
                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  (ส านักปลัดฯ)  โทร. 032-70602๐              .   
ที ่    พบ  71301/๐๘๖                               วันที ่  ๒๘  มีนาคม  256๒                           . 
เรื่อง  รายงานผลการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการจัดท าเอกสารเพื่อน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองและการแก้ค าฟ้อง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
 

๑. เรื่องเดิม 
   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  ที่  ๓๓/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  ให้ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง  เทคนิคการจัดท าเอกสารเพ่ือน าคดีขึ้นสู่
ศาลปกครองและการแก้ค าฟ้อง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒    ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  
256๒  ถึงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  256๒  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  นั้น 
 

  2. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย         
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 “ข้อ 10 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม จัดท ารายงานผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 9 ภายในหกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึ ง
สถานที่ปฏิบัติราชการ” 

  3. ข้อเท็จจริง  
  ข้าพเจ้า นางสาวสลิษา  มฤคสนธิ  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ  จึงขอรายงานผลการฝึกอบรม
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึก ดังต่อไปนี้ 
  3.1  รายงานสรุปผลการฝึกอบรม    จ านวน 1 ชุด    

4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                 
       (นางสาวสลิษา  มฤคสนธิ)   
         นิติกร  
   
           

     -  ทราบ          -  ทราบและตามเสนอ 
 

 

      

                             (นายธวัช  ขจรกลิ่น)                                     (นายธวัช  ขจรกลิ่น) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
 
 



-๒- 
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม 

เรื่อง  เทคนิคการจัดท าเอกสารเพื่อน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองและการแก้ค าฟ้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒     

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  ที่  ๓๓/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  เรื่อง ให้พนักงานส่วนต าบลเดินทางไปราชการ เพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ได้อนุญาตให้ นางสาว
สลิษา  มฤคสนธิ  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ  เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เทคนิคการจัดท าเอกสารเพ่ือ
น าคดีขึ้นสู่ศาลปกครองและการแก้ค าฟ้อง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒    ในวันที่  ๑๖  
กุมภาพันธ์  256๒  ถึงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  256๒  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร    
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็น
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมครั้งนี้  เป็นเงิน 1,๒๐๐ บาท  (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานสรุปผล
การฝึกอบรมให้ทราบ  ดังนี้ 
  1.  การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน การด าเนินคดีทางปกครองและเทคนิคการจัดท าส านวนในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการ
จัดเตรียมเอกสารทางราชการเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาในชั้นศาลเมื่อมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.  เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม มีดังนี้ 

  วันอาทิตย์ ที่  ๑6  กุมภาพันธ์  25๖๒   

    -  ลงทะเบียนเวลา  13.00 – 16.30 น.  

   วันจันทร์ ที่  ๑7  กุมภาพันธ์  25๖๒   
  

๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม  โดย  นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง  (นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย)  
๑๐.๐๐  น.  การบรรยายเรื่อง  เทคนิคการจัดท าเอกสารเพ่ือน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองและการแก้ค าฟ้องของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยท่านสมพงษ์  เย็นแก้ว  อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา  ๑  ส านักงานอัยการภาค  
๖  พิษณุโลก   
ส านวนคดีมี  ๒  ประเภท 
๑)  คดีว่าต่าง  หมายถึงคดีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าพนักงานของรัฐ  ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  สิ่งที่ต้องสรุปข้อเท็จจริง
พร้องเอกสารที่เก่ียวข้องส่งพนักงานอัยการตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  สถานะความเป็นหน่วยงานทางปกครอง  เป็นตามกฎหมายใด  มีอ านาจหน้าที่อย่างไรตาม
กฎหมาย  หรือประกาศหรือระเบียบใด  มีใครเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนหน่วยงานทางปกครองนั้น  เจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งใดมีอ านาจหน้าที่อย่างไร  ตามกฎหมายใด 
 

/๑.๒ ผู้ที่จะ... 
 



-๓- 
 

 ๑.๒  ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นใครบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  มีใครเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการแทนนิติ
บุคคล  มีภูมิล าเนาอยู่ที่ใด 
 ๑.๓  ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากอะไร  อย่างไร  ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย  หรือเดือดร้อนอย่างไร  
ผู้ถูฟ้องคดีเป็นผู้ที่กระท าหรือเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือเดือดร้อนดังกล่าว  เป็นจ านวน
เท่าใด  โดยพิจารณาตามข้อพิพาทมาตรา  ๙ (๑) – (๖) มีเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง  มีหลักกฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 ๑.๔  คดีนี้ได้มีเงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีอย่างไร  และได้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดแล้ว
หรือไม่ 
 ๑.๕  ระยะเวลาในการฟ้องคดีเป็นอย่างไร 
 ๑.๖  มีค าขอบังคับท้ายฟ้อง  ตามมาตรา  ๗๒  อย่างไร 
 ๑.๗  คดีอยู่ในอ านาจของศาลปกครองหรือไม่ 
 ๑.๘  หนังสือมอบอ านาจลงนามโดยผู้มีอ านาจครบถ้วนหรือไม่ 
 ๑.๙  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี 
๒.  คดีแก้ต่าง  หมายถึงคดีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าพนักงานของรัฐ  ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  แล้ว
มีความประสงค์จะให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดีแทน  สิ่งที่ต้องสรุปข้อเท็จจริงพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  ค าฟ้องและค าสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒  สถานะความเป็นหน่วยงานทางปกครอง  เป็นตามกฎหมายใด  มีอ านาจหน้าที่อย่างไรตาม
กฎหมาย  หรือประกาศ  หรือระเบียบใด  มีใครเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนหน่วยงานทางปกครองนั้น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งใด  มีอ านาจหน้าที่อย่างไร  ตามกฎหมายใด 
 ๒.๓  หนังสือมอบอ านาจลงนามโดยผู้มีอ านาจครบถ้วนหรือไม่ 
 ๒.๔  ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีเป็นประเด็นพิพาทในประเด็นตามมาตรา  ๙ (๑) – (๖)  อย่างไร  เช่น  ผู้ฟ้อง
คดีไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน  หรืออาจจะเดือดร้อน  หรือเสียหาย  คดีไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง  
การกระท า หรือ ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อเท็จจริงโดยชอบแล้ว  โดย
พิจารณาจากค าฟ้องที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้างไม่เห็นด้วยในฟ้องมาตั้งเป็นประเด็นข้อต่อสู้  ประกอบกับข้อกฎหมาย  
ข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดี  ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ 
 ๒.๕  การฟ้องคดีอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
 ๒.๖  ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีโดยไม่ได้มีการอุทธรณ์หรือปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดก่อนฟ้องคดีหรือไม่ 
 ๒.๗  ค าขอบังคับของผู้ฟ้องคดีอยู่ในบังคับของมาตรา  ๗๒  หรือไม่ 
 ๒.๘  ค่าเสียหายหรือค าขอท้ายฟ้องนั้นชอบด้วยกฎหมาย  หรือเหมาะสมหรือไม่ 
เอกสารและข้อเท็จจริงที่ต้องปรากฏอยู่ในส านวนคดีปกครองที่ต้องฟ้องหรือถูกฟ้อง  (มาตรา  ๙  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒) 
 ๑)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 “หน่วยงานทางปกครอง”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา  หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้
อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครอง 
 

/เจ้าหน้าที่... 



-๔- 
 

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า 
 (๑)  ข้าราชการการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  คณะบุคคล  หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง 
 (๒)  คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ  
ค าสั่งหรือมติใดๆท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลและ 
 (๓)  บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาม (๑) หรือ (๒) 
 “ค าสั่งทางปกครอง”  หมายความว่า 
 (๑)  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล  ไม่ว่า
จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว  เช่น  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ์  การรับรอง  
และการรับจดทะเบียน  แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (๒)  การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  “กฎ”  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  
ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  โดย
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า  บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม 
 “คู่กรณ”ี  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ  ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่ง
ทางปกครอง  และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 
 ๒)  กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ  ค าสั่ง  หรือกระท าการอ่ืนใด  
 ๒.๑  โดยไม่มีอ านาจ หรือ นอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
 ๒.๒  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ  ที่
ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น 
 ๒.๓  โดยไม่สุจริต 
 ๒.๔  มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 
 ๒.๕  สร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็น  หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร 
 ๒.๖  เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 
หลักและสาระส าคัญตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๑.  หลักความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่  มาตรา  ๑๓ , ๑๖ 
 มาตรา  ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 (๑)  เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓)  เป็นญาติของคู่กรณี  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ  หรือ เป็นพ่ีน้องหรือ
ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น  หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔)  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (๕)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (๖)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 /มาตรา  ๑๖... 



-๕- 
 

 มาตรา  ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๓  เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่
เป็นกลาง  เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว  ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ  แล้วแต่กรณี 
 (๒)  ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว  หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามท่ีคัดค้านนั้น  ผู้นั้นจะท า
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ  
แล้วแต่กรณี 
 (๓)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  ซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า  แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม่ 
 -  เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ  จึงไม่ใช่ผู้เข้า
รับการอบรมตามโครงการฯ  และไม่ได้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ต่างประเทศด้วย  จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่
มีสภาพร้ายแรงอันท าให้การพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง  ดังกล่าวไม่เป็นกลางตามมาตรา  ๑๖  แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๑๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๗/
๒๕๖๑) 
๒.  หลักการรับฟังข้อเท็จจริงจนสิ้นกระแสความ 
 มาตรา  ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง  เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้นๆ  โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 มาตรา  ๒๙  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง  ใน
การนี้ให้รวมถึงการด าเนินการต่อไปนี้ 
 (๑)  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
 (๒)  รับฟังพยานหลักฐาน  ค าชี้แจง  หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง  เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น  ฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือประวิง
เวลา 
 (๓)  ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 (๔)  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (๕)  ออกไปตรวจสถานที่ 
 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง  และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตน
ทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
 พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๓.  หลักการแจ้งสิทธิล่วงหน้า  โดยให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตน 
 มาตรา  ๓๐  ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี  เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมี
โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 

/ความในวรรค... 



-๖- 
 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะปฏิบัติเป็น
อย่างอ่ืน 
 (๑)  เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 (๒)  เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครองต้องล่าช้า
ออกไป 
 (๓)  เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ  ค าให้การหรือค าแถลง 
 (๔)  เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ 
 (๕)  เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะ 
  การสั่งลงทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  เพื่อให้โอกาสชี้แจงหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  เป็นค าสั่งลงโทษที่มิชอบด้วย
กฎหมาย  ต้องเพิกถอน  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๒๑๔/๒๕๔๘) 
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ  และมี
โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน  แก่ผู้ถูกด าเนินการทางวินัยนั้น  หากปรากฏว่าข้อเท็จจริง
ดังกล่าว  เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นได้ให้ไว้ในค าขอ  ค าให้การ  หรือค าแถลง  ซึ่งเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา  
๓๐  วรรคสอง (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ
ย่อมสามารถสั่งลงโทษได้โดยไม่จ าต้องให้โอกาสดังกล่าวแก่ผู้ถูกด าเนินการทางวินัย  (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด  ที่ อ. ๒๕๗/๒๕๕๐  และ  อ. ๑๕/๒๕๕๑) 
 มาตรา  ๓๑  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้  แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น  คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างค า
วินิจฉัย 
 การตรวจดูเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร  หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีหรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่า
วหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้ง  หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา  ๓๐ , ๓๑  แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  แต่อย่างใด  การสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัย
และการสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๑๔/๒๕๔๘)  ซึ่งศาล
ปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ตามค าพิพากษาที่  ๕๕/๒๕๔๖ , ๓๖/๒๕๔๗ , ๑๑๗/๒๕๔๘ , 
๑๙๗/๒๕๔๘  
๔.  สิทธิได้รับค าปรึกษา  หรือมีผู้แทนทนายความ 
 มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน า
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
 การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่
คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 
 

/มาตรา  ๒๔... 



-๗- 
 

 มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะด าเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท าการนั้นด้วย
ตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนทราบด้วย 
 หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอหรือมี
เหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 
 การแต่งตั้งให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่ความสามารถ
หรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอนการ
แต่งตั้งดังกล่าว 
๕.  รูปแบบของค าสั่งต้องมีเหตุผล 
 มาตรา ๓๔ ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืน
ก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ
ได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องยืนยันค าสั่งนั้น
เป็นหนังสือ 
 มาตรา ๓๖ ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ท าค าสั่ง ชื่อและ
ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 
 มาตรา ๓๗ ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัด
ให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
 (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 มาตรา ๔๐ ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง  เริ่ม
นับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลา
สั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 
  การที่นายกเทศมนตรีออกค าสั่งห้ามใช้อาคารเนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย
และทรัพย์สินตามมาตรา  ๔๐  แห่งพ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒  โดยไม่มีข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญให้เห็นว่าอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายตามข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจออก
ค าสั่งห้ามใช้อาคารพิพาทอย่างไร  ทั้งเหตุผลในการออกค าสั่งให้รื้อถอนอาคารคือเจ้าของไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่และไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา  ๔๒  ก็ไม่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่แสดงให้
เห็นว่าอาคารมีลักษณะเช่นไร  จึงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๖/๒๕๓๗)  
  ใบแจ้งรายการประเมินตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.  
๒๔๗๕  และใบแจ้งค าชี้ขาดเป็นค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  เป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมายซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล  ระหว่างจ าเลยที่  ๒  กับโจทย์มีหน้าที่ต้องช าระค่าภาษีอากรใบแจ้งรายการประเมินและ
ใบแจ้งค าชี้ขาด  จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามความหมายในค านิยามมาตรา  ๕  ที่ต้องอยู่ในบังคับตามมาตรา  
๓๗  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  จึงต้องท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
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ดังกล่าว  คือจะต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  ทั้งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างออิง  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ  แต่ตามใบแจ้งรายการ
ประเมินและใบแจ้งค าชี้ขาดดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลตามที่กฎหมายก าหนด  เมื่อใบแจ้งรายการประเมินและ
ใบแจ้งค าชี้ขาดไม่มีเหตุผลอันประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจของจ าเลยทั้งสอง  โจทก์ย่อมไม่สามารถทราบเหตุผลในการประเมินและค า
ชี้ขาดได้ 
๖.  การแจ้งค าสั่ง  การนัดพิจารณา  หรือการอย่างอ่ืนต้องแจ้งเป็นหนังสือ  การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่ง
หนังสือแจ้งต่อผู้นั้นหรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือได้ว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะท่ีไปถึง  ในการ
ด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไป
ยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 
 มาตรา ๖๙ การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ   การ
แจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ใน
ขณะที่ไปถึง  ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 
 มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่ง ไม่
พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่
ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 
๗.  มีสิทธิอุทธรณ์ในชั้นฝ่ายบริหารได้ 
 มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่
ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่ง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่
อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้  ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
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 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ถ้ามีกฎหมายก าหนดขั้นตอนในการอุทธรณ์ไว้แล้วต้องด าเนินการตามกฎหมายนั้นไม่ใช้วิธีการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในเขตที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
โดยนายบุญชุบ  (นามสมมติ)  เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีว่า  ผู้ฟ้องคดีได้ขุดดินมาถม
ในที่ดินของตนเอง  โดยถมดินสูงกว่าดินเดิม  ๑.๕๐  เมตร  ซึ่งสูงกว่าที่ดินของนายบุญชุบโดยไม่ได้จัดให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเพียงพอ  เป็นเหตุให้น้ าฝนไหลท่วมหน้าบ้านของนายบุญชุบจนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
หัวหน้าฝ่ายโยธาฯ  จึงได้ออกตรวจสอบพ้ืนที่  และรายงานว่าผู้ฟ้องคดีได้ถมดินติดกับที่ดินของผู้ร้องมีความ
กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๒.๖๐  เมตร  สูงเฉลี่ยจากระดับถนน ค.ส.ล.  ๑.๕๐  เมตรจริง  (พ้ืนที่รวมไม่ถึง  
๒,๐๐๐  ตารางเมตร)  ซึ่งมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  แห่ง พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน พ.ศ.  ๒๕๔๓  ก าหนดให้การถม
ดินที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ไม่ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แต่การถมดินโดยส่วน
ฐานของเนินดินติดกับแนวเขตท่ีดินของผู้อื่น  จะต้องจัดให้มีการระบายน้ าอย่างเพียงพอ  ต้องเว้นระยะห่างส่วน
ฐานของเนินดินจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร  (ตามความสูงของเนินดิน)  และต้อง
จัดการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ด าเนินการดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  
๒๖  และมาตรา  ๒๗  แห่ง  พ.ร.บ.  ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  ประกอบกับข้อ  ๑๖  ของกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
นายกเทศมนตรีจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  
๒๕๔๓  มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการขุดดินหรือถมดินจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและจัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ผู้ฟ้องคดีได้
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศว่าจะมี
ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  ส่วน
ค าร้องของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้โยธาธิการและผังเมืองด าเนินการตรวจสอบ  ซึ่งต่อมาได้รายงานผลว่าการ
ด าเนินการถมดินของผู้ ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ที่ดินข้างเคียง  ดังนั้น ค าสั่งของ
นายกเทศมนตรีจึงชอบแล้ว  ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสั่งที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่เคยแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้อง
คดีชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานใดๆ  ตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ทั้งยังเคลือบคลุมว่าการถมดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสาเหตุให้บ้านของผู้
ร้องเรียนเดือดร้อนเสียหายจริงหรือไม่  หรือเป็นน้ าที่มาจากหลังคาของผู้ร้องเอง  จึงขอให้ศาลปกครองเพิก
ถอนค าสั่งของนายกเทศมนตรี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อข้อเท็จจริงกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ
ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ท่ีพิพาท  ก่อนหน้าที่นายกเทศมนตรีจะได้มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดถมดินและจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมายเป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน  และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  เมื่อสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นมีฝนตกหนัก  และนายกเทศมนตรีได้ตรวจสอบค า
ร้องเรียนแล้ว  พบว่ามีการถมดินโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจริง  จึงต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยรีบด่วน  
เพ่ือมิให้มีปริมาณน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน  จึงถือได้ว่ามีกรณีที่มี
ความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้อันเป็นไปตามข้อยกเว้นตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ที่ไม่จ าเป็นต้องให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน  ส่วนที่ผู้ฟ้อง 
 

/คดีโต้แย้ง... 



-๑๐- 
 

คดีโต้แย้งว่า  นายกเทศมนตรีใช้เวลาด าเนินการก่อนออกค าสั่งถึง  ๒๗  วัน  จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นระยะเวลา
อันจ าเป็นเร่งด่วนนั้น  ศาลพิเคราะห์ว่าการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งย่อมต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่แน่ชัด  จึงต้องมีระยะเวลาการด าเนินการอยู่บ้าง  ซึ่งการที่จะพิจารณาว่ากรณีใดมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือไม่  ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นส าคัญ  ส่วนระยะเวลาใน
การออกค าสั่งเป็นเรื่องการด าเนินการของเจ้าหน้าที่อันเป็นคนละกรณีกัน  แม้กรณีพิพาทจะเป็นการถมดินใน
ที่ดินซึ่งมีเนื้อท่ีน้อยเพียง  ๙๖  ตารางเมตรดังที่อุทธรณ์ก็ตาม  ซึ่งมีผลตามกฎหมายคือไม่ต้องแจ้งการถมดินต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  แต่เจ้าของที่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือ  ต้องจัดให้มีการระบายน้ าอย่างเพียงพอ  
เพราะโดยธรรมชาติน้ าจะไหลสู่ที่ดินข้างเคียงที่ต่ ากว่า  ฉะนั้นเมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ถมดิน
โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ค าสั่งของนายกเทศมนตรีที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้อง  (ค า
พิพากษาศาลปกครองคดีหมายเลขแดงท่ี  อ. ๔๖๐/๒๕๕๘) 
 

อ านาจศาลปกครองและตุลาการศาลปกครองในการพิจารณาคดี 
ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมี
ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ 

๒. คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
๕. คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ

บังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
๖. คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
ทั้งนี้ คดีเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และคดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาล
แรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช านัญ
พิเศษอ่ืน 

ศาลปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ 
๑. ศาลปกครองชั้นต้น มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง เว้นแต่คดีท่ี

อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 
 

/๒.  ศาลปกครอง... 
 



-๑๒- 
 

๒. ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด คดีพิพาท
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด และคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

ในศาลปกครองผู้พิจารณาพิพากษาคดี เรียกว่า ตุลาการศาลปกครอง ตามบทนิยามในมาตรา 
๓ หมายถึง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 

ต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้แก่ ประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาล
ปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๔ และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ได้แก่ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งกฎหมายบัญญัติ
คุณสมบัติไว้ในมาตรา ๑๘ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ในการนี้การ
คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๗ 
แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี ในการปฏิบัติหน้าที่มาตรา ๓๔ บัญญัติให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจ้า
พนักงานในต าแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา 

รายละเอียดของผู้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ในการพ้นจากต าแหน่ง การประพฤติตน
ตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่ ก.ศป. ก าหนด การย้ายตุลาการศาลปกครองไปด ารงต าแหน่ง
อ่ืนในศาลปกครอง การเปลี่ยนแปลงองค์คณะในศาลปกครององค์คณะใดองค์คณะหนึ่ง อัตราเงินเดือน และเงิน
ประจ าต าแหน่งของตุลาการศาลปกครอง การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครอง 
เครื่องแบบตุลาการศาลปกครอง วันและเวลาท างานเป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ –  มาตรา ๓๓ และ
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ก าหนดต่างๆ ที่กฎหมายให้อ านาจไว้แก่ ก.ศป. ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดี ในการฟ้องคดีปกครอง ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องเสนอต่อศาลปกครอง แบ่งได้เป็น 
๑.๑ บุคคลทั่วไป ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมาย

ในการแสดงเจตนา มีความสามารถตามกฎหมายแพ่ง 
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือผู้ที่อาจจะเดือนร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ไม่จ าต้องเป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามความในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เพราะแม้เพียงสิทธิ ประโยชน์ หรือสถานภาพทางกฎหมายของตนถูกกระทบกระเทือน
จากการกระท า หรืองดเว้นกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ผู้ที่อยู่ในฐานะที่
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของเจ้าหน้าที่ เหตุที่
จะน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องมีความใกล้ชิดถึงขั้นที่การกระท าหรืองดเว้นกระท าจะต้องก่อให้เกิด
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ หรือสถานภาพ ทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือ
เหตุการณ์ หรือผลกระทบดังกล่าวจะต้องเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น การขอให้สั่งเพิกถอน
ประกาศกฎกระทรวงที่ยังไม่มีผลใช้บังคับ 

 
/ผู้มีข้อ.... 

 



-๑๓- 
 

- ผู้มีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  มาตรา ๓ นิยาม สัญญาทางปกครอง หมายความ
รวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทน
รัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

- ผู้มีข้อโต้แย้งอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
จะเห็นได้ว่าคู่กรณีในศาลปกครองนั้น เป็นฝ่ายเอกชน(ประชาชน) ฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายรัฐหรือฝ่าย

ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรัฐหรือฝ่ายปกครองจะมีอ านาจเหนือกว่าต่างกับคดีแพ่งที่เป็นข้อโต้แย้งระหว่างคู่กรณีที่
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการ
กระท าใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลปกครองได้ โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้อง
คดีตามมาตรา ๔๒ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาได้สอบสวนข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนแล้ว เห็นว่ากรณีที่
ร้องเรียนเป็นเรื่องเก่ียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะเสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ปฏิบัตินอกเหนือที่กฎ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะเสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองหมายให้อ านาจไว้ 

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองกรณีท่ีมิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จะต้องปรากฏว่า
คดีท่ีจะฟ้องขอให้ศาลปกครองแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น 
จะต้องเป็นเรื่องที่ศาลปกครองสามารถมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา ๗๒ อันได้แก่ 

(๑) กรณีท่ีฟ้องคดีเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ก็จะต้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้เพิกถอน กฎ หรือค าสั่ง หรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ศาลปกครองสามารถมีค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ (๑) 

(๒) กรณีฟ้องคดีเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ก็จะต้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งศาลปกครองสามารถมีค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ (๒) 

(๓) กรณีท่ีฟ้องคดีเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด หรือจะต้อง
รับผิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็จะต้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้ชดใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้
กระท าการหรืองดเว้นการกระท าการ ซึ่งศาลปกครองสามารถมีค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ (๓) 

(๔) กรณีที่ฟ้องคดีเพ่ือให้รับรองการถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็
จะต้องขอให้ศาลปกครองแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น ซึ่งศาลปกครองสามารถมีค าสั่งได้ตาม
มาตรา ๗๒ (๔) 

นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศาลปกครองไม่อาจรับฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาพิพากษาได้
หากมีค าขอให้ศาลปกครองมีค าบังคับที่ศาลปกครองไม่สามารถก าหนดได้ตามมาตรา ๗๒ 

 
/การฟ้องคดี... 

 



    -๑๔- 
 
การฟ้องคดีปกครองนั้น กฎหมายก าหนดเงื่อนไขในการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายก าหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองใน
เรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมาย
นั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด กล่าวคือ ถ้าในเรื่องท่ีผู้มี
สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรค ๑ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายมีกฎหมายก าหนดให้มีการด าเนินการ
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีแล้ว ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจะฟ้องคดีในเรื่องนั้นได้
จะต้องด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองตามที่ก าหนดไว้ก่อน และเมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้สั่ง
การอย่างใด หรือมิได้สั่งการภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือในเวลาอันควร จึงจะมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครอง
ได้ ก าหนดเวลาการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองกฎหมายจะบัญญัติไว้ซึ่งผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จะต้องด าเนินการภายในเวลาดังกล่าว หากมิได้ด าเนินการในเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ฟ้องคดีต่อสาลปกครอง
มิได้เพราะมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ การกระท าของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีการด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีได้แก่ 

(๑) ค าสั่งทางปกครองซึ่งอาจมีกฎหมายเฉพาะก าหนดเรื่องการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้
หรือไม่ก็ได้ ส าหรับกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมิได้ก าหนดเรื่องการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้ ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากค าสั่งทางปกครองจะต้องด าเนินการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งทางปกครองตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ และ
๔๕ กล่าวคือ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวโดยท าเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่
ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วัยที่ได้รับอุทธรณ์ 

(๒) การบังคับทางปกครอง คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจและมาตรการทางกฎหมาย
ด าเนินการบังคับกับบุคคลซึ่งมีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง โดยมิต้อง
ฟ้องคดีต่อศาล เช่น การที่อธิบดีกรมสรรพากรใช้อ านาจตามประมวลรัษฎากรส่งยึดหรืออายัด ขายทอดตาด
ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรก็ได้ หรือการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้าง หรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนได้ 

ผู้ถูกด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้น อาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองได้ 
ตามมาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยใชห้ลักการเดียวกันกับการ
อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

๒. ค าฟ้อง ค าฟ้องต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรืออาจส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ การยื่นฟ้องคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล าเนา หรือที่มูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น ส าหรับคดีที่อยู่ในอ านาจ
ของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งค าฟ้องต้องใช้ถ้อยค าสุภาพและมีรายการดังที่ระบุไว้
ในมาตรา ๔๕ ดังนี้ 

- ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ฟ้องคดี 
- ชื่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี เพ่ือ

จะได้ทราบว่าบุคคลที่ถูกฟ้องนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานทางปกครองใด ใน
กรณีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีต้องระบุชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีไว้ด้วย ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีมีหลายรายต้องระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ถูกฟ้องคดีทุกรายในค าฟ้องด้วย 

 
/การกระท า... 



    -๑๕- 
 
- การกระท าท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว ซึ่งการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นได้แก่ การกระท าต่างๆ ที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๙ 

- ค าขอของผู้ฟ้องคดี ต้องเป็นค าขอที่ศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับ ตามมาตรา ๗๒ 
ได้ และค าขอนั้นต้องสอดคล้องกับเหตุแห่งการฟ้องคดีด้วย 

- ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อของตนเองในค าฟ้อง เมื่อลงลายมือ
ชื่อแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนยื่นฟ้องคดีแทนก็จะต้องแนบใบมอบ
ฉันทะให้ฟ้องคดีด้วย 

ค าฟ้องใดที่มีรายการไม่ครบ หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ คืออ่านแล้วไม่เข้าใจว่าผู้ฟ้อง
คดีได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายในเรื่องใด หรือมีความประสงค์ให้ศาลก าหนดค าบังคับเป็นประการใด ก็จะ
เป็นหน้าที่ของส านักงานศาลปกครองให้ค าแนะน าแก่ผู้ฟ้องคดีเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องนั้นให้ถูกต้อง 
และกฎหมายให้ถือวันที่ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับค าฟ้องคืนไปเพ่ือ
แก้ไขเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองต้องรับค าฟ้องนั้นไว้จะปฏิเสธไม่ได้ 

กรณีบุคคลหลายคนฟ้องคดี หากมีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน ซึ่ง
มิใช่การฟ้องคดีของคณะบุคคล แต่บุคคลดังกล่าวสามารถฟ้องคดีของตนได้เป็นเอกเทศ บุคคลเหล่านั้นอาจยื่น
ค าฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการด าเนินคดี
ต่อไปก็ได้ และให้ถือว่าการกระท าของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน 

๓. อายุความในการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน ๙๐ 
วัน นับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนด ๙๐ วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้อง
ขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับ
หนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มี
เหตุผล แล้วแต่กรณี และอาจมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามนั้น ในการนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ต้องเดือดร้อนเสียหาย มาตรา ๕๐ บัญญัติให้ค าสั่งใดท่ีอาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ให้ผู้ออกค าสั่ง
ระบุวิธีการยื่นค าฟ้อง และระยะเวลาส าหรับยื่นฟ้องไว้ในค าสั่งด้วย ถ้าไม่มีการแจ้งการดังกล่าวและมิได้มีการ
แก้ไขให้เป็นไปตามข้างต้น กฎหมายบัญญัติให้ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องที่มีก าหนดน้อยกว่า ๑ ปี ให้ขยาย
เวลาส าหรับยื่นค าฟ้องเป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ส าหรับการฟ้องคดีในเรื่องพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิด หรือความรับผิดอย่างอ่ืนของ
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ (๓) หรือคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ตาม
มาตรา ๙ (๔) ให้ยื่นฟ้องภายใน ๑ ป ีนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน ๑๐ ป ีนับแต่วันที่
มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ส าหรับการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะ
ของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา ๕๒ ในบางกรณีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่รู้
หนังสืออาจไม่ทราบถึงสิทธิในการฟ้องคดีปกครองของตนทันที แต่เมื่อทราบแล้วอาจพ้นก าหนดอายุความฟ้อง
คดี การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีท่ียื่นฟ้องนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้
ตามมาตรา ๕๒ วรรค ๒ 

 
 
 

/การด าเนินคดี... 



    -๑๖- 
 
การด าเนินคดีปกครอง 
การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อย 

๓ คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา และในศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการอย่างน้อย ๕ คน จึงจะเป็น
องค์คณะ 

๑. การด าเนินคดีแทนคู่ความ ในการด าเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด าเนินการทั้งปวงด้วย
ตนเอง หรือจะมอบอ านาจให้ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดก าหนดเพื่อฟ้องคดี หรือด าเนินการแทนได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคท้าย ในคดีปกครองผู้มี
อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณา คือ คู่กรณีแต่คู่กรณีอาจมอบอ านาจให้ทนายความหรือบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถท่ีอาจด าเนินการฟ้องคดีหรือด าเนินคดีปกครองแทนคู่กรณีได้ หากคู่กรณี
เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง หรือ
พนักงานอัยการฟ้องคดีหรือด าเนินคดีปกครองแทนได้ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี ให้ศาลรอการพิจารณา
ไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีผู้นั้นจะมีค าขอเข้ามาแทนท่ี
คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะได้มีค าขอเข้ามา โดยมีค าขอเข้ามาเอง หรือโดยศาลหมายเรียกให้
เข้ามา เนื่องจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีค าขอ ซึ่งค าขอดังกล่าวนี้จะต้องยื่นภายในก าหนด ๑ ป ี นับแต่วันที่
คู่กรณีนั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีค าขอของบุคคลดังกล่าวในเวลาที่ก าหนดไว้ ศาลปกครองจะมีค าสั่งจ าหน่าย
คดีนั้นเสียก็ได้ 

๒. การพิจารณาคดี การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว โดยเปิดโอกาสให้
คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงซึ่งจะต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น เว้นแต่กรณีท่ีศาล
อนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท าโดยเปิดเผย ตามมาตรา ๖๐ ทั้งนี้หากมี
ค าขอ หรือค าแถลงของคู่ความเพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนก็ได้ โดยมีค าสั่ง ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วด าเนินการพิจารณา
ไปโดยไม่เปิดเผย หรือมีค าสั่งห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ี
เห็นสมควร 

ในระหว่างการด าเนินการให้ตุลาการเจ้าของส านวนเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้าง
หรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และการด าเนินการพิจารณาคดีนั้นคู่กรณีอาจแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพ่ือ
ยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ และคู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายได้ยื่นไว้
ในส านวนได้ นอกเสียจากว่ามีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือศาลปกครองเห็นว่าไม่ต้องเปิดเผย เพ่ือมิ
ให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ แต่กรณีที่ไม่เปิดเผยนั้นศาลปกครองจะน ามาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีไม่ได้ และในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้ เชี่ยวชาญ หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๕๕ ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน ศาลจึงอาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง แต่ศาลต้อง
แจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าถึงวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะไปตรวจสอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริง และมีสิทธิจะร่วมในการตรวจสอบได้ และหากเป็นเรื่องการให้ถ้อยค าของบุคคลแล้ว ศาลจะเป็นผู้
ซักถาม ซึ่งจะแตกต่างจากการด าเนินคดีแพ่ง พยานที่มาให้ถ้อยค าต่อศาลนั้น อาจเสนอพยานใด ๆ เพ่ือ
ประกอบการให้ถ้อยค าของตนได้ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่ศาลมีค าสั่งให้มีการไต่สวน และเป็น                   

/ภาระของ... 



    -๑๗- 
 
ภาระของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องหรือพยานที่จะต้องจัดหาล่ามหากผู้ให้ถ้อยค าไม่เข้าใจภาษาไทย 

เป็นใบ้หรือหูหนวกและอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ ถ้าผู้ฟ้องคดีได้รับค าสั่งจากศาลปกครองให้มาให้ถ้อยค าหรือ
แสดงพยานหลักฐานแล้วไม่ด าเนินการตามค าสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร 
ศาลปกครองจะสั่งให้จ าหน่ายคดีนั้นเสียก็ได้ ในการนี้ ถ้าภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีค าสั่งให้
จ าหน่ายคดี ถ้าผู้ฟ้องคดีแสดงให้ศาลเห็นได้ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของศาลได้นั้น เป็นเพราะ
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ได้ ตามมาตรา ๖๒ 
วรรค ๒ 

ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค าสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ตามมาตรา ๖๖ วรรค ๑ ทั้งนี้เพราะคดีพิพาทที่เกิดขึ้นอาจน ามาซึ่งความหมายหรือเดือดร้อนแก่คู่กรณี ทั้งต่อ
เสรีภาพ หรือสิทธิประการอ่ืน หากไม่มีการคุ้มครองประโยชน์หรือบรรเทาความเสียหายจากศาลเสียก่อนความ
เสียหายดังกล่าวอาจรุนแรงมากขึ้น 

๓. ค าพิพากษาหรือค าสั่งคดีปกครอง กฎหมายก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ ตามมาตรา ๖๙ 

(๑) ชื่อผู้ยื่นค าฟ้อง 
(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๔) ข้อเทจ็จริงของเรื่องที่ฟ้อง 
(๕) เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 
(๖) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(๗) ค าบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามค า

บังคับไว้ด้วย 
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา ถ้ามี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณาและพิพากษา

คดีหรือมีค าสั่งนั้น ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นด้วย 

เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดย
เปิดเผย ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวัน
อ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผล
แห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ศาลปกครองงดการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่
บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ทั้งนี้ ส านักงานศาลปกครองจัดให้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครองเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส าเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค า
พิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย ในกรณีท่ีเป็นค าพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์
ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

/นอกจากนี้... 



    -๑๘- 
นอกจากนี้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(มาตรา ๗๑) 
(๑) ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้นั้นที่อยู่

ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน 
(๒) เป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพ่ือการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ค าพิพากษา

หรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่ 
(๓) ค าพิพากษาหรือค าสั่งเก่ียวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล 

บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 
(๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณีที่เก่ียวข้องอาจอ้างกับ

บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 
๔. การอุทธรณ์ หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลปกครองอาจยื่นอุทธรณ์คัดค้าน

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้า
มิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด แต่หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใด
มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับวินิจฉัย จะไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ และค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด 

๕. การขอให้พิจารณาคดีใหม่ ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมี
ค าขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่
ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 

(๒) คู่กรณีท่ีแท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือ
ได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

(๓) มีข้อบกพร่องส าคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีท าให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม 
(๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ท าขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญซึ่งท าให้ผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งขัดกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่นั้น ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึง
เหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น โดยยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาลปกครองได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด 

ส านักงานศาลปกครอง 
ส านักงานศาลปกครองเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมาตรา 

๗๗ บัญญัติให้ส านักงานศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค าสั่งของศาลปกครอง 
(๓) ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง 
(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ

ราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
/(๖)  จัดพิมพ์... 



    -๑๙- 
 
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 
(๗) จัดให้มีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาล

ปกครอง และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหลัก
กฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานศาลปกครอง 

ในกิจการของส านักงานศาลปกครองที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส านักงานศาล
ปกครองเป็นผู้แทนของส านักงานฯ 

พนักงานคดีปกครอง 
ในการด าเนินคดีปกครองให้มีพนักงานคดีปกครองท าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวน 

ตามท่ีตุลาการฯ มอบหมาย และถือว่าเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานสอบสวน คุณสมบัติของบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์ท่ี ก.ศป.ก าหนด 

   วันจันทร์ ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  25๖๒   
  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐  น.  การบรรยายเรื่อง  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ฉบับใหม่ 
โดยนายสุรเชษฐ  มโนมัยกิจ 

 
หลักในเรื่องละเมิดตามบทบัญญัติมาตรา  ๔๒๐  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ผู้ใด

จงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย  ให้เขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็
ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่า  ผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
การนั้น 

องค์ประกอบของการกระท าละเมิดในทางแพ่ง 
-  กระท าการ หรือการละเว้นกระท าการตามหน้าที่ที่ต้องกระท า 
-  โดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อ 
-  โดยผิดกฎหมาย  รวมถึงไม่มีอ านาจ  นอกเหนืออ านาจตามกฎหมาย 
-  เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  ซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ  

ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยความเสียหายนั้นต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระท า 
-  ผู้กระท าละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   
ข้อแตกต่างระหว่างความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดประเภทอ่ืน 
-  ความรับผิดในทางนิติกรรม (สัญญา) 
-  ความรับผิดโดยนิติเหตุ  ได้แก่  ละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้ 
- ความรับผิดอ่ืน  เช่น  ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม พรบ. การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
หลักการและเหตุผลในการตรากฎหมาย  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
-  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  เพื่อหน่วยงาน  ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
 

/เมื่อเกิดความ... 
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-  เมื่อเกิดความเสียหาย  การน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ  โดยมุ่งให้ได้

เงินคืนให้ครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมและบั่นทอนขวัญก าลังใจ  เป็นการไม่เหมาะสม 
-  บางกรณีเจ้าหน้าที่ที่อาจกระท าโดยไม่ตั้งใจ  หรือผิดพรากเล็กน้อย 
-  หลักลูกหนี้ร่วม  ท าให้ต้องรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่อ่ืนด้วย 
-  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงว่าต้องรับผิด  บั่นทอนขวัญก าลังใจ 
-  มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมก ากับเพ่ือให้มีความรอบคอบอยู่แล้ว 
ขอบเขตเนื้อหาแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย 
ม.  ๔  ความหมายหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ 
ม.  ๕  การกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ม.  ๖  การกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ม.  ๗  หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่  มีสิทธิขอให้ศาลเรียกอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาในคดีได้ 
ม.  ๘  สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงาน  เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าโดยจงใจ  หรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ม.  ๙  อายุความในการใช้สิทธิไล่เบี้ย 
ม.  ๑๐  การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และไม่ได้เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่  และอายุความเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ม.  ๑๑  ผู้เสียหายเรียกให้หน่วยงานพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย  (หน่วยงานต้องออกใบรับให้)  
ม.  ๑๒  หนว่ยงานออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินค่าสินไหมทดแทน 
ม.  ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดผ่อนช าระ 
ม.  ๑๔  เมื่อจัดตั้งศาลปกครอง  สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม ม. ๑๑  

ให้ถือเป็นสิทธิฟ้องคดี 
หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
๑.  การกระท าละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กระท าไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง 
๒.  จ านวนค่าสินไหมทดแทนให้ค านึงถึงระดับของความร้ายแรงของการกระท าและความเป็น

ธรรม (ไม่จ าเป็นต้องเต็มตามจ านวนความเสียหายจริง) 
๓.  ถ้าหน่วยงานมีส่วนในการละเมิดหรือเกิดจากความบกพร่องของระบบการด าเนินงาน

โดยรวม  ให้หน่วยงานมีส่วนรบัผิดด้วย 
๔.  กรณีท่ีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิได้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ (รับ

ผิดเฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น) 
ข้อพิจารณาว่าเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ประมาทเลินเล่อ  หมายถึง การกระท าโดยมิได้เจตนา  แต่กระท าโดยปราศจากความ

ระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย  และพฤติการณ์  และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง
เช่นว่านั้นได้  แต่ก็ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอ 

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หมายถึง  การกระท าโดยรู้ส านึกอยู่แล้วว่าเป็นการเสี่ยงที่จะ
เกิดภัยหรือความเสียหาย  แต่ยังขืนท าโดยคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภัยหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
/ ไม่ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่น้อย / เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก 

 
/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  
 ๑.  ร้ายแรงหรือไม่  ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป  มิใช่พิจารณาจากข้อกฎหมาย 
 ๒.  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบฯที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท า ถือเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 (๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
 (๔) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม (๓) 
 มาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือในเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบ
ของผู้ว่าการ ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่า
สามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม 
 ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่หน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการได้แจ้งให้
ทราบแล้ว มิให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ตัดอ านาจผู้ว่าการที่จะแก้ไขค าตอบหรือ
โต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบ
แผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป มิให้มีผลกระทบกับการกระท าที่ได้
ด าเนินการไปก่อนแล้ว 
 มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือ
แจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขและควบคุมหรือก ากับมิให้เกิด
ข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้แจงและเหตุผลหรือความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เก่ียวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ 
ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเม่ือผู้รับตรวจด าเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 
 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือการปฏิบัติตาม
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น การด าเนินการของหน่วยรับตรวจที่บกพร่องให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณี
ทุจริต 

 
 
 

/มาตรา  ๘๖... 
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  มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยรับตรวจเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผล
การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด 
  ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่าการด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อ านาจ 
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอ านาจประเมิน 
  มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอ านาจบริหาร
จัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้
ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องโดยให้หน่วยรับตรวจ
ชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด 
  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป หรือในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้
ผู้ว่าการมีอ านาจด าเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ผู้ว่าการด าเนินการไปตามนั้น 
  มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท า
การหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดท าโครงการ
หรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
  มาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบเมื่อการด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
หรือขาดประสิทธิภาพ จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้ว่า
การต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าการ
ด าเนินการที่ผู้ว่าการแนะน านั้นไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ 
หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือเพ่ือหาข้อยุติโดยเร็ว เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายขึ้น 
เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น 
 
 
 

/มาตรา  ๙๐... 



-๒๓- 
 

  มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 
ให้ผู้ว่าการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด  เกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่ และให้จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 
  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความนิยมของ
ท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้รับฟังเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยรับ
ตรวจประกอบด้วย 
  มาตรา ๙๕ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหาก
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ ผู้ว่า
การจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือก ากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมี
ลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และให้น าความในมาตรา ๘๘ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ
หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับ
ตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป  หรือด าเนินการทางวินัย
แล้วแต่กรณี และเม่ือผู้รับตรวจด าเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 
  มาตรา ๙๖ ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการก าหนดตามมาตรา ๘๕ วรรค
สองหรือมาตรา ๙๕ วรรคสี่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 
  ในการเสนอเพ่ือให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ที่เป็นเหตุ
อันควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 
  มาตรา ๙๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม
มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้นั้น โดยให้
น าความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  มาตรา ๙๘ โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ภาคทัณฑ์ 
  (๒) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  (๓) ปรับทางปกครอง 
  ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูก
ลงโทษมิได้ 
  ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรงแห่ง
พฤติกรรมที่กระท าผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น 
  มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษทางปกครอง ให้คณะกรรมการใช้รายงานผล
การตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบการ
พิจารณาด้วยการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และการยื่นค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 

/มาตรา  ๑๐๐... 



-๒๔- 
 

  มาตรา ๑๐๐ ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ เพราะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  หากปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งนั้นไว้แล้ว  ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครองตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
  มาตรา ๑๐๑ การด าเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
  (๒) ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระท าความผิด 
  มาตรา ๑๐๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะพิจารณา
ลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน 
  มาตรา ๑๐๓ ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 
พิธีปิดการอบรม  เวลา  1๒.๓0-๑๓.00  น. 

 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  
  ได้รับความรู้ ความเข้าใจแบบแผนในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึง
หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการที่เกี่ยวข้อง และสามารถถือปฏิบัติได้ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับงานที่ปฏิบัติต่อไป  
 
 

                                                    (ลงชื่อ)                                       ผู้รายงาน 
                            (นางสาวสลิษา  มฤคสนธิ) 

                                          นิติกร 
 
 
                      


