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คํานํา 
 

  ตามที่สํานักงานศาลปกครองไดจัดทําเอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการจาก 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการสรุป 

แบบรายปเผยแพรใหแกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใชเปนบรรทัดฐาน 

ในการปฏิบัติราชการใหเปนประโยชนตอประชาชนและตอการบริหารราชการแผนดินไปแลวนั้น  

สํานักงานศาลปกครองไดพิจารณาเห็นวา หากสํานักงานไดศึกษารวบรวมเอกสารสรุปหลักปฏิบัติ

ราชการแบบเฉพาะเรื่องขึ้น ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะเจาะจงในขอพิพาทประเภทตางๆ เชน ขอพิพาท

เกี่ยวกับวินัย การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ฯลฯ เพื่อการเผยแพร 

แกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐแลวนาจะทําใหการทําความเขาใจในหลักปฏิบัติ

ราชการดังกลาวก็ดี หรือการนําหลักปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หรือในการบริหารราชการก็ดี เปนไปดวยความเขาใจและสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สําหรับการ 

จัดทําเอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการเฉพาะเรื่องฉบับนี้เปนการสรุปหลักปฏิบัติราชการที่นาสนใจ

จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหนวยงาน 

ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘  

  ในการนี้ สํานักงานศาลปกครองหวังวา เอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

จะชวยอํานวยประโยชนใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐมีความเขาใจในสิทธิหนาที่

ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ

เพิ่มข้ึน และสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี 

อันจะมีผลเปนการลดขอพิพาททางปกครองลงไดตามสมควร 

 

 

 

       (นางสาวพรทิพย  ทองดี) 

             เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

สารบัญ 
 

  หนา 

๑. หลักปฏิบัติราชการจากคดีละเมิดทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ๑ 
 ๑.๑ การกระทาํละเมิดอนัเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ๒ 

  (๑) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการคืนของกลางในคดีอาญา ๒ 

 (๒) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ๕ 

  (๓) การกระทาํละเมิดอนัเกดิจากการดําเนินการของผูรับจางตามสัญญา 

  ทางปกครอง 

 

๖ 

 (๔) การกระทาํละเมิดเกี่ยวกับการพัสดุ ๗ 

 (๕) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๑๐ 

 ๑.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น ๑๑ 

 (๑) การกระทําละเมิดจากการมีคําสั่งยกเลิกการแขงขันเสนอราคา ๑๑ 
  (๒) การกระทําละเมิดจากการออกคําสั่งโดยใชหลักเกณฑตามระเบียบฉบับเดิม 

  ซึ่งถูกยกเลิกไปกอนแลว 

 

๑๕ 
 ๑.๓ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

 ลาชาเกินสมควร 

 

 

๑๖ 

 ๑.๓.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ใหตองปฏิบัติ 

 

๑๕ 

     (๑) การกระทําละเมิดจากการไมดําเนินการจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทํา

  ความผิด 

 

๑๗ 

     (๒) การกระทําละเมิดจากการไมกําหนดมาตรการในการรักษาสิ่งแวดลอม ๑๘ 

     (๓) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการไมวินิจฉัยสั่งการตามขอรองเรียนของ

  ราษฎร 

 

๑๙ 

 ๑.๓.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร  

 

๒๐ 

    (๑) การกระทําละเมิดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ไมแลวเสร็จ

  ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 

 

๒๑ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๒) 

  หนา 

    (๒) การกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายในเวลา 

  อันสมควร 

 

๒๓ 

    (๓) การกระทําละเมิดจากการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุลาชาโดยไมมี

  เหตุผลอันสมควร 

 

๒๔ 
   

๒. หลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

๒๖ 
 ๒.๑ หลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ๒๖ 

  (๑) การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมเปนไปตาม

  องคประกอบของกฎหมาย 

 

๒๗ 

  (๒) การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมเปนไปตาม

  ข้ันตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 

๒๘ 

  (๓) การออกคําสั่งใหผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐแลวชดใชคาสินไหม

  ทดแทน 

 

๓๐ 

 ๒.๒ หลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ๓๑ 

  (๑) หนาที่ของหนวยงานของรัฐในการออกใบรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน ๓๒ 

  (๒) หนาที่ของหนวยงานของรัฐในการพิจารณาคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน ๓๓ 

 

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

หลักปฏิบัติราชการ 
จากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับ 

ความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรฐั 
 

  จากการศึกษาวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 

สํานักงานศาลปกครองมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่ไดจากคําวินิจฉัยดังกลาว 

โดยแบงออกเปน ๒ สวน ไดแก หลักปฏิบัติราชการจากคดีละเมิดทางปกครองตามมาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๓)๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และหลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)๒ และ (๒)๓ แหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 

ดังนี้ 
 

๑. หลักปฏิบัติราชการจากคดีละเมิดทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

 

 หลักปฏิบัติราชการจากคดีละเมิดทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) นั้น อาจแบง

หัวขอการนําเสนอออกไดเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย การกระทํา

ละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครอง และการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลย 

                                                  
๑-๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ 

ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ

นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน

สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการ 

ใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

 (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

 (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง 

หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น 

หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 
 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒ 

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเกินสมควร  

ดังตอไปนี้ 
 

 ๑.๑  การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

 

 กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หมายถึง การที่กฎหมาย

กําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจกระทําการซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ซึ่งหากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจดังกลาว

โดยไมชอบดวยกฎหมาย เชน เกินขอบอํานาจที่กฎหมายกําหนด หรือทําไมถูกตองตามขั้นตอน

หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญของกฎหมายที่ใหอํานาจ หรือใชดุลพินิจโดยไมชอบ ฯลฯ ทําใหเกิด

ความเสียหาย ผูเสียหายยอมสามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหหนวยงานทางปกครอง

ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย หรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการได๔ 

ซึ่งจากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดอันเกี่ยวกับคดีพิพาทในลักษณะดังที่กลาวขางตน 

อาจสรุปหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญ ไดดังนี้ 
  

 (๑) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการคืนของกลางในคดีอาญา 

 

   (๑.๑) หนวยงานทางปกครองมีหนาที่ตองคืนของกลางที่ไมใชทรัพยที่มีไว
เปนความผิดใหแกเจาของทรัพยเมื่อพนักงานอัยการไดมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีอาญา 
อันเปนคดีที่มีการยึดทรัพยดังกลาวไวในคดี 

     ในคดีที่พนักงานสอบสวนจับกุมผูฟองคดีในขอหามีเครื่องเล่ือยโซ 

ผิดกฎหมายไวในครอบครอง และยึดเครื่องเลื่อยโซสงมอบใหดานศุลกากรเปนผูเก็บรักษาไว  

ตอมาพนักงานอัยการพิจารณาแลวมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีและใหคืนของกลาง แตดาน

ศุลกากรปฏิเสธที่จะคืนของกลาง โดยอางวาเปนของตองหามนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการ 

 

 

 

 

                                                  
๔ สํานักสงเสริมงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง, คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 

ของเจาหนาที่ของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๓-๑๔.  
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๓ 

ฝาฝนมาตรา ๒๗๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙  ซึ่งมาตรา ๑๗๖ แหง

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช  ๒๔๘๒ บัญญัติใหริบโดยไมตองคํานึงวาบุคคลใด

จะตองไดรับโทษหรือไม  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง 

ผูฟองคดีและของกลางที่ยึดไวในคดีมิใชทรัพยที่มีไวเปนความผิด ดานศุลกากรจึงมีหนาที่ตองคืน

ของกลางดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การที่ไมยอมคืนของกลางใหแก 

ผูฟองคดีจึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษา

ใหคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซดังกลาวแกผูฟองคดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙/๒๕๔๗) 

 

  (๑.๒) พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองคืนทรัพยที่เก็บรักษาไวในฐานะ 
ที่เปนของกลางอยางอ่ืนที่ไมใชของกลางในคดีอาญาใหแกผูที่มีสิทธิควรไดรับคืนตาม
ขอบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๐ และประมวลระเบียบ
การตํารวจเกี่ยวกับคดี การปฏิเสธการคืนของกลางใหแกผูที่มีสิทธิควรไดรับคืนเปนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบอันเปนการกระทําละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตอบุคคล

                                                  
๕ พระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

มาตรา ๒๗ ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือที่ยัง

มิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือสง  หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอก 

พระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือดวยประการใดๆ  ในการนําของเชนวานี้เขามาหรือสงออกไปก็ดี  

หรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้นจากเรือกําปน ทาเทียบเรือ โรงเก็บสินคา 

คลังสินคาที่ม่ันคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาตก็ดี หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้  

หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทําการเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใดๆ ในการขนหรือยายถอนหรือกระทําการ

อยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใดๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคา

ภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใดๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา 

สงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินคา  และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะตองเสียสําหรับของนั้นๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวแก

ของนั้นก็ดี สําหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ใหปรับเปนเงินส่ีเทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุก 

ไมเกินสิบป หรือทั้งปรับทั้งจํา  
๖ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙ ) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

มาตรา ๑๗ ของใดๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ทานใหริบเสียส้ิน

โดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๔ 

ดังกลาว และการนําของกลางออกขายทอดตลาดโดยไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนดไวยอมเปนการกระทําละเมิดตอบุคคลขางตนเชนเดียวกัน 
  ในคดีที่พนักงานสอบสวนเก็บรักษารถยนตคันที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา

โดยไมมีผูใดอยูในที่เกิดเหตุ และไมมีคูกรณีฝายใดไดรับความเสียหายไวเปนของกลางอยางอื่น  

ไมใชของกลางในคดีอาญา และปฏิเสธการคืนรถยนตคันดังกลาวใหแกผูคํ้าประกันการเชาซื้อ

รถยนตคันนั้น โดยอางวาผูคํ้าประกันการเชาซื้อฯ ไมเปนผูมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือไมเปนผูมี

สวนไดเสียในรถยนต และตอมาพนักงานสอบสวนไดนํารถยนตคันดังกลาวออกขายทอดตลาด 

โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๐ และประมวล

ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๕ บทที่ ๙ ขอ ๕๗  และขอ ๑๑๘ นั้น  ศาลปกครองสูงสุด

วินิจฉัยวา ความรับผิดของผูคํ้าประกันตามสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้  เมื่อปรากฏ

ขอเท็จจริงวาผูเชาซื้อผิดนัดชําระคาเชาซื้อรถยนตคันพิพาทตั้งแตงวดที่ ๖ ตองถือวาผูคํ้าประกัน 

การเชาซื้อรถยนตคันดังกลาวอยูในฐานะเปนผูที่อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายในทันทีที่ผูเชาซื้อผิดนัด

ชําระหนี้ ผูคํ้าประกันฯ จึงเปนผูมีสวนไดเสียในรถยนตคันดังกลาวโดยตรง  และโดยที่รถยนตคันที่

ประสบอุบัติเหตุซึ่งพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไวเปนกรณีที่ไมมีคูกรณีฝายใดไดรับความเสียหาย 

จึงเปนของกลางอยางอื่นที่ไมใชของกลางในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองคืนใหแก 

ผูที่มีสิทธิควรไดรับคืน ซึ่งไดแก ผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อ รวมถึงผูคํ้าประกันฯ ในกรณีนี้ดวยซึ่งสมควรไดรับ

มอบรถยนตกลับคืนเพื่อนําไปซอมแซมสงมอบคืนใหแกผูใหเชาซื้อตอไป  ดังนั้น การที่พนักงาน

                                                  
๗-๘ ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๕ บทที่ ๙ 

 ขอ ๕ เมื่อพนักงานสอบสวนไดประกาศหาเจาของ หรือผูมีสิทธิรับรถคืนครบกําหนด ๖ เดือน  

นับแตวันยึดรถแลว และพนักงานสอบสวนเห็นวารถของกลางนั้นหากหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอความ

เสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินและไมเปนประโยชนในการพิสูจนทางคดีตอไป ก็ใหเสนอ

ตอผูมีอํานาจอนุมัติขายทอดตลาดดําเนินการขายทอดตลาดตามขอ ๑๕  แตกอนจะขายทอดตลาด พนักงาน

สอบสวนจะตองดําเนินการตามขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๙ และขอ ๑๐ แลว 

 ในกรณีที่ มีการโตแยงกรรมสิทธิ์รถของกลาง และเมื่อคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล  

ใหพนักงานสอบสวนรอฟงผลการพิจารณาของศาลกอนแลวจึงจะดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอไป  
 

 ขอ ๑๑ เมื่อไดประกาศหาเจาของหรือผูมีสิทธิตามขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และดําเนินการตามขอ ๙  แลว  

ไมมีบุคคลใดมาแสดงความเปนเจาของรถของกลางดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติขายทอดตลาดดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  ๑๑.๒ สําหรับในจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับการเก็บ

รักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๐ สวนที่ ๓ หมวด ๑ วาดวยวิธีการขายทอดตลาด 
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๕ 

สอบสวนปฏิเสธการคืนรถยนตคันดังกลาวใหแกผูคํ้าประกันฯ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ 

ดวยเงื่อนไขของขอบังคับการเก็บรักษาของกลางฯ และประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 

ลักษณะ ๑๕ เขาลักษณะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายอันเปนการกระทําละเมิดตอผูคํ้าประกนัฯ  

นอกจากนั้น การที่พนักงานสอบสวนนํารถยนตของกลางออกขายทอดตลาดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามขอบังคับการเก็บรักษาของกลางฯ และประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๕ 

บทที่ ๙ ขอ ๕ และขอ ๑๑ ซึ่งเปนขอกําหนดที่ใชบังคับกับกรณีที่ไมทราบวาผูใดเปนเจาของทรัพย

ของกลาง นั้น  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาทั้งผูใหเชาซื้อและผูคํ้าประกันฯ ตางมาติดตอขอรับรถยนต 

ของกลางที่ยึดไวคืน จึงเปนกรณีที่พนักงานสอบสวนยอมทราบดีวาของกลางที่ยึดไวเปนทรัพย 

ที่มีเจาของแนชัดอันทําใหไมมีอํานาจที่จะนําทรัพยดังกลาวออกขายทอดตลาดได  การนํารถยนต 

ของกลางที่ยึดไวออกขายทอดตลาดจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิด

ตอผูคํ้าประกันฯ  ศาลพิพากษาใหคืนรถยนตของกลางใหแกผูคํ้าประกันฯ หากคืนไมไดใหชดใชราคา

พรอมดอกเบี้ย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๔๗) 
  

 (๒) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวโดยเฉพาะและไมใชกรณี 
การเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐจะเขาไปใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามภารกิจของตนใหบรรลุผลไดตอเมื่อเปนกรณีที่ไดรับความยินยอมจากเจาของ
ทรัพยสินนั้น โดยมีหลักฐานแสดงการยินยอมอยางชัดแจงแลวเทานั้น ไมเชนนั้นยอมเปนการ
กระทําละเมิดตอผูที่เปนเจาของทรัพยสินดังกลาว 

  ในคดีที่เอกชนผูเปนเจาของที่ดินฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลสงมอบ

ที่ดินสวนที่มีการกอสรางถนนรุกล้ําเขาไปในที่ดินของตนคืนในสภาพเดิม ในขณะที่องคการบริหาร

สวนตําบลกลาวอางวากอนการกอสรางถนนไดประสานงานใหเจาของที่ดินดังกลาวรับทราบแลว 

แตหนังสือซ่ึงผูเปนเจาของที่ดินไดลงลายมือชื่อยินยอมใหทําการกอสรางถนนในที่ดินพิพาทไดสูญหายไป  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ (๑)๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

                                                  
 ๙ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

 (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๖ 

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองจัดใหมีและ

บํารุงรักษาทางน้ําและทางบกในเขตของตนภายใตบังคับแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ  เมื่อขอเท็จจริง

ปรากฏตามการรังวัดสอบเขตที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดวา การกอสรางถนนขององคการ

บริหารสวนตําบลรุกล้ําเขาไปในที่ดินพิพาทจริง และผูเปนเจาของที่ดินไมไดยินยอมใหสรางถนน

เขาไปในที่ดินของตน เนื่องจากหนังสือยินยอมใหใชที่ดินในการกอสรางถนนดังกลาวตามที่

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดสงใหศาลไมปรากฏชื่อของผูเปนเจาของที่ดินพิพาท การที่

องคการบริหารสวนตําบลกลาวอางวาหนังสือที่ ผู เปนเจาของที่ ดินลงลายมือชื่อยินยอมให 

ทําถนนเขาไปในที่ดินของตนไดสูญหายไปนั้น ไมมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงได  ดังนั้น การกอสรางถนน

รุกล้ําเขาไปในที่ดินของเอกชนขางตนจึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาใหองคการ 

บริหารสวนตําบลดําเนินการปรับสภาพที่ดินพิพาทใหคืนสูสภาพเดิมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘/๒๕๔๘) 

 

 (๓) การกระทําละเมิดอันเกิดจากการดําเนินการของผูรับจางตามสัญญา 
ทางปกครอง 

 

  หนวยงานทางปกครองยอมมีหนาที่ตองกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของผูรับจางซ่ึงไดวาจางใหดําเนินการในเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของหนวยงานทางปกครองดังกลาวไมใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ไมเชนนั้นหากมี
ความเสียหายในประการใดเกิดขึ้น หนวยงานทางปกครองยอมอาจถูกฟองใหตองรับผิด 
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ ได   

  ในคดีที่ผูเปนเจาของที่ดินยื่นฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชดใช 

คาสินไหมทดแทนในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนผูรับจางขององคการบริหารสวนตําบลตามสัญญา 

จางขุดคลองและถมดินเพื่อทําถนนไดดําเนินการขุดและถมดินรุกล้ําเขาไปในที่ดินที่ผูฟองคดี 

 

 

                                                  
 ๑๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๓ หนา ๑ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๗ 

ครอบครองอยู  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยที่มาตรา ๑๖ (๒)๑๑ แหงพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทาง

ระบายน้ํา และมาตรา ๖๗ (๑)๑๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้าํและ

ทางบก การที่องคการบริหารสวนตําบลวาจางนิติบุคคลเอกชนทําถนนอันเปนการจัดใหมี 

ส่ิงสาธารณูปโภค จึงถือเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองฯ การกระทําของนิติบุคคลเอกชนดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจทางปกครอง 

หรือดําเนินกิจการทางปกครองแทนองคการบริหารสวนตําบล  ดังนั้น การเขาไปขุดดินและถมดิน

เพื่อทําถนนรุกล้ําเขาไปในที่ดินของเจาของที่ดินอันเปนเหตุทําใหเจาของที่ดินดังกลาวไดรับความ

เสียหาย จึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลใหรับคําฟอง 

ไวพิจารณา  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๔๕) 

 

 (๔) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการพัสดุ 

  

 หนวยงานทางปกครองตองพิจารณาความพรอมและความสามารถ 
ของผูเขาแขงขันเสนอราคาในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุในขณะที่
เสนอราคา โดยไมอาจประกาศตัดสิทธิในการเขาแขงขันเสนอราคาของเอกชนรายหนึ่ง
รายใดไวเปนการลวงหนาดวยเหตุหนึ่งเหตุใดซ่ึงกฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจไว  
การไมรับพิจารณาการเสนอราคาโดยกลาวอางเหตุตามที่มีการประกาศดังกลาวยอมเปน
การกระทําละเมิดตอผูเสนอราคา 

                                                  
๑๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๒ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๙ หนา ๕ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๘ 

    ในคดีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไมรับพิจารณาการเสนอราคาของเอกชน 

ที่เขาเสนอราคาในการประกวดราคาจางเหมากอสราง เนื่องจากไดประกาศตัดสิทธิเอกชนรายดังกลาว

ไมใหเสนอราคารับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการฯ ในทุกสาขางานกอสรางไวเปนเวลา ๓๐ วัน  

ดวยเหตุที่เปนผูรับจางซึ่งมีผลการปฏิบัติงานลาชากวาแผนงานตามสัญญาจางที่มีอยูกับกรมฯ เกินกวา

รอยละ ๑๐ นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของ 

ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในโครงการจัดหาพัสดุของสวนราชการนั้น ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอํานาจไว โดยจะตอง 

ไมขัดตอเจตนารมณของระเบียบดังกลาวที่มุงคุมครองใหการจัดหาพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย 

โปรงใส และมีการแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรม เมื่อปรากฏวาไมมีบทบัญญัติใดของระเบียบฯ  

ที่บัญญัติใหอํานาจสวนราชการประกาศตัดสิทธิผูเสนอราคาหรือผูรับจางที่เคยมีประวัติการรับจาง

งานกอสรางบกพรองอยางใดอยางหนึ่งมากอนเขาเสนอราคากับสวนราชการ การที่กรมโยธาธิการฯ 

ประกาศตัดสิทธิเอกชนขางตน มิใหเสนอราคารับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการฯ  จึงเปนการกระทํา 

โดยไมชอบดวยกฎหมาย  สวนบทบัญญัติในมาตรา ๘๑๓ และมาตรา ๓๒๑๔ แหงพระราชบัญญัติ

                                                  
๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  มาตรา ๘ การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 

  การจัดตั้งทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง  ใหระบุการสังกัดไวใน

พระราชบัญญัติดวย 

  การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 มาตรา ๓๒ กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น 

  ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  

และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 

  ในกรมหนึ่งจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวยอธิบดีปฏิบัติ

ราชการก็ได 

 รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๙ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๓ (๒)๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกา 

แบงสวนราชการกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกรมโยธาธิการฯ อางวา 

เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการตัดสิทธิการเขาเสนอราคาของผูเสนอราคาไดนั้น เปนเพียง

บทบัญญัติที่กําหนดอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการฯ ในการดําเนินการออกแบบและกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน ไมอาจแปลความขยายอํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึงการตัดสิทธิเอกชนในการ

เขาเสนอราคารับจางงานกอสรางไวเปนการลวงหนาได และโดยที่การควบคุมดูแลการจัดหาพัสดุ 

ใหถูกตองเปนธรรมและมิใหประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสาธารณะเสียหายนั้น สามารถ

ทําไดโดยการกําหนดไวเปนขอสัญญาใหผูรับจางตองรับผิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือการ

ปฏิบัติงานลาชาและบังคับใหเปนไปตามขอสัญญาไดอยูแลว ประกอบกับในการเสนอราคาหรือเสนองาน 

ของผูรับจางนั้น สวนราชการจะตองพิจารณาถึงความพรอมหรือความสามารถของผูเสนอราคาหรือ 

ผูเสนองานในขณะที่เสนอราคา  ดังนั้น กรมโยธาธิการฯ จึงไมอาจนํากรณีการปฏิบัติงานบกพรอง 

ตามโครงการหนึ่งมาเปนขออางในการตัดสิทธิผูรับจางรายหนึ่งรายใดมิใหเสนอราคารับงาน

กอสรางในทุกสาขางานกอสรางได การประกาศตัดสิทธิของกรมโยธาธิการฯ ดังกลาว จึงเปนการ

ใชอํานาจเกินกวาที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ กําหนดไว ซึ่งขัดตอเจตนารมณ

ของระเบียบดังกลาว อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการปฏิเสธไมรับพิจารณาการเสนอ

ราคาโดยอางประกาศตัดสิทธิขางตนยอมเปนการกระทําละเมิดตอผูเสนอราคา  ศาลพิพากษาให 

กรมโยธาธิการฯ ชดใชคาเสียหายเทาที่เกิดขึ้นจริง และเปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดใหแก 

ผูเสนอราคาที่ไดรับความเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๑/๒๕๔๘) 
 

 

 

 

                                                  
๑๕ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗  

 มาตรา ๓ ใหกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน สะพาน อาคาร  

เขื่อนปองกันตลิ่ง ทาเทียบเรือ ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องกล ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบปองกันน้ําทวม ระบบกําจัดมูลฝอย การจัดหาน้ําสะอาด การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  

และอื่นๆ รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

    ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๐ 

 (๕) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 

 ในกรณีที่มีการคัดคานการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองพิจารณาถึงสิทธิของ 
ผูคัดคานและเหตุแหงการคัดคานวามีเหตุผลเพียงพอหรือไม รวมทั้งผลกระทบตอสิทธิใน
ทรัพยสินที่เกี่ยวของใหไดความชัดเจนเสียกอนที่จะวินิจฉัยสั่งการอยางหนึ่งอยางใด  
โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนและเจตนารมณของกฎหมายในเรื่องนั้น   
การงดดําเนินการเพียงเพราะมีการคัดคานยอมเปนการกระทําที่ไมชอบ หากเกิดความ
เสียหายแกคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด ยอมเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 

   ในคดีที่เจาของสิทธิการเชาหองชุดยื่นคําขอจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาใหแก

บุคคลอื่นตามสัญญาประนอมหนี้ แตผูเชาชวงคัดคานการจดทะเบียนโอนดังกลาวโดยอางวา 

จะทําใหตนเสียสิทธิตามสัญญาเชาชวง เจาพนักงานที่ดินจึงปฏิเสธการจดทะเบียนโอนตามคําขอ

ดังกลาวและแจงใหคูกรณีซึ่งตกลงกันไมไดไปฟองคดีตอศาล นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

เมื่อผูเชาชวงคัดคานการจดทะเบียนการเชาหองชุดโดยอางสิทธิการเชาชวงในหองพิพาท  

เจาพนักงานที่ดินตองพิจารณาเหตุผลของคําคัดคานโดยพิจารณาวาสิทธิของผูคัดคานเปนสิทธิ

ประเภทเดียวกันกับสิทธิที่ขอจดทะเบียนโอนหรือไม หรือหากมีการจดทะเบียนโอนสทิธกิารเชาแลว

จะกระทบตอสิทธิของผูคัดคานหรือไมเพียงใด การรับฟงคําคัดคานในทุกกรณีโดยไมพิจารณาถึง

สิทธิของผูคัดคานหรือเหตุแหงการคัดคานกอนวามีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินที่จะขอจดทะเบียน 

หรือไม ยอมไมเปนไปตามเจตนารมณของขอ ๗๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  เมื่อปรากฏวาผูเชาชวง

ไมไดโตแยงวาตนเปนผูมีสิทธิการเชาในหองชุดพิพาทเชนเดียวกับผูเปนเจาของสิทธิการเชา 

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

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ขอ ๗ ในการประกาศตามความในขอ ๕ ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาแลวใหดําเนินการ

จดทะเบียนตอไป ในกรณีที่มีผูคัดคาน ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานและทําการเปรียบเทียบ 

ทั้งสองฝาย ถาตกลงกันได ใหทําหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความไว แลวดําเนินการตามนั้น ถาตกลงกัน 

ไมไดใหงดดําเนินการไว แลวแจงใหทั้งสองฝายไปจัดการฟองรองวากลาวกันตอไป และเมื่อมีคําพิพากษา 

ถึงที่สุดแลว จึงดําเนินการจดทะเบียนตามผลแหงคําพิพากษา 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๑ 

หรือดีกวาผูเปนเจาของสิทธิการเชา ประกอบกับการโอนสิทธิการเชาไมทําใหผูเชาชวงเสียหาย 

เพราะผูรับโอนสิทธิการเชายอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูโอนมีตอผูเชาชวง  ดังนั้น การโอนสิทธิ

ดังกลาวจึงไมทําใหผูเชาชวงตองเสื่อมเสียสิทธิในหองชุดพิพาท คําคัดคานของผูเชาชวงจึงไมอาจ

รับฟงได  การที่เจาพนักงานที่ดินงดการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาหองพิพาทโดยไมไดพิจารณา

เหตุแหงการคัดคานวามี เหตุผลเพียงพอหรือไม เพียงใดกอน จึงเปนการกระทําที่ ไมชอบ 

ดวยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ และเมื่อผูขอจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาไดรับความ

เสียหายจากการกระทําดังกลาว กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการ

ใชอํานาจจากกฎตามมาตรา  ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

ศาลพิพากษาใหเจาพนักงานที่ดินพิจารณาดําเนินการตามคําขอของผูเปนเจาของสิทธิการเชา 

หองพิพาทภายใน ๑๕ วัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๔๖) 
 

 ๑.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน 
 

  การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นที่ไดศึกษาในครั้งนี้

เปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญสําหรับการดําเนินการ

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องตางๆ ไวแลว แตหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐไดออกคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นโดยไมกระทําการตามที่กฎหมายกําหนดไว

อันเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากการออก

คําสั่งดังกลาว และผูเสียหายไดฟองเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน ใหสงมอบทรัพยสิน หรือ

ใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ๑๗ ซึ่งจากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ 

คดีพิพาทในลักษณะดังกลาว อาจสรุปหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญ ไดดังนี้  

 

 (๑) การกระทําละเมิดจากการมีคําสั่งยกเลิกการแขงขันเสนอราคา 
 

   (๑.๑) ผูมีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางจะใชดุลพินิจออกคําสั่งยกเลิกการสอบราคา
ดวยเหตุที่มีผูยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวทําใหไมสามารถเปรียบเทียบราคาได โดยไมมี
เหตุผลอื่นที่แสดงใหเห็นไดวาความเห็นของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาซึ่งเสนอ 
ใหมีการจัดซ้ือจัดจางไมชอบอยางไร ไมได 
   ในคดีที่เทศบาลผูถูกฟองคดีประกาศสอบราคาจางเหมากอสรางคูระบายน้ํา

โดยมีผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเปรียบเทียบ

                                                  
๑๗ สํานักสงเสริมงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔, หนา ๔๕. 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๒ 

ราคากับราคากลางและไดตอรองราคาจนผูเสนอราคาลดราคาต่ํากวาราคากลางและงบประมาณ

ที่ต้ังไวแลว โดยคณะกรรมการฯ เห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม จึงเสนอความเห็นสมควรสั่งจาง 

ผูฟองคดีตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ แตผูบริหารทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นดังกลาว

และไดมีคําสั่งยกเลิกการสอบราคาโดยใหเหตุผลวาเปนเพราะมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวทําให

ไมสามารถเปรียบเทียบราคาได  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อขอ ๓๕ (๔)๑๘ ของระเบียบ

                                                  
๑๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๓๕ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๓)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ 

เปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอ

ราคาต่ําสุด 

  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา 

รายถัดไปตามลําดับ 

  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน

ดวยวิธยีื่นซองเสนอราคา 

    ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงิน 

ที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๓๖  

  (๔)  ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร 

สอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๓๖ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดรายที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรซื้อหรือจางตามขอ ๓๕ (๓) ยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

 (๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลด

ราคาแลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบ 

ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกิน

รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจาก 

ผูเสนอราคารายนั้น 

 (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจาง

ทุกรายตามขอ ๓๕ (๓) มาตอรองราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา 

อันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการ 

 (มีตอหนาถัดไป) 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๓ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา

ในกรณีที่มีผูเสนอราคารายเดียวใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่มี 

ผูยื่นซองสอบราคาหลายราย โดยมิไดกําหนดใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตองเสนอตอผูส่ังซือ้หรือ

ผูส่ังจางใหยกเลิกการสอบราคา ซึ่งหากระเบียบดังกลาวประสงคจะใหมีการยกเลิกการสอบราคา 

ในกรณีที่มี ผูยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียวยอมตองมีการกําหนดหลักเกณฑไว ต้ังแตชั้น 

ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงไดจากวิธีประกวดราคาตามขอ ๔๔๑๙  

ของระเบียบฉบับเดียวกันซึ่งกําหนดวาในกรณีที่มีผูเสนอราคารายเดียวโดยปกติใหคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาตองเสนอผูส่ังซื้อส่ังจางเพื่อยกเลิกการประกวดราคา  ดังนั้น การยกเลิก

การสอบราคาโดยใหเหตุผลวามีผูยื่นเสนอราคารายเดียวทําใหไมสามารถเปรียบเทียบราคาได 

จึงเปนการขัดตอหลักเกณฑของการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา  และเมื่อปรากฏวาคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบดังกลาวแลว  การที่ผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่ง

ยกเลิกการสอบราคาจึงตองมีเหตุผลเพียงพอที่แสดงใหเห็นไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ  

และตองสามารถชี้แจงไดวาความเห็นของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไมชอบอยางไร เพื่อให 

เกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางและสามารถตรวจสอบได เมื่อไมปรากฏวามีเหตุผลเพียงพอ 

ที่จะลบลางความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ คําสั่งยกเลกิ 

การสอบราคาจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา 

๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาใหเทศบาลชดใชคาเสียหาย

ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๔๖) 

 

                                                                                                                                               
 

ตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบ 

ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลวก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา

รายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจางเพิ่มขึ้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 ๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ ๔๓ (๑) แลวปรากฏวา  

มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิก

การประกวดราคาก็ใหดําเนินการตามขอ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม  

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๘ หนา ๑๒) 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๔ 

 (๑.๒) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองผูกพันตอ
การใชดุลพินิจที่ผานมาของตนในการพิจารณาหรือกระทําการใดๆ ก็ตามที่มีขอเท็จจริง 
อยางเดียวกัน หากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธการใชดุลพินิจ
ดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือเปนการเลือกปฏิบัติและเปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบ เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 
  ในคดีที่กรมอนามัยมีคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย

เนื่องจากผูเสนอราคาผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาในเรื่องการแนบสําเนาใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ไมครบถวน ซึ่งผูฟองคดีเปนผูหนึ่ง 

ที่เขาเสนอราคาและยื่นใบ ร.ง. ๔ ที่ประกอบดวยเอกสาร ๑๐ ลําดับ ไมครบทุกลําดับ โดยไดยื่นเฉพาะ

เอกสารในลําดับที่เคยยื่นในการเสนอราคาหลายครั้งที่ผานมาตอกรมอนามัยซึ่งผูฟองคดีก็ไดรับเลือก

ใหเขาทําสัญญา  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมประกาศประกวดราคาจะกําหนดใหผูเขา

ประกวดราคาขายครุภัณฑการแพทยที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยตองแนบสําเนา

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ของผูผลิตที่ประกอบดวย

เอกสารจํานวน ๑๐ ลําดับก็ตาม แตในการประกวดราคาหลายครั้งที่ผานมา กรมอนามัยไดเคย 

ใชดุลพินิจพิจารณาวาการยื่นใบ ร.ง. ๔ ไมครบทุกลําดับ มิใชการผิดเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา

ในสวนที่เปนสาระสําคัญ และการประกวดราคาครั้งนี้กับคร้ังที่ผานมามีขอเท็จจริงไมแตกตางกัน 

กรมอนามัยจึงตองผูกพันกับการใชดุลพินิจดังกลาว เวนแตจะไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาผูเสนอราคา

จะตองยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทั้ง ๑๐ ลําดับ และแมการประกวดราคาในแตละครั้งจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนครั้งๆ ไป ซึ่งอาจมีความเห็นแตกตางกันก็ตาม 

แตกรมอนามัยเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายในการออกประกาศประกวดราคาและพิจารณาสั่งการ 

คณะกรรมการดังกลาวเปนเพียงเจาหนาที่เตรียมการและดําเนินการเพื่อเสนอความเห็นตอ 

กรมอนามัยเทานั้น การยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผูฟองคดีไมนําใบ ร.ง. ๔ ยื่นประกอบการ

เสนอราคาทุกลําดับ ซึ่งบางลําดับที่ไมไดยื่นนั้นกรมอนามัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดจาก

เอกสารในลําดับที่มีการยื่น หรือสอบถามจากผูฟองคดีได จึงเปนการยกเลิกการประกวดราคาที่ไมมี

เหตุผลอันควร เปนการเลือกปฏิบัติตอกรณีที่มีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผูฟองคดียอมเรียกรองคาเสียหายที่เปนผลโดยตรงจากคําสั่งทางปกครอง

ขางตนได โดยคาเสียหายดังกลาวจะตองมีความสัมพันธใกลชิดกับความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นแลว

อยางแทจริง ซึ่งในกรณีนี้ ไดแก คาธรรมเนียมซื้อแคชเชียรเช็คเพื่อใชเปนหลักประกันซอง  

และคาธรรมเนียมของธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกันสัญญา สวนคาเสียหายจากการ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๕ 

ขาดประโยชนจากกําไรที่ผูฟองคดีอางวาควรจะไดรับ เปนเพียงความคาดหมายของผูฟองคดี 

ประกอบกับเมื่อการทําสัญญามิไดเกิดขึ้นอันทําใหผูฟองคดีไมตองปฏิบัติตามสัญญาในสวนของตน

เปนการตอบแทน การที่ผูฟองคดีจะอางเอากําไรอันเปนประโยชนตอบแทน จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตอง 

และสําหรับความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นกอนมีการทําสัญญาเนื่องจากผูฟองคดีไดตระเตรียม

ดําเนินการบางสิ่งบางอยางลงไป เมื่อผูฟองคดีมิไดนําสืบและแสดงพยานหลักฐานใหเห็นวาไดมี

ความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น และมิไดกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายไวลวงหนาสําหรับ

ความรับผิดกอนสัญญาในกรณีที่ สัญญาไมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่กรมอนามัยตองรับผิดชอบ  

ศาลจึงไมอาจกําหนดคาเสียหายในสวนดังกลาวใหผูฟองคดีได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗) 

 

 (๒) การกระทําละเมิดจากการออกคําสั่งโดยใชหลักเกณฑตามระเบียบฉบับเดิม
ซ่ึงถูกยกเลิกไปกอนแลว 

 

   เมื่อมีการออกระเบียบฉบับใหมอันมีผลเปนการยกเลิกระเบียบฉบับเดิม
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองออกคําสั่งหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบฉบับใหม การที่ยังคงออกคําสั่งโดยยึดถือ
ตามหลักเกณฑของระเบียบฉบับเดิมยอมไมชอบดวยกฎหมาย และหากเกิดความเสียหาย
จากการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวยอมเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ  

   ในคดีที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เดิม) ส่ังจายเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะหชวยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) ใหแกบุคคลผูมีชื่อตามที่

สมาชิก ช.พ.ส. ที่เสียชีวิตไดระบุใหเปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไวในหนังสือแจงทายาทของสมาชิก 

ช.พ.ส. (ช.พ.ส. ๒๙) อันเปนการกําหนดตัวผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ตามระเบียบคุรุสภา วาดวย 

การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเปน 

ระเบียบฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปแลว มีผลทําใหผูเปนบุตรซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของสมาชิก ช.พ.ส. 

ขางตนไมไดรับเงินสงเคราะห  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อปรากฏวาระเบียบคุรุสภา 

วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีที่คูสมรสถึงแกกรรม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคุรุสภาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคุรุสภาฯ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันไดกําหนดใหยกเลิกระเบียบคุรุสภาฯ ฉบับเดิมแลว และได

กําหนดหลักเกณฑในการจายเงินสงเคราะหฯ ใหม โดยในขอ ๘ ของระเบียบดังกลาวกําหนดให



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๖ 

จายเงินสงเคราะหฯ เฉพาะแกคูสมรส บุตร บิดามารดาของสมาชิกคุรุสภาซ่ึงเปนคูสมรสของ

สมาชิก และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. ตามลําดับ เทานั้น ประกอบกับขอ ๓ ของระเบียบ 

ฉบับเดียวกันไดกําหนดใหบรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยง

กับระเบียบดังกลาวใหใชระเบียบดังกลาวแทน  นอกจากนั้น ในบทบัญญัติเฉพาะกาลของระเบียบ

ขางตนไมไดกําหนดใหผูมีชื่อตามที่ระบุไวในหนังสือ (ช.พ.ส. ๒๙) ตามระเบยีบครุุสภาฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ อันแสดงวาระเบียบคุรุสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมประสงคใหระบุชื่อ

ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ใหแตกตางไปจากบุคคลตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ขางตน  ดังนั้น การที่

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งจายเงนิ

สงเคราะหใหแกผูที่มีชื่อเปนผูมีสิทธิไดรับเงินตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเดิมในระเบียบคุรุสภาฯ  

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไมใชบุคคลตามที่กําหนดไวในระเบียบคุรุสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

อันเปนการกระทําละเมิดตอบุคคลซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหฯ ตามระเบียบคุรุสภาฯ  

พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษา

ใหจายเงินสงเคราะหใหแกบุตรซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของสมาชิก ช.พ.ส. ที่เสียชีวิต  (คําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/๒๕๔๘) 

 

 ๑.๓ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร 

 

  ๑.๓.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ 
 

   การกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติ เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดหนาที่ใหเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  

แตเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดซึ่งถือเปนการละเลยตอหนาที่ และผูที่อางวา

ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย 

ตอการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวประสงคจะเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย  

หรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ๒๐ ซึ่งจากคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีพิพาทในลักษณะดังกลาว อาจสรุปหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญ ไดดังนี้ 
 

                                                  
๒๐ สํานักสงเสริมงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔, หนา ๔๘.  



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๗ 

   (๑) การกระทําละเมิดจากการไมดําเนินการจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิด 

 

       พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองดําเนินการจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดโดยเร็วตามมาตรา ๑๓๐๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การละเวน
ไมดําเนินการดังกลาว หากทําใหเกิดความเสียหายแกผูแจงความรองทุกขยอมเปนเหตุให
ถูกฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองฯ ได 
               ในคดีที่ผูฟองคดีฟองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายในกรณี

ที่พนักงานสอบสวนละเวนไมดําเนินการจับกุมบุคคลที่ ร้ือบานและลักทรัพยของผูฟองคดี 
มาดําเนินคดีจนเวลาลวงเลยมากวา ๑ ป นับแตไดรับแจงความ ทั้งที่เปนกรณีที่รูตัวผูกระทํา
ความผิดแลว นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่พนักงานสอบสวนไดรับแจงความแตไมยอม
จับกุมดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจนเวลาลวงเลยมากวา ๑ ป เปนกรณีที่พนักงานสอบสวน

กระทํานอกเหนือหรือไมไดกระทําตามที่ บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดใหเร่ิมทําการสอบสวนโดยไมชักชา อันเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับ 
การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให 
ตองปฏิ บั ติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชา เกินสมควรตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ ง  (๒ )๒๒  

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีฟองเรียกคาเสียหายจึงเปนคดีพิพาทตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)๒๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งศาลปกครองสามารถกําหนดคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)๒๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ศาลจึงรับคําฟองไวพิจารณาได  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๔๕) 

 

                                                  
๒๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๑๓๐ ใหเริ่มการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในที่ใด เวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร  
โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย   
 ๒๒-๒๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๓ หนา ๑ 

 

๒๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนด

ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของ 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

    ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๘ 

   (๒) การกระทําละเมิดจากการไมกําหนดมาตรการในการรักษาสิ่งแวดลอม 

 

    เมื่อกรมทางหลวงมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่จะตองควบคุมดูแลการกอสรางในเขตทางหลวงเพื่อใชเปนทางเขาออกทางหลวง 
รวมทั้งมีหนาที่ตองรักษาสภาพแวดลอมใหคงเดิม โดยมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
ในการอนุญาตการกอสรางดังกลาว ตลอดจนมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการ 
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การละเลยไมดําเนินการดังกลาวหากกอใหเกิดความเสียหาย 
แกบุคคลใดยอมเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองฯ  
   ในคดีที่เจาของที่นาซึ่งมีที่นาอยูใกลกับเขตทางหลวงฟองวา กรมทางหลวง

ดําเนินการกอสรางขยายทางหลวงโดยมีการวางทอระบายน้ําในจุดที่ไมเหมาะสม เปนเหตุใหเกิด

น้ําทวมขังที่นาของตน จึงขอใหกรมทางหลวงดําเนินการแกไขเพื่อใหสามารถระบายน้ําที่ทวมขัง

ออกจากที่นา ในขณะที่กรมทางหลวงเห็นวาที่นาดังกลาวเปนที่ลุมและการที่น้ําทวมขังเกิดจาก

เจาของที่ดินติดเขตทางหลวงไดถมดินเพื่อปลูกสรางอาคารมากขึ้น ทําใหการระบายน้ําไมคลองตัว   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงนาเชื่อวากอนที่จะมีการกอสรางขยายทางหลวงนั้น 

ทิศทางการไหลของน้ําจะไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกตามความลาดเอียงของพื้นที่  

แลวไหลไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงซึ่งมีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใตทําใหไมเกิด 

น้ําทวมขังในที่นาพิพาท แตเมื่อกรมทางหลวงดําเนินการกอสรางขยายทางหลวงอันมีผลเปนการ

เปลี่ยนแปลงและขัดขวางเสนทางการไหลของกระแสน้ํา ประกอบกับเอกชนไดถมดินเพื่อกอสราง 

อาคารบริเวณติดตอกับเขตทางมากขึ้น  รวมทั้งมีการถมทางขึ้นเขตทางเพื่อทําเปนทางเชื่อม 

กับทางหลวงทําใหที่ดินพิพาทไมมีทางระบายน้ํา เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๓๗๒๕ แหงพระราชบัญญัติ 

                                                  
๒๕ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๓๗ หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง  

เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไข 

อยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย  

และการติดขัดของการจราจร 

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํา

การผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 

ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 
(มีตอหนาถัดไป) 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๙ 

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหกรมทางหลวงเปนผูมีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูที่สรางทาง 

หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง โดยมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได

เพื่ออนุญาตการกอสรางดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษา

ส่ิงแวดลอม  ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีหนาที่ รักษาสภาพแวดลอมใหคงเดิมโดยตองจัดใหมี 

ทางระบายน้ําออกจากที่นาพิพาท การที่กรมทางหลวงดําเนินการกอสรางขยายทางหลวงทับเสนทาง

การไหลของกระแสน้ําและไมดําเนินการอยางใดๆ เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ถือไดวาเปนการ 

กระทําละเมิดตอเจาของที่นาพิพาทอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาให

กรมทางหลวงดําเนินการแกไขความเดือดรอนของผูเปนเจาของที่นาใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป  

นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๔๘) 

 

   (๓) การกระทําละเมิดเกี่ยวกับการไมวินิจฉัยสั่งการตามขอรองเรียน 
ของราษฎร 
 

    การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธไมวินิจฉัยสั่งการ 
ขอรองเรียนของราษฎรเนื่องจากเปนกรณีที่ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดบัญญัติ
กําหนดอํานาจหนาที่ไว ยอมไมเปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูที่รองเรียน 

              ในคดีที่มีการรองเรียนตอกรมการประกันภัยขอใหเพิกถอนใบอนุญาต 

ของบริษัทประกันภัยซึ่งมีพฤติการณประวิงการจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนตของผูรองเรยีน 

ถูกชน พรอมทั้งขอใหบริษัทดังกลาวชดใชคาเสียหายจากการที่ผูรองเรียนไมไดใชรถยนตในระหวาง

การซอม แตกรมการประกันภัยไมวินิจฉัยสั่งการใหบริษัทฯ ชดใชคาเสียหายตามคําขอของผูรองเรียน นั้น   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของอันไดแก พระราชบัญญัติ 

                                                                                                                                               
 

 ทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดให

ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาว 

ร้ือถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงรื้อถอนหรือทําลาย โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปน 

ผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๒๕ หนา ๑๘) 
 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๐ 

ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๖ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกรมการประกันภัยวาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

เพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๖ ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดใหกรมการประกันภัยมีอํานาจหนาที่ในการ

วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทในเรื่องคาสินไหมทดแทนระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเสียหาย  ดังนั้น การที่

กรมการประกันภัยไมดําเนินการวินิจฉัยสั่งการใหบริษัทประกันภัยชดใชคาเสียหายจากการไมได

ใชรถยนตที่อยูในระหวางการซอมใหแกผูที่รองเรียนเพราะไมใชหนาที่ตามกฎหมาย จึงไมเปนการ

กระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ศาลพิพากษา 

ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔/๒๕๔๘) 

 

  ๑.๓.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร 

 

   การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติตาม

อํานาจหนาที่เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดแลว แตการดําเนินการนั้นยังไมแลวเสร็จ ไมวาจะ

ดวยเหตุผลใดจนเวลาลวงเลยไปเกินสมควร  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดแจงวา

จะตองทําภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อทําไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวก็เปน 

                                                  
 ๒๖ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๖  หามมิใหบริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ตอง

จายหรือคืนแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

การกระทําหรือการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทที่จะถือวาเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 ฯลฯ ฯลฯ 

มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อปรากฏแก

รัฐมนตรีวาบริษัท 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๔) ประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ตองจายหรือคืนโดยไมมีเหตุ

อันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๘๘ บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓....มาตรา ๓๖.....ฯลฯ ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลา

ที่ยังฝาฝนอยู 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๑ 

การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร แตถาเปนกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาไวโดยเฉพาะ 

ก็ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป โดยคํานึงถึงความเรงดวนของเรื่อง ภาระหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 

ประกอบกับความยากงายของเรื่องวาเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมเพียงใด๒๗ ซึ่งจาก 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีพิพาทในลักษณะดังกลาว อาจสรุปหลักปฏิบัติราชการ

ที่สําคัญ ไดดังนี้ 
 

   (๑) การกระทําละเมิดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ไมแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  
 

    ในกรณีที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไวเปนการเฉพาะ หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไว 
ไมเชนนั้นยอมเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และหากเกิดความเสียหายขึ้น 
จากเหตุดังกลาวยอมเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองฯ 
   ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรองทุกขตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคเพื่อใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่กับผูประกอบธุรกิจขายบริการ Time sharing ที่ปฏิบัติ 

ผิดเงื่อนไขจากเอกสารโฆษณา โดยมีการเรียกเก็บคาบํารุงรายปจากสมาชิกทั้งที่ไดระบุไวในเอกสาร

ดังกลาววา เมื่อมีการชําระเงินเปนสมาชิกแลวจะไดสิทธิเขาพักในโรงแรมโดยไมตองเสียคาใชจาย 

ใดๆ อีก ไดฟองขอใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจาก

การดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขดังกลาวลาชาเกินสมควรเปนเหตุใหผูรองทุกขไดรับความ

เสียหายมากกวาความเสียหายเดิมที่ไดรับกอนนําเรื่องมารองทุกข  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๐ (๑)๒๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาที่รับเร่ืองรองทุกขที่ผูบริโภคไดรับความเดือดรอน

หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

                                                  
๒๗ สํานักสงเสริมงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔, หนา ๕๕ – ๖๐. 

 ๒๘  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

  (๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทํา

ของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

     ฯลฯ   ฯลฯ    



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๒ 

พิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวตามมาตรา ๑๐ (๑)๒๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งตามความใน 

ขอ ๕๓๐ ขอ ๖๓๑ ขอ ๗๓๒ และขอ ๘๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติ 

ราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดให

เจาหนาที่ตองเสนอเรื่องรองทุกขตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อส่ังการภายใน  

๒ วันทําการ นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบขอเท็จจริง 

และรวบรวมพยานหลักฐานดวยการมีหนังสือเชิญคูกรณีมาพบเพื่อเจรจาไกลเกลี่ยภายใน ๑๕ วัน 

                                                  
๒๙ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก 

การกระทําของผูประกอบธุรกิจ 

ฯลฯ     ฯลฯ 
๓๐-๓๓ ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ขอ ๕ การรับหนังสือเขา ใหเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไปเปนผูดําเนินการลงรับหนังสือ และเสนอ

เลขาธิการลงนามเพื่อมอบหมายใหสวนที่เกี่ยวของรับผิดชอบ โดยฝายบริหารทั่วไปเปนผูดําเนินการสงเรื่องให 

สวนตางๆ ตามที่เลขาธิการสั่งการ และสวนตางๆ ที่ไดรับเรื่องลงรับเรื่องแลวเสนอผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ 

ใหเจาหนาที่ในสวนนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป ภายใน ๒ วันทําการ นับแตวันรับหนังสือเขา 

   ขอ ๖ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอผูอํานวยการภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่เริ่มดําเนินการ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา 

พิจารณาลงนามในหนังสือสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหรือในหนังสือเชิญคูกรณีมาพบพนักงาน

เจาหนาที่เพื่อเจรจาไกลเกลี่ย 

 ขอ ๗ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับแจงผลการดําเนินการจากหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของหรือผลการเจรจาไกลเกลี่ยแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอผูบังคับบัญชาแจงผลใหคูกรณีทราบ 

ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจง 

 ขอ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรใหดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ประมวลเรื่องเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการ 

ที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันที่เลขาธิการ

ไดส่ังการดังกลาว 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
 
 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๓ 

ทําการ นับแตวันที่เร่ิมดําเนินการ และใหสํานักงานฯ แจงผลการเจรจาไกลเกลี่ยใหคูกรณีทราบ

ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงผลการเจรจาไกลเกลี่ย และกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคเห็นสมควรใหดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประมวลเรื่อง

เสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันที่เลขาธิการฯ ส่ังการ   

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวานับต้ังแตวันที่เจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับคําสั่งใหดําเนินการจนถึงวันที่ 

มีหนังสือจากสํานักงานฯ แจงใหคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ย เปนระยะเวลาหางกันถึง ๗๙ วัน จึงถือวา

เปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรจากที่ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวย 

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ กําหนดไว  แตโดยที่ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับซึ่งเปนความ

เสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมไดใชสิทธิเขาพักในโรงแรมและตองเสียคาบํารุงประจําป ไมไดเกิด

จากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 

เกินสมควร แตเปนความเสียหายอันเกิดจากการที่ผูฟองคดีเองไมไดปฏิบัติตามสัญญาในฐานะ

คู สัญญากับผูประกอบธุรกิจ  ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงไมตองรับผิด 

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   

ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙/๒๕๔๘) 

 

 (๒) การกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายในเวลา 
อันสมควร 

 

   ในกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําขอหรือ
การกระทําใดๆ ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสําหรับเรื่องนั้นๆ ไวเปน
การเฉพาะ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐควรดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมเชนนั้นยอมเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และหาก
เกิดความเสียหายขึ้นจากเหตุดังกลาวยอมเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ  

    ในคดีที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เดิม) พิจารณาส่ังจายบํานาญตามโครงการเปลี่ยน

เสนทางชีวิต : เกษียณอายุกอนกําหนด รุนที่ ๑ ใหแกผูยื่นคําขอรับบํานาญลาชา โดยใชเวลาในการ 

พิจารณาสั่งจายประมาณ ๑ ป ๘ เดือนเศษ นับแตวันที่มีการยื่นคําขอ เปนเหตุใหผูยื่นคําขอไดรับ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๔ 

ความเสียหาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การพิจารณาสั่งจายบํานาญตามโครงการ 

เปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณอายุกอนกําหนด แมไมมีกําหนดระยะเวลาไว สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตองดําเนินการพิจารณาสั่งจายบํานาญตามโครงการดังกลาวภายใน

ระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญไดวางแนวคําวินิจฉัยไวใน

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ กลาวคือ ควรมีระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูมีสิทธิ 

ยื่นเรื่องขอรับบํานาญ โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง 

ทางปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การที่สํานักงานฯ พิจารณาสั่งจายบํานาญใหแกผูฟองคดีโดยใชเวลาเกินกวา

เกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดียื่นเรื่องขอรับบํานาญ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรทําให

ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แหงพระราชบัญญั ติ 

จัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาใหสํานักงานฯ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีโดยคํานวณจากอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอปของเงินบํานาญอันพึงไดรับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเกาสิบวัน

นับแตวันที่ยื่นขอรับบํานาญจนถึงวันสั่งจายบํานาญ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๔๗) 

 

   (๓) การกระทําละเมิดจากการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุลาชาโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
 

   หนวยงานทางปกครองตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวย 
การพัสดุใหเปนไปตามขั้นตอนที่ระเบียบดังกลาวกําหนดไวโดยไมชักชา การดําเนินการ 
ในขั้นตอนตางๆ ลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หากกอใหเกิดความเสียหายแกผูเขา 
เสนอราคายอมเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ  

 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูชนะการประกวดราคาจางเหมาบริการงานตางๆ  

ของทาเทียบเรือประมง ยื่นฟององคการสะพานปลาผูจัดประกวดราคาใหชดใชคาเสียหาย 

อันเนื่องมาจากการพิจารณาผลการประกวดราคาและการแจงใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา 

ตามประกาศประกวดราคาลาชาเกินสมควร ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  ศาลปกครอง

สูงสุดวินิจฉัยวา การจางเหมาบริการที่ทาเทียบเรือประมงเปนหนาที่อยางหนึ่งขององคการ 

 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๕ 

สะพานปลาตามมาตรา ๕ (๒)๓๔ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖  

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาในสวนของการพิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมาบริการดังกลาว 

องคการสะพานปลาไมไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน ของผูฟองคดี

ตามที่องคการสะพานปลากําหนดไวในแบบใบเสนอราคา โดยองคการสะพานปลาไดขอขยาย

ระยะเวลาการยืนราคาออกไปอีก ๒ คร้ัง คร้ังละ ๖๐ วัน และ ๓๐ วัน ตามลําดับ โดยอางวา 

มีความจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอกลาวอาง 

ที่ไมชอบดวยเหตุผล เพราะการตรวจสอบเอกสารเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาตามขอ ๕๐ (๑)๓๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และเอกสารหลักฐานของผูฟองคดีไดผานการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มาแลว  อีกทั้งการที่ 

ผูฟองคดียินยอมขยายเวลาการยืนราคาออกไปตามที่องคการสะพานปลาขอ ก็มิไดหมายความวา

ผูฟองคดียินยอมหรือเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาออกไปดวย  ดังนั้น 

เมื่อเหตุแหงการพิจารณาผลการประกวดราคาลาชาไมไดเกิดจากความบกพรองของผูฟองคดี 

ตามขอ ๕๐ (๒) วรรคสอง๓๖  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หรือเพื่อ 

                                                  
๓๔ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่งเรียกวา “องคการสะพานปลา” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) จัดดําเนินการหรือควบคุม และอํานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนสงและกิจการอื่นๆ  

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๕-๓๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 

 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง 

 แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด

ราคา  

 (๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลว 

ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา 

รายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการ 

ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๖ 

ประโยชนของทางราชการตามขอ ๕๓๓๗ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ในการ

พิจารณาผลการประกวดราคาลาชาเกินสมควร  ในสวนของการแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ

เพื่อไปลงนามในสัญญานั้น  เมื่อปรากฏวาภายหลังจากการขยายระยะเวลาการยืนราคาขางตน

แลว องคการสะพานปลาไดแจงใหผูฟองคดีไปลงนามในสัญญา ๒ คร้ัง โดยในครั้งแรกไดขอให

ชะลอการทําสัญญาออกไปกอนเพื่อใหนิติกรแกไขสัญญาใหม สวนการแจงครั้งที่ ๒ องคการ

สะพานปลาใชเวลาในการแจงหนังสือใหผูฟองคดีทราบประมาณ ๓ เดือนเศษ นับจากวันที่ที่ลงใน

หนังสือ ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร เนื่องจากผูฟองคดีมีที่อยูที่แนนอนและการสง

หนังสือใหผูฟองคดีกอนหนานั้นก็ไมเคยมีปญหาวาสงไมได อีกทั้งในใบเสนอราคาของผูฟองคดี 

ก็ไดระบุหมายเลขโทรศัพทของผูฟองคดีไวดวยแลว  ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแตวันที่ถัดจากวัน 

ครบกําหนดยืนราคาตามใบเสนอราคาจนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหไปลงนามในสัญญา

คร้ังที่ ๒ ซึ่งเปนเวลามากกวา ๖ เดือน จึงเปนชวงระยะเวลาที่องคการสะพานปลาปฏิบัติหนาที่

ลาชาเกินสมควรในการพิจารณาผลการประกวดราคาและในการแจงใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา 

เมื่อการปฏิบัติหนาที่ลาชาดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิด 

ตอผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษา

ใหองคการสะพานปลาชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓/๒๕๔๖) 

  

๒ .  หลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา  ๙ วรรคหนึ่ ง (๑ )๓๘ และ (๒ )๓๙  
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ  
 

 ๒.๑ หลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

 

  คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางละเมิด นั้น  

เปนกรณีเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําละเมิดฟองโตแยงคําสั่งของหนวยงานของรัฐที่ ส่ังให 

เจาหนาที่ดังกลาวชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด 

                                                  
 ๓๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    

  ขอ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคา

รายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการ

ละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอ

ราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

 ๓๘-๓๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๓ หนา ๑ 
  



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๗ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมวา

การปฏิบัติหนาที่นั้น จะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายหรือไมก็ตาม โดยจากการศึกษาคําวินิจฉัย

ของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีพิพาทในลักษณะดังกลาว อาจสรุปหลักปฏิบัติราชการที่สําคัญ 

ไดดังนี้ 
 

  (๑) การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมเปนไปตาม
องคประกอบของกฎหมาย 

 

   หนวยงานของรัฐจะมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดไดตอเมื่อขอเท็จจริงที่ปรากฏเขาลักษณะตาม
องคประกอบซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว
เทานั้น การออกคําสั่งดังกลาวโดยที่ขอเท็จจริงไมไดเปนไปตามองคประกอบที่กฎหมาย
กําหนดไว ยอมเปนการกระทําที่ไมมีอํานาจ 

   ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบล

ฟองวา คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่ส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนในฐานะ 

ลูกหนี้รวมใหแกองคการบริหารสวนตําบล อันเนื่องมาจากผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจาง

กอสรางถนนดวยความประมาทเลินเลอ โดยคํานวณและคิดคางานสูงกวาที่มีการกอสรางจริง 

รวมทั้งเรียกคาปรับกรณีผู รับจางทํางานลาชาต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจางเปนเหตุให 

องคการบริหารสวนตําบลไดความเสียหาย  เปนคําสั่ งที่ ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจาก 

ไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ นั้น   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่หนวยงานของรัฐจะมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๒๔๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาที่ฯ ได จะตองปรากฏขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายตองการ คือ เจาหนาที่ 

ของรัฐจะตองกระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่และการกระทําละเมิดนั้นตองเปนการ 

                                                  
 ๔๐ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหาย

ตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําส่ังเรียกให

เจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด   

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๘ 

จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงตามมาตรา ๑๐๔๑ ประกอบกับมาตรา ๘๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว  ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

มีความเห็นวาการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีเปนความผิดทางวินัยไมรายแรง 

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลไดยืนยันไวในอุทธรณที่ยื่นตอศาลปกครองสงูสุดวาการกระทํา

ของผูฟองคดีเปนการประมาทเลินเลอไมรายแรง จึงเปนกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลรับฟง

ขอเท็จจริงเปนที่ยุติมาตั้งแตตนแลววาความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี

มิไดเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง องคการบริหารสวนตําบลจึงไมมีอํานาจ 

เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘  

แหงพระราชบัญญัติขางตน  ศาลพิพากษาใหองคการบริหารสวนตําบลระงับการกระทําเพื่อ 

ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนขางตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗/๒๕๔๖  

(ประชุมใหญ)) 
 

  (๒) การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมเปนไปตาม

ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 

   ในการออกคําสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใด 

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสทราบขอเท็จจริง

อยางเพียงพอ  รวมทั้งมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนตามหลักเกณฑที่บัญญัติ

                                                  
 ๔๑-๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิด 

ของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 

แกหนวยงานของรัฐไดถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน 

ของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

เจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับ

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ฯลฯ   ฯลฯ 

 

 
 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๙ 

ไวในมาตรา ๓๐๔๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เสียกอน ไมเชนนั้นยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

   ในคดีที่กรมการคาตางประเทศมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดเพื่อหาผูรับผิดกรณีที่ศาลจังหวัดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษา ซึ่งคดีดังกลาวกรมการคาตางประเทศเปนโจทกและมอบอํานาจใหเจาหนาที่ 
ในสังกัดไปยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย แตเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจ
ดําเนินการไมครบถวน  ตอมาเจาหนาที่ผูนั้นไดโอนไปรับราชการที่อ่ืน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ 
พิจารณาแลวเห็นวาเจาหนาที่ดังกลาวไมไดกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
จึงไมมีผูใดตองรับผิดชดใชคาเสียหาย โดยในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ไมไดแจงให 
ผูฟองคดีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาช้ันตนชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน เนื่องจาก
เห็นวาผูฟองคดีไมไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในขณะยื่นขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงาน 
พิทักษทรัพย  แตตอมากระทรวงการคลังเห็นวา ผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งมีหนาที่
ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ไมไดมอบหมายใหเจาหนาที่ผูอ่ืนดําเนินการแทน 
ทําใหราชการไดรับความเสียหาย โดยผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกราชการ จึงแจงให
กรมการคาตางประเทศเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายดังกลาว กรมการคาตางประเทศจึงมี
คําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  ศาลปกครองสูงสุด 
วินิจฉัยวา คําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๔๔ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งผูไดรับคําสั่งตองมีโอกาสที่จะไดรับทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและสามารถโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูไดรับคําสั่งใหชดใชคาเสียหาย 

                                                  
 ๔๓-๔๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 

   (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 

ในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวา

จะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับ

จดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณี 

มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓๐ 

ไมมีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอ คําสั่งดังกลาว
ยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากกระทําโดยไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายขางตน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕/๒๕๔๖) 
 

  (๓) การออกคําสั่งใหผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐแลวชดใชคาสินไหม
ทดแทน 
  

   หนวยงานของรัฐยอมมีสิทธิออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงกระทําละเมิด
จากการปฏิบัติหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  แมวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะไดพน
จากการเปนเจาหนาที่แลวก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองกับ
ทรัพยสินของเจาหนาที่ขางตนตามนัยมาตรา ๕๗๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   ในคดีที่เทศบาลฟองเจาหนาที่ของเทศบาลซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ไปแลว 

เพื่อใหชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดเมื่อคร้ังปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ โดยไดรวมกับกรรมการอื่นดําเนินการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงในการ

ตรวจรับที่ดินซึ่งเทศบาลจัดซื้อสําหรับใชเปนที่ทิ้งขยะ เปนเหตุใหผูขายที่ดินไดรับเงินคาที่ดินทั้งที่

ยังไมไดมีการรังวัดที่ดินใหถูกตอง โดยตอมาหลังจากการรังวัดสอบเขตที่ดินปรากฏวาเนื้อที่ดิน 

ขาดหายไปจากที่ปรากฏในโฉนด ทําใหเทศบาลไดรับความเสียหาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

การที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดพนจากการเปนเจาหนาที่ไปกอนที่เทศบาลจะออกคําสั่งเรียกให

ชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ไมทําใหเจาหนาที่ดังกลาวพนจากความรับผิดในผลแหงละเมิดที่ตน

กระทําในการปฏิบัติหนาที่ โดยเทศบาลซึ่งเปนผูเสียหายยังคงมีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ผูนั้น

ชดใชคาสินไหมทดแทนดวยการออกคําสั่งเรียกใหชําระเงินไดตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ 

แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ เพราะบทบัญญัติดังกลาวมุงหมาย

                                                  
 ๔๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา  ๕๗ คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระ 

โดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา 

เจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสิน

ของผูนั้น และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓๑ 

บังคับกับการกระทําของเจาหนาที่ซึ่งกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยไมคํานึงถึงสถานะ 

ของเจาหนาที่ผูนั้นวาในขณะที่หนวยงานของรัฐต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ หรือขณะที่มี 

คําสั่งเรียกใหชําระคาสินไหมทดแทน เจาหนาที่ผูนั้นจะดํารงตําแหนงใด หรืออยูในสถานะใด  

โดยไมอาจแบงแยกการใชสิทธิเรียกรองเพื่อใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดซึ่งพนจากตําแหนงไปกอน

วันที่หนวยงานของรัฐจะออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนดวยการนําคดีไปฟองตอศาล และให

อํานาจหนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดซึ่งยังมีสถานะเปนเจาหนาที่ใหชําระ 

คาสินไหมทดแทนดวยการมีคําสั่งใหชําระเงินดังกลาวหรือใชมาตรการบังคับทางปกครอง  

การแยกตัวบุคคลซึ่งตองรับผิดเพื่อการใชสิทธิเรียกรองขางตน จะทําใหเกิดปญหาในการบังคับใช

กฎหมายและไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  

ดังนั้น แมเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะพนจากตําแหนงไปกอนที่เทศบาลออกคําสั่งใหชําระ 

คาสินไหมทดแทน เทศบาลก็ยังคงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ดังกลาวชําระคาสินไหม

ทดแทน  รวมทั้งมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองไดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  และดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนทําใหการแกไขหรือบรรเทา 

ความเดือดรอนหรือเสียหายของเทศบาลไมจําเปนตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒๔๖ แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีผลทําใหเทศบาลไมใชผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๔๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๔๖) 
 

  ๒.๒ หลักปฏิบัติราชการจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 

 

  หลักปฏิบัติราชการสําคัญที่สรุปไดจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาท 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางละเมิด นั้น เปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับ

การที่หนวยงานของรัฐละเลยในการออกใบรับคําขอใหแกผูที่ยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐดังกลาว

ชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในสังกัดของหนวยงานของรัฐนั้นกระทําละเมิด 

                                                  
 ๔๖ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๒๔ หนา ๑๗ 

 ๔๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙  

และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนด 

ในมาตรา ๗๒  ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓๒ 

ในการปฏิบัติหนาที่ และกรณีหนวยงานของรัฐละเลยการพิจารณาคําขอใหชดใชคาสินไหม

ทดแทนของเจาหนาที่ของรัฐผูถูกเลิกจาง โดยอาจสรุปหลักปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยดังกลาว

ไดดังนี้ 
 

 (๑) หนาที่ของหนวยงานของรัฐในการออกใบรับคําขอใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน  
 

  หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานแกผูที่ยื่นคําขอ 
เพื่อใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ การไมออกใบรับคําขอดังกลาวยอมเปนการละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดไว 
 ในคดีที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อใหสํานักงาน 

อัยการสูงสุดพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ แตสํานักงานอัยการสูงสุดไมออกใบรับคําขอใหแกผูฟองคดี  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ใบรับคําขอเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐไดรับ 

คําขอของผูฟองคดีแลว และเพื่อใหรูการเริ่มนับระยะเวลาการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ  

ดังนั้น เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคําขอดังกลาวแลว จึงตองออกใบรับคําขอใหผูยื่นคําขอโดยพลัน 

ตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๔๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ การที่ 

สํานักงานอัยการสูงสุดไมออกใบรับคําขอดังกลาวใหผูฟองคดี เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ กําหนดไว  สวนใบตอบรับทางไปรษณียนั้น

                                                  
๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕  ผูเสียหายจะยื่นคําขอ

ตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงาน 

ของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําส่ัง 

เชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการ

วินิจฉัย 

 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ

กํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรี

ดงักลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓๓ 

มิใชใบรับคําขอที่จะใชเปนหลักฐานตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  

ศาลพิพากษาใหสํานักงานอัยการสูงสุดออกใบรับคําขอใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๔๗) 
 

 (๒) หนาที่ของหนวยงานของรัฐในการพิจารณาคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน  
 

  หนวยงานของรัฐยอมมีหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะตองพิจารณาคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายในกรณีที่มีการรองขอวา ความเสียหายดังกลาวเปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่
โดยไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหนวยงานของรัฐ
นั้น การไมพิจารณาคําขอขางตนยอมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ในคดีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดี 

ซึ่งเปนพนักงานที่ถูกเลิกจางและไดยื่นคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจาก

กรณีที่เห็นวาคําสั่งเลิกจางไมชอบดวยกฎหมาย โดยบรรษัทฯ เห็นวาตนไมมีหนาที่ที่จะตองพิจารณา

คําขอดังกลาวนั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินมีลักษณะ

เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และโดยที่พระราชกําหนดดังกลาวมีผลใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติตามนัยมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง

และวรรคสอง๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ดังนั้น บรรษัทฯ จึงมี

ฐานะเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔๕๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 

                                                  
๔๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
   มาตรา ๒๑๘ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตรา 
พระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

   การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเปนรีบดวน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 ฯลฯ ฯลฯ 
๕๐ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
  ฯลฯ  ฯลฯ 
   “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 

(มีตอหนาถัดไป) 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓๔ 

และเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย

จากการเลิกจางซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนการเลิกจางที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนกรณีการยื่น 

คําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐตามมาตรา ๕๕๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  

ซึ่ งบรรษัทฯ  ยอมมีหนาที่ตองพิจารณาคําขอดังกลาวตามความในมาตรา  ๑๑๕๓ แหง

พระราชบัญญัติเดียวกัน โดยหากบรรษัทฯ เห็นวาการกระทําของตนเปนการกระทําละเมิดก็ตอง

ดําเนินการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี หรือหากเห็นวาไมเปนการกระทํา

ละเมิด ก็ตองมีคําสั่งยกคําขอนั้นเสีย แตหากเห็นวาไมมีเหตุที่จะตองพิจารณาคําขอ ก็จะตองสั่งไม

รับคําขอและแจงใหผูฟองคดีทราบ  โดยการพิจารณาคําขอดังกลาวไมใชกรณีที่บรรษัทฯ ในฐานะ

หนวยงานของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพจะไดรับยกเวนไม

ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปตามหนังสือของ

กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๓๑๒/๔๐๗๙๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๐  ทั้งนี้ เนื่องจาก

หนังสือของกระทรวงการคลังดังกลาวมีความมุงหมายเพียงใหการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 

มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเทานั้น ไมไดหมายถึงการไมตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  

ดังนั้น การที่บรรษัทฯ ไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

                                                                                                                                               
 
หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

๕๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและ 

มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ 
ทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

  ฯลฯ  ฯลฯ 
๕๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

     มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

 ฯลฯ ฯลฯ 
๕๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๘ หนา ๓๒ 

 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๕๐ หนา ๓๓) 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๓๕ 

กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)๕๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

ศาลพิพากษาใหบรรษัทฯ พิจารณาคําขอของผูฟองคดีใหแลวเสร็จและแจงใหผูฟองคดีทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๔๘) 
 
 

                                                  
๕๔ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑-๓ หนา ๑ 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

สรุปหลักปฏบัิติราชการจากคําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 

 
ที่ปรึกษา 
นางสาวพรทิพย ทองดี เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

 
ประธานคณะทํางาน 
นางสมฤดี ธัญญสิริ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 

 
คณะทํางาน 
นายสมชัย จารุจินดา นางณิชชา วงศพานิช 

นายยุทธนา ทิณรัตน นายพันวิชณ โรจนตันติ 

นางสาวฟา พรนที 

 
ผูรวบรวม เรียบเรียง  
นายสมชัย จารุจินดา 

 
ผูพิมพ 
นางสุกัญญา สวัสด์ิดวง 


