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คํานํา 
 

  ตามที่สํานักงานศาลปกครองไดจัดทําเอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการจาก 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ เผยแพรใหแก

หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนประโยชน

ตอประชาชนและตอการบริหารราชการแผนดินแลวนั้น  บัดนี้ สํานักงานศาลปกครองไดจัดทํา

เอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙ (คร่ึงปแรก)  

สําหรับเผยแพรใหแกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดังเชนที่ผานมา เสร็จเรียบรอยแลว  

โดยยังคงแนวทางในการจัดทําทํานองเดียวกันกับที่ไดเคยดําเนินการมาแลว  

 สํานักงานศาลปกครองหวังวาเอกสารเผยแพรฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับ 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดตามสมควร 

 

 

       (นางสาวพรทิพย  ทองดี) 

             เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

สารบัญ 
หนา 

    

๑. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๑)         ๑ 
  

 ๑.๑ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 

 โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  ๑      

 ๑.๒ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 

โดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 

ที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น      ๗ 

๑.๓ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจโดยมิชอบ  ๑๑ 
 

๒. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ 
ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)     ๑๔ 

           

๓. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 
หรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 

ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)       ๑๖ 
   

๔. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)       ๒๔ 

   

  

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

หลักปฏิบัติราชการ 
จากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙  (ครึ่งปแรก) 

    

     จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรอบครึ่งปแรก 

สามารถสรุปหลักปฏิบัติราชการที่ดี โดยเรียงตามลําดับของประเภทคดีปกครองตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไดดังนี้ 
 

๑. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

  

 ๑.๑ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมมีอํานาจ 
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
 

          ในการวินิจฉัยขอพิพาทอันเกิดจากการกระทําโดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที ่

หรือไมถูกตองตามกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญในกรณีตางๆ  

ดังนี้ 
           

  (๑) การออกขอบัญญัติทองถิ่น 
 

  การออกขอบัญญัติทองถิ่นที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดแจง ไมเชนนั้นยอมเปนการออกขอบัญญัติ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

                   ในคดีที่ผูประกอบการโรงแรมฟองวา องคการบริหารสวนจังหวัดออกขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพัก 

ในโรงแรม โดยกําหนดใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเรียกผูควบคุมและ

ผูจัดการโรงแรม ผูพัก และผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อ

ตรวจสอบได เปนการใชอํานาจออกขอบัญญัติเกินกวาอํานาจที่ได รับตามกฎหมายและ 

เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การออกขอบัญญัติที่มี

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดแจง  

เมื่อปรากฏวาในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีดังกลาว 

เฉพาะในเรื่องของอํานาจในการจัดเก็บ โดยกําหนดไวในมาตรา ๖๕ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒ 

มีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมฯ จากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง๑ โดยในการดําเนินการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมดังกลาว พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจแก

องคการบริหารสวนจังหวัดในการออกขอบัญญัติกําหนดใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

สามารถเรียกผูควบคุมและผูจัดการโรงแรม ผูพัก และผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือ

หลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบได และเนื่องจากการกําหนดขอบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ 

ในลักษณะดังกลาวเปนกรณีที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ดังนั้น เมื่อไมมีกฎหมาย

บัญญัติใหอํานาจแกองคการบริหารสวนจังหวัดไวอยางชัดแจง การที่องคการบริหารสวนจังหวัด 

ออกขอบัญญัติในลักษณะดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษาใหเพิกถอนขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดในสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  

อ.๓๔/๒๕๔๙) 
 

 (๒) การมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิด
ขณะปฏิบัติหนาที่อยูเวร  
 

  กรณีที่หนวยงานทางปกครองออกคําสั่งมอบหมายภารกิจใดๆ ใหเจาหนาที่
ของรัฐในสังกัดถือปฏิบัติ และคําสั่งดังกลาวไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ไวเปนพเิศษ
โดยเฉพาะ เมื่อเจาหนาที่ผูตองปฏิบัติตามคําสั่งไดปฏิบัติหนาที่โดยใชความระมัดระวัง
ดังเชนวิญูชนจะพึงปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ แลว หากเกิดความเสียหายอยางใดๆ ขึ้น  
ยอมไมอาจถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงาน
ทางปกครองจึงไมอาจมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ดังกลาวชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจาก 

                                                 
๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๔๐  

    ขอ ๑ ใหผูพักในโรงแรมที่เสียคาเชาหองพักเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตาม

อัตราที่กําหนดไวในขอ ๒  

    ขอ ๒ การออกขอบัญญัติจังหวัดเพื่อเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพัก 

ในโรงแรม ใหเรียกเก็บไดในอัตราไมเกินรอยละสามของคาเชาหองพัก  

    ขอ ๓ ใหบุคคลผูควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามขอ ๒ ไวแทนองคการบริหาร

สวนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บคาเชาหองพัก และนําสงองคการบริหารสวนจังหวัดภายในวันที่สิบของ 

เดือนถัดไป 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓ 

การกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง๒ ประกอบกับ 
มาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

(ผูถูกฟองคดี) ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากกรณีที่ทรัพยสินของผูถูกฟองคดีสูญหาย 

ในขณะที่ผูฟองคดีนอนพักผอนอยูในอีกอาคารหนึ่งซึ่งไมใชอาคารเก็บทรัพยสินที่สูญหาย 

ในชวงเวลาของการปฏิบัติหนาที่อยูเวรดูแลรับผิดชอบสถานที่และทรัพยสินนอกเวลาทํางานปกติ 

ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี โดยผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ

อยางรายแรงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  

เมื่อปรากฏวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีไดกําหนดใหผูฟองคดีอยูเวรฯ ภายหลังจากที่ไดปฏิบัติงาน

ตามปกติแลวตอเนื่องไปจนถึงวันรุงขึ้นโดยตองปฏิบัติงานปกติในวันดังกลาวตอไปอีกนั้น  

เปนคําสั่งที่มีผลทําใหผูฟองคดีตองปฏิบัติหนาที่ทั้งในเวลาทํางานปกติและนอกเวลาทํางานปกติ

รวมกันถึงสองวันกับหนึ่งคืนติดตอกัน  ดังนั้น โดยสภาพของการทํางานจึงตองยอมใหผูฟองคดี 

ไดนอนพักผอนระหวางอยูเวรในตอนกลางคืน และเมื่อปรากฏดวยวาเงินคาตอบแทนการอยูเวร 

                                                 
๒-๓  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                    มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของ

เจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว แกหนวยงาน

ของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

                    สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรง 

แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 

                    ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน 

สวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 

                    ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน  มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้ร วมมาใชบังคับและ

เจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น  

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา 3๑๐  ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน 

ของรัฐที่ผู นั้นอยูในสังกัดหรือไม  ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก 

เจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับ

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๔ 

ที่ผูฟองคดีไดรับเปนเงินคาตอบแทนที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติหนาที่ตามปกติไมใชเงินคาจาง

เฝายาม ผูฟองคดีซึ่งมีตําแหนงเปนนักการภารโรงจึงไมตองรับผิดดังเชนพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ผูมีอาชีพเฝายามโดยเฉพาะ  นอกจากนั้น เมื่อปรากฏวาคําสั่งดังกลาวไมไดหามผูฟองคดีนอนพักผอน

ในระหวางปฏิบัติหนาที่และไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการอยู เวรวาจะตองดูแลตรวจอาคารใด 

หรือเฝาดูแลทรัพยสินใดไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองตรวจสถานที่และทรัพยสินในทุกอาคาร 

เยี่ยงวิญูชนจะพึงกระทําในการดูแลทรัพยสินของตน  ฉะนั้น เมื่อพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของ 

ผูฟองคดีแลวปรากฏขอเท็จจริงที่ฟงไดวา ผูฟองคดีไดใชความระมัดระวังดูแลเครื่องใชและสถานที่

ตามสมควรอันพึงปฏิบัติแลว โดยไดตรวจสอบความเรียบรอยในการปดล็อคประตูหนาตางของ 

หองเก็บทรัพยสินที่สูญหายกอนที่จะเขานอนพักผอนและไมพบสิ่งผิดปกติแตประการใด  การที่ผูฟองคดี 

ไปพักผอนเฝาระวังเหตุอยูในอาคารอื่นซึ่งไมใชอาคารที่ทรัพยสินสูญหาย จึงเปนการอยูปฏิบัติหนาที่

ตามปกติ ไมอาจถือไดวาเปนการละทิ้งหนาที่ในการดูแลทรัพยสิน ประกอบกับผลการสอบสวน 

ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสรุปวา ทรัพยสินของผูถูกฟองคดีสูญหายไป

โดยไมทราบสาเหตุ อีกทั้งไมปรากฏวามีเหตุการณหรือส่ิงผิดปกติที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูแลวไม

ปองกันแกไข จึงยังฟงไมไดวาผูฟองคดีจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหทรัพยสินของ 

ผูถูกฟองคดีสูญหาย ผูฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชราคาทรัพยสินที่สูญหายใหแกผูถูกฟองคดี   

ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย (คําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๔๙) 
 

 (๓) การกําหนดระยะเวลาการใหหรือขายเอกสารแขงขันราคาสําหรับการจัดซ้ือ
จัดจาง 
 

  การกําหนดระยะเวลาเพื่อใหหรือขายเอกสารแขงขันราคาตามประกาศจัดซ้ือ
จัดจางนั้น หนวยงานทางปกครองตองไมนับรวมวันหยุดราชการเขาไวในกําหนดเวลา
ดังกลาว การนับรวมวันหยุดราชการอันเปนเหตุใหมีจํานวนวันสําหรับใหหรือขายเอกสาร
ไมเปนไปตามจํานวนวันตามที่กฎหมายวาดวยการพัสดุกําหนดไว ยอมมีผลทําใหประกาศ
แขงขันราคานั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

 ในคดีที่องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจาง  
โดยกําหนดระยะเวลาในการขายแบบและเอกสารสอบราคาซึ่งเมื่อหักวันหยุดราชการออกแลว 
ทําใหเหลือเวลาในการดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดี
ออกประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจางโดยกําหนดระยะเวลาในการขายแบบและเอกสาร 
สอบราคารวมทั้งสิ้น ๑๑ วัน แตในชวงระยะเวลาดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการจํานวน ๖ วัน ทําให 
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๕ 

มีเวลาในการขายแบบและเอกสารสอบราคาเพียง ๕ วันทําการนั้น ประกาศสอบราคาในสวนที่ 
เกี่ยวกับกําหนดวันขายแบบและเอกสารสอบราคาจึงมีกําหนดระยะเวลาไมเปนไปตามขอ ๓๒ 
วรรคหนึ่ง๔ ประกอบกับขอ ๒๗ วรรคสอง๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบลฯ ที่กําหนดใหมีชวงเวลาในการขายแบบและเอกสารสอบราคาไมนอยกวา 
๑๐ วัน ประกาศสอบราคาดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  ทั้งนี้ แมผูถูกฟองคดีจะอางวาไดออก
ประกาศขยายระยะเวลาในการขายแบบและเอกสารสอบราคาขางตนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายแลว 
ก็ตาม แตเมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการปดประกาศขยายระยะเวลาดังกลาวโดยเปดเผย 
และสงประกาศนั้นแกผูมีอาชีพรับจางตามขอ ๓๓ วรรคหนึ่ง๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

                                                 
๔-๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ขอ ๒๗   ฯลฯ   ฯลฯ 

 การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด 

ใหถือปฏิบัติตามการใหหรือขายเอกสารของวิธีการประกวดราคาโดยอนุโลม แตทั้งนี้ใหเริ่มดําเนินการใหหรือขาย

เอกสารสอบราคา ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศสอบราคาจนถึงกอนวันเปดซองสอบราคา 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

   ขอ ๓๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีการประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคา

โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่วาการอําเภอและที่ศาลากลางจังหวัดนั้น และสงไปประกาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทองถิ่นของจังหวัดนั้น กรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

ศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี

และหากเห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือผูรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่น 

อีกดวยก็ได 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๓๒ การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ

หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหรือสถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและ

ไมเปนเขตหวงหาม กับจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขาย

หรือรับจางทํางานนั้นอยางนอยรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย  ทั้งนี้ ใหเริ่มดําเนินการให

หรือขายกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวาสิบวัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวาสิบวัน

ดวย 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

   ขอ ๓๓ กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด 

ที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนประกาศและเอกสารประกวดราคา

เพิ่มเติม และดําเนินการตามขอ ๓๑ โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคา

ไปแลวทุกรายดวย 
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๖ 

โดยชอบแลว การขยายระยะเวลาในการขายแบบและเอกสารสอบราคาจึงยังไมเปนไปตาม
ข้ันตอนและวิธีการเพื่อแจงใหผูเกี่ยวของหรือบุคคลทั่วไปไดทราบถึงการมีประกาศขยายระยะเวลา 
ซึ่งถือเปนสาระสําคัญในการสอบราคาตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จึงเปนเหตุให
ประกาศสอบราคาที่พิพาทซึ่งไมชอบดวยกฎหมายยังคงไมชอบดวยกฎหมายอยูเชนเดิม  ศาลพิพากษา 
ใหเพิกถอนประกาศสอบราคาที่พิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๔๙) 
 

(๔) การมอบอํานาจ 
  

     เจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากผูที่มีอํานาจตามกฎหมาย ยอมสามารถ
ปฏิบัติการแทนผูมอบอํานาจไดเฉพาะภายในขอบเขตตามที่ไดรับมอบอํานาจเทานั้น 
หากกระทํานอกเหนือจากที่ไดรับมอบอํานาจ ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เนื่องจากเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ 
  ในคดีที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํากัด  ฟองขอให 
เพิกถอนคําวินิจฉัยของรองนายทะเบียนสหกรณที่กระทําการแทนนายทะเบียนสหกรณ (ผูถูกฟองคดี) 
โดยไดวินิจฉัยตอบขอหารือของประธานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนฯ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯ วาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ  
และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
ประธานกรรมการสหกรณฯ โดยรองนายทะเบียนสหกรณไดวินิจฉัยใหสมาชิกสหกรณฯ ที่เคย
กระทําผิดระเบียบดังกลาวเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการสหกรณฯ ได  
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนคําวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา   
การตอบขอหารือของผูถูกฟองคดีมีลักษณะเปนการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการตีความขอบังคับ  
ซึ่งตามมาตรา ๔๕๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสหกรณที่มีปญหา
เกี่ยวกับการตีความขอบังคับขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณและใหสหกรณถือปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยนั้น  ดังนั้น คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๘ 

                                                 
 ๗ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   มาตรา  ๔๕ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจาก 
นายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้                

ฯลฯ                                               ฯลฯ 
   "คําส่ังทางปกครอง" หมายความวา 

(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 
ในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวา 
                                                                                                                                          (มีตอหนาถัดไป) 
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๗ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา  
นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจการตีความขอบังคับตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติขางตน
ใหเฉพาะรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้งจากรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเทานั้นเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยแทนนายทะเบียนสหกรณ๙  ดังนั้น เมื่อผูถูกฟองคดีเปนเพียงรองนายทะเบียนสหกรณ 
ที่ไดรับแตงตั้งจากตําแหนงสหกรณจังหวัดใหปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณเฉพาะในเรื่อง
การสงเสริม แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณฯ และกฎหมายอื่น 
ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยในปญหาที่สหกรณฯ หารือได คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  
ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีขางตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๑๓๙/๒๕๔๙)     
 

 ๑.๒ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมถูกตอง 
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 
   

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีเกี่ยวกับขอพิพาทอันเกิดจากการกระทํา 

ทางปกครองที่ไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ 

การกระทํานั้น ไดวางหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญ ไวดังนี้ 
   

              การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสวนราชการตางๆ  
ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลกําหนดไว 
โดยเครงครัด การดําเนินการคัดเลือกโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไว ยอมมีผลทําใหคําสั่งแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนั้น
ไมชอบดวยกฎหมาย 
  การใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
นั้น องคกรกลางในการบริหารงานบุคคล เชน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐในรูปคณะกรรมการในฝายบริหาร มีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูงสุดที่มีหนาที่ในการ 

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๘ หนา ๖) 
จะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน  
แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ                                                                     

   (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ                                               ฯลฯ 
๙ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณที่ ๘๒๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจให 

รองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ 
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๘ 

บริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องใดๆ ใหแตกตางไปจากหลักการซึ่งเปนสาระสําคัญที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดเปนนโยบายไว อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยมติคณะรัฐมนตรี ยอมเปนหลักเกณฑ
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงสรรพากรภาค ๑ (เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร ๙) 

สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กรมสรรพากร  

แตไมไดรับการแตงตั้ง ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลังที่แตงตั้งผูสมัครรายอื่น

ใหดํารงตําแหนงดังกลาว เนื่องจากเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะเปนผลมาจาก

การดําเนินการคัดเลือกที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ตามที่ปรากฏในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด 

ที่ นร ๐๗๐๑/ว๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔  รวมทั้งขอใหเพิกถอนหลักเกณฑตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ดังกลาว ในสวนที่กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิสมัครเขารับการ

คัดเลือก เนื่องจากเห็นวาเปนหลักเกณฑที่กําหนดแตกตางไปจากหลักการตามที่คณะรัฐมนตรีได 

มีมติเห็นชอบใหสํานักงาน ก.พ. นําระบบนักบริหารระดับสูง (ระดับ ๙ ข้ึนไป) มาใชในราชการ

พลเรือนตามที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเสนอ ซึ่งมีหลักการวาผูที่จะมีสิทธิไดรับ 

การคัดเลือกจะตองเปนผูที่ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารและเปนผูที่มีรายชื่อ 

ในบัญชีผูผานการประเมินตามที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําไว นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  

ในสวนที่เกี่ยวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลังที่แตงตั้งใหผูเขารับ 

การคัดเลือกดํารงตําแหนงรองอธิบดี นั้น  เมื่อปรากฏวาคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ของกระทรวงการคลัง ไดออกประกาศรับสมัครคัดเลือก

เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ โดยระบุในสวนที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงวา คณะกรรมการฯ  

จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากเอกสารที่กําหนดใหสงในการสมัคร 

ซึ่งประกอบดวยใบสมัคร แบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ และขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

ของผูสมัคร ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแกไขปญหาตางๆ ของงาน

ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรือวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร เพื่อใหไดผูที่เหมาะสม

ที่สุดจํานวน ๓ – ๕ คน ตอ ๑ ตําแหนง โดยประกาศดังกลาวไมไดกําหนดเกณฑในการเลือกสรรวา

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากพฤติกรรมหรือคุณลักษณะใดของผูสมัคร และจะใชวิธีการใด 

ในการประเมินเพื่อใหทราบถึงความรูความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของผูสมัครในตําแหนง

ที่จะพิจารณาแตงตั้ง  ตลอดจนมี ข้ันตอนในการดําเนินการคัดเลือกอยางไร กรณีจึงเปน 
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๙ 

การดําเนินการที่ไมเปนไปตามนัยของขอ ๒.๒.๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ฯ ที่ระบุใหมี 

การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงที่วางประกาศใหทราบทั่วกัน โดยตองถือวาหลักเกณฑและขั้นตอนตามขอ ๒.๒.๒ 

ดังกลาว เปนรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการคัดเลือกขาราชการพลเรือน

สามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ตามเจตนารมณที่ตองการใหการสรรหา 

มีความโปรงใสและเปนธรรมตามวัตถุประสงคของมติคณะรัฐมนตรี๑๐  ประกอบกับคณะกรรมการฯ  

ไดพิจารณาเสนอผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีที่วางซึ่งมีจํานวน ๔ ตําแหนง ตําแหนงละ 

๑ คน เพื่อใหปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาแตงตั้ง โดยไมไดระบุเหตุผลของความเหมาะสมของ

บุคคลในแตละตําแหนง อันเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๒.๖ ของหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ฯ ที่กําหนดใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงทีจ่ะ

แตงตั้งจํานวนไมเกิน ๓ ชื่อ ตอ ๑ ตําแหนง พรอมทั้งระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคล 

ในแตละตําแหนงเพื่อเสนอใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมายพิจารณาแตงตั้ง นอกจากนั้น 

ยังปรากฏวารายชื่อของบุคคลซึ่งคณะกรรมการฯ คัดเลือก เปนบุคคลที่กรมสรรพากรเสนอรายชื่อ

ใหเขารับการคัดเลือกทั้งสิ้น โดยไมมีผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเองไดรับการคัดเลือก 

แตอยางใด และผูไดรับการคัดเลือกจํานวน ๒ ราย เปนผูที่ไมมีชื่ออยูในบัญชีผูผานการประเมิน

สมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. ตามเจตนารมณของนโยบายในการคัดเลือกแตงตั้ง

ผูบริหารระดับสูงตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งปรากฏวาฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ไดลงชื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการคัดเลือกดังกลาวรายหนึ่งภายหลังจากที่ไดมีการประชุมคัดเลือก

ไปแลว อันแสดงวาฝายเลขานุการฯ ไดรับรองตอที่ประชุมวามีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยที่ยังไมได 

รับใบสมัคร ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนใหแกบุคคลดังกลาวจนไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง   

จากกรณีตางๆ ดังที่กลาวมาจึงทําใหเชื่อวาการดําเนินการคัดเลือกในครั้งนี้ไดมีการกําหนดตัวบุคคล 

ที่สมควรแตงตั้งไวเปนการลวงหนาแลว ซึ่งไมเปนธรรมแกผูฟองคดีและผูสมัครดวยตัวเองรายอื่น  

ดังนั้น จากขอเท็จจริงตามที่ปรากฏขางตน การดําเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จึงไม

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว๙  

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔  อันมีผลทําใหคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลังซึ่งแตงตั้งขาราชการ 

ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๑๐ มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เปนมติที่เห็นชอบใหสํานักงาน 

ก.พ. นําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชในราชการพลเรือน โดยไดกําหนดกระบวนการและกลไกในการเลือกสรร
นักบริหารเอาไว เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวมีหลักเกณฑและวิธีการที่โปรงใส เปนธรรม ปราศจากระบบ
อุปถัมภและการวิ่งเตน 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๐ 

 สําหรับการฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ 

มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ฯ นั้น เมื่อปรากฏวา คณะรัฐมนตรีในคราว

ประชุมคร้ังที่ ๓๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบใหสํานักงาน ก.พ. นําระบบ 

นักบริหารระดับสูง (ระดับ ๙ ข้ึนไป) มาใชในราชการพลเรือน โดยมีหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผูที่จะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงวาจะตองเปน 

ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะของนักบริหารใน ๔ ดาน คือ ความรอบรูในการบริหาร การบริหารอยาง

มืออาชีพ การบริหารคน และการบริหารระบบมุงผลสัมฤทธิ์ และไดรับการขึ้นบัญชีผูผาน 

การประเมินตามที่สํานักงาน ก.พ. เปนผูจัดทํา โดยบัญชีมีอายุไมเกิน ๒ ป แตขอเท็จจริงปรากฏวา 

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ไวใน

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ฯ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากหลักการตามที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

กลาวคือ ไดกําหนดเพิ่มเติมใหผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง หรือผูที่

สวนราชการระดับกรมที่ตําแหนงวางเสนอชื่อใหสมัครเขารับการคัดเลือกสวนราชการละ ๑ – ๒ ชื่อ 

เปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการคัดเลือกไดดวย ซึ่งกรณีดังกลาวแมวาบทบัญญัติมาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  

(ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ การยาย การเลื่อน การแตงตั้ง และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญ)  

จะกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มีอํานาจออกหลักเกณฑและวิธีการในการ

คัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได แตโดยที่คณะรัฐมนตรีเปน

องคกรสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ   

ก.พ. ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐในรูปคณะกรรมการในฝายบริหาร และมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองปฏิบัติตามนโยบาย

การบริหารงานบุคคลของคณะรัฐมนตรีขางตน โดยหาก ก.พ. หรือสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปนเจาหนาที่

เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. เห็นวา การดําเนินการใชระบบผูบริหารระดับสูงตามที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยังไมเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคของหลักการใหมีผูบริหารระดับสูง  

ก็อาจเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีทบทวนได เมื่อคณะรัฐมนตรีไมไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรือ่ง

ดังกลาวเปนประการอื่น  ก.พ. จึงไมอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรนักบริหารระดับสูง

ใหแตกตางไปจากหลักการที่เปนสาระสําคัญซึ่งคณะรัฐมนตรีกําหนดเปนนโยบายไวได  การที่

สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบดังที่กลาว

ขางตน จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดวยมติคณะรัฐมนตรี และไมเปนธรรมแกผูที่มีชื่อ

อยูในบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. เปนหลักเกณฑ 

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๑ 

 ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลังที่แตงตั้งใหขาราชการดํารง

ตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ระบุในคําสั่ง และใหเพิกถอนหลักเกณฑ

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ในสวน 

ที่เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว๙  ลงวันที่  

๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต้ังแตวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ที่ อ.๘๙/๒๕๔๙) 
 

 ๑.๓ กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีผลเปนการวางหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญเกี่ยวกับ

การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ มีดังนี้ 
 

 ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายใดบัญญั ติใหหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลพินิจวินิจฉัยหรือตัดสินใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งได  
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองใชดุลพินิจภายในขอบเขตอํานาจ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและภายในขอบเขตของหลักแหงความชอบ 
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง โดยจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมาย
และขอเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนั้นๆ เปนสําคัญ 
 

 หลักปฏิบัติราชการดังกลาวปรากฏในคําวินิจฉัยในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

 (๑) การบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการ 
 

 การที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ังขาราชการใชดุลพินิจไมสั่งบรรจุบุคคล 
กลับเขารับราชการ โดยพิจารณาถึงระยะเวลาในการรับราชการที่เหลืออยูของผูขอกลับ
เขารับราชการที่จะสามารถทําประโยชนใหแกราชการ การมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงที่จะแตงต้ัง และการมีตําแหนงวางที่เหมาะสม โดยยึดถือประโยชนของ 
ทางราชการเปนหลัก ถือไดวาเปนการใชดุลพินิจที่คํานึงถึงขอเท็จจริงและเจตนารมณ 
ของกฎหมายในการรับบุคคลกลับเขารับราชการตามนัยมาตรา ๖๕๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
 

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๖๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจาก

ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนั้น 

เขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดได 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๒ 

  ในคดีที่ ป ลัดกระทรวงในฐานะผูมี อํานาจสั่ งบรรจุและแต งตั้ งข าราชการ 

ตามมาตรา ๕๒ (๔)๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ไมส่ังบรรจุผูฟองคดี  

ซึ่งเดิมดํารงตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กอนลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมไดรับเลือกตั้ง กลับเขารับราชการตามคาํขอ นัน้  ศาลปกครองสงูสดุ

วินิจฉัยวา ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๒ (๔) ประกอบกับมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนฯ การบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขารับราชการในกรณีนี้เปนอํานาจของ

ปลัดกระทรวงที่จะใชดุลพินิจพิจารณาวาสมควรที่จะรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการหรือไม  

อันเปนกรณีที่กฎหมายไดใหอํานาจฝายปกครองสามารถวินิจฉัยและตัดสินใจดวยตนเองไดภายใน

ขอบเขตอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไว และภายในขอบเขตของหลักแหงความชอบดวยกฎหมาย 

ของการกระทําทางปกครอง ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหฝายปกครองสามารถใชกฎหมายได 

อยางยืดหยุนและสอดคลองกับขอเท็จจริงเฉพาะราย โดยจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและ 

ขอเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนั้นๆ เปนสําคัญ  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีระยะเวลาที่จะรับ

ราชการตอไปจนเกษียณอายุราชการเพียงอีกประมาณ ๑๐ เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอกลับเขารับ

ราชการ และกรมที่ผูฟองคดีรับราชการอยูเดิมไมมีตําแหนงวางในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิม 

ของผูฟองคดี สวนตําแหนงอื่นที่วางลงในภายหลังก็เปนตําแหนงในหนวยงานที่ผูฟองคดีไมเคยมี

ประสบการณในการทํางานมากอน หากบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการในหนวยงานดังกลาว 

ในขณะที่อายุราชการเหลือเพียงเล็กนอยยอมไมเปนประโยชนตอราชการเทาที่ควร ปลัดกระทรวง 

จึงไมส่ังบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามที่รองขอนั้น ถือไดวาปลัดกระทรวงไดพิจารณาถึง
                                                 

๑๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ 

มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจ

ดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

   ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจ 

ส่ังบรรจุและแตงตั้ง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด

กระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนา

สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจ 

ส่ังบรรจุและแตงตั้ง สําหรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ลงมาในสวนราชการที่มีฐานะ

เปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสํานักงานเลขานุการ

รัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

    ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๓ 

วัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายในการรับบุคคลกลับเขารับราชการ อันไดแก ระยะเวลา 

ในการรับราชการที่เหลือที่จะทําประโยชนใหแกราชการ การมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของ

ตําแหนงที่จะแตงตั้ง รวมทั้งการพิจารณาวามีตําแหนงวางที่เหมาะสมสําหรับผูขอหรือไม โดยยึดถือ

ประโยชนของทางราชการเปนหลัก อันเปนการใชดุลพินิจที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและ

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแลว ประกอบกับไมปรากฏวามีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับใดที่บัญญัติให

ตองบรรจุแตงตั้งขาราชการที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมไดรับเลอืกตัง้

กลับเขารับราชการตามที่ขอ  ดังนั้น การใชดุลพินิจของปลัดกระทรวงในกรณีดังกลาวจึงเปนการกระทาํ

ที่ชอบดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖/๒๕๔๙) 

 

 (๒) การเลือกใชวิธีการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง  
 

     ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการพัสดุกําหนดใหการสั่งซ้ือหรือสั่งจางสามารถ
กระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาวงเงินที่จะสั่งซ้ือหรือสั่งจางตามปกติได
ตามที่ผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจางเห็นสมควร ผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจางของหนวยงาน
ทางปกครองซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว ยอมมีอํานาจที่จะเลือกวิธีการ
สั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีอ่ืนที่สูงกวาวิธีการตามปกติที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับวงเงินที่
จะสั่งซ้ือหรือสั่งจางไดโดยมีเหตุผลอันสมควร  ทั้งนี้ การใชดุลพินิจดังกลาวยอมไมมีผล
ผูกมัดใหหนวยงานทางปกครองอื่นที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันตอง
ดําเนินการตามแตอยางใด 

 ในคดีที่ ผูฟองคดีซึ่งเปนผู รับเหมากอสรางฟองวา องคการบริหารสวนตําบล  

(ผูถูกฟองคดี) จัดจางเหมากอสรางและซอมแซมถนนลูกรังและถนนดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

จํานวน ๑๙ สาย โดยแบงแยกเปนโครงการ จํานวน ๑๙ โครงการ ซึ่งแตละโครงการมีวงเงิน 

จางเหมาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา เปนการแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงิน 

ที่จะจางในครั้งเดียวกันใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดไว เพื่อใหสามารถสั่งจางโดยวิธีตกลงราคาได 

แทนที่จะรวมโครงการทั้งหมดแลวสั่งจางโดยใชวิธีสอบราคาดังเชนที่องคการบริหารสวนตําบล

หลายแหงซึ่งมีงานจางในลักษณะเดียวกันใชดําเนินการสั่งจาง จึงเปนการสั่งจางที่ไมชอบ 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘   

ทําใหผูฟองคดีเสียโอกาสที่จะเขาแขงขันเสนอราคา  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมโครงการ

กอสรางและซอมแซมถนนทั้ง ๑๙ โครงการ จะมีความตองการใชพัสดุที่เหมือนกันหลายรายการ 

และระยะเวลาดําเนินการโครงการใกลเคียงกันมากก็ตาม แตสถานที่ต้ังของแตละโครงการ 

ไมเชื่อมตอและหางไกลกัน โดยสภาพของโครงการทุกโครงการจึงไมอาจรวมวาจางเปนโครงการ

เดียวกันได และเมื่อแตละโครงการมีวงเงินคาจางเหมาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  การที่ผูถูกฟองคดี 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๔ 

ดําเนินการสั่งจางโดยวิธีตกลงราคาจึงเปนการสั่งจางที่ชอบดวยขอ ๑๓๑๓ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว 

สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา มีองคการบริหารสวนตําบลหลายแหงจางงานซึ่งมีลักษณะ

อยางเดียวกันโดยวิธีการสอบราคานั้น โดยที่ขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกลาว ไดกําหนดให

การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔๑๔ ถาผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางเห็นสมควรจะสั่งใหดําเนินการ

โดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได อันเปนกรณีที่ระเบียบฯ ไดกําหนดใหอํานาจผูส่ังซื้อหรือ

ส่ังจางสามารถทําการสั่งซื้อหรือส่ังจางนอกเหนือจากวิธีที่ระเบียบฯ กําหนดไวสําหรับวงเงินที่จะ

ส่ังซื้อหรือส่ังจางได โดยเปนการใหอํานาจตัดสินใจอยางอิสระแกผูส่ังซื้อหรือส่ังจางที่จะเลือกสั่งซื้อ

หรือส่ังจางดวยวิธีอ่ืนตามที่ระเบียบฯ กําหนดไวสําหรับวงเงินทีสู่งกวา ซึง่ในกรณนีีไ้ดแกวธิสีอบราคา

หรือวิธีประกวดราคา  ดังนั้น ในกรณีนี้ไมวาผูส่ังซื้อหรือส่ังจางจะเลือกใชวิธีตามวงเงินที่จะสั่งซื้อ

หรือส่ังจางตามที่ระเบียบฯ กําหนดไวอันไดแกวิธีการตกลงราคา หรือจะเลือกใชวิธีที่ระเบียบฯ 

กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาอันไดแกวิธีการสอบราคาก็ลวนแตชอบดวยกฎหมายทั้งสิ้น  

สําหรับกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดใชดุลพินิจส่ังจางครั้งหนึ่งไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธี

สอบราคาซึ่งเปนวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวา ก็ไมเปนการผูกมัดใหองคการบริหาร 

สวนตําบลอื่น  ๆตองสั่งจางดวยวิธีเดียวกันแตอยางใด  ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง 

สูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๔๙) 

 
๒. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒)  
 

          คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญเกี่ยวกับการละเลย

ตอหนาที่ไวในคดีพิพาทที่เกี่ยวของกับการกําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ดังนี้  
 

   ในการกําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบางสวนนั้น ถือเปน
หนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบการเวนคืนที่ตองพิจารณาวาที่ดินสวนที่เหลือจากการ
เวนคืนมีมูลคาหรือราคาลดลงจากการที่ตองถูกเวนคืนหรือไม เพียงใด โดยไมจําตองให

                                                 
๑๓ - ๑๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  

 ขอ ๑๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท       
 

 ขอ ๑๔ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๕ 

เจาของที่ดินรองขอเสียกอน  ทั้งนี้ ในการกําหนดเงินคาทดแทนดังกลาวจะตองพิจารณา
จากผลกระทบตางๆ ที่ทําใหที่ดินเฉพาะแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการเวนคืน 
โดยตรง 
      ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนบางสวนเพื่อกอสรางทางหลวงแผนดิน 

ไมพอใจจํานวนเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน

กําหนดให และขอความเปนธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนสําหรับที่ดิน

สวนที่ เหลือจากการเวนคืนในชั้นอุทธรณ นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อพิจารณา

บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคสาม๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว เห็นวา ในการกําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหแกผูฟองคดีนั้น 

ผูฟองคดีตองไดรับการพิจารณาถึงมูลคาของที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนใหไดขอเท็จจริง 

ดวยวา ที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวมีราคาลดลงจากการที่ตองถูกเวนคืนหรือไม เพียงใด โดยถือเปน

หนาที่ของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ที่ตองปฏิบัติโดยไมจําตองใหผูฟองคดีรองขอเสียกอน  

เมื่อปรากฏวาผูถูกฟองคดีมิไดพิจารณาความเสียหายจากการเวนคืนดังกลาวใหแกผูฟองคดี  

และแมวาผูฟองคดีจะมิไดรองขอเงินคาทดแทนในสวนนี้ไวโดยตรงก็ตาม แตเนื่องจากการฟองคดี 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับเงินคาทดแทนในจํานวนที่เปนธรรม และถือวาเปนกรณีอันเกี่ยวดวย

ความสงบเรียบรอยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยได  ดังนั้น ศาลจึงมีอํานาจในการ

พิจารณาพิพากษาและกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะที่ดินสวนที่เหลือนี้ได  ทั้งนี้ ตามนัย 

มาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ซึ่งการกําหนด 

คาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่ราคาลดลง จะตองลดลงโดยเปนผลโดยตรง 

จากการเวนคืนเทานั้น  อีกทั้งการจะพิจารณาวาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง

หรือไม เพียงใด เปนการพิจารณาที่ดินแปลงนั้นเปนการเฉพาะรายเทานั้น โดยพิจารณาจาก

                                                 
๑๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

     มาตรา ๔๙  ฯลฯ   ฯลฯ  

 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน

ตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

๑๖ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

    มาตรา ๒๑  ฯลฯ ฯลฯ 

 ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหนึ่งและสวนที่เหลือนั้นมีราคาลดลง ใหกําหนดเงิน 

คาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นดวย 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๖ 

ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการเวนคืน โดยพิจารณาถึงรูปรางลักษณะ ขนาดที่

เปลี่ยนแปลงไปของที่ดิน รวมถึงขอจํากัดในการใชประโยชน เปนตน และมิอาจนําราคาประเมิน 

ทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใชเปนเกณฑในการ 

พิจารณาได เนื่องจากราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวเปนการกําหนดราคาประเมินที่ดินทั้งระบบ 

และเปนการสํารวจเพื่อกําหนดราคาที่ดินใหมทุกๆ ส่ีป  อยางไรก็ดี เมื่อปรากฏวาที่ดินของผูฟองคดี 

สวนที่เหลือจากการเวนคืนยังคงใชประโยชนได และมิไดมีราคาสูงขึ้นหรือลดลงแตอยางใด  

ศาลจึงไมจําตองกําหนดเงินคาทดแทนใหแกที่ดินของผูฟองคดีในสวนที่เหลือจากการเวนคืน  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๔๙) 
  

๓. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด 
อยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
   

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญเกี่ยวกับการกระทํา

ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไวในคดีตางๆ ดังนี้ 
 

(๑) การฟองทายาทใหรับผิดแทนเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดซ่ึงถึงแกความตาย 
 

     การฟองทายาทของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงกระทําละเมิดตอหนวยงาน 
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)๑๗ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหชําระหนี้แทนเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําละเมิด 
ซ่ึงถึงแกความตายนั้น หนวยงานทางปกครองตองฟองคดีภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
หนวยงานทางปกครองไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําละเมิด
ตามนัยมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม๑๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมเชนนั้น

                                                 
๑๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอไปนี้ 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น หรือจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกาํหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๒๗ ผูรับจํานอง ผูรับจํานํา ผูทรงสิทธิยึดหนวง หรือผูทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน 

ของลูกหนี้อันตนไดยึดถือไว ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรือที่ไดยึดถือไว แมวาสิทธิ 
(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๗ 

หนวยงานทางปกครองยอมไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตาม 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีที่ศาลปกครอง 
ไมอาจออกคําบังคับใหผูเปนทายาทของเจาหนาที่ขางตนชดใชคาสินไหมทดแทนได 
ตามมาตรา ๗๒๒๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

 
                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๘ หนา ๑๖) 

เรียกรองสวนที่เปนประธานจะขาดอายุความแลวก็ตาม แตจะใชสิทธินั้นบังคับใหชําระดอกเบี้ยที่คางยอนหลัง

เกินหาปขึ้นไปไมได  

    ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๑๗๕๔  ฯลฯ ฯลฯ 

 ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอ 

เจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจาหนี้ไดรู 

หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๙-๒๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และ

การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดใน

มาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
 

มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีที่มีการฟอง

วาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

 (๒)  ส่ังใหหวัหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายใน

เวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่

หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

 (๓) ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนด

ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

 (๔) ส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีการฟองใหศาลมีคําพิพากษา

แสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น 

 (๕) ส่ังใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 

    ฯลฯ   ฯลฯ   



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๘ 

    ในคดีที่กรมศุลกากรฟองทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดใหชดใชคาสินไหม

ทดแทนความเสียหายแทนเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดซึ่งเสียชีวิตไปแลว ในกรณีที่เจาหนาที่ 

คนดังกลาวซึ่งมีหนาที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงในการตรวจปลอยสินคาของบริษัทผูสงออกสินคา โดยไมตรวจสอบ

การบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรใหถูกตอง ทําใหเกิดชองทางใหบริษัทผูสงออกสินคากระทําทุจริต 

ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรขาออกจากกรมศุลกากรทั้งที่ ไมมีการสงออกสินคาจริง นั้น   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  กรณีขางตนเปนกรณีที่ผูฟองคดีอาจฟองทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่ 

ผูกระทําละเมิดให รับผิดในความเสียหายที่ เกิดขึ้นไดตามมาตรา ๑๕๙๙๒๑ และมาตรา ๑๖๐๐๒๒  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  แตเนื่องจากเปนกรณีที่ผูฟองคดีในฐานะเจาหนี้

ในมูลละเมิดขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดซึ่งเปนเจามรดก จึงเปนกรณีที่

อยูในบังคับของมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ ึ่งตองหามไมให

ฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อผูฟองคดีได รูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก   

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของสั่งจายบําเหน็จตกทอด 

อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตายใหแกทายาทของเจาหนาที่ดังกลาว จึงถือไดวา 

ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดอยางชาที่สุดในวันที่มีหนังสือขอใหส่ังจาย

บําเหน็จตกทอด  เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่

ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดดังกลาวขางตน สิทธิเรียกรองของผูฟองคดีอันมี

ตอเจาหนาที่ผูเปนเจามรดกจึงขาดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองบังคับใหทายาทของเจาหนาที่ดังกลาวชดใชเงินหรือสงมอบ

ทรัพยมรดกใดๆ ใหแกผูฟองคดี  ดังนั้น คําฟองของผูฟองคดีจึงเปนคําฟองที่ศาลปกครองไมอาจ 

ออกคําบังคับใหทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒  

 

 

                                                 
๒๑-๒๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกไดแกทรัพยสิน 

ทุกชนิดของผูตายตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการ

เฉพาะตัวของผูตายโดยแท 
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๑๙ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองฯ ได  ผูฟองคดีจึ งไมอยู ในฐานะเปนผูมี สิทธิฟองคดี 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่ง 

ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒/๒๕๔๙) 
 

(๒)  การไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือคูสัญญา 
ของทางราชการ 

 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยชอบดวยกฎหมายกําหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องใดไวโดยเฉพาะที่เปนการใหสิทธิประโยชนแกกลุมบุคคล 
เจาหนาที่ของรัฐจะตองพิจารณาและปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เนื่องจาก 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหสวนราชการกําชับเจาหนาที่ใหยึดถือปฏิบัติตาม 
มติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได ใหขอ
ทบทวนมติ หากฝาฝนใหพิจารณาลงโทษทุกราย การที่เจาหนาที่เลือกดําเนินการอยางอ่ืน
และนํามาเปนขออางในการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี จึงอาจเขาลักษณะเปนการ 
ใชสิทธิที่มีแตจะเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นอันเปนการมิชอบดวยกฎหมาย และเปน
การกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓)๒๓ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ ได 

  ในคดีที่กองทัพบก (ผูถูกฟองคดี) ไมขยายระยะเวลาตามสัญญาจางกอสราง

บานพักขาราชการกองทัพบกใหแกผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูรับจางตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เร่ือง มาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและ 

ผูประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

และไดบอกเลิกสัญญาจางเนื่องจากผูรับจางไมทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด อีกทั้งไดดําเนินการ

จัดจางผูรับจางรายอื่นโดยวิธีพิเศษเพื่อใหเขาทํางานกอสรางสวนที่เหลือโดยไมรอผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ไดรับ

ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (คณะกรรมการ กกอ.) ซึ่งผูฟองคดีได

เสนอขอใหพิจารณากอน เปนผลใหเมื่อคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นสมควรผอนผันให 

ผูฟองคดีมีสิทธิกลับเขาทํางานสวนที่เหลือใหแลวเสร็จและมีสิทธิขอรับความชวยเหลือใหขยาย

ระยะเวลาสัญญาจางกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีจึงไมสามารถขยายระยะเวลา

กอสรางใหแกผูฟองคดีและใหผูฟองคดีเขากอสรางงานสวนที่เหลือได เปนเหตุใหผูฟองคดีนําคดี

มาฟองตอศาลเพื่อเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ไดกําหนดใหสวนราชการกําชับเจาหนาที่ใหยึดถือ
                                                 

๒๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๗ หนา ๑๖ 
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๒๐ 

ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได ใหขอ

ทบทวนมติ หากฝาฝนใหพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกราย  ดังนั้น เมื่อตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ  

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เห็นชอบมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ 

ผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอื่นที่ได รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา   สวนราชการตางๆ จึงตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยเครงครัดตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑  

สําหรับในคดีนี้ การที่ผูฟองคดีไดขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการ กกอ. ซึ่งตอมาคณะกรรมการ 

กกอ. ไดพิจารณาผอนผันใหผูฟองคดีกลับเขาทํางานกอสรางสวนที่เหลือจากที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ

และมีสิทธิรับความชวยเหลือใหขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางไดนั้น เปนกรณีที่

คณะกรรมการ กกอ. พิจารณาโดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 

และโดยที่มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนดใหมีผลบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหมีผลในการเบิกจายงบประมาณถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๓  ดังนั้น เมื่อปรากฏวา 

ผูฟองคดีมีหนังสือขอรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการ กกอ. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๓  

จึงเปนกรณีที่ยังอยูในกําหนดระยะเวลาบังคับใชมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว   

ผูฟองคดีจึงเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะได รับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และเมื่อผูฟองคดีอยู ในหลักเกณฑที่จะได รับการชวยเหลือตาม 

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว การที่ผูฟองคดียังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดี 

บอกเลิกสัญญา จึงยังไมถือวาผูฟองคดีผิดสัญญาและการบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีไมมีผลให

สัญญาเลิกกัน  ดังนั้น การที่ ผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาและดําเนินการจัดจางผู รับจางรายอื่น 

โดยวิธีพิเศษใหเขาทําการกอสรางในสวนที่เหลือแทนผูฟองคดีโดยไมรอผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการ กกอ. ซึ่งพิจารณาโดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ 

จนเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมอาจดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขาทํางานในสวนที่เหลือตามผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการ กกอ. ได ทั้งที่ขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีทราบดีอยูแลวถึงการที่ 

ผูฟองคดีขอรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการ กกอ. โดยเรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของ

คณะกรรมการ กกอ. เนื่องจากคณะกรรมการดังกลาวเคยมีหนังสือขอทราบความเห็นจาก 

ผูถูกฟองคดีเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาคําขอของผูฟองคดีมากอนที่ผูถูกฟองคดีจะมีการจาง 

ผูรับจางรายใหม  จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีไมปฏิบัติใหเปนไปตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ที่กําหนดใหสวนราชการกําชับเจาหนาที่ใหยึดถือปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิซึ่งมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี 

อันเปนการไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่
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๒๑ 

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘/๒๕๔๙) 
 

  (๓) การเรียกเก็บเงินคาใชไฟฟากอนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของมีผลบังคับใช 
 

   หนวยงานทางปกครองยอมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยไมอาจกลาวอางแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานที่มีอยูเดิมซ่ึงขัดหรือแยงกับการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาเปนเหตุในการปฏิบัติใหแตกตางไปจากมติคณะรัฐมนตรี 
ที่มีผลบังคับใชในภายหลังได 

 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูใชไฟฟาฟองขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) คืนเงิน

คาไฟฟาสวนที่เรียกเก็บเกินกวาจํานวนที่ผูฟองคดีสมควรตองชําระ อันเนื่องมาจากผูถูกฟองคดี 

ไดนําอัตราคาไฟฟาตามโครงสรางใหมที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบซึ่งจะมีผลทําใหผูฟองคดี

ตองเสียคาไฟฟาในอัตราที่สูงขึ้น มาใชบังคับกับการใชไฟฟาที่เกิดขึ้นกอนที่มติคณะรัฐมนตรี

ดังกลาวจะมีผลบังคับใช  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  เมื่อปรากฏวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหมตามที่คณะกรรมการนโยบาย 

พลังงานแหงชาติเสนอ๒๔ ซึ่งจะทําใหผูฟองคดีตองเสียคาไฟฟาในอัตราที่สูงขึ้น โดยใหมีผลบังคับใช

ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป  แตผูถูกฟองคดีไดเรียกเก็บเงินคาไฟฟาประจําเดือนตุลาคม 

๒๕๔๓ จากผูฟองคดีโดยคิดจากหนวยการใชกระแสไฟฟาในชวงระหวางวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๔๓ ถึงวันที่๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในอัตราโครงสรางใหม โดยอางวาเปนการคิดคาไฟฟา 

ตามรอบวันอานหนวยคาไฟฟาประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติของผูถูกฟองคดี 

อันมีผลเปนการเรียกเก็บคาไฟฟาตามอัตราโครงสรางใหมยอนหลังไปกอนที่มติคณะรัฐมนตรี

                                                 
๒๔ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    มาตรา ๖ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

     (๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี 

 (๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

  (๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการ

ทั้งหลายที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ

พลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

  (๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ

ประเทศ 

  (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๒ 

ขางตนจะมีผลบังคับใช จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย   

ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเทากับจํานวนคาไฟฟาที่ผูฟองคดีตองจาย

เพิ่มข้ึนกวาที่ควรตองจายพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ผูฟองคดีไดนําเงิน

จํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๔๙) 
 

(๔) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด 
  

      ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนั้น หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว
อยางเครงครัด และถือเปนหนาที่ที่จะตองดูแลผลประโยชนของประชาชนที่มาขอรับ
บริการดวยความละเอียดรอบคอบ ไมเชนนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับผูรับบริการ 
อันเนื่องมาจากการไมดําเนินการตามแนวทางดังที่กลาว ยอมเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 ในคดีที่ผูฟองคดีฟองวา เจาพนักงานที่ดินซึ่งรับจดทะเบียนตามหนังสือสัญญาซื้อขาย 

และสัญญาจํานองหองชุดที่มีชื่อผูฟองคดีเปนผูซื้อและผูจํานอง ดําเนินการดวยความประมาท

เลินเลออยางรายแรง เนื่องจากมิไดตรวจสอบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว ทําให

ไมทราบวาลายมือช่ือในสัญญาขางตนไมใชลายมือชื่อที่แทจริงของผูฟองคด ีแตเปนลายมอืชือ่ปลอม 

เปนเหตุใหธนาคารผูรับจํานองฟองผูฟองคดีตอศาลยุติธรรมเพื่อบังคับใหชําระหนี้เงินกูและบังคับ

จํานองตามสัญญาขางตน ซึ่งตอมาศาลยุติธรรมพิพากษายกฟองเนื่องจากเห็นวาผูฟองคดีไมได 

ทําสัญญาที่พิพาท กรณีดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย แตกรมที่ดินปฏิเสธที่จะชดใช 

คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับหองชุดนั้น ความในขอ ๒๘๒๕ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ 

กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติเชนเดียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 

กฎหมายที่ดินโดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง๒๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให
                                                 

๒๕ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ขอ ๒๘ เมื่อมีผูมาแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด ใหพนักงาน

เจาหนาที่ปฏิบัติเชนเดียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลมและ 
ใชแบบพิมพตามแบบทายระเบียบ  ดังนี้ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๖ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสวบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการไปตามควรแกกรณี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๓ 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณีในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และความใน 

ขอ ๒ (๑)๒๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนในเรื่องสิทธิและ

ความสามารถของบุคคลตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

กอนทําการจดทะเบียนฯ  เมื่อขอเท็จจริงจากการใหถอยคําของเจาพนักงานที่ดินตอคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ปรากฏวา กอนดําเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับ

หองชุดขางตน เจาพนักงานที่ดินไมไดดําเนินการสอบสวนคูกรณีดวยตัวเอง และไมไดตรวจสอบ 

ตนฉบับบัตรประจําตัวของคูกรณีที่มาขอจดทะเบียนวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ลงลายมือชื่อในเอกสาร

ประกอบการจดทะเบียนหรือไม เพียงแตตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอจดทะเบียน

เทานั้น เมื่อเห็นวาครบถวนถูกตองจึงดําเนินการจดทะเบียนลงชื่อผูฟองคดีเปนผูซื้อและเปนผูจํานอง

หองชุดพิพาท ประกอบกับขอเท็จจริงในคดีที่ศาลยุติธรรมพิพากษายกฟองผูฟองคดีไดใหเหตุผลวา

เปนเพราะผูฟองคดีไมไดเปนผูซื้อและผูจํานองหองชุดพิพาท  กรณีจึงมีน้ําหนักรับฟงไดวาผูฟองคดี

ไมไดไปรวมยื่นคําขอจดทะเบียนฯ หองชุดพิพาท  ดังนั้น การที่เจาพนักงานที่ดินดําเนินการ 

จดทะเบียนลงชื่อผูฟองคดีเปนผูซื้อและผูจํานองทั้งที่ผูฟองคดีมิไดเปนผูซื้อและผูจํานองหองชุด

พิพาทดังกลาว โดยแมจะฟงไดวาเจาพนักงานที่ดินไมมีเจตนากลั่นแกลงผูฟองคดกีต็าม แตเนือ่งจาก

เจาพนักงานที่ดินซึ่งทําหนาที่รับจดทะเบียนฯ มีหนาที่ตองดูแลผลประโยชนของคูกรณีที่มาขอ 

จดทะเบียนโดยละเอียดรอบคอบ  การกระทําของเจาพนักงานที่ดินขางตนจึงถือไดวาเปนการกระทํา 

โดยประมาทเลินเลอทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ซึ่งเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ

อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาใหกรมที่ดินในฐานะหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๔๙) 

 
 
 

                                                 
๒๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ขอ ๒ กอนทําการจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนในเรื่องดังตอไปนี้ดวย คือ  
(๑) สิทธิและความสามารถของบุคคลรวมตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 
   ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๔ 

๔. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) 
   

 ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๙ พบวาศาลปกครองสูงสุดไดนําหลักการคุมครองคูสัญญาที่สุจริต

มาปรับใชในการพิพากษาคดีพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง ดังปรากฏในคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
  

 (๑)  การทําขอตกลงที่มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองดวยวาจา 
 

  หนวยงานทางปกครองยอมไมอาจปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาทางปกครอง
โดยกลาวอางเหตุที่เจาหนาที่ไมไดดําเนินการจัดทําสัญญาใหถูกตองตามขั้นตอนหรือ
วิธีการที่ระเบียบฯ กําหนดไว หากปรากฏวามีพฤติการณที่ทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
เชื่อโดยสุจริตวาสัญญามีผลผูกพันโดยกฎหมายและไมปรากฏวามีการสมรูรวมคิดหรือการ
สมยอมกันระหวางคูสัญญา เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ เปนเรื่องขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายในของเจาหนาที่เทานั้น 
  ในคดีที่นายกเทศมนตรีตกลงดวยวาจาใหผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชนเปนผูจัดเก็บรายได

จากการเขาขายสินคา ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งพัฒนาตลาดสด  

แทนผูถูกฟองคดี โดยผูฟองคดีตองเสียคาเชาตลาดสดใหแกเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) เปนรายเดือน 

ในการนี้ ผูฟองคดีเคยขอทําเปนสัญญาเชาตลาดสดแลว แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมสามารถใชระเบียบ

ของทางราชการเขาไปจัดหาผลประโยชนไดเนื่องจากตลาดสดตั้งอยูบนที่ราชพัสดุไมใชทรัพยสินของ 

ผูถูกฟองคดี และขอใหผูฟองคดีดําเนินการตามขอตกลงตอไป  ตอมาคณะผูบริหารชุดใหมของ 

ผูถูกฟองคดีประสงคจะใหผูถูกฟองคดีเขาดําเนินการตลาดสดเอง จึงไดแจงบอกเลิกขอตกลง

ขางตนกับผูฟองคดีในขณะที่ยังไมครบกําหนดเวลาตามขอตกลงและไมยินยอมชดใชคาเสียหาย

ในการบอกเลิกขอตกลงใหแกผูฟองคดี โดยอางวาผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีทําขอตกลงกับ 

ผูฟองคดีโดยไมไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชน

ในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

ขอตกลงขางตนมีลักษณะเปนสัญญาและโดยที่เนื้อหาของสัญญามีลักษณะเปนการมอบให 

ผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๕๐ (๓)๒๘ และ

                                                 
๒๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูล 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๕ 

มาตรา ๕๑ (๑)๒๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญา 

ทางปกครองตามมาตรา ๓๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเปนสัญญาที่ไมมีกฎหมาย

กําหนดแบบไววาจะตองทําเปนหนังสือ และแมวาการไดมาซึ่งคูสัญญาของเทศบาลตําบลจะตอง

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นฯ แตเมื่อในกรณีนี้พฤติการณแหงคดีมีเหตุใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวา

สัญญาที่ตกลงไวดวยวาจามีผลผูกพันตามกฎหมาย ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาในการทํา

ขอตกลงนั้น ผูฟองคดีไดสมรูรวมคิดหรือมีการสมยอมกับนายกเทศมนตรีคนเดิมซึ่งเปนผูแทนของ

ผูถูกฟองคดี  ดังนั้น ขอตกลงขางตนแมจะทําดวยวาจาและไมไดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ

ดังกลาว ก็ยอมเกิดเปนสัญญาที่มีผลสมบูรณและผูกพันคู สัญญา ซึ่งผูถูกฟองคดีไมอาจอาง 

การไมปฏิบัติตามระเบียบฯ มาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาตอผูฟองคดีซึ่งเปนบุคคลภายนอก 

เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ เปนเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติภายในของเจาหนาที่ รวมทั้งไมอาจ

กลาวอางการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ มาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเปนกรณีที่เกิดจากการกระทํา

โดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีเอง  ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของ 

ผูถูกฟองคดีจึงไมไดเกิดจากสัญญาหรือมีเหตุอันจะอางกฎหมายไดตามมาตรา  ๓๘๖๓๑  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนการบอกเลิกสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย   

ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจากการขาดรายไดในการเก็บคาเขาขายสินคา 

                                                 
๒๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  

   ฯลฯ   ฯลฯ 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึงสัญญาที่คู สัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน

หนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให

จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  
๓๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๓๘๖ ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

การบอกเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง 

   ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๖ 

อันเปนความเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแกการไมชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีภายใน ๖๐ วัน 

นับแตวันที่คดีถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๔๙) 
 

 (๒) การแกไขเพิ่มเติมขอสัญญาทางปกครอง 
 

  เมื่อคูสัญญาทางปกครองตกลงกันแกไขเพิ่มเติมขอสัญญาทางปกครอง
ฉบับเดิมโดยสุจริตดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย คูสัญญาจึงตองผูกพันตาม 
ขอสัญญาที่แกไขใหมและไมอาจกลาวอางประโยชนตามขอสัญญาเดิมเพื่อปฏิเสธการ
ปฏิบัติตามขอสัญญาที่ไดแกไขเพิ่มเติมดังกลาว 
  ในคดีที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) วาจางผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับเหมากอสราง

ใหกอสรางอาคารหอพักขาราชการ โดยในประกาศประกวดราคาไมไดกําหนดใหนําสัญญา 

แบบปรับราคาได (คา K) มาใชบังคับกับสัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาว  แตตอมาผูถูกฟองคดี 

ไดตกลงจัดทําบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจางใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชโดย

ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางเดิมเพื่อใหผูฟองคดีสามารถไดรับเงินชดเชยคากอสรางอันเปน

การชวยเหลือผูฟองคดีซึ่งเปนผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการปรบัปรุงระบบ

การแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แตเมื่องานตาม

สัญญาจางแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีปฏิเสธการจายเงินชดเชยคากอสราง (คา K) ตามขอตกลง 

ที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูฟองคดี โดยใหเหตุผลวาผูถูกฟองคดีไดรับแจงความเห็นจากสํานักงบประมาณ

วาสัญญาจางขางตนไมอยูในเงื่อนไขที่จะไดรับเงินชดเชยเนื่องจากในประกาศประกวดราคา 

ไมไดกําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชบังคับ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชโดยใหถือเปนสวนหนึ่ง

ของสัญญาจาง เปนการดําเนินการโดยสุจริตดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย บันทึกเพิ่มเติมแนบทาย

สัญญาจางจึงเปนขอตกลงที่ชอบดวยกฎหมายมีผลสมบูรณผูกพันคูสัญญาใหตองปฏิบัติตาม

แมวาในประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางจะไมไดระบุใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  

มาใชก็ตาม ประกอบกับในการตกลงยินยอมใหจัดทําบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจางเพื่อนํา

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใช ผูถูกฟองคดียอมทราบดีอยูแลววา ณ เวลาที่แกไขเพิ่มเติม

สัญญาดังกลาวนั้น ไมไดมีการระบุไวในประกาศประกวดราคามาตั้งแตตนวาจะนําสัญญาแบบ

ปรับราคาได (คา K) มาใช  นอกจากนั้น ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐยอมเขาใจเงื่อนไข

และหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีไดดีกวาผูฟองคดี 

หรือหากยังเขาใจไมชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคําแนะนําจากสํานักงบประมาณในฐานะที่เปน

หนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรีในการวินิจฉัยปญหาขอหารือและกําหนดแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เสียกอนที่จะลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญา  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๗ 

ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจปฏิเสธการจายเงินชดเชยคากอสรางโดยอางวาในประกาศประกวดราคา

ไมไดระบุใหมีการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินชดเชย

คากอสรางและดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๔๙) 
 

  
 

  
 



สรุปหลักปฏบัิติราชการจากคําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙ (ครึ่งปแรก)  
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นางสาวพรทิพย ทองดี เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
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