
๑ สรุปหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
(ประจําสัปดาห : ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒) 

 
๑. คดีพิพาทเกี่ยวความรับผิดทางละเมิด 
    

  คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๖/๒๕๕๑ 

 

   ผูฟองคดีประกอบอาชีพรับจางบรรทุกสินคาและใหเชารถทั่วไปฟองวา ไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดี (หัวหนาสํานักงานปาไมจังหวัดสุราษฎรธานี)  
ไมคืนรถยนตบรรทุกของผูฟองคดีที่ผูเชารถยนตเชาไปและถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมในความผิด
ฐานทําไมและมีไมหวงหามซ่ึงยังไมไดแปรรูปและไมมีรอยตราคาภาคหลวงไวในครอบครอง 
โดยไมไดรับอนุญาต พรอมทั้งยึดไมและรถยนตคันดังกลาว ตอมาพนักงานอัยการมีความเห็น 
ไมริบรถยนตของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงขอคืนรถยนตพิพาทจากผูถูกฟองคดีหลายคร้ัง แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนและเสียหายตองเสียคาใชจายในการเดินทาง  
รวมทั้งขาดรายไดจากการไมไดใชรถและยังทําใหรถเส่ือมสภาพดวย กรณีดังกลาวเปนความเสียหาย
จากการปฏิบัติหนาที่ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ 
ใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หากผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแกตนก็ชอบที่จะขอใหมีการแกไขเยียวยาตามขั้นตอน 
ของกฎหมายตอศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจ 
  ขอสังเกต กรณีการฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐไมคืนของกลางนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดเคยมี
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีดังกลาววา เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชน กรณีที่
หนวยงานของรัฐไมยอมคืนรถยนตบรรทุกสิบลอของกลาง ทั้งที่พนักงานอัยการส่ังฟองโดยมิได
ขอใหศาลริบรถยนตบรรทุกสิบลอของกลางดังกลาว (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
ที่ ๒๖/๒๕๕๑) แตตอมาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ 
ระหวางศาลไดมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมริบของกลาง และพนักงาน
อัยการรวมทั้งพนักงานสอบสวนไดแจงใหเจาหนาที่คืนของกลางใหแกโจทก แตเจาหนาที่ดังกลาว
ไมดําเนินการคืนของกลางใหถูกตองโดยบางรายการไดรับความเสียหาย บางรายการท่ีนํามาคืน
ไมใชของโจทกวาเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันสืบเน่ืองจาก 

                                                 
๑
 ขณะน้ีคําวินิจฉัยฯ ท่ีสํานักฯ ไดรับยังคงเปนคําวินิจฉัยของป พ.ศ. ๒๕๕๑ และในรอบสัปดาหท่ีผานมา

สํานักฯ ยังไมไดรับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลเพ่ิมเติมแตประการใด  

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 



 ๒ 

การใชอํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยูในอํานาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม  
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๓๑/๒๕๕๑)  
 
๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 

   คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๑/๒๕๕๑ 
 

   สัญญาซื้อขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานครระหวาง
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูซื้อกับบริษัทเอกชนซ่ึงเปนผูขาย โดยผูขายมีหนาที่ในการกอสราง 
ติดตั้ งศูนยควบคุมจราจรและเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแตละทางแยก มีลักษณะ 
เปนสัญญาที่ ใหบริษัทเอกชนดังกลาวจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีซึ่งเปน 
พนักงานของกรุงเทพมหานครไดรวมกันหรือแทนกันออกใบสั่งงานใหบริษัทผูขายทําการบํารุงรักษา
ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอันเปนงานสวนที่บริษัทผูขายไดมอบใหบริษัท วิชชุลดา จํากัด  
(ผูฟองคดี) เปนผูดําเนินการทั้งหมดโดยความยินยอมของกรุงเทพมหานคร แตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเปนตนสังกัดของผูถูกฟองคดีไมชําระเงินคาบํารุงรักษาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรดังกลาว
ใหผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีไมมีนิติสัมพันธกับกรุงเทพมหานคร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบชดใชเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดีเปนสวนตัวตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
เน่ืองจากการออกใบสั่งงานของผูถูกฟองคดีไมใชการใชอํานาจตามกฎหมาย แตเปนการกระทํา 
ในฐานะบุคคลซ่ึงกระทําการแทนกรุงเทพมหานครอันเปนการใชสิทธิตามสัญญาซ้ือขายระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรฯ ขางตน และเม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาบริษัทผูขายไดขอจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว 
โดยผูชําระบัญชีของบริษัทไดทําหนังสือแจงกรุงเทพมหานครวายินยอมใหกรุงเทพมหานคร 
เบิกจายเงินคาบํารุงรักษาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรฯ ใหแกผูฟองคดีโดยจะไมเรียกรอง 
เงินดังกลาวจากกรุงเทพมหานครอีกตอไป จึงถือวาหนังสือดังกลาวมีเจตนาทําเปนหนังสือโอนสิทธิ
เรียกรองในเงินพิพาทใหแกผูฟองคดี และโดยที่การโอนสิทธิเรียกรองที่ไดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ผูโอนฝายเดียวก็เปนอันสมบูรณ ประกอบกับผูฟองคดีไดแนบหนังสือดังกลาวไปพรอมกับหนังสือ 
ที่แจงใหกรุงเทพมหานครชําระหนี้ตามหนังสือโอนสิทธิเรียกรอง จึงถือไดวามีการบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งเปนลูกหน้ีดวยแลว กรณีจึงเปนการโอนสิทธิเรียกรอง 
ที่สมบูรณและยกขึ้นเปนขอตอสูกรุงเทพมหานครตามนัยมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง๒ แหงประมวล

                                                 
๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 



 ๓ 

กฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือมีขอโตแยงเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตามที่มีการโอนสิทธิ 
เรียกรอง ผูฟองคดีในฐานะผูรับโอนสิทธิเรียกรองจึงเปนผูไดรับความเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยฟองเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
และจะตองฟองกรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดี แตเม่ือผูฟองคดีไมไดฟองกรุงเทพมหานคร 
เปนคูกรณีในคดีนี้ เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมจึงเปนการจําเปนที่ศาลจะเรียกกรุงเทพมหานคร 
เขามาเปนคูกรณีในคดีดวยการรองสอดตามนัยขอ ๗๘๓ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ทั้งนี้ แมวาขอพิพาทในคดีนี้ 
ผูฟองคดีจะไดเคยฟองกรุงเทพมหานครเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาแลวโดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุผูฟองคดีไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติขางตนเนื่องจากผูฟองคดีไมมีนิติสัมพันธ 
กับกรุงเทพมหานครและไมมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรฯ  
กับกรุงเทพมหานครก็ตาม แตโดยที่การวินิจฉัยตรวจรับคําฟองในคดีกอนยังไมเคยวินิจฉัย 
ในประเด็นวาหากผูฟองคดีเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามที่ผูฟองคดี
กลาวอาง ผูฟองคดีจะเปนผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
หรือไม  ดังน้ัน การฟองคดีนี้จึงไมเปนการฟองในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน
กับคดีที่ไดมีคําสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแลวตามนัยขอ ๙๗๔ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลวินิจฉัยใหรับคําฟองไวพิจารณา 
                                                                                                                                                 

  มาตรา ๓๐๖ การโอนหน้ีอันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทําเปนหนังสือ 
ทานว า ไมสมบูรณ  อนึ่ งการโอนหนี้ นั้ นท านว าจะยกขึ้ น เปนขอต อ สู ลูกหนี้ ห รือ บุคคลภายนอกได 
แตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหน้ีจะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น คําบอกกลาวหรือ 
ความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทําเปนหนังสือ 

  ถาลูกหนี้ทําใหพอแกใจผูโอนดวยการใชเงิน หรือดวยประการอื่นเสียแตกอนไดรับบอกกลาว  
หรือกอนไดตกลงใหโอนไซร ลูกหนี้นั้นก็เปนอันหลุดพนจากหนี้ 

๓ ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๗๘ บุคคลภายนอกซึ่งมิใชคูกรณีอาจเขามาเปนคูกรณีไดดวยการรองสอด  ท้ังนี้ ใหนําความ 
ในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา ๕๗ บุคคลภายนอก ซึ่งมิใชคูความอาจเขามาเปนคูความไดดวยการรองสอด   

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๓) ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี.....(ข) โดยคําส่ังของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร.....ฯลฯ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 

๔ 

 
๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ 
 

   คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒/๒๕๕๑ 
 

   การออกคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรง 
กรณีกลาวหาวาผูฟองคดีมีพฤติกรรมกาวราวตอผูบังคับบัญชา สรางความแตกแยกในหมูคณะ  
ไมใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน ชอบรองเรียนกลาวหาผูบังคับบัญชา และซุกซอนเอกสาร 
ทางราชการ นั้น  เปนเพียงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยังไมกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี จึงมิใชคําส่ังทางปกครอง และเปนเพียงขั้นตอนดําเนินการภายในทางปกครอง  
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ 
หลีกเลี่ยงไดจากการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรง   
จึงไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  
  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีขอใหศาลปกครองสูงสุดคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวนนั้น  
เห็นวา กรณีศาลจะสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีได จะตองเปนกรณีที่ศาลมีคําส่ัง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหผูฟองคดี 
ชนะคดีทั้งหมดหรือแตบางสวน แตเ ม่ือคดีนี้ศาลปกครองชั้นตนได มีคํา ส่ังรับคําฟองของ 
ผูฟองคดีไวพิจารณาแลวและมีคําพิพากษายกฟอง ศาลจึงไมอาจคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีได 
 
 

   .................................................... 
  

 
 
  

                                                                                                                                                 
   ขอ ๙๗ คดีท่ีไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีถึงท่ีสุดแลว หามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีก 

ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 
    


