัด)  หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งตามหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญตัิวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได 

อีกทั้งขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา สัญญาระหวางเทศบาล ผูวาจาง กับเอกชน ผูรับจางตาม
โครงการที่ระบุในงบประมาณนั้น ไดถูกนายกเทศมนตรีแจงบอกเลิกสัญญาจางไปแลว ท้ังนี้เนื่องจากสัญญา
จางดังกลาวเปนสัญญาระหวางเทศบาลอนัเปนหนวยงานทางปกครองฝายหน่ึงทํากบับริษทัเอกชนอีกฝายหนึ่ง 
มีวัตถุประสงคจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง ซึ่งเทศบาลคูสัญญามีสิทธิบอกเลิกได 
แมวาอีกฝายหนึ่งจะไมประพฤติผิดสัญญา แตการบอกเลิกสัญญาตองมีเหตุผลความจําเปน และตองรับผดิ
ชดใชคาเสยีหายแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ดังนั้น เม่ือนายกเทศมนตรีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแลวจึงมีผลทํา
ใหสัญญาดังกลาวสิ้นผลลง แมการที่นายกเทศมนตรคีนตอมาจะไดจัดทําบันทึกตอทายสัญญาดังกลาว ก็ไม
ทําใหสัญญาดงักลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมายขึ้นมาอีก ดังนั้น การเพิกถอนคําสั่งของผูวาราชการจังหวดั
คนกอนจึงสามารถกระทําได แมจะเกินกวา 90 วัน นับแตวันท่ีรูถึงเหตุแหงการเพิกถอนนั้นก็ตาม ดังนั้น 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดตรวจพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2546 ดังกลาว  
แลวเห็นวา เทศบาลเมืองหนองคายไดตั้งงบประมาณรายจายเพือ่จายเงนิคาจางตามขอผูกพันตามสญัญาขางตน 
อันเปนการตั้งงบประมาณดําเนินการในรายการที่ขัดตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีคาํสั่งไมเห็นชอบกับ
รางดังกลาว ซึ่งมีผลเทากบัวาเปนการเพิกถอนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดคนเดิมโดยปริยาย ซึ่งความเหน็
ของผูถกูฟองคดีที่ 2 ที่ไมเห็นชอบดวยกับรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายดังกลาวยอมชอบดวยกฎหมาย
และเปนการใชดุลพินิจโดยชอบแลว 
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• คณะเทศมนตรีเสนอรางญัตติโดยมิชอบดวยกฎหมาย38 
 

ผูฟองคดีที่ 1 ดํารงตําแหนงเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม  และผูฟองคดีที่ 2 เปนสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยมีผูถกูฟองคดีที ่2 เปนนายกเทศมนตร ี  ตอมาผูถูกฟองคดท่ีี 2 ไดยื่นหนังสอื
ขอลาออกจากตําแหนง  ตอมาเมื่อมีการเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อเลือกตําแหนง 
ที่วางปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดรับเลือกอีกครั้ง  แตยังไมทันไดรับการแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด  ผู
ถูกฟองคดีท่ี 2 ไดเสนอญัตติในนามของคณะเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเพือ่ขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ผูถูกฟองคดีที ่1)  ซ่ึงทีป่ระชุมมีมติใหความเห็นชอบญตัติดังกลาว  ผูฟองคดีเห็นวา
เปนมติที่ไมถกูตองตามกฎหมาย  จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนญตัติดังกลาว   

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา  มติเหน็ชอบดวยกับรางญัตตขิองผูถูกฟองคดีท่ี 1  เปนเพียง
การอนุมัติและเห็นชอบการบริหารงานและการวางแผนพฒันา  เนือ่งจากกรณีน้ีประธานสภาเทศบาลยังมิได
สงรางเทศบัญญัติไปยังผูวาราชการจังหวัด  จึงมิใชการออกกฎ หรือคําสั่ง หรือออกขอบัญญัติ ระเบียบ  
ขอบังคับที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งไมอยูในเงือ่นไขที่ศาลจะมีคําบังคับใหเพกิถอนไดตามมาตรา  72 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงไมอาจรับคําฟองคดีนี้
ไวพิจารณาได 
 

• กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดออกขอบัญญัติช่ัวคราวงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
โดยมิชอบ39 
 

การที่ประธานองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ไดออกขอบัญญัติชั่วคราวงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจาํป โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ซึ่งไดกําหนดใหใชจายงบประมาณในโครงการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบานภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวดั และใชเปนคาใชจายอยางอืน่ โดยไมปรากฏวามีกรณีฉกุเฉินท่ีเปนอปุสรรคจนไม
สามารถเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดแตอยางใด ผูถูกฟองคดีจงึไมมีอํานาจออกขอบัญญติั
ชั่วคราวตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัตอิงคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แตจะตองออกเปน

                                                 
38คําสั่งศาลปกครองขอนแกน  คดีหมายเลขแดงที่ 39/2545 ระหวาง นายทิติรัตน ประสพสนัตวัฒนา ที่ 1 นายชื่นศักดิ์  
พรรณะ ที่ 2 ผูฟองคดี กับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ 1 นายสุรจิตร ยนตตระกูล ที่ 2 นายทองหลา สุนทร ที่3  ผูถูกฟอง
คดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานทางปกครองออกกฎโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
39 คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่ 27/2545 ระหวาง นายสังคม วงษนอก ที่1 กับพวก รวม 3 ราย ผู
ฟองคดี กับองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 กับพวก รวม 3 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญตัิฉบับเดียวกัน กรณีดังกลาวจงึ
เปนเหตุใหผูฟองคดีซึ่งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมมีโอกาสพจิารณากลั่นกรองงบประมาณ
แทนประชาชนตามหนาที่ จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนขอบัญญัติช่ัวคราวงบประมาณ ฯ ดังกลาว 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได 
ใหอํานาจองคการบริหารสวนจังหวัดในการออกกฎหมายลาํดับรองเพื่อใชบังคับในเขตพื้นที่ในรูปแบบของ
ขอบัญญัติ นอกจากนั้น มาตรา 58 ของพระราชบัญญัติดังกลาวยงักําหนดใหการจัดทํางบประมาณรายจาย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหทําเปนขอบัญญตัิดวย จึงเห็นไดวามาตราดังกลาวไดกําหนดเปนหลักการ
ไววาการจัดทาํงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใหจัดทําเปนขอบัญญติั และขอบังคับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดหามมิใหพจิารณารางขอบญัญตัิงบประมาณโดยวิธพีจิารณาสาม
วาระรวดเดียว เนื่องจากมีเจตนารมณจะใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลั่นกรองอยางละเอียดถี่ถวน 
ดังน้ัน การทีจ่ะจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมโดยวธิีการตราเปนขอบัญญัตชิั่วคราวโดยอาศยัอํานาจตาม
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัตอิงคการบริหารสวนจังหวัด ฯ ซึง่ถือวาเปนขอยกเวนของหลกัการทั่วไปใน
การตราขอบญัญัติน้ัน การที่จะนําขอยกเวนดังกลาวมาใชยอมตองอยูภายในกรอบหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีจะออกขอบัญญัติชั่วคราวงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมได จงึตองมีองคประกอบอันเปนเงื่อนไขในการออกขอบัญญตัิชัว่คราววา เปนกรณีฉุกเฉนิซึ่งจะเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหทันทวงทีมิไดดวย ตามที่ผูถูกฟองคดีไดอางหนังสือตอบขอหารือ
ของกระทรวงมหาดไทยวา การพจิารณาวากรณีใดเปนกรณีฉกุเฉนิยอมเปนดุลพินิจของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดและขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนกรณีไปน้ัน มิไดหมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะ
วินิจฉัยอยางไรก็ได การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐท่ีชอบดวยกฎหมายนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงทีค่รบถวนถูกตอง และปรับใชบทบัญญติัของกฎหมายที่ถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายดวย 
การออกขอบญัญัติวาดวยงบประมาณฯดงักลาวจึงเปนการออกโดยมชิอบดวยกฎหมาย 
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• การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย40 
 

โดยผูฟองคดีไดดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 5)  และขอรับการคัดเลอืก
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น แตคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) มีมติใหผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6)  ซ่ึงเปนตําแหนงต่ํากวาตําแหนงปลัดเทศบาล  ผูฟองคดี
เห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลมีคาํสั่ง
เพิกถอนมติดังกลาว 

ศาลปกครองพเิคราะหแลวเหน็วา  มติของผูถูกฟองคดียงัไมถือวาเปนคําสั่งทางปกครองทีจ่ะสงผล
กระทบตอสถานภาพของสทิธิหรือหนาทีข่องผูฟองคดี  เพราะผูที่มีอํานาจในการออกคําสั่งแตงต้ังคือ  นายก 
เทศมนตรีตาํบลทองที่ท่ีผูฟองคดีสังกัด แตเม่ือนายกเทศมนตรีตาํบลไดออกคาํสั่งแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงตามมติดังกลาว หากผูฟองคดีเห็นวาคาํสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายก็มีสิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามขั้นตอนกอน  ซึ่งเม่ือผูฟองคดมิีไดรองทกุขตามขั้นตอนหรือวิธกีารแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหาย จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามนัยมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   
 

• กรณีอางวาคําสั่งยายไปดํารงตําแหนงไมชอบโดยเปนการเลือกปฏิบัติเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกขาราชการบางราย 41 
 

โดยที่ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนิติกร 7 กรมสรรพากร ไดรับคําสั่งใหไป
ดํารงตําแหนงสรรพากรอําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร แตผูฟองคดีเห็นวาเปนการแตงตั้งท่ีเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมโดยใหการชวยเหลอืขาราชการเฉพาะราย โดยผูฟองคดีเห็นวา ผูบังคบับญัชาตนไดนําเสนอ
ขอมูลท่ีไมถูกตองในการเสนอยายผูฟองคดี และการใหไปดํารงตําแหนงสรรพากรอําเภอกุดบากซึ่งเปน
หนวยงานเลก็ มีการจัดเกบ็ภาษีไดนอยเทากับเปนการลดฐานะความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูฟองคดี 

                                                 
40 คําสั่งศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขแดงที่ 76/2545 ระหวาง นายกรพนม อิสระทะ ผูฟองคดี กับ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอตุรดติถ ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐออกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
41 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1595/2545 ระหวาง นายกรพนม อิสระทะ ผูฟองคดี กับ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอตุรดติถ ผูถูกฟองคดี เรื่องเจาหนาที่ของรัฐอกกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 

คดีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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ทั้งที่ผูฟองคดมิีไดกระทําความผิดหรือมีขอบกพรอง แตกลบักันผูฟองคดีเปนผูมีผลงานเดนชดัเพียงพอทีจ่ะ
กลาวอางไดวาผูฟองคดีมิไดเปนผูดอยความสามารถ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดี
แตงตั้งผูฟองคดีกลับคืนสูตาํแหนงเดิม 
 ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งแตงตั้งดังกลาวไดลงนามโดยอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งเปน
ผูมีอํานาจแตงตั้งตามมาตรา 52(6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงถือไดวา 
กระบวนการออกคําสั่งดําเนินการไปอยางถูกตองตามกฎหมายแลว แตการออกคําสั่งดังกลาวจะเปนการใช
ดุลพินิจอยางถูกตองเหมาะสมเพียงไร หรือไมนั้น เน่ืองจากขอเท็จจริงปรากฏวา มีบันทึกของสวนการ
วางแผนและประเมินผลสํานักงานสรรพกรภาค 3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเรงรัดภาษีอากรคาง
ชําระของสํานักงาน ปรากฏวาเม่ือยายผูฟองคดีไปชวยราชการแลวผลการปฏิบัติการเรงรัดภาษีอากรคางต่ํา
กวาประมาณการมาก ซึ่งกอนยายผูฟองคดีนั้นผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีไดประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ระบุวาผูฟองคดีเปนผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดดี สมควรไดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปก็เห็นชอบดวย ดังนั้น ขออางอันเปนเหตุผลในการยายผูฟองคดีเน่ืองจากเปน 
ผูไมต้ังใจปฏิบัติงานทั้งในหนาที่และงานที่มอบหมายใหชวยราชการในสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 13  
จึงขัดแยงกับขอเท็จจริงและเอกสารที่ปรากฏ กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจในการแตงต้ังท่ีมิไดเปนไปตาม
หลักการ นอกจากนั้น การที่ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวาทางสรรพากรภาค 3 ไดมีบันทึกสั่งใหผูฟองคดี
กลับไปชวยราชการที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 13 ท้ัง ๆ ที่กอนหนานี้อางวาผูฟองคดีมีปญหากับเจาหนาที่
จนเปนอุปสรรคในการบริหารงาน ขออางอันเปนเหตุผลในการออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีจึงไมใชขออางที่มี
เหตุผลเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวาใชดุลพินิจอยางถูกตองเหมาะสม และเมื่อเปนคําสั่งที่ใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
ซึ่งถึงแมจะดําเนินการตามกระบวนการออกคําสั่งอยางถูกกฎหมายแลวก็ตาม ก็หาไดทําใหคําสั่งเฉพาะ 
ในสวนที่เก่ียวกับผูฟองคดีเปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายไม ศาลจึงพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
เฉพาะรายผูฟองคดี 
 

• การแตงตั้งและการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการโดยมิชอบ42 
 

การที่คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ ฯ (ผูถูกฟองคดีที่ 3) ไดประกาศรับสมัคร
คัดเลือกขาราชการพลเรอืน เพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง (นักบริหาร 9) รองอธบิดีในสวนของกรมสรรพากร 
โดยปรากฏวาผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลอืก ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาประกาศเรื่องการรับสมัครพรอมหลักเกณฑ
การประเมินคะแนนดังกลาวไมถูกตอง ไมเปนธรรม ไมโปรงใส ไมเปนไปตามมตขิองคณะรัฐมนตรี และไม

                                                 
42 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1399/2546 ระหวาง นายไพรัช สหเมธาพันธ ผูฟองคดี กับ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่ 1 กับพวก รวม 3 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
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เปนไปตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) กําหนดไว อีกทั้งยังเปนการ
กระทําที่ขัดตอพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ผูฟองคดีจงึไดนําคดีมาฟองตอศาล
ปกครอง 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา การคัดเลือกขาราชการในกรณีนี้สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเห็นชอบใหนําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชในการคัดเลือกขาราชการพลเรือน เพื่อสรางและ
พัฒนาผูนํายุคใหม ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูถูกฟองคดีที่ 1) โดยสํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นเพื่อเปนเกณฑกลางในการคัดเลือก และไดแจง
ใหหนวยราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติตาม ซ่ึงมีผลทําใหเปนการยกเลิกหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอน
ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นเฉพาะตําแหนงนักบริหาร 9 แตเดิม 
และกําหนดใหระบบการคัดเลือกใหทําโดย “คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักบริหาร 9” (ผูถูกฟองคดีที่ 3)  

โดยที่ขอเท็จจริงในคดีนี้รับฟงไดวา การดําเนินการเสนอชื่อขาราชการผูผานการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารในสวนของกรมสรรพากร ซ่ึงมีผูสมัครผานการคัดเลือกทั้งหมดจํานวน 5 คน นั้น 
ไมสอดคลองกับหลักเกณฑตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ. ที่กําหนดใหสวนราชการระดับกรมที่มีตําแหนง
วางเสนอชื่อใหสมัครเขารับการคัดเลือกไดสวนราชการละ 1-2 ชื่อเทานั้น มิใชตําแหนงละ 1-2 ชื่อตามที่
กรมสรรพากรเสนอมาแตอยางใด (นั่นคือ กรณีผูผานการประเมินคนหนึ่ง ๆ จะมีชื่อเสนอในตําแหนงท่ีวาง
มากกวาหน่ึงตําแหนง) ซึ่งทาง“คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักบริหาร 9” (ผูถูกฟองคดีที่ 3) ก็มิไดดําเนินการแกไขอยางหนึ่งอยางใด แตกลับรับเอาบัญชีรายชื่อของ
บุคคลทั้งหาเขาสูกระบวนพิจารณาแตงตั้งตอไป รวมทั้งจากคําใหการของปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟอง
คดีท่ี 2) ซึ่งอางความเห็นของท่ีประชุมวาการคัดเลือกในสวนของการพิจารณาประเมินเอกสารและขอมูลตาง 
ๆ ถือเปนดุลพินิจของคณะกรรมการ ฯ ไมจําเปนตองประกาศใหผูรับสมัครทราบแตอยางใด กรณีจึงฟงไดวา
ผูถูกฟองคดีท่ี 3 มิไดดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่ไดกําหนดไว  

อีกทั้ง ในสวนของการประชุมเพื่อพิจารณาผูสมัครเขารับการคัดเลือกของผูถูกฟองคดีที่ 3 จาก
รายชื่อที่สวนราชการเสนอทั้งหมดจํานวน 28 คน จาก 4 สวนราชการ โดยใชเวลาพิจารณาเพียง 4 ชั่วโมง
อันเปนเวลาอันสั้น อันแสดงใหเห็นการวาการดําเนินการดังกลาวยอมขัดตอความเปนจริงในการพิจารณาหา
ผูเหมาะสมในระบบบริหารงานบุคคลของนักบริหารระดับสูงที่จะตองใชความละเอียดรอบคอบ อีกทั้งการลง
มติเห็นสมควรแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคลทันทีใหดํารงตําแหนงตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงคะแนนในการประเมิน
ของแตละบุคคลซ่ึงมีลักษณะเปนการเจาะจงตัวบุคคล กรณีจึงฟงไดวาการดําเนินการประเมินและพิจารณา
ลงมติของผูถูกฟองคดีที่ 3 ดังกลาวไมชอบดวยหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
(ผูถูกฟองคดีที่ 1) ไดกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการไมแสดงเหตุผลของความเหมาะสมใน
การพิจารณาซึ่งมีลักษณะเปนการปฏิบัติโดยขามขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญของการพิจารณาอีกดวย
นอกจากนี้ ศาลปกครองยังไดพิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติซึ่งไมถูกตองของผูถูกฟองคดีที่ 3 ดังกลาวนั้น
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ถือไดวาเปนสาระสําคัญของกระบวนการสรรหา อันเปนการเลือกปฏิบัติในลักษณะที่เอื้อประโยชนแก
ขาราชการบางรายและไมใหความยุติธรรมแกผูสมัครรายอื่น ๆ ซึ่งหากจะพิจารณาวาการดําเนินการดังกลาว
เปนเพียงความผิดพลาดบกพรองเพียงเล็กนอยแลวก็เทากับวาเปนการยอมรับใหมีการดําเนินการที่ไม
โปรงใสอยูตอไป 

อยางไรก็ตาม การที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกเพิ่มเติมจากเดิมที่ไดเสนอเปนหลักการไว รวมทั้งการกําหนดใหสวนราชการมีสิทธิเสนอชื่อผูสมัคร
ไดเพียงสวนราชการละ 1-2 ชื่อ นั้น เม่ือไมปรากฏวาสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาทบทวนเสียกอน ซึ่งแมวาการกระทําดังกลาวจะไดกระทําไปในนามของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ก็ตาม  
แตเม่ือสํานักงาน ก.พ. ไมมีอํานาจในการดําเนินการดังกลาวซึ่งถือเปนหลักการที่สําคัญมิใชเปนเพียง
รายละเอียดในการดําเนินการ (ที่จะสามารถกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือเองได) แลว การกระทําดังกลาว 
ยอมเปนการไมถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามนัยมาตรา 8 และ
เปนการขัดตอหลักการที่ไดเสนอไวตอคณะรัฐมนตรี ศาลปกครองจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการคัดเลือก
แตงตั้งขาราชการ ฯ ในครั้งนี้ และใหเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
ดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขา
รับการคัดเลือก ฯ ซึ่งไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว 

 

• การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยโดยลาชาเกินสมควร43 
 

เดิมผูฟองคดีเคยดํารงตําแหนง  ผูบังคบัการหมูกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนโดยผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากคําสั่งใหออกจากราชการโดยไมเปนธรรม ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว
ไมถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนไดกระทําการสอบสวนโดยมิชอบดวยระเบียบกฎหมาย  รวมกันปลอมแปลงเอกสารและรวมกันใช
เอกสารปลอม  จนเปนเหตุใหผูฟองคดีถูกใหออกจากราชการ  ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ เม่ือวันที ่16 พฤศจิกายน 2544  จนกระท่ังปจจุบันก็มิไดรับการแจงผลพจิารณา  จึงนําคดีมา
ฟองตอศาลปกครอง  ขอใหศาลมีคําพพิากษาหรอืคําสั่งใหผูถูกฟองคด ี (ประธานคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ)  ดําเนินการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีโดยดวน 

 ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ  พิเคราะหแลวเห็นวา  แมวาเร่ืองของผูฟองคดียังอยู
ระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ( ก.ตร. ) ซ่ึงเปนขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไข
                                                 
43 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 260/2546 ระหวาง สิบตํารวจโท อรุณ ศิริสังขสุนทร ผูฟองคดี  กับ  ประธานคณะกรรมการ
ขาราชการตาํรวจ ผูถูกฟองคด ีเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบตัิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏบิตัิ
ลาชาเกินสมควร  
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ความเดือดรอนหรือเสียหายของฝายปกครอง  ตามพระราชบัญญติัระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521  
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และมิไดมีบทบัญญัติมาตราใดใน
พระราชบัญญตัิดังกลาว  กําหนดระยะเวลาบังคับให ก.ตร. ตองพจิารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยให
แลวเสรจ็เม่ือใดก็ตาม  แตการที่ ก.ตร. มิไดพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวนัิยของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาอนัสมควร  ผูฟองคดียอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองได  ตามนัยมาตรา 42 วรรคสอง  
และเปนคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจาหนาที่ของรฐัละเลยตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏบิตัิ
หนาที่ลาชาเกนิสมควร  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)  แหงพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542  เม่ือผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยให ก.ตร. พิจารณาเมื่อวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2544  วันทีผู่ฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีในกรณีนี้  คอื วันทีพ่นกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ ก.ตร.  ดังนั้นการที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอ 
ศาลปกครอง เม่ือวันที ่ 26 มีนาคม 2545  จึงเปนการยื่นฟองคดภีายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูเหตแุหงการฟองคด ี ซึ่งเปนการยืน่ฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามทีบ่ญัญัตไิวในมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญตัิดังกลาว 
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• การกําหนดทําเลที่ตั้งทรัพยสินและราคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย44 
 

ผูฟองคดีเปนนิติบคุคลประเภทบริษทัจํากดั ไดกอตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
สินคาผงชูรส  โดยคณะกรรมการประเมินราคารายป (ผูถูกฟองคด)ี ไดกําหนดทําเลท่ีตั้งทรพัยสนิและราคาเชา
มาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร  เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตทองที่  
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา  การกาํหนดราคาดังกลาวไมเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ซักซอมแนวทาง
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยกาํหนดราคาสูงกวาคาเชา
ที่ดินตามความเปนจริงมากและสูงกวามลูคาทรพัยสินตามที่อนุกรรมการประจําจังหวัดไดออกประกาศ ซึ่งมี
ผลตอการประเมินคารายปของทรัพยสินและการคํานวณคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับราษฎรในทองที่  
ทําใหไดรับความเดือดรอนจากภาระภาษีที่สูงมากขึ้น  การกระทําของผูถูกฟองคดีเปนการจงใจไมปฏิบัติ
ตามมติคณะรฐัมนตรีและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่มีความมุงหมายเพือ่ใหเกิดความเปนธรรม
แกผูมีหนาที่ตองเสียภาษีและมิใหมีการเลอืกปฏิบตั ิ  จงึเปนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึง
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลพพิากษาหรอืมีคําสั่งเพิกถอนราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอ
ตารางเมตรดงักลาว 

 ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินเปนอํานาจหนาที่ของผู
ถูกฟองคดี  ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 โดยผูถูกฟองคดีได
กําหนดทําเลที่ตั้งของทรัพยสินและกําหนดราคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล  ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ใชเปนแนวทางประกอบการประเมินคารายป  อันเปนเพียงมาตรการภายในของ
ฝายปกครองที่ยังมิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย จึงไมถือวาเปนคําสั่งทางปกครองท่ีเปนเหตุใหผูฟอง
คดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตามพระราชบัญญัตจิัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 อีกทั้งคดีดังกลาวยังเปนคดีอุทธรณคําวินิจฉัยของ

                                                 
44 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 266/2546 ระหวาง บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จํากัด ผูฟองคดี กับ องคการบริหารสวนตําบล กับ
พวก ผูถูกฟองคด ี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย  
 

คดีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและรายไดของทองถิ่น
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เจาพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากรทีอ่ยูในอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลภาษ ี 
อากร ซ่ึงคดเีกี่ยวกับภาษีอากรเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง  
 

• การรับประเมินตามแบบแสดงรายการเพือ่ชําระภาษีบาํรุงทองที่และการรับชําระภาษีบํารุง
ทองที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย45 
 

ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินที่พิพาทและไดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่
ตอปลัดอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) มาโดยตลอด แตตอมาผูถูกฟองคดีไดรับชําระภาษีบํารุงทองท่ีตามแบบแสดง
รายการที่บุคคลอื่นไดยื่นตอผูถูกฟองคดีอันเปนการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ในท่ีพิพาทเดียวกันกับ 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา การที่บุคคลอื่นไดแสดงเจตนาเพื่อการชําระภาษีบํารุงทองที่
โดยยื่นแบบแสดงรายการตอผูถูกฟองคดี และอางวาตนเองเปนเจาของที่ดินตามมาตรา 6 แหงพระราช-
บัญญัติการบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 นั้น ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับชําระภาษีบํารุงทองที่ดังกลาว  อันถือไดวาเปน
การปฏิบัติหนาที่ไปตามที่พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 กําหนดไว แมวาจะเปนการรับชําระ
ภาษีบํารุงทองท่ีในท่ีพิพาทเดียวกันกับผูฟองคดี ซึ่งในกรณีนี้ไมมีการกําหนดหลักเกณฑไวในกฎหมาย    
แตผูถูกฟองคดีไดปฏิบัติไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กลาวคือ ในกรณีที่ดินแปลงเดียวกันมีบุคคล 
สองคนตางฝายตางอางวาตนเองมีสิทธิครอบครอง และการวินิจฉัยเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินที่พิพาทยังไม
เปนท่ียุติ คูกรณีท้ังสองฝายยอมอยูในขายที่จะเปนผูมีสิทธิครอบครองไดเทาเทียมกัน ผูถูกฟองคดีจึงอาจรับ
ชําระคาภาษีจากคูกรณีทั้งสองฝายได และประกอบกับผูถูกฟองคดีไดแนะนําใหคูกรณีนําคดีขึ้นสูศาลให
วินิจฉัยวาใครเปนผูที่มีสิทธิดีกวา เม่ือคดียุติฝายใดที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ก็สามารถดําเนินการ
ยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดีเพื่อขอรับเงินคืนตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 นั้น ถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑที่วางไว ศาลจึงเห็นวาการกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
 

                                                 
45 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1802/2545 ระหวาง พันตํารวจตรี สุธีร  (ศรีเธียร)  ณ สงขลา  
ผูฟองคดี กับ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ผูถูกฟองคดี เรื่อง เพิกถอนแบบแสดง
รายการที่ดนิเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองที่ 
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• การออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดโดยมิชอบดวยกฎหมาย46 
 

ผูฟองคดีไดฟององคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองวา
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงเปน 
ขอบัญญัติทองถิ่นใหมีผลบังคับเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 
ซึ่งครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองสุราษฎรธานีและเทศบาลตําบลเกาะสมุยท่ีผูฟองคดีมีภูมิลําเนาพักอาศัย 
และสถานประกอบการ ตลอดจนมีฐานะเปนผูเสียภาษีคนหน่ึงตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีอํานาจเรียกเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อการจัดเก็บภาษียาสูบ
และนํ้ามันเชื้อเพลิงบังคับใชแกประชาชนทั่วไปรวมถึงผูฟองคดีท่ีเปนผูคาปลีก ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลเมือง 
สุราษฎรธานีและเทศบาลตําบลเกาะสมุย อันเปนการกระทําที่ขัดตอมาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 
284 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน 
เสียหาย ผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนขอบัญญัติทองถิ่นซ่ึงถือวาเปนกฎดังกลาว 

และผูฟองคดียังเห็นวา การที่ขอบัญญัติดังกลาวไดกําหนดบทลงโทษจําคุกและปรับอันเปนโทษ
ทางอาญาแกผูควบคุมและจัดการโรงแรมในกรณีที่ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติฝาฝนขอบัญญัติดังกลาวนั้น เปนการ
ขัดตอมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เนื่องจากคาธรรมเนียมผูพักใน
โรงแรมถือเปนคาตอบแทนในการที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดสาธารณูปโภคตางๆ ใหแกโรงแรม 
ที่พักและนักทองเท่ียว การที่ผูพักไมจายคาธรรมเนียมหรือผูควบคุมหรือผูจัดการโรงแรมไมจัดเก็บ 
คาธรรมเนียมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น  องคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจลงโทษทางอาญาแก
บุคคลดังกลาวตามที่กําหนดในขอบัญญัติฯได อีกทั้งการจะลงโทษทางอาญาผูใดไดนั้นจะตองมีกฎหมาย
กําหนดความผิดและโทษไวโดยชัดแจง การที่มาตรา 51 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติวา ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได น้ัน จึงมี
ความหมายแตเพียงการลงโทษทางอาญาแกผูละเมิดขอบัญญัติที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว 
โดยชัดแจงเปนกรณีๆ ไปเทานั้น ไมหมายรวมถึงผูควบคุมและจัดการโรงแรมซึ่งมิใชบุคคลที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวกําหนดไว  ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจนําบทบัญญัติในมาตรา 51 วรรคทาย มาใชออกขอบัญญัติ 
เพื่อลงโทษผูควบคุมและจัดการโรงแรมได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา การออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธาน ี 

เรื่อง ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด และเรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด
จากผูพักในโรงแรม  เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมนั้น โดยที่ประเด็น

                                                 
46 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1432-1433/2546 ระหวาง นายสุนทร  หวังพัฒนธน กับพวก  
ผูฟองคดี กับ องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี ที่ 1 กรมสรรพสามิต ที่ 2  กระทรวงการคลัง ที่ 3  ผูถูกฟองคดี เรื่อง 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 



46 

 

ดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวา ในการกระจายอํานาจการปกครองใหแกราชการสวนทองถิ่นตาม
การกระจายอํานาจนั้นจะใชพื้นท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขต  เม่ือเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดมีพื้นที่คลุม
ทั้งจังหวัด  จึงทําใหครอบคลุมพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นดวย  แตโดยท่ีมีพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อแบงแยกอํานาจแตละ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกจากกันอยางชัดเจนและไมใหความเปนอิสระในการปกครองสวนทองถิ่น 
ขัดแยงกันเอง อํานาจและหนาที่ขององคการปกครองสวนจังหวัดจึงเปนเร่ืองการจัดทําแผนการประสาน  

การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือมีอํานาจและหนาที่ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นไมมี
ความสามารถจะทําได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจออกขอบัญญัติดังกลาวเพื่อบังคับใชแก
ประชาชนในเขตจังหวัด ซึ่งยอมจะตองใชพื้นที่รวมกันหรือทับซอนกับพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบอื่นในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี และเม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขต
จังหวัด  มีอํานาจตามกฎหมายในการเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง ยาสูบและคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร
สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมที่ซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ดังนั้น ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานีทั้งสองเร่ืองจึงไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้การที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียม
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม ไดกําหนดโทษทางอาญาแกผูควบคุมและจัดการโรงแรม  

ซึ่งหมายถึงเจาสํานักตามกฎหมายวาดวยโรงแรมซึ่งไมเรียกเก็บและไมนําสงคาธรรมเนียมขัดหรือแยงตอ
กฎหมายหรือไมนั้น ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา มาตรา 51 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติวา  “ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได  แต
หามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกิน 6 เดือน และหรือปรับหนึ่งหม่ืนบาท เวนแตกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น”  
หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซ่ึงในกรณีนี้ไดแก ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธาน ี 

เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. 2542 ใหอํานาจ
แกผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่จะกําหนดโทษทางอาญา กลาวคือ โทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับแกผูพักที่ไม
เสียคาธรรมเนียม ผูควบคุมและจัดการโรงแรมที่ไมนําสงคาธรรมเนียมได ซึ่งก็คือการกําหนดโทษ 
ผูละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตามความที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 51 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดดังกลาว โดยบัญญัติไวอยางชัดเจนวาองคการบริหารสวนจังหวัด
มีอํานาจออกขอบัญญัติกําหนดโทษจําคุกและหรือปรับแกผูที่ละเมิดขอบัญญัติได 
 โดยสรุป การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีท้ังสอง
เรื่องดังกลาวจึงเปนการออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย กรณีดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว  
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• การประเมินภาษีไมชอบเนื่องจากไมใหโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน47 
 

ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงองคการตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลาซึ่งเปนสาขาของผูฟองคดี
ใหชําระภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ผูฟองคดไีมเห็นดวยกับการประเมินภาษีจึงยื่นคํารองขอใหผูถกูฟองคดีพจิารณา
ประเมินภาษใีหม ตอมาผูถูกฟองคดีแจงผลการพจิารณาโดยยนืยันใหผูฟองคดีชาํระภาษีดังกลาวซึ่งผูฟองคดี
เห็นวาเปนการกระทําโดยมชิอบ กลาวคอื ผูถูกฟองคดีไมเรียกผูฟองคดีไปใหถอยคาํ และเสนอพยานหลักฐาน
และคําชี้แจง จึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งใหผูฟองคดีตองชําระคาภาษีโรงเรือนและทีดิ่น
ตามคําชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ
พจิารณาประเมินภาษใีหถูกตองตามรปูแบบขั้นตอนหรือวิธีการทีพ่ระราชบัญญัตวิิธปีฏิบตัิราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และพระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดไว 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเหน็วา แมผูถูกฟองคดีจะเปนหนวยงานทางปกครองตามพระราชบัญญติั
จัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กต็าม แตเม่ือพจิารณาการกระทําของผูถูกฟองคดี
ตามคําฟองและคําขอของผูฟองคดีแลว เห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีนั้นเปนการดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อใหผูฟองคดีชําระคาภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน การที่ผูฟองคดีมีคาํขอ
ดังกลาวจึงเปนเรื่องท่ีอยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลภาษีอากร ศาลปกครองจึงไมอาจรับ 
คําฟองน้ีไวพจิารณาพพิากษา หรือมีคําสัง่ได 
 

• การประเมินภาษีโรงเรือนโดยไมชอบ48 
 
ผูฟองคดีเปนผูประกอบกจิการโรงแรม ในระหวางประกอบกจิการไดเสียภาษีโรงเรอืนมาโดยตลอด 

ตอมาในป 2545 ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงไปยังธนารักษจังหวัดลพบุรีผูรับประเมินภาษีโรงเรือนใหนําเงิน
ไปชาํระภาษ ี และธนารักษจงัหวัดลพบุรีแจงใหผูฟองคดีนําเงินไปชาํระคาภาษีโรงเรอืนซึ่งเปนจํานวนที่สูงกวา
ปกอน ๆ  ผูฟองคดีเห็นวาการประเมินของผูถูกฟองคดีไมเปนธรรม ใชดุลพินจิโดยมิชอบและไมใหโอกาสหา
เงินมาชําระคาภาษี จึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของผูถูกฟองคดี  

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา คําฟองขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของผูถูกฟองคดีน้ีเปนกรณี
เกี่ยวของกับการอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน หรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมิน
ภาษีอากรซ่ึงอยูในอํานาจของศาลภาษอีากรที่จะพจิารณาพพิากษาตามมาตรา 7 (1) แหงพระราชบัญญตัิ
                                                 
47ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 549/2545 ระหวาง องคการตลาดเพื่อเกษตรกร โดยนายปรญิญา ไทถนอม และ/
หรือนายนิมิตร วงศจันทร ผูรับมอบอํานาจ ผูฟองคดี กับ องคการบริหารสวนตําบลพะวง จังหวัดสงขลา ผูถูกฟองคด ี
เรื่อง หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
48 ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 771/2545 ระหวาง นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธ์ิ ผูฟองคดี กับ เทศบาลเมืองลพบุรี ผู
ถูกฟองคดี เร่ือง ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดการประเมินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดนิของเทศบาลเมืองลพบุรี 



48 

 

จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธพีจิารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 และไมอยูในอาํนาจของศาลปกครองทีจ่ะ
พจิารณาพพิากษาได ตามนัยมาตรา 9 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญตัิจดัตั้งศาลปกครองและวธิพีิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542  

 



49 

 

 
 
 

• ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยมิชอบ49 
 

ผูฟองคดฟีองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการออกหนังสอือนุญาตใหทํา
ประโยชนในเขตปฏิรปูที่ดินใหแกเอกชนผูหนึ่ง ซึ่งทีดิ่นดังกลาวมีเนื้อที่บางสวนทับคันดินสาธารณประโยชน 
ที่ราษฎรไดรวมกันสรางขึ้นเพือ่กักเก็บนํ้าไวใชประโยชนในการเกษตร จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพือ่
ขอใหศาลเพิกถอนหนังสืออนุญาตดังกลาว 

ศาลปกครองสงูสุดพจิารณาแลวเห็นวา แมอํานาจการดูแลรักษาและคุมครองปองกนัท่ีดินอนัเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันจะเปนของนายอําเภอทองที่ก็ตาม แตในขณะเดียวกนั
องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการดังกลาวดวย และเม่ือพจิารณามาตรา 16 (27) 
แหงพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
บทบัญญตัิดังกลาวมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลมอีํานาจหนาทีใ่นการดูแลรกัษาที่สาธารณะทุกประเภท
ภายในทองถิ่นของตน ซึ่งรวมถึงท่ีสาธารณะอันเปนท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันดวย ผูฟองคดีใน
ฐานะองคการบริหารสวนตาํบลหงษเจริญซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย ยอมมีหนาที่ใน
การดูแลรักษาที่สาธารณะดังกลาว ดังนั้น จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่งไดจากการดําเนินการดังกลาว จึงเปนผูมีสิทธฟิองคดีนีต้อศาล และเน่ืองจากเปน
การฟองคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะจึงจะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ไดตามนัย มาตรา 52 แหง
พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

• การกระทําละเมิดทางปกครองกรณีอางวาเปนการใชจายงบประมาณโดยมิชอบ50 
 

ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตาํบลปากชอง โดยไดพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณใหแกองคการบริหารสวนตาํบลปากชองเพือ่สรางถนนคอนกรีต แตปรากฏวาถนนสายดังกลาว
เปนถนนสวนบุคคลและไมปรากฏวาเจาของที่ดินเคยยกที่ดินใหแกทางราชการเพื่อใหเปนทางสาธารณประโยชน 

                                                 
49 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 320/2546 ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ ผูฟองคด ี กับ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ชุมพร ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
50 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 161/2546 (ประชุมใหญ) ระหวาง นายมนญู สาระกูล ที่ 1 กับพวก รวม 14 ราย ผูฟองคดี กับ 
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ที่ 1 และ ปลัดองคกรบริหารสวนตําบลปากชอง ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง 
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

คดีเก่ียวกับการกระทําละเมิดทางปกครอง



50 

 

โดยคณะกรรมการองคการบริหารตําบลปากชอง (ผูถูกฟองคดีที่ 1) และปลัดองคการบริหารตาํบลปากชอง
(ผูถูกฟองคดทีี่ 2) ไดจงใจนําเงินงบประมาณของแผนดินไปกอสรางถนนในที่ดินของเอกชนดังกลาวอันเปน
เหตุใหทางราชการเสียหาย 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิเคราะหแลวเหน็วา การใชอาํนาจของสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจทางบริหาร ดังนั้น
ศาลปกครองจึงมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคการบริหารสวนตาํบลได 
ไมวาในเรือ่งความชอบดวยกฎหมายของขอบัญญัตทิองถิ่น การใชอํานาจหนาที ่หรอืการกระทําในความสัมพันธ
ระหวางสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล เม่ือผูถูกฟองคดีท้ังสองถูก
กลาวหาวาใชจายงบประมาณโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง ดังน้ัน ผูเสียหายจึงอาจเปนองคการบริหารสวนตําบลปากชองซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล หรือราษฎร
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ทั้งน้ีเพราะการไดรับความเสียหายของราษฎรในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายโดยมิชอบของแตละทองถิ่นนั้นมีลักษณะที่จํากัดอยูใน
หนาที่ความรับผิดชอบของแตละทองถิ่นเทานั้น การทีผู่ฟองคดีซึ่งเปนสมาชอิงคการบริหารสวนตําบลปากชอง
แตมิไดเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนตัวแทนของหนวยงานทางปกครองที่มีสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนกรณีเจาหนาที่กระทาํละเมิดตอหนวยงานของรัฐก็ตาม แตโดยคดีนี้ผูถูกฟองคดีที่ 1 ซ่ึงเปนเจาหนาที่ 
และผูแทนขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย เปนผูกระทําละเมิดตอองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
เสียเอง ดังนั้น การฟองคดีของผูฟองคดีท้ังสิบสี่จึงเปนการฟองคดีในฐานะที่เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ผูฟองคดีทั้งสิบสี่จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองแทน
องคการบริหารสวนตาํบลปากชองโดยตรง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญตัิจดัตั้งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 

• การเรียกใหขาราชการซึ่งเกษียณอายุใชคาสินไหมทดแทนกรณีกระทําละเมิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่51 
 

การที่ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2) ไดละเวนการปฏบิัติ
หนาที่เปนเหตุใหผูอยูใตบังคับบัญชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 3) ทุจริตยักยอกเงินไปใชประโยชนสวนตัวจํานวน 
หลายคร้ังซึ่งผูฟองคดีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดทางละเมิด และมีหนังสือขอใหชดใช

                                                 
51 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2546 ระหวางเทศบาลเมืองหนองคาย ผูฟองคดี กับ นายวีระศักดิ์ ที่ 1 กับพวก  
รวม 3 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบตั ิ 



51 

 

คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี แตไมปรากฏวามีการชดใชใหแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชําระคาสินไหมทดแทน และชําระดอกเบี้ยในตนเงินจํานวนดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา โดยที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ผูถกู
ฟองคดีที่ 2 ชําระคาเสียหาย แตผูถกูฟองคดีทั้งสองไมยอมชําระ ผูฟองคดีมีอํานาจทีจ่ะใชมาตรการบังคบั
ทางปกครอง โดยยึด อายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีทั้งสองแลวขายทอดตลาดเพือ่ชําระคาสินไหมทดแทน 
และแมวาการใชมาตรการบังคับทางปกครองจะกําหนดวาการบังคับทางปกครองไมใหใชกับเจาหนาที่ดวยกัน 
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น แตอยางไรก็ตามผูฟองคดีมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ 1 
ชําระเงินดังกลาวไดตาม มาตรา 12 แหงพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
ประกอบกับมาตรา 55 และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัตวิิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
เรียกใหผูถูกฟองคดีที่ 2 ซ่ึงพนจากตําแหนงหนาที่เพราะเกษียณอายุราชการแลวชําระเงนิดังกลาวไดตาม
มาตรา 12 แหงพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 ประกอบกับ มาตรา 57 แหง
พระราชบัญญตัิวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้นกรณีจึงไมจําเปนตองมีคาํบังคับตามที่
กําหนดในมาตรา 72 แหงพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธฟิองคดีนี้ตอศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาล
ปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 (สวนผูถูกฟองคดีท่ี 3 ไดถึงแกกรรมไปแลวหลงัจากที่ทํา
หนังสือยอมรบัสภาพหนีต้อผูถูกฟองคดทีี่ 1 ผูฟองคดีจึงไมมีอํานาจฟองผูถูกฟองคดีท่ี 3 ตอศาลปกครอง) 

 

• การออกคําสั่งที่มีลักษณะผิดพลาดอยางชัดแจงอยางรายแรง  ซึ่งถือเสมือนวาไมมีการออก
คําสั่งทางปกครอง52 
 

ในระหวางที่ผูฟองคดีรับราชการที่องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูก
ฟองคดี) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงพิจารณาความรับผิด กรณีผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวย
ความประมาทเลินเลอ ขาดความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสารสอบราคาและสัญญาจาง ทําให
องคการบริหารสวนตําบลเสียประโยชนในการกอสรางถนน โดยคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวา 
ผูฟองคดีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองรวมกันชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นดังกลาวในฐานะลกูหนีร้วม ผูฟองคดี
เห็นวาไมเปนธรรมตอผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีไดปฏิบัติในฐานะขาราชการที่ขาดประสบการณขาดความ
ละเอียดรอบคอบ มิไดมีเจตนาทุจริตที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการแตประการใด   

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และบทบัญญัติในมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 กําหนดไวอยางชัดแจงวา  
                                                 
52 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.47/2546 ระหวาง นางราตรี บริบูรณ ผูฟองคดี กับ องคการบริหารสวน
ตําบลผาจุก ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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เจาหนาที่ตองรับผิดเฉพาะเมื่อตนจงใจกระทําใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น  
นอกจากนี้ยังปรากฎขอเท็จจริงที่รับฟงไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูถูกฟองคดีเปนกรณีการกระทํา
ละเมิดที่เกิดจากเหตุทั่วไปและมีจํานวนเกิน 50,000 บาท แตผูถูกฟองคดีมิไดรายงานกระทรวงการคลังเพื่อ
ตรวจสอบกอนตามประกาศกระทรวงการคลัง  ซึ่งเปนหลักเกณฑของฝายบริหารที่กําหนดใหผูถูกฟองคดี
ตองปฏิบัติ  ดังนั้นการที่ผูถูกฟองคดีสั่งใหผูฟองคดีชดใชเงินตามหนังสือดังกลาว จึงเปนการกระทําที่มี
ลักษณะผิดพลาดอยางชัดแจงและรายแรง ในทางกฎหมายจึงถือเสมือนวาไมมีการออกคําสั่งทางปกครอง  
และเม่ือถือเสมือนวาไมมีการออกคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีจึงมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกขไดโดยไมตองยื่นอุทธรณกอนรองทุกข เม่ือเรื่องรองทุกขดังกลาวไดโอนมาเปนคดีของศาลปกครอง    
ตามมาตรา 103 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคดีไวพิจารณาพิพากษาตอไปได  และเมื่อไดวินิจฉัยแลววาคําสั่งที่ผูถูกฟองคดี
สั่งใหผูฟองคดีชดใชเงินมีลักษณะที่ผิดพลาดอยางชัดแจงและรายแรง ซึ่งถือเสมือนวาไมมีการออกคําสั่งทาง
ปกครอง ศาลปกครองจึงไมจําตองเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  เพราะคําสั่งนั้นยอมไมมีผลบังคับตามกฎหมาย
อยูในตัว 
 

• การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดโดย 
มิชอบดวยกฎหมาย53 
 

ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 
(ผูถูกฟองคดีที่ 4) ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  กรณีรวมกัน
จัดซื้อที่ดินเพื่อเปนสถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม คือที่ดินมีราคาสูงกวาความเปนจริงและไมสามารถใช
ประโยชนในท่ีดินไดเต็มที่ทําใหเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ไดรับความเสียหาย จึงมี
หนังสือเพื่อเรียกเงินคืนจากผูฟองคดีตามความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการตรวจรับพัสดุและในฐานะเปนผูสนับสนุนใหเจาพนักงานทําเอกสารเท็จ  
โดยใหใชเงินคืนภายใน 45 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือและหากไมเห็นดวย  ใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองภายใน 90 วัน แตผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีมิไดเปนผูกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่    
และการที่ผูถูกฟองคดีท่ี 4 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เปนการ
ปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถิ่น จึงนําคดีมาฟองยังศาลปกครอง 
                                                 
53 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 565/2546  ระหวาง  นายนิรินธน  โพธิ์งาม  ผูฟองคดี  กับ  เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี ที่ 1  
นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎรธานี ที่ 2  จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ 3  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ 4  ผูถูกฟองคดี เรื่อง 
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด เปนขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหทราบขอเท็จจริงวามีการกระทําละเมิดและมีผูใดจะตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด  อันเปนขั้นตอนดําเนินการภายในของฝายปกครอง มิไดมีผล
โดยตรงตอผูฟองคดี อนึ่ง หากการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
ก็เปนเหตุที่ผูฟองคดีจะยกขึ้นเปนขออางขอตอสูในการฟองคดีที่ใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนคืนได 
อยูแลว ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได จึงไมมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   

อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 และมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหอํานาจ
หนวยงานของรัฐออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระคาสินไหมทดแทนดังกลาวได กรณีที่ 
เจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูเสียหายแลว เม่ือหนวยงานของรัฐไดออกคําสั่งดังกลาว คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น   
คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ีใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนเนื่องจากกระทําละเมิดในฐานะเปนกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและในฐานะผูสนับสนุนใหเจาพนักงานทําเอกสารเท็จจึงเปนคําสั่งทางปกครอง และเม่ือ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ ไมมี
บทบัญญัติวาคําสั่งใหชําระคาสินไหมทดแทนใหเปนที่สุดหรืออุทธรณตอบุคคลใด จึงตองปฏิบัติตามมาตรา 
44  วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
นั้นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง แตเม่ือผูฟองคดีเขาใจโดยสุจริตตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีวาตน
สามารถฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยไมตองอุทธรณกอนเชนนี้ หากศาลนํามาเปนเหตุสั่งไมรับคําฟองของ
ผูฟองคดีไวพิจารณา ก็จะทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมายอยางยิ่ง ศาลปกครองจึงมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งดังกลาวได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

• การปรับปรุงถนนโดยมิชอบดวยกฎหมาย54 
 

ผูฟองคดีฟองวา องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ 1)  ไดวาจางเอกชน (ผูถูกฟองคดีที่ 
3) ใหดําเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ่ึงในการปรับปรุงถนนดังกลาวไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี  
โดยลูกรังท่ีนํามาถมไดทําใหตนไมกับรั้วตามแนวที่ดินของผูฟองคดีหักพังเสียหาย นอกจากนี้เม่ือประมาณ 
                                                 
54 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 196/2545  ระหวาง  นางบุญเรือน เสวะจินดา  ผูฟองคดี  กับ  องคการบริหารสวนตําบลบาน
เกาะ กับพวก  ผูถูกฟองคดี เรื่อง การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
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9-10 ปท่ีผานมา ผูถูกฟองคดีไดเคยจัดใหมีการตั้งเสาไฟฟาและสายไฟฟากับดวงไฟแสงสวางรุกล้ําที่ดินของ
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบชดใชคาเสียหายในการดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา คดีท่ีฟองเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทางปกครองให
ตองรับผิดทางละเมิดอาจอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ได  ซ่ึงตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(3) 
ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหหนวยงาน
ทา งปกครอ งหรื อ เ จ า หน า ที่ ข อ ง รั ฐ ใ ช เ งิ นห รื อ ส ง มอบท รัพย สิ น  ห รื อ ให ก ร ะทํ า ก า รห รื อ 
งดเวนกระทําการ  โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได  อันเปนการจํากัดประเภทคดี
ปกครองที่เกิดจากการกระทําละเมิดที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน
ทางปกครองเทานั้น ดังนั้นเม่ือการฟองคดีนี้เปนการฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําทางกายภาพ
ของผูถูกฟองคดีอันเกิดจากสัญญาจางในโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  และการกระทําดังกลาวของผูถูกฟอง
คดีเปนไปตามหนาที่ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  มิใช
เกิดจากการกระทําที่เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทางปกครองใชอํานาจตามกฎหมายกระทําการทําให
ทรัพยสินในที่ดินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)  แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ แตอยางใด คดีนี้จึงไมใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจศาลปกครอง  แตอยูในอํานาจของ
ศาลยุติธรรมท่ีจะพิจารณาพิพากษา ตามนัยมาตรา 271  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ฯ 

 สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีกระทําการเปนเหตุใหไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีเม่ือประมาณ 9-10 ปท่ีผานมานั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  เพิ่งมีผลบังคับใชในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2538 กรณีจึงไมอาจเปนไป
ตามที่ถูกกลาวหาได 
 

• การดําเนินการขุดคูสงน้ําและถมถนนโดยมิชอบดวยกฎหมาย55 
 

ผูฟองคดฟีองวา  องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี)  ไดวาจางผูรับจางใหดําเนินการขุดคู
สงน้ําและถมถนน แตผูรับจางไดนํารถแบคโฮ พรอมดวยอปุกรณเขาไปทําการขุดคูสงน้ําและถมถนนในที่ดิน 
ที่เปนของผูฟองคดี จนไดรับความเสียหายเปนหลุมลึกและถนนก็ยังรุกล้ําเขาไปในที่ดินเปนบริเวณกวางอีกดวย  

                                                 
55 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 271/2545  ระหวาง  นางสาวอุไร พรหมดวง  ผูฟองคดี  กับ  องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย  ผู
ถูกฟองคดี เรื่อง  การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
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ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงนายอําเภอขอใหตรวจสอบโครงการขุดคูสงนํ้าและถมถนนดังกลาว แตยังไมไดรับ
การแกไขปญหาหรือบรรเทาความเสียหายแตประการใด 
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา  การขุดคูสงน้ําและถมถนนนั้นเปนสวนหน่ึงของการจัด
ใหมีทางน้ําและทางบกตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีตามกฎหมาย  และแมผูถูกฟองคดีจะทําสัญญาขุด
คูสงนํ้าและถมถนนกับผูรับจางตามสัญญาก็ตาม  เม่ือยังคงอํานาจสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินการขุดคู
สงนํ้าและถมถนนดังกลาวไว  กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดําเนินการจัดใหมี
และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกโดยการขุดคูสงน้ําและถมถนนตามคําฟอง  โดยมอบหมายใหผูรับจางเปน 
ผูดําเนินการแทน  จึงเปนการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67 
และมาตรา 68 ประกอบกับมาตรา 69  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537  ซึ่งหากการขุดคูสงน้ําและถมถนนดังกลาวรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีตามคําฟอง   
การกระทําดังกลาวเปนการผิดกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี  จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   
 

• การดําเนินการถมดินในท่ีสาธารณประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย56 
 

ผูฟองคดีไดใชเน้ือท่ีในที่ดินบางสวนที่ไดครอบครองบรเิวณริมหนองนํ้าสาธารณประโยชนอันเปน
เสนทางสัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร และยังไดใชน้ําจากหนองน้ําดังกลาวสําหรับการอุปโภค
บริโภคและประกอบการเกษตรกรรม  ตอมาองคการบริหารสวนตาํบล (ผูถูกฟองคดี)  ไดดําเนินการถมดิน
บริเวณหนองน้ําสาธารณประโยชนนั้นเพือ่ทําการกอสรางอาคารศนูยพฒันาอาชพีและรายได  โดยในการถมดิน
ดังกลาวไดมีการถมดินในทีดิ่นท่ีผูฟองคดคีรอบครองโดยปดกั้นถนนและทางน้ําทีผู่ฟองคดีใชสญัจรเขาออก  
ทําใหไมสามารถใชน้ําจากหนองน้ําหรือระบายน้ําออกจากที่ดินได ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียนแตจนถึง
ปจจบุันก็ยังไมไดรับหนังสอืตอบหรอืคําชี้แจงแตอยางใด ประกอบกับผูถกูฟองคดียังไดรบกวนการครอบครอง
ที่ดินของผูฟองคดี โดยการหามผูฟองคดเีขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวอีกดวย 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการใหผูรับจางทําการถมดิน
บริเวณหนองน้ําสาธารณประโยชนเพื่อสรางอาคารศูนยพัฒนาอาชีพและรายไดในทองที่นั้น ถือเปนการ
ดําเนินการจดัทํากิจการในเขตองคการบรหิารสวนตําบลเพื่อบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชพีของราษฎร 
ซึ่งเปนการกระทําการตามอาํนาจหนาที่ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพือ่พฒันาตําบลทั้งในดานเศรษฐกจิ 
                                                 
56 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 187/2546  ระหวาง  พันจาอากาศเอก ณพรรษ  พันธุเอี่ยม กับพวก  ผูฟองคดี  กับ  นายอําเภอบาง
ปะอิน ที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกิด ที่ 2  ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายหกําหนดใหตองปฏิบตัิ และกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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สังคม และวัฒนธรรม  ตามมาตรา 66 และมาตรา 68 (7) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 จึงเปนการกระทําที่ใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการในทางปกครอง 
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเพื่อคุมครองประโยชนมหาชนหรือประโยชนสวนรวม แตการที่ความ
เดือดรอนเสยีหายตาง ๆ ทีผู่ฟองคดีไดรับจากการถมดินบริเวณหนองนํ้าสาธารณประโยชนนัน้แมจะเกิดจาก
การกระทําละเมิดของผูรับจาง แตการกระทําดังกลาวก็อยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของผูถูกฟองคดี 
กรณีจึงถือวาเปนคดีท่ีมีขอพพิาทเกีย่วกบัการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรฐั
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากคําสั่ง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัตจิัดตั้ง
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

• การขอใชที่ดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย57 
 

ผูฟองคดีเปนเจาของโฉนดที่ดินซึ่งเทศบาลตําบล (ผูถกูฟองคดี) ไดมีหนังสือขอใชท่ีดินดังกลาว  
เพื่อดําเนินการกอสรางตามโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนปาชายเลน  ตอมาผูฟองคดีไดแจงใหผูถูกฟองคดี
สงแบบแปลนและรายละเอียดการกอสรางตามโครงการดังกลาว  เพือ่กําหนดเง่ือนไขการอนุญาตใหผูถูกฟองคดี
ใชที่ดินของผูฟองคดี แตไดรับแจงเพียงวากําลังแกไขแบบกอสรางอยูและปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการ
ขุดดินและทําลายตนไมในที่ดินของผูฟองคดีเพื่อกอสรางสิ่งตางๆ บนที่ดินของผูฟองคดีจนถึงปจจบุัน ซึ่งเปน
การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายและทาํใหผูฟองคดไีดรับความเสยีหาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีไดแกไขสภาพพื้นที่ริมคลองใหเปนที่
พักผอนหยอนใจและเปนสถานที่สําหรับศึกษาและอนุรักษพันธสตัวน้ําโดยใชเงินจากเงินงบประมาณ  อีกทั้งการ
ขุดลอกคลองนั้นก็เพือ่ใหคลองดังกลาวไมตื้นเขินอันจะทําใหน้ําในคลองระบายลงทะเลไดและเดินเรือสะดวก   
ถือไดวาเปนการบํารุงทางน้ําซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล  ตามมาตรา 5 (2)  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  ซึ่งกฎหมายบัญญัติไวใหเปนแตเพียงหนาที่ของเทศบาลตาํบลเทานั้น  โดยมิไดให
อํานาจกํากบัไวดวย  เม่ือเปนเชนนี้  มูลเหตุแหงการฟองคดีจึงมิใชการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คําสั่งทางปกครอง   หรอืคาํสั่งอื่นหรือ
จากการละเลยตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฎิบัติหรือปฏิบตัิหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามนัย
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
ศาลปกครองไมมีอํานาจพจิารณาพพิากษาหรือมีคําสั่งได   
 

                                                 
57 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 597/2545  ระหวาง  บริษัท ยี.เอ็ม.อาร จํากัด  ผูฟองคดี  กับ  เทศบาลตําบลกะรน ที่ 1  
นายกเทศมนตรตีําบลกะรน ที่ 2  ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน ที่ 3  ผูถูกฟองคด ีเรื่อง การกระทําละเมดิของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
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• บุกรุกที่ดินเอกชนเพื่อทําถนนสาธารณะ58 
 

ผูฟองคดีฟองวา  องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ไดวาจางบริษัทเอกชนเขาไปขุดดิน
ในท่ีดินของผูฟองคดี และนําดินที่ขุดไดขึ้นมาถมลงบนที่ดินของผูฟองคดีเพื่อทําเปนถนน ผูฟองคดีเห็นวา
การกระทําของผูถูกฟองคดท่ีี 2 ดังกลาวเปนการกระทาํละเมิดตอผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดวาจางบริษัทเอกชนใหเขาไป
ขุดดินในท่ีดินของผูฟองคดี และนําดินสวนที่ขุดขึ้นมานีถ้มลงไปบนทีดิ่นของผูฟองคดีเพือ่ทําถนนน้ัน ถอืไดวา
เปนการวาจางอันเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงถือเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ
ทางปกครองแทนผูถูกฟองคดีที่ 2 ดังน้ันการกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย คดีน้ีจึงอยูในอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

• กรณีอางวาหนวยงานทางปกครองกระทําละเมิดจากการคัดลอกเลียนแบบแปลนของผูยื่น
ซองสอบราคา59 
 

ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดไีดเขารวมยื่นซองสอบราคาจางเหมาปรบัปรุงภูมิทศันบริเวณที่ทาํการ
ขององคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) แตบรษิทัเอกชนรายอืน่เปนผูชนะการสอบราคา ตอมาปรากฏ
วาผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดคัดลอกเลียนแบบแปลนที่ผูฟองคดีเสนอใหพจิารณา โดยผูถูกฟองคดไีมไดเขียนและ
ออกแบบกําหนดรายละเอียดขึ้นเองเพือ่ใหบริษัทผูรบัเหมากอสรางดําเนินการ แตไดอาศยัแบบแปลนของ 
ผูฟองคดีท่ีไดคิดและออกแบบไวทุกประการ โดยตางกันเพียงความเล็กใหญของตนไม และระยะหางระหวาง
ตนไม สวนอยางอื่นนั้นเหมือนในแบบของผูฟองคดีทั้งหมด ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา เปนการลอกเลียนแบบอัน
เปนการกระทาํที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา การท่ีผูฟองคดีกลาวอางวา ผูถูกฟองคดีไดนําแบบรูป
รายละเอียดตามโครงสรางการปรับปรุงภูมิทัศนและสวนสาธารณะที่ผูฟองคดีเปนเจาของลขิสิทธิ์ไปใชประโยชน
โดยพลการปราศจากความยินยอมน้ัน ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํานาจแกผูถูกฟองคดีกระทําเชนนั้นได 

                                                 
58 คําสั่งศาลปกครองสูงสดุ ที่ 382/2545 ระหวาง นายไพบูลย สุขเจริญ กับพวก รวม 2 ราย ผูฟองคดี กับ อําเภอสองพี่นอง กับ
พวก รวม 2 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง การกระทําละเมิดหรือความรับผดิอยางอืน่ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย 
59 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 61/2547 ระหวาง นายอนันต กิติราช ผูฟองคดี กับ องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง กับ
พวก รวม 4 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง กระกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย 
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กรณีมิใชเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอาํนาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แหง 
พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงไมอยูในอํานาจพจิารณาของ
ศาลปกครอง  
 

• กรณีอางวากระทําละเมิดจากการไมออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร60 
 

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดเคยยื่นคาํขออนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย ตอนายกเทศมนตรี
และไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารตามแบบที่ไดขออนุญาตไว แตนายกเทศมนตรมีีหนังสือแจงวา ไมอนุญาต
ใหกอสราง ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ แตคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณยกอทุธรณ ตอมาผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อขอใหบังคับใหนายกเทศมนตรี
มีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารพาณิชยไดตามคําขอ และศาลฎีกาไดมีคําพพิากษาวาคําสั่งของ
นายกเทศมนตรีดังกลาวเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หลังจากน้ันผูฟองคดีไดทําสัญญาวาจางทาํการ
กอสรางอาคารหลังดังกลาวเปนครั้งที่สอง โดยตองชาํระราคาคากอสรางเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดมิเปนจํานวน 
450,000 บาท และยังตองเสียโอกาสทีผู่ฟองคดจีะไดรับจากการเชาอาคารพาณิชยดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งไมอนุญาตกอสรางของนายกเทศมนตรีดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงฟองศาลปกครอง
เพือ่ขอใหศาลพจิารณาพพิากษาหรือมีคําสั่งใหเทศบาล (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาเสียหายที่เกิดจากคําสั่งที่ไม
ชอบดวยกฎหมายดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา คดีที่ผูฟองคดีเปนโจทกฟองนายกเทศมนตรีเปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งตอมาศาลฎีกามีคําพิพากษาวา คาํสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
พาณิชยเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายนั้น ศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นท่ีนายกเทศมนตรีมีคําสั่งทาง
ปกครองที่มิชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (1) แหงพระราชบัญญตัจิัดตั้งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สําหรับคดีนี้ผูฟองคดียื่นฟองเทศบาลตอศาลปกครองโดยกลาวอางวา 
ไดรับความเสยีหายอันเกิดจากการที่นายกเทศมนตรปีฏิเสธการออกใบอนญุาตกอสรางอาคารพาณิชยใหแก
ผูฟองคดี ซึ่งเปนคดีพพิาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐอันเกิด
จากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญัตเิดียวกัน ทั้งประเด็นแหงคดีก็มิใช
ประเด็นเดียวกับประเด็นทีศ่าลฎีกามีคําพพิากษาชี้ขาดมาแลวในคดีกอน กรณีจึงมิไดเปนการตองหามตาม
ขอ 97 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2543 ท่ีศาลปกครองจะมิอาจรับคดีไวพจิารณาไดแตอยางใด 
 

                                                 
60 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 548/2546 ระหวาง นายนิทัศน สุวรรณวัฒนา ผูฟองคดี กับ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  
ผูถูกฟองคดี เรื่อง การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
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• กรณีเกี่ยวกับการใชอํานาจในการดูแลท่ีสาธารณประโยชนของนายอําเภอ61 
 
การที่นายอําเภอและเจาหนาที่ผูอยูใตบังคับบัญชา (ผูถูกฟองคดี) ไดดําเนินการรื้อถอนรั้ว

ของผูฟองคดี โดยอางวารั ้วดังกลาวไดกอสรางรุกล้ําที ่ด ินสาธารณประโยชน ซึ ่งผู ฟ องคดีเห็นวา 
การกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากบริเวณที่พิพาทดังกลาวมิใชที่สาธารณประโยชนและ 
ผูฟองคดีไดครอบครองตลอดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย จึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา แมวาตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 ประกอบมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 จะใหอํานาจแกนายอําเภอในการดูแลรักษาทางสาธารณะ แตกฎหมายก็มิได 
ใหอํานาจแกนายอําเภอในการรื้อถอนรั้วของเอกชน (ผูฟองคดี) ออกไปจากที่สาธารณะโดยพลการ  
การที่เจาหนาที่ผูอยูใตบังคับบัญชาของนายอําเภอไดอาศัยอํานาจของนายอําเภอในการรื้อถอนรั้วของ 
ผูฟองคดีออกจากที่พิพาทซึ่งนายอําเภอเห็นวาเปนที่สาธารณะที่ประชาชนใชรวมกัน ก็ถือไดวาเปน 
การใชอํานาจในการดูแลที่สาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี 
จึงเปนคดีพิพาทเกี ่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ าหนาที ่อ ันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 

 

• กรณีขอใหดําเนินการแลกคืนที่ดินที่อุทิศใหเปนถนนแปลงเดิมกับท่ีดินแปลงอื่น62 
 

โดยที่ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสทิธิ์ท่ีดินโดยไดอุทศิที่ดินบางสวนใหเปนถนนสาธารณประโยชน
ตอจากถนนเดมิที่มีอยูแลว โดยไมไดเรียกรองคาตอบแทนใด ๆ ตอมาทางเทศบาลไดทําการสํารวจและเปลี่ยน
แนวถนนที่จะสรางเปนแนวใหม ซึ่งปรากฏวาแนวทางใหมนี้ไดตัดผานบางสวนของท่ีดินอีกแปลงหน่ึงของ 
ผูฟองคด ีและผูฟองคดีก็ไดตกลงยนิยอมอุทศิที่ดินแปลงใหมน้ีใหเปนถนนสาธารณประโยชน โดยทางเทศบาล

                                                 
61 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 407/2546 ระหวาง จาสิบตํารวจ สุทัศน แสนใจ กับ เจาหนาที่บริหารงานที่ดินอาํเภอจอมทอง 
ที่ 1 ปลัดอําเภอจอมทอง ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาํละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย 
62 คําพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงที่ 42/2545 ระหวาง นางสุทิน บุพโก ผูฟองคดี กับ เทศบาลนคร
หาดใหญ ผูถูกฟองคดี เรื่อง เทศบาลนครหาดใหญละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตั ิ

คดีเก่ียวกับที่สาธารณะ 
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ยินดีจะคืนที่ดินแปลงเดิมใหผูฟองคดี แตปรากฏวาหลังจากที่เทศบาลไดดําเนินการสรางถนนจนแลวเสร็จ  
ก็มิไดมีการคืนที่ดินแปลงเดิมใหแตอยางใด 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา การอทุิศที่ดินใหเปนท่ีสาธารณประโยชนเพือ่ใหเทศบาลใชสราง
ถนนหรือทางหลวงนั้น ตราบใดที่เทศบาลยังไมไดสรางถนนหรือทางหลวงในที่ดินดังกลาวและประชาชนยัง
ไมไดเขาใชประโยชนรวมกัน ท่ีดินนั้นยังไมมีสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตามมาตรา 1304 (2) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อที่ดินดังกลาวยังไมมีสภาพเปนถนน
หรือทางหลวง ที่ดินนั้นจึงยังไมตกไปอยูในความดูแลรักษาและการคุมครองปองกันของนายอําเภอทองที่
ตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองท่ี พระพทุธศักราช 2457 อีกทั้ง การไดมาซึ่งที่ดิน
นั้นเปนการไดมาเพือ่สรางทางหลวงตามขอ 63 แหงประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่ 295 ลงวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 จึงอยูในความปกครองดูแลและคุมครองปองกันของเทศบาลซึ่งเปนผูดําเนินการ
เพือ่ใหไดมาซ่ึงที่ดินดังกลาว แมจะไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลกัษณอักษร แตก็ตองถอืวาขอ 63 แหง
ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับที่ 295 ฯ ไดใหอํานาจหนวยงานที่ทําหนาที่สรางหรือขยายทางหลวงดูแลรักษา
และดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินน้ัน เพราะเมือ่ไดท่ีดินมาแลวหนวยงานมหีนาที่ท่ีจะตองสรางถนนหรือ
ทางหลวงในทีดิ่นดังกลาว ฉะนั้น เม่ือทีดิ่นที่เจาของอทุิศใหเปนที่สาธารณประโยชนเพื่อใหเทศบาลใชสราง
ถนนหรือทางหลวงในเขตเทศบาล อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลในการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน 
หากเทศบาลมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวถนนหรือทางหลวงที่จะสรางใหมทําใหไมมีความจําเปนตอง
ใชที่ดินนั้นสรางถนนตอไปแลว เทศบาลจึงยอมจะมีอํานาจตกลงที่คืนที่ดินดังกลาวเพื่อใหเจาของที่ดินนั้น
อุทิศที่ดินแปลงใหมแทนไดดวย ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนหลักปฏิบัติท่ีดีในการกระทําทางปกครอง
หรือการดําเนินกิจกรรมทางปกครอง เพราะเปนการใหความคุมครองแก “สิทธิ (โดยชอบ)” ของเอกชน ควบคูไป
กับการใหความคุมครองแก “สิทธิของสาธารณะ”  

ดังนั้น ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองดําเนินการเพือ่คืนที่ดินแปลงแรกใหผูฟองคด ี ซึ่งเปนหนาที่
สวนหนึ่งที่ตองดําเนินการเพือ่ใหไดมาซึ่งท่ีดินแปลงหลังมาสรางถนน แตผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการตาม
หนาที่โดยการจัดทาํรางพระราชบัญญติัโอนท่ีดินแปลงแรก ซ่ึงไดกลายเปนท่ีสาธารณสมบัตขิองแผนดินคืนให 
กับผูฟองคดีแลวเสนอไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช 2496 และเปนรัฐมนตรขีองกระทรวงที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเทศบาล เพือ่เสนอเรือ่งให
คณะรัฐมนตรีพจิารณาเสนอรางพระราชบัญญัตติอสภาผูแทนราษฎรตอไป หรอืดําเนินการเสนอเรือ่งไปยงั
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพจิารณาจัดทํารางพระราชบญัญัติดังกลาวแลวเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พจิารณาเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไปในอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การกระทําของผูถูกฟองคด ี จงึเปนการละเลย
ตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ 
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• กรณีอางวาบุกรุกที่ดินเอกชนเพื่อทําถนนสาธารณะ63 
 

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดซึ่งไดยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกลาวตอ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม (ผูถูกฟองคดีที่ 3) ในการรังวัดที่ดินดังกลาวพบวา
องคการบริหารสวนตําบลพนมสารคาม (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) ไดกอสรางถนนคอนกรีตผานที่ดินของผูฟองคดี
โดยที่ผูฟองคดีไมไดยินยอมหรืออุทิศใหทางราชการแตอยางใด และเม่ือเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ 3 รังวดั
ที่ดินตามเนื้อท่ีที่ปรากฏในโฉนด ผูใหญบานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนายอําเภอพนมสารคาม (ผูถูกฟองคดี
ที่ 2) ไมยินยอมรับรองแนวเขตใหแกผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีนํารังวัดที่ดินเกินจากเนื้อท่ีตามโฉนด
ที่ดินและบุกรุกที่สาธารณประโยชน การกระทําของผูถูกฟองคดีที ่ 2 จึงทําใหผูฟองคดีไดรับความเสยีหาย 
เนื่องจากผูถูกฟองคดีที ่3 ไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา ขอเท็จจริงจากถอยคําพยานไดความวา ราษฎรใช
ทางพิพาทดังกลาวเปนทางเดินโดยเปดเผยไมนอยกวา 40 ป โดยที่เจาของที่ดินเดิมและผูฟองคดีไมไดหวง
หามแตอยางใด ยอมแสดงใหเห็นวาเจาของที่ดินเดิมไดอุทิศที่ดินดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชนสําหรบั
พลเมืองใชรวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1304 (2) ดังน้ันการที่ผูถูกฟองคดีที ่1 ซึ่ง
มีหนาที่ในการจัดใหมีการบาํรุงรักษาทางน้ําและทางบกตามนัยมาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดทําการปรับปรุงกอสรางทางพพิาทโดยการเทคอนกรีตดังกลาว 
ซึ่งเปนทางสาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกันเปนถนนคอนกรีต จึงไมอาจรับฟงไดวาเปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 

• กรณีไมหวงกันแนวเขตปลอยใหเอกชนบุกรุกทางสาธารณประโยชน64 
 
โดยผูฟองคดีไดฟองวา บรเิวณทีพ่พิาทเดิมเปนลํากระโดงสาธารณะ ตอมาประชาชนเลิกใชเปน

ทางสัญจรทางน้ําลํากระโดงจึงคอย ๆ ต้ืนเขินกลายเปนทาง โดยปรากฏวาในป 2516 เอกชนผูเปนเจาของ
ที่ดินซึ่งอยูดานทิศตะวันออกของลํากระโดงไดขอรังวัดที่ดินและปกหมุดหินรุกล้ําเขาไปในเขตลํากระโดงดังกลาว 
โดยเจาหนาที่จากสํานักงานเขตภาษีเจริญมิไดกันเขตสวนท่ีเปนที่สาธารณะแตอยางใด ตอมาป 2518 ผูฟองคดี
และชาวบานไดรองขอใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดท่ีี 4) ปรบัปรุงลาํกระโดงทีต่ื้นเขินดังกลาว
                                                 
63 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุ  คดีหมายเลขแดงที่ อ.44/2546 ระหวาง นางยุพิน ดีสวัสดิ์ ผูฟองคดี  กับ  องคการ
บริหารสวนตําบลพนมสารคาม กับพวก รวม 3 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
64 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.5/2547 ระหวาง นางนภาภรณ ทองประเสริฐ ผูฟองคดี กับ   เจา
พนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กับพวก รวม 4 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมาย
และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตั ิ
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ใหเปนถนนเพือ่ใชสญัจร แตก็ไมมีการดําเนินการแตอยางใด อันเปนเหตุทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนไปยังผูอํานวยการเขตทองท่ี (ผูถูกฟองคดีที่ 3) แตก็ไมไดรับการแกไขอีกเชนกัน 
จากนั้นในระหวางป 2534 ถงึป 2535 ไดมีการเจรจาระหวางผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินทีต่ิดกับลํากระโดงดังกลาว โดย
แตละรายจะยกที่ดินสวนทีต่ิดกับลํากระโดงตามสัดสวนใหเปนที่สาธารณะ แตเอกชนผูเปนเจาของที่ดิน
ทางดานทศิตะวนัออกขางตนไมยินยอมและขูจะปดทางพพิาทดังกลาว โดยอางวาทางดังกลาวอยูในเขตที่ดิน
ของตน ผูฟองคดีและชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนจึงไดรองเรียนตออธิบดีกรมที่ดิน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี โดยไดรับแจงวาไดมีการสงเรื่องใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปแลว แตก็ไมปรากฏผลการดําเนินการวาเปนประการใด จึงไดนําคดีมา
ฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา จากการพจิารณาหลักฐานสาํเนาระวางแผนที่ระบบพกิัด
ปรากฏวา บริเวณทีพ่พิาทเดิมเปนลํากระโดงเช่ือมระหวางคลองบางจากกับคลองภาษีเจริญ และจากการ
บันทึกถอยคําผูท่ีเคยเกี่ยวของและใชสอยเสนทางบริเวณที่ดินพิพาท สรุปไดความวา ลํากระโดงซึ่งอยู
ระหวางที่ดินโฉนดเลขที ่3446 (ซึ่งเปนของเอกชนผูไมยินยอมดังกลาว)  เลขที่ 4594 และเลขที ่3004 นั้นไดใช
เปนทางสญัจรและทางลาํเลยีงพืชผลทางการเกษตรตลอดจนใชเปนทางระบายน้ําเขาสวน ตอมาเจาของที่ดิน
โฉนดเลขที ่ 3004 ในขณะนั้นไดรังวัดแบงหักใหเปนลํากระโดงสาธารณประโยชน และไมปรากฏวาเจาของ
ที่ดินบริเวณสองฝงลํากระโดงไดแสดงสิทธิใด ๆ ในการหวงกันท่ีดินซึ่งเปนลํากระโดงแตอยางใด และราษฎร
บริเวณดังกลาวก็ยังคงใชลาํกระโดงสาธารณประโยชนเปนทางสัญจรอยู จากหลักฐานดังกลาวแสดงวา ลาํ
กระโดงที่เชื่อมระหวางคลองภาษีเจริญกบัคลองบางจากมีอยูกอนที่จะมีการออกโฉนดที่ดินทั้งสองฝงลํา
กระโดง ดังนั้นแมจะไมปรากฏวาเจาของที่ดินท้ังสามแปลงขางตนจะไดอุทิศทีดิ่นของตนโดยการรังวัดแบง
หักใหเปนลํากระโดงสาธารณประโยชนโดยปริยาย อนัจะมีผลทําใหลํากระโดงดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสาํหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา 1304 (2) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และแม
ตอมาลํากระโดงสาธารณประโยชนจะคอย ๆ ตื้นเขินเปลี่ยนสภาพเปนทางสาธารณประโยชน ซึ่งตราบใดที่
ยังไมมีการเพกิถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สถานะของลํา
กระโดงที่ตื้นเขินก็ยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันเชนเดิม ดังนั้น การรังวดั
สอบเขตที่ดินดังกลาวของเจาพนักงานทีดิ่นกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที ่ 1) จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงตองเพิกถอนโฉนดที่ดินเฉพาะสวนท่ีรุกล้ําแนวเขตลํากระโดงสาธารณประโยชนดังกลาว 
และดําเนินการแกไขในรูปแผนที่และเนือ้ท่ีดินตามผลการรังวัด 

สวนอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถกูฟองคดีที่ 2) ซ่ึงมีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดิน หรือทรพัยสินของแผนดินตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน และผูอํานวยการเขตทองที่ (ผูถูกฟองคดีที่ 3) ซ่ึงมีหนาที่ในการตรวจตรารักษามิใหผูใดเบียด
บังเอาไปเปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติลักษณะ
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ปกครองทองที่ พทุธศักราช 2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัตขิองแผนดิน พ.ศ. 2515 รวมทั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีท่ี 4) ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาของผูถูกฟองคดีที่ 3 ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร ฯ ไดปลอย
ใหมีการรังวัดแนวเขตรุกล้ําแนวเขตลํากระโดงสาธารณประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายตามขางตน กรณี
ดังกลาวยอมถือไดวาผูถูกฟองคดีท่ี 2 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 4 ไดละเลยตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัต ิและจะตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติดังกลาวอีกดวย 
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• การใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ65 
 

การที่ผูอํานวยการโรงเรียน (ผูถูกฟองคด)ี ไดอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเม่ือวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2541 แตตอมาเจาหนาที่การเงินของผูถูกฟองคดีไดมีบันทึกลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2541 
ถึงผูอํานวยการของโรงเรียนผูถูกฟองคดี แจงวาตามที่ไดอนุมัตใิหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานน้ัน ทาง
การเงินไดรับหนังสือจากผูชวยคลังจังหวดัเชียงใหมวาผูฟองคดีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน อันเปนเหตุให
ผูอํานวยการของผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเม่ือวันที ่17 พฤศจิกายน2541 แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีไม
สามารถดําเนินการเบิกคาเชาบานใหได ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที ่ 20 พฤศจิกายน 2541 ขอให
พจิารณาทบทวน ซึ่งตอมาผูอํานวยการของผูถูกฟองคดีก็ไดมีหนังสือ ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2541 ขอหารือ
สิทธิในการเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีไปยังผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม แตจนกระทั่งปจจุบนั
การพจิารณาก็ยังไมแลวเสร็จ และตอมาผูถูกฟองคดกี็ไดสั่งการไมอนุมัติเงินคาเชาบานของผูฟองคดีอีกครัง้
ในวันท่ี 1 กันยายน 2542 ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา กรณีดังกลาวทําใหตนไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสงูสุดพเิคราะหแลวเห็นวา เม่ือผูอํานวยการของผูถูกฟองคดีไดมีการสั่งการไมอนุมัติ
เงินคาเชาบานดังกลาวในวนัที่ 1 กันยายน 2542 ซึ่งผูฟองคดีมิไดอุทธรณตอผูทําคําสั่งทางปกครองตาม
มาตรา 44 แหงพระราชบญัญัติวธิีปฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กต็าม แตเม่ือคําสัง่ไมอนุมัติให
เบิกคาเชาบานทั้ง 2 ครั้ง เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 และวันที่ 1 กันยายน 2542 เปนการปฏิเสธใน
เรื่องเดียวกัน และผูฟองคดีไดเคยอทุธรณในเรื่องดังกลาวตอผูทําคาํสั่งทางปกครองครั้งหน่ึงแลว แตยังไมได
รับการวินิจฉัย จึงไมมีเหตุผลอยางใดที่ผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งในเรื่องเดียวกันอีกครั้ง ดังนั้น  
จึงตองถอืวาผูฟองคดีไดโตแยงอุทธรณคําสั่งของผูอํานวยการของผูถูกฟองคดีในการไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน
ดังกลาวแลว ท้ังน้ี กรณีดังกลาวยังไมถอืวาขาดอายคุวามฟองคดตีามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัตจิัดตั้ง
ศาลปกครอง และวธิีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แตอยางใด เนื่องจากมาตรา 67 แหงพระราชบัญญตั ิวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดวา “เม่ือมีการอุทธรณตามบทบัญญตัิในสวนที ่ 5 ของ
หมวด 2 แหง พระราชบัญญัตินี้... เพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น
จนกวาการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรอืท้ิงคําขอให
ถือวาอายคุวามเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย” ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดอุทธรณคําสัง่

                                                 
65 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 83/2544 ระหวาง นางสาคร โพธินาม ผูฟองคดี กับ ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายัพ ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

คดีเกี่ยวกับคาเชาบานขาราชการ 
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ของผูอํานวยการของผูถูกฟองคดี เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 อายุความจึงไดสะดุดหยุดอยูตั้งแตวัน
ดังกลาว กรณดัีงกลาวน้ีจึงยงัไมขาดอายุความที่จะนํามาฟองตอศาลปกครองได 

 

• กรณีอางวากระทําละเมิดจากการไมออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร66 
 

ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดไีดเคยยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย ตอนายกเทศมนตรี
และไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารตามแบบที่ไดขออนุญาตไว แตนายกเทศมนตรมีีหนังสือแจงวา ไมอนุญาต
ใหกอสราง ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ แตคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณยกอทุธรณ ตอมาผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อขอใหบังคับใหนายกเทศมนตรี
มีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารพาณิชยไดตามคําขอ และศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาวาคาํสั่งของ
นายกเทศมนตรีดังกลาวเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หลังจากน้ันผูฟองคดีไดทําสัญญาวาจางทาํการ
กอสรางอาคารหลังดังกลาวเปนครั้งที่สอง โดยตองชาํระราคาคากอสรางเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดมิเปนจํานวน 
450,000 บาท และยังตองเสียโอกาสทีผู่ฟองคดีจะไดรับจากการเชาอาคารพาณิชยดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งไมอนุญาตกอสรางของนายกเทศมนตรีดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสยีหาย จึงฟองศาลปกครอง
เพือ่ขอใหศาลพจิารณาพพิากษาหรือมีคําสั่งใหเทศบาล (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาเสียหายที่เกิดจากคําสั่งที่ไม
ชอบดวยกฎหมายดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา คดีที่ผูฟองคดีเปนโจทกฟองนายกเทศมนตรีเปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งตอมาศาลฎีกามีคําพิพากษาวา คําสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตกอสราง
อาคารพาณิชยเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นท่ีนายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ทางปกครองที่มิชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สําหรับคดีนี้ผูฟองคดียื่นฟองเทศบาลตอศาลปกครองโดยกลาวอางวา 
ไดรับความเสียหายอันเกิดจากการที่นายกเทศมนตรีปฏิเสธการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารพาณิชยใหแก
ผูฟองคดี ซึ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิด
จากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ท้ังประเด็นแหงคดีก็มิใช
ประเด็นเดียวกับประเด็นที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาชี้ขาดมาแลวในคดีกอน กรณีจึงมิไดเปนการตองหามตาม
ขอ 97 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2543 ท่ีศาลปกครองจะมิอาจรับคดีไวพิจารณาไดแตอยางใด 

 

                                                 
66 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 548/2546 ระหวาง นายนิทัศน สุวรรณวัฒนา ผูฟองคดี กับ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  
ผูถูกฟองคดี เรื่อง การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
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• สิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองกรณีฟองโตแยงการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังซึ่ง
มีสถานะเปนกฎ67 
 

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเน่ืองจากแนวปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสดุ ที ่กค 0526.5/ว81 ลงวนัท่ี 8 กันยายน 2541 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0526.5/ว35 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 และผลการวนิิจฉัยสทิธทิี่จะเบิกคาเชาบานขาราชการ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่3) ตามหนังสือ ที่ นร 0601/1285 ลงวันที ่8 มีนาคม 2544 ตามหนังสอื
ขอหารอืเกี่ยวกับสิทธทิีจ่ะเบิกคาเชาบานขาราชการของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ซึ่งมีผลทําใหผู
ฟองคดีถูกระงับสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการ เนื่องจากผลการวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสรุปไดวา ขาราชการที่จะใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการจะตองเปนขาราชการซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางไปประจาํสํานักงานใหมตามคํารองขอของตนเองและขาราชการผูนั้นไดรายงานตัวเพือ่รับหนาที่
ตามคําสั่งดังกลาว และไดเชาบานอยูจริงกอนวันที่ 26 มิถุนายน 2541 เทานั้น  
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เม่ือพิจารณาบทนิยามของคําวา “กฎ” ในมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แลว หนังสอืกระทรวงการคลงั 
ซึ่งแจงเวียนใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและสวนราชการทราบเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติในการเบิกจายเงินคา
เชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2541 ดังกลาว มีลกัษณะเปนกฎที่มิไดออกโดย
คณะรฐัมนตรหีรือโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี กลาวคอืเปนบทบัญญัตทิี่มีผลบังคับเปนการทั่วไป ซึ่ง
กระทรวงการคลังกําหนดขึ้นเพื่อใหทุกสวนราชการยึดถือเปนแนวทางในการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ 
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเห็นวา ตนไดรับความเดือดรอนจากหนังสือเวยีนของกระทรวงการคลังซ่ึงมีลักษณะเปน
กฎดังกลาว ผูฟองคดีจึงสามารถยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนไดทันที โดยไมจําเปนตองยื่นอุทธรณ
โตแยงตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญตัิวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กอนแตอยางใด 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 118/2544 ระหวาง นางสาวไฉไล ชัยฤาชา ผูฟองคดี กับ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหงชาติ กับพวก รวม 2 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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• คําสั่งไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบานไมชอบ68 
 
ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการตําแหนงอาจารยในโรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุรี 

และไดขอยายไปชวยปฏิบัตริาชการที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งตอมากรมสามัญศึกษา
ไดมีคําสั่งยายผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงอาจารยในโรงเรยีนซึ่งผูฟองคดีชวยปฎิบัติราชการอยูเดิม โดยผูฟองคดี
ไดอาศัยบานที่คูสมรสเปนผูใชสิทธิเบิกคาเชาบาน ตอมาคูสมรสไดรับคําสั่งยายใหไปปฎิบตัิราชการที่จังหวัด
อุดรธาน ีผูฟองคดีจึงไดเชาบานหลังใหมและไดยายทะเบียนบานมาอยูตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2543 จึงไดยื่น
เรื่องขออนุมัติเบิกคาเชาบานตอผูอํานวยการโรงเรียนสมุทรสาคาบูรณะ (ผูถูกฟองคด)ี แตไดรับแจงวา ผู
ฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ เนื่องจากไมถือวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธเิบิกคาเชาบาน
อยูกอนวันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกาคาเชาบานราชการ (ฉบับที ่ 6) พ.ศ. 
2541 ใชบังคบั ผูฟองคดีเหน็วาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนท่ีผูฟองคดีจะนําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครองนั้น ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายโดยยื่นอุทธรณตอผูออกคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แตอยางใด และการ
ที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.  กรมสามัญศึกษานั้น เปนการกระทําภายหลังยื่นฟองคดีและไมเปนการยื่น
อุทธรณตอผูออกคําสั่งตามมาตรา 44 ประกอบมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 การฟองคดีนี้จึงไมเขาเง่ือนไขการฟองคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
 

• สิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. 252769 
 

ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดเีปนขาราชการครูเริ่มรับราชการครั้งแรกในทองท่ีอําเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดมีคําสั่งยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนง
หัวหนาการประถมศึกษาอาํเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงดังกลาวผูฟองคดีได
ยื่นเรื่องขอเบกิเงินคาเชาบานขาราชการ โดยนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพือ่ชําระคาบานที่ไดทําสัญญา
ซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไว ซึ่งตั้งอยูทีอ่ําเภอบางแพ จังหวดัราชบุร ี มาขอเบิกตอผูอาํนวยการการ

                                                 
68 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 239/2545 ระหวาง นางอัมพร มาศิริ ผูฟองคดี กับ ผูอํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผู
ถูกฟองคดี เร่ือง เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
69 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.38/2546 ระหวาง นายบุญเชิด สุขอภิรมย ผูฟองคดี กับ  
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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ประถมศึกษาจังหวัดราชบุร ี และไดรับอนุมัติใหเบิกเงินคาเชาบานราชการได ตัง้แตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2538 หลังจากนั้นในป 2540 ก็ไดมีคาํสั่งยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงในทองที่อําเภอบางคนท ี จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยผูฟองคดียังคงพักอาศัยอยูท่ีบานหลังเดิม และไดใชสิทธิเบกิคาเชาบานโดยนําหลักฐาน
คาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่อาศัยอยูมาใชเบิกคาเชาบานขาราชการ และผูอาํนวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) ไดอนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดในอัตราเทาเดมิ ตั้งแตวันที ่ 1 พฤษภาคม 
2540 เปนตนมา ตอมาผูถกูฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีใหงดเบิกเงินคาเชาบาน เน่ืองจากผูถูกฟองคดี
ไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวา การใชสิทธเิบิกคาเชาบานของผูฟองคดีอยูในขายซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาเชา
บานตามแนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา ในกรณท่ีีมีขอเท็จจริงในลักษณะเดยีวกันวาเปน
กรณีที่ไมอยูในขายของมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 ยอมไมมีสิทธินํา
หลักฐานการผอนชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูบานในทองท่ีเดิมมาเบิกคาเชาบานในทองทีใ่หม ตามนัย
ของมาตรา 17 หลังจากนั้นกระทรวงการคลังก็ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ แจงใหถือปฏิบัตติามแนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งของผูถกูฟองคดีท่ีใหผูฟองคดีงดการใชสิทธิเบิกคาเชาบานเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  

ศาลปกครองสงูสุดพเิคราะหแลวเห็นวา กรณีตามขอเทจ็จริงดังกลาวไมปรากฏวาการยายไปดํารง
ตําแหนงใหมทั้ง 2 ครั้งสดุทายน้ัน ทางราชการไดจดัที่พักใหอยูอาศัย หรอืมีเคหสถานของตนเองหรอืของ
ภริยาที่พออาศัยอยูรวมกันไดในทองท่ีอําเภอบางคนท ี และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ดังกลาว หรอืคําสั่งใหยายทัง้สองครั้งเกิดจากคํารองขอของผูฟองคดีเอง ผูฟองคดจีึงเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชา
บานขาราชการตามมาตรา 4 ประกอบกบัมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 
ดังน้ัน จึงมีสทิธินําหลักฐานคาผอนชําระเงินกูในทองที่เดิม (คอืทองที่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี) มาเบิก
คาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมไดทั้งนี้ตามนัยมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และการที่ผูถูก
ฟองคดีมีคําสั่งใหระงับการใชสิทธิของผูฟองคดี โดยใหงดการนําหลักฐานการผอนชําระการผอนชาํระเงินกู
เพือ่ชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานในทองที่ใหม โดยอางวาเปนการปฏิบัตติามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงการคลัง อันเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีมีผลบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งแนวทางดังกลาวจึงมิอาจ
ใชบังคบัได ทัง้น้ีตามนัยมาตรา 3 วรรคสองแหงพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ซึ่งบัญญัติวา บรรดากฎ ขอบังคบั 
และระเบียบอืน่ซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน คําสั่งของ
ผูถูกฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
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• คําสั่งไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบานที่ไมชอบ70 
 
ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีบรรจุเขารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนทามหาวิทยาคม   จังหวัด

กาญจนบุร ีตอมาไดยายตามสามีซึ่งรบัราชการตาํแหนงผูพพิากษาไปประจาํตามศาลจังหวัดตาง ๆ คร้ังหลังสุด
จึงมาประจําทีโ่รงเรียนพระปฐมวทิยาลัย ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2539 โดยขณะที่ยายมาไดพักอยูที่บาน
เชารวมกับสามี โดยสามีใชสิทธเิบิกคาเชาบานจากกระทรวงยตุิธรรม ตอมาไดยายเขาพักในบานพักที่ทาง
ราชการจัดใหแกสามี จากนั้นสามีของผูฟองคดีตองยายไปรับราชการที่กรุงเทพมหานคร ผูฟองคดีจึงตอง
เชาบานพักในจังหวัดนครปฐมตั้งแตวันที ่1 มิถุนายน 2542 ทําใหสิน้เปลอืงคาใชจายมาก จึงยืน่คํารองขอใช
สิทธิเบิกคาเชาบานตอผูอํานวยการโรงเรยีน (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ซึ่งผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงหารือตอกรมสามัญ
ศึกษา (ผูถูกฟองคดีท่ี 3) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 3 แจงวาผูฟองคดีไมอาจใชสิทธเิบิกคาเชาบานได เพราะยายมา
ปฏิบัติราชการตามคํารองของตนและเชาบานหลังวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2541 จึงไมใชผูมีสทิธิเบิกคาเชา
บานจากทางราชการอยูกอนตามพระราชกฎษฎีกาคาเชาบานราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2541  ผูฟองคดีเห็น
วาคําสั่งดังกลาวไมเปนธรรม จึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตอผูถูกฟองคดีที ่1 และนําคดี
มาฟองตอศาลขอใหมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 1 อนมัุติใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดนบัแตวันที ่ 1 
มิถุนายน 2542 เปนตนไป 

ศาลพจิารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎกีาคาเชาบานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541  ซึ่งมีผล
บังคับตั้งแตวนัท่ี 26 มิถุนายน 2541 นัน้ไดบัญญัติรบัรองสิทธิของขาราชการทีมี่อยูกอนพระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคบั ใหยังคงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตอไป จนกวาจะหมดสิทธติามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานราชการ
(ฉบับท่ี6) พ.ศ. 2541 แตในกรณีผูฟองคดีถูกจํากัดสทิธิในการเบิกคาเชาบาน เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาคา
เชาบานขาราชการ พ.ศ.2527 กาํหนดใหสามีและภรรยาซึ่งรับราชการในทองที่เดียวกนัและตางมีสิทธิเบิกคา
เชาบานใหฝายสามีเปนผูเบกิ จึงถอืไดวา ผูฟองคดีไดใชสิทธใินการเบิกคาเชาบานจากทางราชการรวมกับสามี
แลว จึงไมอาจตีความไดวาผูถูกฟองคดีไมไดใชสิทธเิบิกคาเชาบานอยูกอนวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ดังนั้น 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1  โดยการเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ 2 ถึง 4 ซึ่งไมอนุมัติใหผูถูกฟองคดีเบิกคาเชา
บานราชการ จึงเปนคําสั่งทีไ่มชอบดวยกฎหมาย  

 
 
 

                                                 
70 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุคดีหมายเลขแดงที่ อ.14/2547 ระหวางนางออยทิพย โฆษิตวัฒนฤกษ ผูฟองคดี กับ 
ผูอํานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่ 1 ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่ 2 กรมสามัญศึกษา ที่ 3  
กรมบัญชีกลาง ที่ 4  ผูถูกฟองคดี  เรื่อง หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
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• การทําขอตกลงเพิ่มเติมดวยวาจานอกเหนือสัญญาทางปกครองเดิม71 
 

ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาธนารักษ จงัหวัดเชียงใหม 
กับกรมธนารกัษ (ผูถูกฟองคดี) ในระหวางการกอสราง ผูถูกฟองคดีไดใหผูฟองคดีทํางานเพิม่เติมนอกเหนือ
สัญญาโดยไมไดทําสัญญาเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษรตอกัน และแจงวาจะจายคาจางใหหลังทํางานเสร็จ  
แตเมื่อผูฟองคดีไดสงมอบงาน ผูถูกฟองคดีกลับไมชําระเงินในสวนที่ไดสั่งใหผูฟองคดีทํางานเพิ่มเติม
นอกเหนือสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง           

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา  สัญญาจางเหมาปรับปรุงตอเติมศาลาธนารักษ  จังหวดั
เชียงใหมนั้นมีวัตถุแหงสัญญา คือ การรับจางปรับปรุงตอเติมอาคารของรัฐ ซึ่งเปนถาวรวัตถอุันเปนองคประกอบ
และเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล จึงถือไดวาสัญญาดังกลาว เปนสัญญาทางปกครอง 
สวนขอตกลงที่ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดไีดตกลงดวยวาจาเกี่ยวกับการทํางานเพิม่เติม มีลักษณะเปนสัญญา
จางทําของ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดกําหนดใหทําเปนหนังสือสัญญาแตอยางใด แมระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะกําหนดใหทางราชการตองทําสัญญาจางเปนหนังสือ แต
ระเบียบดังกลาวเปนเพียงระเบียบภายในของทางราชการ ดังน้ัน ขอตกลงเกี่ยวกบัการทํางานเพิ่มเติมดังกลาว 
จึงไมตองทําเปนหนังสือและถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาทางการปกครอง 

  แตเนือ่งจากคดีนี้ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และกรณีมิใช
คดีท่ีเกี่ยวกบัประโยชนสวนรวม หรอืมีเหตุจําเปนอื่น ศาลปกครองจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพจิารณา  
 

                                                 
71 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 162 / 2546 ระหวางบริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด ผูฟองคดี กับกรมธนารักษ ผู
ถูกฟองคดี เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง 
 

คดีเก่ียวกับการพัสดุ และสัญญาทางปกครอง
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• คําสั่งยกเลิกการประกวดราคาไมชอบดวยกฎหมาย72 
 

ผูฟองคดฟีองวา  องคการบริหารสวนจังหวัดสพุรรณบุรี (ผูถูกฟองคด)ี   ไดประกาศประกวดราคา
จางเหมากอสรางถนน ซึ่งผูฟองคดีไดสงตัวแทนไปยื่นซองประกวดราคาดวย   เม่ือเดินทางไปถึงสถานที่ที่
กําหนดใหยื่นซองพบวา มีผูที่ซื้อซองประกวดราคารายอื่นหลายรายสงตัวแทนไปยื่นซองประกวดราคา และมี
กลุมบุคคลมาขอรองตัวแทนผูฟองคดีไมใหยื่นซองประกวดราคาแตตัวแทนผูฟองคดีไมยอมและไดเขายื่นซอง 
จากน้ันเม่ือมีการเปดซองใบเสนอราคาปรากฎวา  มีผูฟองคดีรายเดยีวท่ียื่นซอง แตตอมาผูถูกฟองคดีไดแจง
ยกเลิกการประกวดราคางานดังกลาว เนื่องจากมีผูยื่นซองประกวดราคาเพียงรายเดียว     ผูฟองคดีเห็นวา
การพจิารณาผลการประกวดราคาดังกลาวไมเปนธรรม จึงนาํคดีมาฟองตอศาลเพือ่ขอใหศาลเพกิถอนประกาศ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ยกเลิกการประกวดราคา และใหองคการบริหารสวนสวนจังหวัด
สุพรรณบุรีรับราคาที่ผูฟองคดีเสนอไว 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา  การยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ยังมิไดตัดสินวา ผูใดไดรบั
คัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกในการประกวดราคา คําสั่งดังกลาวแมจะมีผลตอผูเขาประกวดราคาทุกราย 
แตมิไดมีผลกระทบตอบุคคลใดโดยตรง ผูฟองคดีจึงมิใชคูกรณีของการมีคําสั่งทางปกครองนี้ จึงไมตอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาว ตามมาตรา 42 วรรคสองแหงพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 และคดีน้ีอยูในอํานาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาและมีคาํบังคับไดตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 10 ประกอบมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน ศาลจึงรับคําฟองไวพิจารณาได   

สวนประเด็นท่ีวา คําสั่งขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยกเลิกการประกวดราคาชอบ
ดวยกฎหมายหรือไมนั้น เม่ือไดความวา องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีไดเห็นชอบใหยกเลิกการ
ประกวดราคาตามผลพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพสัดขุองหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2535  ขอ 44 ไดใหอํานาจคณะกรรมการ ฯ
ดังน้ี คือ หากมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวอาจเสนอใหผูสั่งซื้อหรือสั่งจางยกเลิกการประกวดราคาได แตระเบียบ
ดังกลาวก็ไดกําหนดขอยกเวนไววา หากเห็นวามีเหตุผลสมควรก็ไมตองยกเลิกการประกวดราคาและให
ดําเนินการตอไป จึงถือไดวาระเบียบดังกลาวไดใหอํานาจแกคณะกรรมการ ฯ ในการใชดุลพินิจ ซึ่ง
คณะกรรมการฯยอมมีหนาที่ตองใชดุลพนิิจดังกลาว แตขอเทจ็จริงกรณีนี้ไมปรากฎวาคณะกรรมการฯไดใช
ดุลพินจิแตอยางใด ทั้ง ๆ ที่มีขอเทจ็จริงหลายประการที่ควรนํามาพจิารณา เชน นโยบายของรัฐทีต่องการ
เรงรัดใหดําเนินการกอสรางโดยเร็วหรือการที่ราคาที่ผูฟองคดีเสนอต่ํากวาราคากลาง เปนตน ดังน้ัน การที่
                                                 
72 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1140/2544 ระหวาง หางหุนสวนจํากัด สินทรัพยทวีสุพรรณบุรี โดย
นายอดศิักด ดวงเรืองฤทธ์ิ ผูฟองคดี กับ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ผูถูกฟองคดี  เรื่อง ขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ยกเลิกการประกวดราคาจางเหมากอสรางถนนลาดยางสายโคงบอแร – ทับตาแทน อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุร ี 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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คณะกรรมการ ฯ มิไดใชดุลยพินิจตามระเบียบ ฯ จึงถือวาเปนการกระทาํที่ไมชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้
เหตุผลที่คณะกรรมการฯยกขึ้นอางในการเสนอใหองคการบริหารสวนจงัหวัดสุพรรณบุรียกเลิกการประกวดราคา 
หรือการที่ผูฟองคดีไดเสนอราคาต่ํากวาราคากลางจํานวนมาก อาจทาํใหการกอสรางไมสมบูรณตามแบบแปลน   
และอาจเกิดผลเสียแกราชการได ซึ่งเปนขออางที่ไมมีเหตุผลอันควรรับฟง เพราะทางองคการบริหารสวนจังหวัด
สุพรรณบุรีสามารถเรียกผูฟองคดีมาชี้แจงและยืนยันได หรือหากไมอาจกอสรางไดทันตามกําหนดก็อาจเรียก
คาปรบัได  ซึง่หากคณะกรรมการฯไดเรียกใหผูฟองคดีทําการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานดังกลาว กจ็ะทําให
การพจิารณาของคณะกรรมการ ฯ มีเหตุผลประกอบการใชดุลยพนิิจไดถูกตองยิ่งขึ้น ดังนั้น การอางเหตุผล
ดังกลาวจึงเปนการใชดุลพนิิจไมชอบ คาํสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยกเลิกการประกวดราคา
จึงไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองจึงพพิากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (ท้ังนี้ ศาลปกครองไดใหขอสังเกตใน
การดําเนินการตามคําพิพากษานี้โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการ ฯ พจิารณา
การประกวดราคาตอไปเสมือนไมมีการยกเลิกการประกวดราคาแตอยางใด) 

 

• ผูฟองคดีเรียกเงินคากอสรางสําหรับงานพิเศษนอกเหนือจากสัญญา73 
 

ผูฟองคดฟีองวา องคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ (ผูถูกฟองคดี) โดยคณะกรรมการบริหาร
ไดทําสัญญาจางใหผูฟองคดีกอสรางถนน โดยในสัญญาไดกําหนดเร่ืองงานพเิศษและการแกไขงานวา ผูจาง
มีสิทธิสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษไดหากงานนั้นอยูในขอบเขตวัตถปุระสงคของสญัญา และอตัราคาจางหรือ
ราคาที่กําหนดในสัญญานี้ใหใชสําหรับงานพิเศษหรอืงานเพิ่มเติมตามคําสั่งของผูวาจาง ตอมาในระหวางการ
กอสรางปรากฎวา ดินขางถนนทรุดตัวทําใหถนนชํารุดเสียหาย ประธานกรรมการบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลบางรักใหญ จงึสั่งการดวยวาจาใหผูฟองคดีกอสรางเขือ่นกนัดินพังโดยดวน และแจงแกผูฟองคดีวา
จะใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญทําเสนอเพือ่เบิกจายเงินคากอสรางเขื่อนกันดินพังใหผูฟองคดี
อีกสวนหนึ่ง เม่ือผูฟองคดกีอสรางเขือ่นกันดินพังและถนนเสรจ็สิ้น องคการบรหิารสวนตําบลบางรักใหญได
จายเงินคากอสรางถนนแกผูฟองคดีครบถวนตามสัญญา แตปฏิเสธที่จะจายคากอสรางเขื่อนกันดินพัง โดยอางวา
ไมมีสัญญาวาจางใหกอสราง ผูฟองคดจีงึนําคดีมาฟองเพือ่ขอใหศาลพพิากษาและมีคําสั่งใหองคการบริหาร
สวนตําบลบางรักใหญจายเงินคากอสรางเขื่อนกันดินพงัแกผูฟองคดี 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา ตามขอเทจ็จริงท่ีปรากฎระหวางการกอสรางถนนดินขางถนน
เกิดทรุดตัวทําใหถนนชํารดุเสียหาย ประธานคณะกรรมการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 
จึงสั่งดวยวาจาใหผูฟองคดกีอสรางเขือ่นกันดินพังขึ้น ถอืเปนกรณีที่ผูวาจางสั่งการใหผูรับจางทํางานพิเศษ
โดยงานนั้นอยูในขอบขายทั่วไปแหงวตัถุประสงคของสัญญาจางการกอสรางถนน ประธานคณะกรรมการ

                                                 
73 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที่ 1622/2545 ระหวาง หางหุนสวนจํากัด วิรุฬหกร กอสราง ผูฟองคดี กับ 
องคกรบริหารสวนตําบลบางรักใหญ ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง 
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บริหารขององคการบริหารสวนตําบล จึงมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดีทํางานพิเศษนั้นไดตามขอกําหนดในสัญญา 
ซึ่งเปนเอกสทิธิ์ของรัฐเพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงคในการจัดทําบริการสาธารณะ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ขององคการบริหารสวนสวนตําบลในฐานะผูแทนขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนนิติบุคคลจึงมีอํานาจ
สั่งการดังกลาวได มิใชเปนการสั่งการโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจแตอยางใด องคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งเปนนิติบุคคลยอมตองผูกพันตอผูฟองคดีซึ่งเปนบุคคลภายนอกในกจิการที่ประธานคณะกรรมการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลผูแทนของตนไดกระทําไปภายในขอบอํานาจ แมประธานคณะกรรมการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลจะมิไดปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2538 เนื่องจากมิไดมีการเสนอใหแกไขจากชางผูควบคุมหรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง และมิไดแกไขสัญญาโดยทําเปนหนังสือก็ตาม ซึ่งมีผลเพยีงทําใหประธานคณะกรรมการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลตองรับผิดชอบทางวินัยเทานั้น กรณีจึงไมใชขออางที่องคการบริหารสวนตําบล 
บางรักใหญจะยกขึ้นตอสูบุคคลภายนอกที่เปนคูสัญญาวาตนไมตองรับผิดเพราะเปนคนละสวนกัน ดังนั้น 
เม่ือผูฟองคดีกอสรางเขื่อนกันดินพังเสร็จสิ้น องคการบริหารสวนตาํบลบางรักใหญ   จึงตองรับผิดชําระเงิน
คากอสรางเขื่อนกันดินพังแกผูฟองคดีโดยตองชําระในวันที่ผูถูกฟองคดีรับมอบงานนั้น โดยถือวาวันที่
คณะกรรมการตรวจรับการจางตรวจรับมอบงานกอสรางถนน เปนวันที่ผูถูกฟองคดีรับมอบงานกอสรางเขือ่น
กันดินพังดวย เพราะการจางใหกอสรางเขื่อนดินนี้ เปนสวนเพิ่มเตมิพิเศษของสญัญากอสรางถนน จึงตอง
ถือวา ผูถูกฟองคดีไดรับมอบงานถนนและงานเขือ่นดนิพังพรอมกัน ศาลปกครองจึงพพิากษาใหผูถูกฟองคดี
ชําระเงินคาจางกอสรางเขือ่นกันดินพังใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตน 
นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีรับมอบงานกอสรางถนนเปนตนไปจนกวาจะชําระเสรจ็  
 

• สัญญาทางปกครองซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการ74 
 

ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดีกับเทศบาลตาํบลดงเจน (ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาจางกอสรางฝาย 
ตามสัญญาจางลงวันที ่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งสัญญาดังกลาวกําหนดใหผูฟองคดีตองทํางานเสร็จ
ภายในวัน 120 วัน ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีไมไดรับความเปนธรรมเน่ืองจากผูฟองคดีไดทักทวงตอ 
ผูฟองคดี ขอใหแกไขคาปรับกรณีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลา แตผูถูกฟองคดีไมยอมแกไข 
นอกจากนี ้ขณะท่ีจะเริ่มทําสัญญานั้นเปนชวงฤดูฝน กระแสน้ําไหลเช่ียวมากไมอาจจะปดกั้นน้าํได ผูฟองคดี
จึงไดขอชะลอการทําสัญญาไวกอน แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธ จึงตองทําสัญญาในวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
เม่ือทําสัญญาแลว ฝนยังคงตกตลอดทําใหไมสามารถทํางานได จึงไดมีรายงานตอผูถูกฟองคดแีละขอขยาย
ระยะเวลาการกอสรางอีก 45 วัน แตคณะกรรมการตรวจการจางงานและผูถูกฟองคดีไมอนุมัต ิจากนั้นผูถูก
                                                 
74 คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 416/2545 ระหวาง หางหุนสวนจํากัด ส.นามวงศกอสราง ผูฟองคดี  
กับเทศบาลตําบลดงเจน ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดพิีพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
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ฟองคดีไดมีหนังสือแจงคาปรับพนกําหนดสัญญา ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาไมเปนธรรมจงึมีหนังสือขอใหแกไขอัตรา
คาปรับดังกลาว แตผูถูกฟองคดีอางวาการกําหนดคาปรับในอัตราดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2541 
หลังจากนั้นผูฟองคดีดําเนินการกอสรางฝายดังกลาวเสร็จและไดสงมอบงาน เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2544 
แตผูถูกฟองคดีสั่งใหผูฟองคดีทําการแกไขในบางสวน ซึ่งผูฟองคดีไดทําการแกไขแลวเสร็จในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
2544 แตคณะกรรมการตรวจการจางไมไปดําเนินการตรวจรับ ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของจนกระทั่งผูถูกฟองคดีไดตรวจรบังานเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2544 ทั้งนี ้ ในการจายเงนินั้นผูถูกฟอง
คดีไดหักคาปรับจํานวนเงิน 116 วัน จากจํานวนเงินทีไ่ดชําระแกผูถกูฟองคดีดวย ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาไมได
รับความเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา สัญญาจางกอสรางฝายตามคําฟองระหวางผูฟองคดีกับผูถูก
ฟองคดีซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่น เปนสัญญาท่ีมีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครองและมีลักษณะ
เปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง ดังน้ัน คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แตอยางไรก็ตาม เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฎวา ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดตกลงกันไวในสัญญาขอ 21.1 วา  
“ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได  ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการ
เพื่อพิจารณาชี้ขาด” สัญญาฉบับนี้จึงมีลักษณะเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 (ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น) ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีได
โตแยงตอศาลปกครองชั้นตน โดยขอใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ประกอบกับเม่ือตรวจสอบสัญญา
ฉบับน้ีแลวไมปรากฎวามีเหตุท่ีทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดดวยเหตุ
ประการอื่น หรือมีสาเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองไปดําเนินการ 
โดยเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดกอน กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา กอนนําคดีนี้ขึ้นมาฟองตอ
ศาลปกครองชั้นตนไดมีการไกลเกลี่ยระหวางคูกรณีมาแลว แตไมอาจตกลงกันไดนั้น ศาลปกครองสูงสุดได
ทําการตรวจสอบแลวไมปรากฎวามีการเสนอขอพิพาทน้ีใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ขอกลาวอางดังกลาวจึงมิ
อาจรับฟงได ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธินําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออก
จากสารบบความ 
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• กรณีขอใหยกเลิกมติของคณะกรรมการที่ใหยกเลิกการสอบราคาโดยมิชอบ75 
   

ผูฟองคดีไดยื่นซองสอบราคาโดยเปนผูเสนอราคาต่ําสุดในโครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมอุปกรณ 
แตเม่ือถึงเวลาเปดซองปรากฏวาคณะกรรมการเปดซอง (ผูถูกฟองคดีที่ 3) ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีมี
คุณสมบัติไมตรงตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ท่ีกําหนดไว จึงมีมติเลือก 
ผูเสนอราคาต่ําเปนลําดับรองลงมาแทน แตตอมาก็ไดมีการระงับการทําสัญญาและยกเลิกการดําเนินการ
สอบราคาดังกลาวทั้งหมด พรอมกับจัดใหมีการประกาศราคาครั้งใหม ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา การกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําที่สอไปในทางทุจริตและเปนการใชดุลพินิจในการคัดเลือกโดยไมชอบ จึงนําคดีมา
ฟองตอศาลปกครองขอใหยกเลิกมติที่ใหยกเลิกการสอบราคาดังกลาวและขอใหระงับการประกาศสอบราคา
ครั้งใหมไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
 ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี
ที่ 2) ซึ่งถือเปน “เจาหนาที ่ของรัฐ” ตามนัยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น มติของที่ประชุมของคณะกรรมการดังกลาวที่ไดพิจารณายกเลิก
การสอบราคา  จ ึงม ีล ักษณะเปนการใช อํานาจตามกฎหมายของเจ าหนาที ่ที ่ม ีผลเป นการสร าง 
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ซึ่งในที่นี้
ได แก  ผู ฟ องคดี มต ิของที ่ประช ุมด ังกล าวจ ึงเป น  “คําสั ่งทางปกครอง ” ตามน ัยมาตรา  5 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และโดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 มิไดกําหนดขั้นตอนการอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ 
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งเปนผูทําคําสั่ง ตามนัย
มาตรา 44 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ เมื่อผูฟองคดีมิไดอุทธรณหรือ
โต แย งด ังกล าวก อนนําคด ีมาฟ อง  ผู ฟ องคด ีจ ึงไม ม ีส ิทธ ิฟ องคด ีตามน ัยมาตรา  42 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ และเมื่อศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว คําขอใหระงับ
การประกาศสอบราคาครั้งใหมซึ่งเปนคําขอใหกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
การพิพากษานั้นยอมตกไป 
   

                                                 
75 คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 992/2546 ระหวาง หางหุนสวนจํากัด ซี.เอช.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ผูฟองคดี กับ 
องคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ ที่ 1 คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ ที่ 2 คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจางโครงการขดุเจาะบอบาดาล พรอมอุปกรณ ที่ 3 ผูถูกฟองคดี เรือ่ง การขอใหยกเลิกมติของคณะกรรมการบริหาร
องคการบรหิารสวนตําบลที่ใหยกเลิกการสอบราคาจางและการขอใหระงับประกาศสอบราคาจางไวกอน เพ่ือบรรเทาทุกข
ช่ัวคราวกอนการพิพากษา 
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• ผูฟองคดีฟองเรียกเงินคาชดเชยคากอสราง ( คา K ) 76 
 

ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางกอสรางสะพานกบักรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) 
จํานวนสองฉบับ ซึ่งท้ังสองฉบบัเปนสญัญาแบบปรับราคาได ในระหวางกอสรางเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิ 
ทําใหวัสดุกอสรางและคาจางแรงงานสูงขึ้นกวาวันเปดซองเสนอราคามาก ผูฟองคดีตองประสบกับภาวะการ
ขาดทุนในการกอสรางสะพานตามสัญญาทั้งสองฉบับ เม่ือผูฟองคดไีดสงมอบงานแกผูถูกฟองคดี ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีขอรับเงินชดเชยคากอสราง (คา K) ตามสัญญาทั้งสองฉบบั แตผูถูกฟองคดี
แจงวาสัญญาฉบับทั้งสองไมอาจคํานวณเงินคา K ใหแกผูฟองคดีได เน่ืองจากมิไดกําหนดสูตรในการ
คํานวณเปนคา K ไว ผูฟองคดีจึงไดทําหนังสือถึงผูถกูฟองคดีเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมสัญญาทั้งสองฉบับ แตผู
ถูกฟองคดีแจงวาไมอาจเปลีย่นแปลงแกไขสัญญาได  ท้ังนี้ ผูถูกฟองคดีไดหารือตออัยการจังหวดัปตตานีแลว 
และสํานกังานอัยการสูงสุดไดแจงผลการตอบขอหารอืวาไมสามารถขอแกไขสัญญาได แตกรณีถอืไดวาสัญญา
จางทั้งสองฉบบัเปนสัญญาแบบปรับราคาได  ผูถูกฟองคดีจึงสามารถจายเงินเพิ่มสําหรับงานกอสรางดังกลาวได 
แตเม่ือผูถูกฟองคดียังไมจายเงินคา K ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข ขอใหวินิจฉัยสั่งการใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาชดเชยคากอสราง (คา K) พรอมทั้ง
ดอกเบี้ยนบัแตวันยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจนกวาจะชําระเสร็จ (ซึ่งเม่ือศาลปกครอง
เปดทําการ เรือ่งรองทุกขดังกลาวจึงโอนมาเปนคดีของศาลปกครองชั้นตน) 

 ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา สัญญาจางทั้งสองฉบบัเปนสัญญาแบบปรับราคาได 
หากมีกรณีที่ทําใหคากอสรางเพิ่มสูงขึ้น ผูถูกฟองคดีกมี็หนาที่ตองจายเงินคา K ใหแกผูฟองคดีตามสัญญา 
แตเน่ืองจากหลักกฎหมายทีใ่ชบงัคบัเก่ียวกับการเรียกดอกเบีย้ฐานผิดสัญญาทางปกครองอันเปนหลักกฎหมาย
มหาชนนั้น มิไดมีการบญัญัติไวเปนการเฉพาะ จึงตองนําหลักกฎหมายทีบั่ญญตัิไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิยเกี่ยวกบัการเรยีกดอกเบี้ยฐานผิดสัญญาทางแพงมาใชโดยอนุโลม ซ่ึงเม่ือพจิารณาจากมาตรา 224 
วรรคหนึ่ง และมาตรา 204 วรรคหนึง่แลว เห็นวา กอนที่ผูฟองคดีจะยื่นคํารองทุกขตอสํานกังานคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข ผูฟองคดไีดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีรองขอปรับราคาคา K และขอแกไขสัญญาเพือ่รับเงิน
คา K หลายครั้ง แตถูกปฏิเสธตลอดมา จงึถือไดวาผูถกูฟองคดีตกเปนผูผิดนัดนับแตนั้นเปนตนมา และตอง
รับผิดชําระดอกเบีย้ในระหวางผิดนัดจนกวาจะไดชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีโดยชอบแลวหรอืไดมีการวางทรัพย
ตามมาตรา 330 และมาตรา 331 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจะอางวาเรือ่ง
รองเรียนดังกลาวมิไดเกิดจากความบกพรองหรือความลาชาของตนเพือ่ใหพนความรับผิดหาไดไม  
 

                                                 
76 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.5 / 2545 ระหวาง หางหุนสวนจํากัด สัมฤทธิ์ ผูฟองคดี กับ  
กรมชลประทาน ผูถูกฟองคดี เรื่อง การยกเลิกการประกวดราคาโดยไมดําเนินการเปดซองเสนอราคาโดยมิชอบ  
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• การยกเลิกการประกวดราคาโดยไมดําเนินการเปดซองเสนอราคาโดยมิชอบ77 
 

ผูถูกฟองคดีไดประกาศประกวดราคาจางกอสรางราดยางถนนบนคันคลองฝงขวาของคลอง
ชัยนาท - ปาสัก โครงการสงนํ้าฯโคกกระเทียม ในวนัท่ีกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) กําหนดเปนวันยืน่
ซองประกวดราคาไดเกิดเหตุการณวิ่งราวซองเสนอราคาของบริษัทอรลักษณสิงหบุรี (1994) จาํกัด ขึ้น 
ทําใหมีผูรองเรียนวาไมสามารถยืน่ซองเสนอราคาได ผูถูกฟองคดไีดประกาศประกวดราคาใหม ซึ่งผูฟองคดี
เห็นวาการยกเลิกประกวดราคาไมถูกตอง เพราะมีการสรางสถานการณใหเกิดการวิ่งราวซองเสนอราคา 
และผูรองเรียนดังกลาวไมไดเขารวมประกวดราคาครั้งน้ีจึงรวมมือกบับริษทัอรลักษณ ฯ โดยมเีจาหนาทีข่อง
ผูถูกฟองคดีรูเห็นเปนใจดวย จึงฟองคดีตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการเปดซองประกวดราคาและประกาศ
ผลการประกวดราคา และระงับการประกวดราคาครั้งใหม 

ศาลปกครองพจิารณาแลวเห็นวา กรณีตองพจิารณาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 เม่ือมีผูรองเรียนวาไมสามารถยื่นเสนอราคาไดเพราะถูกวิ่งราวซอง จึงเปนกรณีท่ีผูถกูฟองคดีตอง
ดําเนินการใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมขึ้น แตเนื่องจากขอ 48 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีา
ดวยการพสัดุฯ ไดกําหนดสาระสําคัญวา การที่ผูถูกฟองคดีจะสามารถรับซองเสนอราคาของผูรองเรียนและของ
บริษัทอรลักษณฯ ได กต็องกระทําโดยการยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้และดําเนินการประกวดราคาใหม และ
ตามพระราชบัญญัตวิาดวยความผิดเกีย่วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กําหนดให
เจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาตองดําเนินการยกเลิกการประกวดราคามิเชนน้ันอาจมี
ความผิดตามพระราชบัญญติัดังกลาวได สวนการสอบสวนหาขอเท็จจริงในการกระทําความผิดนี้ เปนเรื่อง
อยูภายในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ (ป.ป.ช.) โดยมิไดเปน
อํานาจหนาทีข่องผูถูกฟองคดี และผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือรายงานกรณีที่เกิดขึ้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพือ่ดําเนินการตอไป การยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้จึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลจึงพพิากษายกฟอง 

 
 
 

                                                 
77 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 548/2544 ระหวาง หางหุนสวนจํากัด สัมฤทธิ์ 91 ผูฟองคดี กับ  
กรมชลประทาน ผูถูกฟองคดี เรื่อง การยกเลิกการประกวดราคาโดยไมดําเนินการเปดซองเสนอราคาโดยมิชอบ 
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• เจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาทีต่ามพระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.253578 
 

ผูฟองคดีประกอบกิจการจาํหนายเคร่ืองสุขภัณฑไดรับความเดือดรอนเสียหาย เน่ืองจากนายก 
เทศมนตรี (ผูถูกฟองคดี) ปลอยใหผูคาประเภทรถเข็นและแผงลอยจอดรถเข็นและต้ังแผงลอยขายสินคา
ประเภทอาหารและประเภทอื่น ๆ บริเวณสองฟากถนนบังหนารานของผูฟองคดี เปนเหตุใหผูที่จะซือ้สินคา
ที่รานของผูฟองคดีไมไดรับความสะดวกและไมมีที่จอดรถ จึงไมมาซื้อสินคาที่รานของผูฟองคดีทําใหขาด
รายได และผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองทุกขตอผูถูกฟองคดีแตไมไดรับการแกไขความเดือดรอน ผูฟองคดี  
จงึนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูคาประเภทรถเข็นและแผงลอยยายไปที่อื่น
ที่เหมาะสมแทน 

ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา การตั้งแผงลอยขายสินคาบนถนนทั้งสองฟากอันเปนการฝาฝน 
มาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. 2535 
เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนไปยังผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ตอง
ดําเนินการตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญตัิดังกลาว โดยใหมีอํานาจหนาที่สอดสองและกวดขันไมใหมี
การฝาฝนพระราชบัญญัตินี้โดยเครงครัด การที่ผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบตั ิ จึงเปนการละเลยตอหนาทีต่ามพระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
 

• เทศบาลละเลยไมดําเนินการกอสรางซอมแซมถนน79 
 
ผูฟองคดฟีองวา เทศบาลตาํบลบางจัก (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) ไมดําเนนิการกอสรางซอมแซมถนน  

ซึ่งปจจุบันมีสภาพชํารุด และทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดรับปากวาจะทําถนนดังกลาวหลายครั้ง  แตก็

                                                 
78 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 78/2546 ระหวาง นายสุวัฒน ลีละวัฒน ผูฟองคดี กับ นายกเทศมนตรี
นครศรีธรรมราช ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตั ิ
 
79 คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ 308/2545 ระหวาง นางสาว มยุรี เจริญฉ่ํา ผูฟองคดี กับ เทศบาลตําบลบางจัก ที่1   
นางสุจิตรา เจียตระกูล ในฐานะลูกจางประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบางจัก ที่2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครอง
ละเลยตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัแิละเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย            

คดีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอาํนาจหนาที่ของทองถ่ิน
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มิไดดําเนินการแตอยางใด แตในขณะเดียวกันก็ไดทําถนนอีกสายหนึ่งซึ่งอยูใกลกันและเปนถนนที่สรางเขา
บานเพียงหลงัเดียว ทั้งๆที่ถนนพพิาทนี้ใชไดมากกวา 3 บานและอยูในโครงการและแผนงานของผูถูกฟอง
คดีท่ี 1    นอกจากนี้ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ซึ่งเปนลูกจางประจาํสํานักงานเขตเทศบาลบางจักไดใชอิทธิพลขมขู
เจาหนาที่เทศบาลใหไปทําถนนสายที่อยูขางเคียงทั้งที่ไมมีโครงการมาตั้งแตเริ่มแรก      ผูฟองคดีเห็นวา
การกระทําดังกลาวไมชอบจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา  ในกรณีท่ีฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชา กรณีไมดําเนินการกอสรางซอมแซมถนนนั้น  
แมผูถูกฟองคดีท่ี 1 จะเปนหนวยงานทางปกครองและมีหนาที่จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ําตาม
พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496  แตหนาที่ของผูถูกฟองคดีที ่ 1  จะตองใชดุลยพินิจพจิารณาความเหมาะสม 
งบประมาณ ความจําเปนเรงดวน และผลกระทบตาง ๆ ประกอบการพจิารณากอสรางหรือซอมแซมถนนพิพาท  
อันเปนงานดานนโยบายของผูบริหารและสภาเทศบาลซึ่งศาลปกครองไมมีอํานาจเขาไปกําหนดนโยบายและ
งบประมาณแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น และไมอาจออกคําบังคับตามคําขอไดจึงไมอาจรับขอหานี้ไว
พจิารณา สําหรับกรณีผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีที ่2 ใชอํานาจอทิธพิลขมขูผูอืน่ อันเปนพฤติกรรมสวนตัว
มิใชเปนการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมาย จงึมิใชคดีปกครอง ศาลจึงไมอาจรบัคําฟองนี้ไวพจิารณาได 
  

• เทศบาลละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการรื้อถอนอาคารที่สรางโดยผิดกฎหมาย80 
 
ผูฟองคดฟีองวา ผูฟองคดกีับพวกไดรองทุกขตอประธานสุขาภิบาลทายางวา ผูจัดการโรงเรียน

แหงหนึ่งไดทําการปกผังจะกอสรางอาคารใหมรุกล้ําเขตถนน และทําหนังสือแจงใหสุขาภบิาลทายางช้ีแจง
และรักษาแนวเขตของถนนดังกลาวมิใหทางโรงเรียนกอสรางรุกล้าํ แตการรองทุกขดังกลาวไมเปนผลและ
ลาชาเกินสมควร จึงไดมีหนังสือรองเรยีนไปยังผูวาราชการจงัหวัดนครศรธีรรมราช แตก็ไมมีความคืบหนาใดๆ  
จึงทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการ
วินิจฉัยวา การกอสรางอาคารโรงเรียนดังกลาวไมไดขออนุญาตตอสุขาภิบาลทายาง จึงเปนการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 แตกรณีก็ยังคงมีการกอสรางอาคารดังกลาวเรื่อยมา ตอมา
สุขาภิบาลทายางไดเปลี่ยนเปนเทศบาลตาํบลทายางและจนบัดนี้เทศบาลตําบลทายางก็มิไดดําเนินการรื้อ
ถอนอาคารโรงเรียนออกไป ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา แมผูฟองคดีจะอางวาเคยมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล
ตําบลทายาง และบานของผูฟองคดีอยูปลายถนนดังกลาวกต็าม แตตามคําฟองผูฟองคดีมิไดแสดงใหเห็นวา

                                                 
80 คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ 623/2545  ระหวาง นายสนั่น จวบความสุข ผูฟองคด ี กับนายวิจิตร แชมศิริวัฒน 
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง ที่ 1 และนายประสิทธ์ิ ฉิมเกื้อ นายชางเทศบาลตําบลทายาง ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัิ  
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ผูฟองคดีมีสวนไดเสียหรือประโยชนเกี่ยวของกับการใชถนนดังกลาวอยางไร ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความ
เดือดรอนเสยีหาย หรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่งได จึงไมมีสิทธฟิองคดีตอศาลปกครอง
ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตจิัดต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

 

• หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งถอดถอนรายชื่อผูคาแผงลอยโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย81 
 

ผูฟองคดีเปนผูคาหาบเร-แผงลอย โดยคาขายผลไมอยูบนทางเทาสาธารณะ บริเวณดานซายของ
หนาบริษัทเซงเฮงฮวดพันธุพืช จํากัด พืน้ท่ีพิพาทเปนจุดทบทวนโดยยังมิไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงาน
จราจรใหเปนจุดคาขายได ผูรองสอดเปนภรรยาของเจาของบริษทัฯมอีาชพีคาขายเมล็ดพันธุพชื ผักและผลไม 
หนาบริษัทดังกลาว เดิมผูฟองคดีไดชําระคาตอบแทนในการขายผลไมหนาบริษัทเปนรายเดือน ตอมา
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) มีนโยบายการจาํหนายสินคาในที่สาธารณะใหม ซึ่งผูคาตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดโดยเครงครัด ท้ังนี ้ ผูคาสามารถจําหนายสินคาในจุดที่กําหนดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
และไดมีประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจําหนายสนิคาในที่สาธารณะออกมา ซึ่งผูอํานวยการเขต (ผูถูก
ฟองคดีท่ี 1) ไดจัดระเบียบการคาหาบเร-แผงลอย โดยใหเจาหนาที่เทศกิจสํารวจผูคาหาบเร-แผงลอย  
เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผูคาและตีเสนกําหนดบริเวณสถานที่ขายสินคาใหชัดเจน ผูฟองคดียุติการจายเงิน
คาตอบแทนการขายของทีท่างเทาหนาบริษัทฯ หลังจากนั้นผูฟองคดีและผูรองสอดเริ่มมีกรณีพิพาทเกี่ยวกบั
การคาขายในบริเวณแผงลอย และมขีอตกลงใหสลับกันคาขาย แตทั้งคูไดพพิาทกันเร่ือยมาโดยแจงความ
รองทุกขตอสถานีตํารวจ และรองเรียนตอผูถูกฟองคดท่ีี 1 และที ่2 เกี่ยวกับเรื่องแยงที่คาขาย ผูถูกฟองคดีที ่
1 เสนอทางเลอืกเพือ่หาขอยุติใหแตผูฟองคดีไมตกลง  ผูถูกฟองคดท่ีี 1 เห็นวา กรณีพพิาทมิไดเกิดจากการ
ไมปฏิบตัติามหลักเกณฑทีผู่ถูกฟองคดทีี ่ 2 กาํหนดขึน้ แตเกิดจากความขัดแยงสวนตวั เพือ่ยตุขิอพพิาทและ
เหตุโตเถียงท่ีอาจกอเหตุเดือดรอนรําคาญใหกับผูที่ใชทางเทาสวนรวม จึงมีบันทึกถึงเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ถึงการแกไขปญหาวาจะยกเลิกทะเบียนผูคาโดยเฉพาะคูกรณีท้ังสองราย เม่ือผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครรบัทราบ ผูถูกฟองคดีที ่ 1 อาศัยอํานาจตามกฎหมายถอดถอนรายชื่อผูคาแผงลอย 
คือ ผูฟองคดแีละผูรองสอดและผูคาอื่นอกีสองรายรวมเปนสี่ราย ซ่ึงอยูบรเิวณหนาบริษทั ฯ พรอมท้ังมีหนังสอื
แจงบุคคลดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดพจิารณาแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่นและ 
ผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

                                                 
81 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.16/2546 ระหวาง นายจิรพันธ ศรีปญจากุล ผูฟองคด ีนางสุดา ศรี
ระวีวงศา ผูรองสอด ผอ.เขตพระนคร ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่ 2 ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่
ของรัฐออกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทําละเมิดอนัเกิดจากคําสั่งทางปกครอง 
 



81 

 

พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญตัลิักษณะปกครองทองท่ี พระพทุธศักราช 
2457 ยอมมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ รักษาความสงบเรียบรอย ระงับเหตุความไมสงบ  
ซ่ึงเปนอํานาจในการใชดุลพนิิจวินิจฉัยสั่งการเพือ่แกไขปญหาไดตามความเหมาะสมและจําเปนภายในกรอบ
แหงอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัต ิ การท่ีผูถูกฟองคดีออกคําสั่งหามผูฟองคดีและผูรองสอดจาํหนายสินคา 
ในทีพ่พิาทโดยเด็ดขาดและใหเพิกถอนรายชื่อออกจากบญัชีผูคาหาบเร–แผงลอยเพือ่ระงับเหตุเดอืดรอนรําคาญ
ที่อาจเกิดขึ้น จึงชอบดวยขอเทจ็จริงและตัวบทกฎหมายแลว 

นอกจากนี้ในเรื่องคาเสียหายจากการที่ไมสามารถคาขายได ศาลพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือ 
ผูถูกฟองคดีกระทําการและออกคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายตามขางตนแลว กรณจีึงไมมีมูลละเมิดที่ตองวินิจฉัย
ในประเด็นเรือ่งคาเสียหายแตอยางใด  

 

• หนวยงานทางปกครองและเจาหนาทีข่องรัฐปฏิบตัิหนาที่ลาชาในการแกไขปญหาฝุนละออง
โรงสีขาวภายในระยะเวลาอนัสมควร82 
 

ผูฟองคดีกับพวกและครอบครัวไดรับความเดือดรอนจากฝุนละอองโรงสีขาว ทาํใหเสียสุขภาพ
อนามัยและสขุภาพจติเปนอยางมาก จึงทําหนังสือรองเรียนไปยังผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) ตั้งแตป 
2537 แตไมไดรับการชวยเหลือ ขอใหศาลมีคําพพิากษาหรือคําสัง่ใหผูถูกฟองคดีดําเนินการปรับปรงุแกไข
โรงสีขาว โดยการควบคุมฝุนละอองไมใหฟุงกระจาย และสั่งใหเจาหนาที่ของรฐัที่เกี่ยวของไปตรวจสอบและ
ควบคุมเสียงจากการสีขาว และแกไขความเดือดรอนโดยเร็วทีสุ่ด 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา การที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
(ผูถูกฟองคดทีี่ 3) ไดสั่งการใหผูประกอบกิจการโรงงานสีขาวแกไขปญหาน้ีโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนมาตรการบังคับทางปกครองในเบื้องตน แตผูประกอบกิจการ
ดังกลาวไมดําเนินการ จึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ 3 ที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ที่รุนแรงขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือ สั่งใหปรับปรุงแกไขโรงงานเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากไมดําเนินการอีก มาตรการสูงสุดคือการสัง่ปดโรงงานตามมาตรา 39  ท้ังนี ้การทีผู่ถูกฟองคดี 
ไมดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ถือวาปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร กรณีของผูฟองคดีท่ีไดรับความ
เดือดรอนมาตั้งแตป 2537 และนํามาฟองตอศาลปกครองเมื่อ 25  ตุลาคม  2544 เปนกรณีที่ฟองเม่ือพน

                                                 
82 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 452/2545 (ประชุมใหญ)  ระหวาง พันตํารวจโท จําเนียร ทัศนบริสุทธิ์ ผูฟองคดี กับ  
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ที่ 1 ประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลมาบแค ที่ 2 อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  
ที่ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 4 เรื่อง หนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาที่ของรัฐปฏิบตัหินาทีต่ามที่กฎหมายกาํหนดให
ตองปฏิบตัิลาชาเกินสมควร 
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ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 แลว  แตเนือ่งจากการไมปรับปรุงแกไขโรงงานเพือ่ควบคุมฝุนละอองซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพ 
และอนามัยของประชาชนจํานวนมาก หากศาลรับไวพจิารณาจะเปนประโยชนตอสวนรวม จึงใหรับคําฟองไว
พิจารณาตามมาตรา 52 วรรคสอง ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 

• หนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาที่ของรัฐละเลยในการควบคุมดูแลโรงงานกรณีกอใหเกิด
สิ่งปฏิกูลและมลภาวะทางเสียง83 
 

ผูฟองคดฟีองวา ไดรับความเดือดรอนเสยีหายจากการที่ นาย ส. และ/หรอืบรษิทั ไมโครปริซชิั่น 
จํากัด และพวก ประกอบกิจการโรงงานทําใหเกิดสิ่งปฏิกูลและมลภาวะทางเสียง เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญและเสียสุขภาพ ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอสํานักงานเขต (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) และ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม แตจนถึงปจจบุนัก็ยังไมไดรับหนังสือชี้แจง ผูฟองคดีจงึนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา คดีน้ี แมผูฟองคดียื่นฟองเมื่อพน
กําหนดเวลาการฟองคดี ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 แลว  แตเหตุเดือดรอนราํคาญซึ่งเปนเหตุแหงการฟองยังคงมอียูถงึวนัฟองคด ี โดยผูถูก
ฟองคดีมีหนาที่ตามกฎหมายในการแกไขความเดือดรอนรําคาญดังกลาว ทั้งการไมปรับปรุงแกไขโรงงานอาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนจํานวนมาก หากศาลปกครองรับไวพิจารณาจะเปนประโยชนตอ
สวนรวม จึงใหรับฟองไวพิจารณาพิพากษาตอไปตามมาตรา 52 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 

                                                 
83 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 503/2545 (ประชุมใหญ)   ระหวาง นายเกตุสุเดช กําแพงแกว ผูฟองคดี กับ สาํนักงานเขต
ยานนาวา ที่ 1 กับพวก รวม 5 ราย ผูถูกฟองคดี เรื่อง หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัหิรือปฏบิตัิหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
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• เจาพนักงานที่ดินละเลยหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาในการออกโฉนดที่ดิน84 
 

ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนด และเจาหนาที่ไดทําการรังวัดแลวประกาศแจกโฉนดที่ดิน 
ตอมาเจาพนักงานที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) มีหนังสือ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินกรณีมิไดแจงการครอบครอง 
ถึงผูฟองคดีแจงใหทราบวาสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตตองยุติการออกโฉนดที่ดินใหผูฟองคดี เนื่องจาก
กฎกระทรวง ฉบับที ่43 (2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หาม
มิใหออกโฉนดที่ดินในที่กรณีไมมี ส.ค.1 ในพื้นที่ที่เปนเกาะ ผูฟองคดีจึงนาํคดมีาฟองศาล ขอใหเพกิถอน 
คําสั่งและใหผูถูกฟองคดีลงชื่อออกโฉนดใหผูฟองคดีตอไป 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญเห็นวา การฟองวาคําสั่งที่ไมออกโฉนดที่ดินใหผูฟองคดี 
เปนคําสั่งท่ีออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนคดีพิพาทอยูในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แหงพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  แตเนื่องจากเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดกอนศาลปกครองเปดทาํการ และเปนขอพพิาทเกีย่วกบั
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองตอศาลยุติธรรมในขณะน้ันได เม่ือ
พจิารณาจากคําฟองของผูฟองคดี เห็นวามิไดประสงคที่จะฟองเรยีกคาเสียหายแตประสงคจะฟองในเรือ่งอืน่ 
จึงตองฟองตอศาลยุติธรรมภายในอายุความสิบป กรณีท่ีถือวาผูฟองคดีทราบการปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดิน
จากผูถูกฟองคดีในวันที ่ 8 สิงหาคม  2537 ซึ่งเปนวันที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบการยุติ
ออกโฉนดที่ดิน จนถึงวันทีน่ําคดีมาฟองศาลเมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2544 ยังไมเกินสิบป และเปนการนํา
คดีมาฟองภายใน 90 วัน นับแตศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2544 จึงเปนการฟองคดีภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
จึงมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพจิารณา   

(อนึง่ ในประเด็นเกี่ยวกบัความชอบดวยกฎหมายของกฎกระทรวง ฉบับที ่ 43 (2537) ผูฟองคดี
ไมไดโตแยงไวในคํารองอทุธรณ จึงไมมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะตองวินจิฉัยให) 
 

                                                 
84 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 654/2545 (ประชุมใหญ)  ระหวาง นายนิยม วรรณวิเศษ ผูฟองคดี กบัเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต ผูถูกฟองคดี เรื่อง เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควรและเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎ 
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• รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณใหเงินคาทดแทนเต็มตามจํานวนที่อุทธรณแลว ตอมาผูถูกเวนคืน  
นําคดีมาฟองขอใหจายคาทดแทนเพิ่มขึ้นอีก85 
 

การที่ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมทางหลวง 
(ผูถูกฟองคดีที่ 1) กําหนดให จึงยื่นอุทธรณขอคาทดแทนเพิ่มตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
(ผูถูกฟองคดีที่ 2) ซึ่งรัฐมนตรีไดวินิจฉัยอุทธรณใหเพิ่มเงินคาทดแทนเต็มตามคําขออุทธรณของผูฟองคดี
ดังกลาว ตอมาผูฟองคดีทราบวาเจาของที่ดินแปลงใกลเคียงไดรับการวินิจฉัยอุทธรณเพิ่มคาทดแทนที่ 
สูงกวา จึงไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอรัฐมนตรี แตไดรับการปฏิเสธวาแมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณจะมีแนวทางกําหนดคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีสูงกวาคําขอ แตก็ไมมีอํานาจที่จะใหเงินคาทดแทน
เกินไปจากความตองการของผูอุทธรณซึ่งพอใจในราคาตามคําขอนั้นได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองขอใหมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในอัตราเทากับท่ีดินแปลง 
ใกลเคียง 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา การวินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 ถือเปน “คําสั่งทาง
ปกครอง” ตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงรัฐมนตรีมี
อํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงขอกฎหมายหรือความเหมาะสม เพื่อกําหนดคาทดแทนที่เปนธรรมใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา 49 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 21 
และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ฯ และมาตรา 3 มาตรา 28 และ
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ และการที่ผูฟองคดีขอความเปนธรรมตอ
รัฐมนตรีซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเพื่อขอใหแกไขจํานวนเงินคาทดแทนหลังจากที่ไดวินิจฉัย
อุทธรณไปแลวนั้น ไมมีกฎหมายใหอํานาจกระทําได ดังนั้น จึงเปนดุลพินิจของรัฐมนตรีเองที่จะพิจารณา
หนังสือขอความเปนธรรมของผูฟองคดีหรือไม 

และเน่ืองจากการวินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนของรัฐมนตรี ถือเปนคําสั่งทางปกครองที่
รัฐมนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนไดเสมอถาเห็นวาคําสั่งนั้นเปนไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
หรือไมถูกตองตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ ดังนั้น  
เม่ือผูฟองคดีเห็นวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูถูกฟองคดี วินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนใหแก 
ผูฟองคดีต่ํากวาคาทดแทนที่ดินแปลงใกลเคียงอันเปนการกระทําที่ไมเปนธรรม ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการวินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนของรัฐมนตรีดังกลาว  
                                                 
85 คําสั่งศาลปกครองสูงสดุ ที่ 287/2546 (ประชุมใหญ) ระหวาง นางยุพิน วณอังศธุร ที่ 1 นายชิงชัย สรรควงศ ในฐานะผูจัดการ
มรดกของนางชล้ิม หวานเสนาะ ที่ 2 ผูฟองคดี กับกรมทางหลวง ที่ 1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ที่ 2  
ผูถูกฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
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และมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได ตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และถือเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอื่นของเจาหนาที่อัน
เนื่องมาจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ท้ังนี้ 
โดยจะตองยื่นฟองตอศาลภายในกําหนดเวลา 1 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
ซึ่งในที่นี้ก็ไดแก วันที่ทราบวาไดมีการจายคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินแปลงใกลเคียงสูงกวา ตามนัย
มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ 

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ในกรณีที่รัฐมนตรีผูมีอํานาจพิจารณาแลวเห็นวา ราคาคาทดแทนที่ผูถูก
เวนคืนอุทธรณขอเพิ่มนั้นมีราคาต่ํากวาราคาที่กําหนดไว รัฐมนตรีก็สามารถพิจารณาเพิ่มใหไดตามความ
เหมาะสมและเปนธรรม แมวาจะเกินกวาคําขอของผูถูกเวนคืนก็ตาม 

 

• การขอคืนอสังหาริมทรัพยซึ่งเหลือจากการใชสอยตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืน86 
 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหคืนที่ดินซึ่งถูกเวนคืนและเหลือจากการใชตามวัตถุประสงคแหงการ

เวนคืนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัดในคดีนี้ 
ตอกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งในปจจุบันที่ดินดังกลาวถูกปลอยใหบุคคลอื่นใชสอยทําประโยชนอยู 
แตกรุงเทพมหานครกลับแจงวา ตองสงวนที่ดินดังกลาวไวเพื่อประโยชนสาธารณะโดยการสรางสวนหยอม
สําหรับประชาชนใชรวมกัน ซึ่งผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายจึงนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองขอใหมีคําสั่งใหกรุงเทพมหานครดําเนินการใหผูฟองคดีไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวคืน 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา หากอสังหาริมทรัพยซ่ึงถูกเวนคืนมา
มิไดใชตามวัตถุประสงค หรือเหลือจากการใชตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนแลว กรณียอมไมมีอํานาจที่จะ
นําอสังหาริมทรัพยดังกลาวไปใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ ชอบที่จะดําเนินการคืนอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหแกผูถูก
เวนคืนซึ่งเปนเจาของเดิมหรือทายาท แลวแตกรณี และหากรัฐมนตรีไมดําเนินการดังกลาวแลว เจาของเดิม
หรือทายาทยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของรัฐมนตรี 
ซึ่งเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับใหหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นคืนใหแกเจาของเดิมหรือทายาท
ไดตามที่เห็นสมควร เวนแตจะมีกฎหมายกาํหนดขั้นตอนและวิธีการเปนอยางอื่น 

                                                 
86 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 574/2546 (ประชุมใหญ) ระหวาง นายขจร บุญยเกียรติ ผูฟองคดี กับกรุงเทพมหานคร      ผู
ถูกฟองคดี เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผดิอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองอันเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 


