
เรื่อง “อ ำนำจ ประเภทของอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจ             
และกำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร”

วันที่  ๒๕  เมษำยน  ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทีคกำร์เด้น สปำ รีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

โดย
นำยรำชัย  อัศเวศน์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้ำนกฎหมำย มทร.อีสำน

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรส่งเสริมวินัย          
และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 



หัวข้อกำรบรรยำย

๑. อ ำนำจ ประเภทของอ ำนำจ
๒. กำรมอบอ ำนำจหรือมอบหมำย
๓. กำรกระท ำทำงปกครอง
๔. ผู้มีอ ำนำจกำระท ำทำงปกครอง



“หลักรำชกำร” พระรำชนิพนธ์ของรัชกำลที่ ๖
(PRINCIPLES OF THE GOVERNMENT OFFICIALS: 

HIS MAJESTY KING VAJIRAVUDH) 
ขอบคุณข้อมูลจาก ท าเนียบรัฐบาลไทย

เป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชำชีพข้ำรำชกำรที่
ส ำคัญยิ่งส ำหรับข้ำรำชกำรพึงยึดถือเป็นแนวทำงประพฤติ
ปฏิบัติรำชกำร ๑๐ ประกำร มีใจควำมส ำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ควำมสำมำรถ หมำยถึง ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน
ในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นผลส ำเร็จได้ดียิ่งกว่ำผู้มีโอกำสเท่ำ ๆ กัน

๒. ควำมเพียร หมำยถึง ควำมกล้ำหำญไม่ย่อท้อต่อ           
ควำมล ำบำก และบำกบั่นเพื่อจะข้ำมควำมขัดข้องให้จงได้        
โดยใช้ควำมวิริยภำพมิได้ลดหย่อน



“หลักรำชกำร” พระรำชนิพนธ์ของรชักำลที่ ๖ (ต่อ)

๓. ควำมมีไหวพริบ หมำยถึง รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่มี      
ใครมำเตือนว่ำเมื่อมีเหตุเช่นนั้นจะต้องปฏิบัติกำรอย่ำงนั้น 
เพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจกำรทั่วไปและรีบท ำกำรอัน    
เห็นควรนั้นโดยฉับพลัน

๔. ควำมรู้ เท่ำถึงกำร หมำยถึง รู้จักปฏิบัติ อย่ำงไร           
ใหเ้หมำะสมแก่เวลำ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ที่สุด

๕. ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ หมำยถึง ตั้งใจกระท ำกิจกำร    
ซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

๖. ควำมซื่อตรงต่อคนทั่วไป หมำยถึง ให้ประพฤติซื่อตรง
ต่อคนทั่วไป รักษำตนให้เป็นคนที่เขำทั้งหลำยจะเชื่อถือ



“หลักรำชกำร” พระรำชนิพนธ์ของรชักำลที่ ๖ (ต่อ)

๗. ควำมรู้จักนิสัยคน หมำยถึง ส ำหรับผู้ที่รู้จักมีหน้ำที่
ติดต่อกับผู้อื่น ไม่ว่ำจะผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

๘. ควำมรู้จักผ่อนผัน หมำยถึง ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผ่อนสั้น
ผ่อนยำวว่ำเมื่อใดควรตัดขำด และเมื่อใดควรโอนอ่อน หรือ
ผ่อนผันกันได้ มิใช่แต่จะยึดถือหลักเกณฑ์หรือระเบียบ    
อย่ำงเดียวซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย ควรยืดหยุ่นได้

๙. ควำมมีหลักฐำน ข้อนี้ประกอบด้วยหลักส ำคัญ 
๓ ประกำร คือ มีบ้ำนอยู่ เป็นที่ เป็นทำง มี ครอบครัว         
อันมั่นคง และตั้งตนไว้ในที่ชอบ

๑๐. ควำมจงรักภักดี  หมำยควำมว่ำ ยอมเสียสละ        
เพื่อประโยชน์แห่งชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์



๑.สนองงำนรัฐ ๒.เคร่งครัดหน้ำที่

๓.ส ำนึกดีต่อประชำฯ ๔.รักษำเกียรติประวัติ

๕.ปฏิบัตอิย่ำงซ่ือตรง ๖.ไม่หลงในอบำย

๗.ละอำยควำมฉ้อฉล ๘.อดทนต่ออุปสรรค

๙.มีควำมรักในอำชีพ

ที่มำ : วัดกู่ค ำพระ จ.ร้อยเอ็ด

ข้ำรำชกำรและพนักงำนที่ดี



ภำษิตกฎหมำย
~ วลิเลียม เอวาร์ต แกล็ดสโตน ~

(รัฐบุรุษอังกฤษ) กล่าวไว้ว่า
“Justice delayed is justice denied.

ความยุตธิรรมทีล่่าช้า..กคื็อความอยุตธิรรม..”
หำกกฎหมำยที่ใช้เยียวยำแก่ผู้ที่ต้องทนทุกข์กับ

ควำมเสียหำยนั้น เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ไม่ทันกำลหรือ
ล้ำสมัย ก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำรไม่ได้เยียวยำนั่นเอง..



ควำมยุตธิรรม

เบนจำมิน แฟรงคลิน
“ควำมยุติธรรม จะไม่ถูกน ำมำใช้

จนกว่ำผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนเหล่ำนั้น
จะได้รับกำรถูกกระท ำอย่ำงเช่นผู้ถูกกระท ำคนอื่นๆ”





บทควำมทำงวิชำกำร (นำยรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ)
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น

ข้ำรำชกำรเป็นตัวแทนขององค์กรในภำครัฐ กำรกระท ำของข้ำรำชกำร
ภำยในขอบเขตของอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และตั้งตนอยู่ใน
ควำมไม่ประมำท เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐำนที่ข้ำรำชกำรทุกคนยึดถือปฏิบัติ
จำกขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ สิ่งที่ข้ำรำชกำรต้องใช้ควบคู่กัน คืออ ำนำจ 
กล่ำวคือ เมื่อมีหน้ำที่ที่ต้องกระท ำแล้ว อ ำนำจจะต้องตำมมำ กำรใช้อ ำนำจ
นี้เองจะท ำให้ข้ำรำชกำรต้องประสบอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนั้น
กำรใช้อ ำนำจจ ำเป็นต้องมีสติเป็นเครื่องก ำกับอยู่ตลอดเวลำ หรืออำจจะ
เรียกว่ำ “กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ต้องกระท ำโดยรอบคอบ

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ



กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ จะต้อง
ค ำนึงถึงหลักกำรทีส่ ำคัญ ๔ ประกำร คือ

๑. หลักชอบด้วยกฎหมำย
๒. หลักสุจริต
๓. หลักไม่เลือกปฏิบัติ
๔. หลักพอเหมำะสมควรได้สัดส่วนพอดี

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ต่อ)



กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ จะต้อง
ค ำนึงถึงหลักกำรทีส่ ำคัญ ๔ ประกำร คือ

๑. หลักชอบด้วยกฎหมำย
๒. หลักสุจริต
๓. หลักไม่เลือกปฏิบัติ
๔. หลักพอเหมำะสมควรได้สัดส่วนพอดี

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ต่อ)



๑. หลักชอบด้วยกฎหมำย
มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๔ ประกำร คือ
(๑) มีกฎหมำยให้อ ำนำจ ให้กระท ำได้อย่ำงชัดเจน            

ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่ำง ๆ
(๒) เข้ำองค์ประกอบของเงื่อนไข ครบทุกประกำรตำมที่       

กฎ ระเบียบฯ ก ำหนดไว้
(๓) ไม่เกินขอบเขตแห่งอ ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ให้กระท ำได้

อย่ำงชัดเจน
(๔) ครบถ้วนถูกต้องตำมขั้นตอนหรือวิธีกำรที่ระบุไว้              

ตำมระเบียบ ข้อบังคับ

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ต่อ)



๒. หลักสุจริต
มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๔ ประกำร คือ
(๑) ไม่มีกำรทุจริต หรือกลฉ้อฉล หรือมีกำรกลั่นแกล้ง 

โดยเน้นเจตนำดี บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นส ำคัญ
(๒) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือคอร์รัปชั่นเชิงนโยบำย
(๓) ไม่มีกำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือพรรค

พวก ต้องกระท ำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่ำนั้น
(๔) ไม่ประมำทเลินเล่อ หรือจะอ้ำงว่ำไม่รู้กฎหมำยนั้น         

ไม่สำมำรถอ้ำงได้ หรืออ้ำงว่ำเข้ำรับต ำแหน่งใหม่ก็ไม่สำมำรถ
อ้ำงได้เช่นกัน

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ต่อ)



๓. หลักไม่เลือกปฏิบัติ
มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๓ ประกำร คือ
๑. โดยตรงหรือโดยชัดแจ้ง โดยเฉพำะกำรเอื้อประโยชน์

ใหผู้้ใกล้ชิด ญำติ พี่น้อง เป็นต้น
๒. โดยทำงอ้อม หรือผลประโยชน์สุดท้ำยต้องตกได้แก่

ประชำชนโดยส่วนรวม
๓. มีข้อยกเว้นให้กระท ำได้ กำรใช้ข้อยกเว้นต้องกระท ำ

เท่ำที่จ ำเป็นด้วยเหตุด้วยผลเท่ำนั้น มิเช่นนั้นอำจก่อให้เกิด
สองมำตรฐำนได้

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ต่อ)



๔. หลักพอเหมำะพอสมควรหรือได้สัดส่วนพอดี
มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๓ ประกำร คือ
๑. มีควำมจ ำเป็น มิอำจหลีกเลี่ยงได้โดยยึดค ำพิพำกษำ

ศำล ข้อหำรือ เป็นต้น
๒. มีทำงเลือกอื่น โดยตัดสินใจเลือกทำงที่มีผลกระทบต่อ

องค์กรหรือประชำชนน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลยไม่ว่ำจะ
เป็นควำมมั่นคง หรือฐำนะกำรเงิน หรือควำมสุขของประชำชน

๓. สมดุล ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำที่ประชำชนจะพึงได้รับจำก
กำรที่รัฐต้องเสียงบประมำณไป

กำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ต่อ)



มำจำก “หลักนิติรัฐ” มีหลักกำรดังนี้
๑.  รัฐและฝ่ำยปกครองจะต้องใช้กฎหมำยที่ ประชำชน         

หรือ     ตัวแทนของประชำชนบัญญัติเป็นหลักในกำรปกครอง, 
๒.  กำรด ำเนินกิจกำรใด ๆ ของรัฐและฝ่ำยปกครองก็ตำม

จะต้องด ำเนินกำรไปตำมที่กฎหมำยให้อ ำนำจไว้และต้องเป็นไปตำม
หลักแห่งควำมยุติธรรม (เที่ยงธรรม เที่ยงตรง ไม่ เอนเอียง ,            
ชอบธรรม และชอบด้วยเหตุผล)

๓ .   รั ฐ และฝ่ ำ ยปกครอง จะกระท ำ ก ำ ร ใด นอก เหนื อ                
จำกที่กฎหมำยก ำหนดไว้ไม่ได้ และ 

๔.  กำรใช้อ ำนำจของรัฐและฝ่ำยปกครองต้องตรวจสอบและควบคุมได้

อ ำนำจของผู้บริหำร



หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรตรำกฎหมำยที่ถูกต้อง เป็นธรรม กำรบังคับ
กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กำรก ำหนดกฎ กติกำและกำรปฏิบัติตำม กฎ 
กติกำที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัดโดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพควำมยุติธรรมของ
สมำชิกหรืออำจกล่ำวได้ว่ำ หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือหลัก         
“กำรปกครองของกฎหมำยไม่ใช่กำรปกครองของมนุษย์ (Government of 
Law, not of men)” หรือที่เรียกว่ำ “หลักกฎหมำยเป็นใหญ่ (Primacy of 
Law)” ตำมหลักนี้ฝ่ำยปกครองจะกระท ำกำรอย่ำงใด ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อ
สิทธิ เสรีภำพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้ว่ำ
กำรกระท ำนั้นจะเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ หรือประโยชน์อันชอบธรรม
ของผู้อื่น หรือเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรส่วนรวมของประชำชนที่เรียกว่ำ     
“ประโยชน์มหำชน (Public Interest)” ก็ตำม จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมำยให้
อ ำนำจและภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น หำกกล่ำวง่ำย ๆ    
"หลักนิติธรรม" คือหลักที่พิจำรณำตำมตัวบทกฎหมำยว่ำข้อเท็จจริง            
จำกพยำนหลักฐำนแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่ำพฤติกรรมหรือกำรกระท ำนั้น                     
ครบองค์ประกอบ ถูกต้องตำมขั้นตอนที่กฎหมำยหรือระเบียบก ำหนดไว้หรือไม่





ม ำ ต ร ำ  ๒ ๗   ใ ห้ มี อ ธิ ก ำ ร บ ดี ค น ห นึ่ ง               
เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ สู ง สุ ด แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ              
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งและจะ
ให้มีรองอธิกำรบดีหรือผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือจะมี    
ทั้งรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีตำมจ ำนวน     
ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งก ำหนดเพื่อท ำหน้ำที่
และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมที่อธิกำรบดี
มอบหมำยก็ได้

มำตรำ ๓๐ อธิกำรบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง          
ครำวละ ๔ ปีและจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกิน ๒ วำระ
ติดต่อกันมิได้

(๑). อ ำนำจตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ



๑. บริหำรกิจกำรของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของ
ทำงรำชกำรและของมหำวิทยำลัย

๒. ควบคุมดูแลบุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ สถำนที่และทรัพย์สินอื่นของมหำวิทยำลัย     
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

๓. จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย และปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำนรวมทั้งติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย

๔. รักษำระเบียบวินัย จรรยำบรรณ และมำรยำทแห่งวิชำชีพของข้ำรำชกำร กพอ.
๕. เป็นผู้แทนมหำวิทยำลัยในกิจกำรทั่วไป
๖.  เสนอรำยงำนประจ ำปี เกี่ ยวกับกิ จกำรด้ ำนต่ ำ ง  ๆ  ของมหำวิทยำลั ยต่ อ               

สภำมหำวิทยำลัย
๗. แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิกำรบดี รองคณบดี รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรองหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
และอำจำรย์พิเศษ

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำวิชำกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ

๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย    
หรือตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย

อ ำนำจอธิกำรบดี (ม.๓๑)



รองอธิกำรบดี ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่ งตั้ ง ตำม
ค ำแนะน ำของอธิกำรบดีโดยมีคุณสมบัติเหมือนอธิกำรบดี
(ตำมข้อ ๒๙)

ผู้ช่วยอธิกำรบดี ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร   
พลเรือนในมหำวิทยำลัยซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ป ริ ญ ญ ำ ต รี ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ ำ จ ำ ก ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ห รื อ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำ
กำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรบริหำรมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ ๓ ปีในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่   
มหำวิทยำลัยรับรอง และให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจถอดถอน
ผู้ช่วยอธิกำรบดีได้

เมื่ออธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งให้รองอธิกำรบดีและ         
ผู้ช่วยอธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งด้วย

กำรแต่งตั้งรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี (ม.๓๒)



ในวิทยำเขต มี
๑. ส ำนักงำนวิทยำเขต
๒. รองอธิกำรบดี ๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชำ          

มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำนของวิทยำเขตนั้น
แทนอธิกำรบดี

๓ .  ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก ำ ร บ ดี ต ำ ม จ ำ น ว น ที่                      
สภำมหำวิทยำลั ยก ำหนด เพื่ อท ำหน้ ำที่ ต ำมที่
อธิกำรบดีมอบหมำยก็ได้

๔ .  คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขต (ต้องมี
ก ร ร ม ก ำ ร ที่ เ ป็ น ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แ ต่ ง ตั้ ง จ ำ ก
บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ )

วิทยำเขต (ม.๓๔ และ ม.๔๑)



ในบัณฑิตวิทยำลัย คณะ หรือวิทยำลัย มี
๑.คณบดี ๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่

รับผิดชอบงำน
๒. รองคณบดีตำมจ ำนวนที่สภำมหำวิทยำลัย

ก ำหนดเพื่อท ำหน้ำที่ตำมที่คณบดีมอบหมำยก็ได้
๓. คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 

หรือคณะ หรือวิทยำลัย ตำมล ำดับ (ต้องมี
กรรมการที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งแต่งตั้ งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ )

บัณฑิตวิทยำลัย คณะ หรือวิทยำลัย (ม.๓๕-๓๖ และ ม. ๔๑)



ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณบดีจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่      
สภำมหำวิทยำลัยรับรองและได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่
มหำวิทยำลัยรับรอง

ให้อธิกำรบดแีต่งต้ังรองคณบดีโดยค ำแนะน ำของคณบดีจำกผู้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจในกำรถอดถอนรองคณบดี   
โดยค ำแนะน ำของคณบดี

คณบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๓ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วำระไม่ได้

เมื่อคณบดีพ้นจำกต ำแหน่งให้รองคณบดีพ้นจำกต ำแหน่งด้วย
ในกรณีที่คณบดีไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ หรือไม่มีผู้ด ำรง

ต ำแหน่งคณบดี ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๗ เป็นผู้รักษำ
รำชกำรแทนแต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน

คุณสมบัติคณบดี วำระ และกำรรักษำรำชกำร(ม.๓๗-๔๐)



กำรตั้งรองอธิกำรบดกีรณีอธิกำรบดีรักษำรำชกำรแทน
และกำรตั้งกรรมกำรสภำจำกผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี (ม.เกษตรศำสตร์)

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมร่วมกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑ 
ค ณ ะ ที่  ๒  แ ล ะ ค ณ ะ ที่  ๘ )  ไ ด้ พิ จ ำ ร ณ ำ ข้ อ ห ำ รื อ ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) และผู้แทนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำมำตรำ ๒๐         
แห่ง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้มี       
สภำมหำวิทยำลัยประกอบด้วยนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำร         
สภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยซึ่ง

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑



มำจำกตัวแทนของบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย มำเป็น
องค์ประกอบของสภำมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในกำรบริหำรงำน
ของมหำวิทยำลัย ตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย ล ำหรับองค์ประกอบสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๐ (๔) 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ ก ำหนดให้มีกรรมกำร 
สภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งรอง
อธิกำรบดี ประกอบกับข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ว่ ำ ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร เ ลื อ ก ก ร ร ม ก ำ ร  ส ภ ำ
มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์  ประเภทผู้ บริ หำร ซึ่ งเลื อกจำก                  
ผูด้ ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก ำหนดคุณสมบัติของ

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรง
ต ำแหน่งรองอธิกำรบดีว่ำต้องเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จึงเห็น
ได้ว่ำผู้ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีมิใช่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งรองอธิกำรบดีที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
ตำมมำตรำ ๒๐ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ

ตำมข้อหำรือนี้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์        
ได้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งเลือกจำก     
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี ตำมมำตรำ ๒๐ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ ฯ  ป ร ะ ก อ บ กั บ ข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก

ค ำวินิจฉัยชี้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประเภทผู้บริหำร ซึ่งเลือกจำก
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดีฯ โดยที่ประชุมของผู้รักษำกำรแทนรอง
อธิกำรบดี ได้มีมติ เลือก นำยด ำรง ศรีพระรำม รักษำกำรแทน              
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรกิจกำรภำยใน เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
ซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี โดยเห็นว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร 
ต ำ ม ม ำ ต ร ำ  ๔ ๖  ว ร ร ค ส อ ง  แ ห่ ง พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ แล้ว

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมร่วมกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑ 
คณะที่ ๒ และคณะที่ ๘) เห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำมำตรำ ๔๖ วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ ก ำหนดใหใ้นกรณีทีมี่

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
หรือก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือให้มี
อ ำนำจหน้ำที่ใด ให้ผู้รักษำกำรแทนท ำหน้ำที่กรรมกำร อนุกรรมกำร 
หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เซ่นเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้น ในระหว่ำงรักษำกำร
แทน นั้น เป็นกำรก ำหนดให้ผู้รักษำกำรแทนในต ำแหน่งนั้นมีอ ำนำจ
หน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษำกำรแทน เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
เท่ำนั้น แต่มิได้มีควำมหมำยรวมไปถึงกำรให้ผู้รักษำกำรแทนเป็นผู้มี
คุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรใด  ๆ
เช่นเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นได้ด้วย โดยในกรณีดังกล่ำวนั้นได้เคยมี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร กฤษฎีกำในเรื่องเสร็จที่ ๑๘๒/๒๕๕๖

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ซึ่งได้วำงหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยในกรณีท ำนองเดียวกันนี้ไว้แล้ว ดังนั้น 
กำรด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๐ (๔) 
ข้ำงต้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย อันเป็นเหตุให้นำยด ำรงฯ ซึ่งเป็น           
ผู้ รั กษำกำรแทนรองอธิกำรบดี  ขำดคุณสมบัติ เป็นกรรมกำร              
สภำมหำวิทยำลัยดังกล่ำว และเป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร 
สภำมหำวิทยำลั ย แต่ กำรพ้นจำกต ำแหน่ งเซ่ นว่ ำนี้ ย่ อมไม่
กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ทั้งนี้ ตำมนัย ม. ๑๙  แห่ง พ.ร.บ.วิธปีฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙

กำรที่ นำยด ำรงฯ ขำดคุณสมบั ติ ในกำรเป็ นกรรมกำร               
สภำมหำวิทยำลัย ตำมมำตรำ ๒๐ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



เกษตรศำสตร์ฯ เป็นเหตุให้ต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยว่ำงลง 
กำรด ำเนินกำรต่อไปเพื่อให้ถูกต้องตำมกฎหมำย จึงต้องน ำ มำตรำ ๒๑ 
วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ ที่ก ำหนดให้
ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดและ
ยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยแทนต ำแหน่ง      
ที่ว่ำง ให้สภำมหำวิทยำลัยประกอบด้วยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย    
เท่ำที่มีอยู่มำใช้บังคับ เพื่อที่สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ดังกล่ำว      
จะได้ไปด ำเนินกำรแต่งตั้งรองอธิกำรบดีโดยค ำแนะน ำของอธิกำรบดี  
ตำมมำตรำ ๒๒ (๘) และมำตรำ ๓๓ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้ งดังกล่ำวเลือกกันเองหนึ่ งคนเป็นกรรมกำร              
สภำมหำวิทยำลัย ตำมมำตรำ ๒๐ (๔) แห่ งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ ต่อไป

อนึ่ง ปัญหำตำมข้อหำรือนี้ เกิดขึ้นเนื่องจำกผู้รักษำกำรแทน
อธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้ งผู้ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี               
ซึ่ งตำมหลักกำรในมำตรำ ๒๒ (๘) และมำตรำ ๓๓ วรรคสำม             
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ ผู้รักษำกำรแทน
อธิกำรบดีสำมำรถเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดีได้     
โดยไม่จ ำเป็นต้องแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ถ้ำผู้รักษำกำร
แทนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรดังกล่ำวมำตั้งแต่ต้นแล้ว           
ก็จะไม่ท ำให้เกิดปัญหำตำมข้อหำรือนี้

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



มำตรำ ๒๙  อธิกำรบดีต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ป ริ ญ ญ ำ ต รี ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ ำ จ ำ ก ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ห รื อ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำร
สอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี
ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัย
รับรอง หรือเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยหรือ
สภำสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือด ำรง
ต ำแหน่งหรือ เคยด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  รวมทั้ ง            
มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

คุณสมบัติของอธิกำรบดี



มำตรำ ๓๐  อธิกำรบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และจะ
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสอง
วำระติดต่อกันมิได้

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง อธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) สภำมหำวิทยำลัยให้ออกเพรำะมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

บกพร่องต่อหน้ำที่หรือหย่อนควำมสำมำรถ
(๔) ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะ

เหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง
(๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
กำรให้ออกจำกต ำแหน่งตำม (๓) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่ำ      

สองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่

วำระและกำรพ้นจำกต ำแหน่งอธิกำรบดี



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘
ลอกผลงำนทำงวิชำกำรจึงขำดคุณธรรมและจริยธรรม
ศำลปกครองสูงสุดพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ คดีมีประเด็นที่จะต้อง

วินิจฉัยว่ำ กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๔๔ เมื่อรันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๔๔ ให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดี     
ออกจำกกำรได้รับอนุมัติปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรอุดมศึกษำ 
เป็นกำรออกค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่

พิ เ ค ร ำ ะห์ แล้ ว เห็ น ว่ ำ  มำตร ำ  ๔๙  วร รคหนึ่ ง  แห่ ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ 
บัญญัติว่ำ เจ้ำหน้ำที่หรือผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่อำจ       
เพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองได้ตำมหลักเกณฑ์ในมำตรำ ๕๑ มำตรำ 
๕๒ และมำตรำ ๕๓ ไม่ว่ำจะพ้นขั้นตอนกำรก ำหนดให้อุทธรณ์หรือ



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ให้โต้แย้งตำมกฎหมำยนี้ หรือกฎหมำยอื่นมำแล้วหรือไม่ และ
มำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติว่ำ ค ำสั่งทำง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยอำจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บำงส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลใน
อนำคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตำมที่ก ำหนดได้ แต่ถ้ำค ำสั่งนั้นเป็น
ค ำสั่งซึ่งเป็นกำรให้ประโยชน์แก่ผู้รับ กำรเพิกถอนต้องเป็นไปตำม 
บทบัญญัติมำตรำ ๕๑ และมำตรำ ๕๒ จำกบทบัญญัติดังกล่ำว    
จะเห็นได้ว่ำ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งทำงปกครองเห็นว่ำค ำสั่ง
นั้น ณ เวลำออกค ำสั่งเป็นค ำสั่งทำงปกครองที่ออกมำโดยไม่
สอดคล้องกับเงื่อนไขแห่งควำมชอบด้วยกฎหมำยของค ำสั่งทำง
ปกครอง ค ำสั่งทำงปกครองนั้นย่อมเป็นค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย เจ้ำหน้ำท่ีผูอ้อกค ำสั่งนั้นมีอ ำนำจในกำรเพิกถอน



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ค ำสั่งทำงปกครองดังกล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยจะก ำหนด
ให้ผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนำคตก็ได้ มำตรำ ๑๖ 
(๓) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ โรฒ พ.ศ. 
๒๕๔๑ บัญญัติให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจอนุมัติให้ปริญญำ 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร และ     
ข้อ ๓๕.๒.๖ ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรศึกษำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๖ ก ำหนดว่ำ 
นิสิตจะขอรับปริญญำมหำบัณฑิตแผน ก และปริญญำดุษฎีบัณฑิต
ต้องมีคุณสมบัติท ำปริญญำนิพนธ์ผ่ำนตำมมำตรฐำนของ 
มหำวิทยำลัยและสอบปำกเปล่ำเกี่ยวกับปริญญำนิพนธ์ได้ข้อ ๓๖ 
ก ำหนดว่ำ กำรให้ปริญญำมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำนิสิตที่ได้ยื่น
ควำมจ ำนงขอรับปริญญำ มีคุณสมบัติตำม ข้อ ๓๕.๒ และมี



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ควำมประพฤติดี เพื่อเสนอชื่อต่อสภำมหำวิทยำลัยขออนุมัติ
ปริญญำ หรือประกำศนียบัตร จำกบทบัญญัติดังกล่ำวเห็นได้ว่ำ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอ ำนำจอนุมัติให้ปริญญำแก่นิสิตผู้ที่มีคุณสมบัติ
ขอรับปริญญำมหำบัณฑิตแผน ก และปริญญำดุษฎีบัณฑิต โดย
บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท ำปริญญำนิพนธ์ผ่ำนตำม
มำตรฐำนของมหำวิทยำลัย และสอบปำกเปล่ำเกี่ยวกับปริญญำ
นิพนธ์ได้ และจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
จึงจะพิจำรณำอนุมัติปริญญำให้แก่นิสิตผู้นั้น และในทำงกลับกัน
หำกพบว่ำมีนิสิตผู้ที่เสนอขอรับปริญญำขำดคุณสมบัติประกำรใด
ประกำรหนึ่ง บทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำวได้ให้อ ำนำจ          
ผูถู้กฟ้องคดีที่ ๒ มีอ ำนำจที่จะพิจำรณำไม่อนุมัติปริญญำให้ได้ เมื่อ
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรำกฏว่ำ ตำมรำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริง



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
กำรท ำปริญญำนิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำปริญญำนิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี เรื่อง รูปแบบ
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
โดยเฉพำะบทที่ ๒ ว่ำด้วยเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบท
ที่ว่ำด้วยแนวควำมคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
มีข้อควำมซ้ ำซ้อนและคล้ำยคลึงกับปริญญำนิพนธ์ของนำงสำว
ทัศนำ แสวงศักดิ เรื่องรูปแบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในกำรฝึก
อำชีพระยะสั้น ช่ำงอุตสำหกรรม กรมอำชีวศึกษำ ตอนที่ ๑ 
แนวคิดพื้นฐำนและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ที่ได้
เสนอปริญญำนิพนธ์ก่อนผู้ฟ้องคดี ประมำณ ๒๔ หน้ำ โดยผู้ฟ้อง
คดีไม่ได้แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ ข้อควำมที่ซ้ ำซ้อนและ
คล้ำยคลึงกับปริญญำนิพนธ์ของนำงสำวทัศนำ เป็นกำรอ้ำงอิง



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
แนวคิดของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดหรือข้อเสนอหรือควำม
คิดเห็นของตนเอง จึงเชื่อได้ว่ำข้อควำมที่ซ้ ำซ้อนและคล้ำยคลึงกับ
ปริญญำนิพนธ์ของนำงสำวทศนำ ในปริญญำนิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี 
เป็นข้อควำมที่ได้คัดลอกมำจำกปริญญำนิพนธ์ของนำงสำวทัศนำ 
เพียงแต่ได้สลับบรรทัดของข้อควำมเพื่อหลอกลวงกรรมกำร
ควบคุมปริญญำนิพนธ์ ให้ เข้ ำ ใจไขว้ เขวว่ ำผู้ฟ้ องคดี เป็น
ผู้ด ำเนินกำรเอง จึงเห็นได้ว่ำผู้ฟ้องคดีไม่ได้ท ำปริญญำนิพนธ์ด้วย
แนวคิดของตนเองตำมมำตรฐำนของมหำวิทยำลัย กำรคัดลอก
ข้อควำมแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ก็ถือเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อ
จริยธรรมทำงวิชำกำรและกำรท ำงำนวิชัย ซึ่งมีผลให้ปริญญำ
นิพนธ์ไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ของวิชำกำร ปริญญำนิพนธ์ทุก
บทต้องท ำโดยนิสิตผู้ขอรับปริญญำหรือผู้วิจัยทั้งหมด เพื่อแสดงถึง



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
คุณภำพวิชำกำร จะลอกเลียนส่วนใดๆ ไม่ได้ควำมมีคุณภำพ      
ต้องครบทั้งเล่ม ไม่ใช่พิจำรณำจำกส่วนใดส่วนหนึ่ง และกำรลอก
เลียน ถือเป็นควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงในทำงวิชำกำร จึงเป็นผู้ที่ขำด
คุณสมบัติในกำรขอรับปริญญำดุษฎีบัณฑิต และกรณีดังกล่ำว      
ถือได้ว่ำเป็นข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญในกำรออกค ำสั่ง
ทำงปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีค ำสั่ง
อนุมัติปริญญำกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรอุดมศึกษำ 
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๓ โดยส ำคัญผิดใน
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ท ำปริญญำ
นิพนธ์ด้วยตนเอง จึงเป็นกำรออกค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐำนะผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองสำมำรถ



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ที่จะเพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำวได้ตำมมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง และ
มำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติถอนกำรอนุมัติปริญญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรอุดมศึกษำ ที่ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี        
ไปแล้วปรำกฏตำมรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ 
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๔๔ ข้อ ๔.๓ และมีหนังสือแจ้งมติดังกล่ำวให้     
ผูฟ้้องคดีทรำบ จึงเป็นกำรกระท ำที่ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจงใจปกปิดระดับขั้น

ของการประเมินคุณภาพของปริญญานิพนธ์ตามข้อ ๒๗ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ว่าด้วยการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ปริญญานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาตรฐาน และคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้พิจารณา
ปริญญานิพนธ์และกระบวนการท าปริญญานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี
แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา นั้น 
เห็นว่ำ คณะกรรมกำรควบคุมปริญญำนิพนธ์ในกำรควบคุมและให้
ค ำปรึกษำปริญญำนิพนธ์ มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกระบวนกำรท ำ
ปริญญำนิพนธ์ และเมื่อปริญญำนิพนธ์นั้นสมบูรณ์ คณะกรรมกำร



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ดังกล่ำว จึงลงชื่อเสนอปริญญำนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อ
อนุมัติปริญญำนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ กำรประเมินของ
คณะกรรมกำรประเมินตำมเนื้อหำสำระของบทที่ ๒ โดยไม่มี
ข้อเท็จจริงกำรคัดลอกข้อควำมจำกปริญญำนิพนธ์ของบุคคลอื่น 
ซึ่งถือเป็นสำระส ำคัญท ำให้คณะกรรมกำรเข้ำใจว่ำผู้ฟ้องคดีได้
เรียบเรียงหลักทฤษฎีด้วยตนเอง กำรประเมินของคณะกรรมกำร 
จึงเป็นกำรประเมินโดยผิดหลง ส่วนกำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมกำรควบคุมปริญญำนิพนธ์ชี้แจง
ข้อเท็จจริง เห็นได้ว่ำ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรคัดลอกปริญญำ
นิพนธ์เกิดขึ้นภำยหลังจำกกระบวนกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์ กำร
สอบปริญญำนิพนธ์และกำรประเมินคุณภำพปริญญำนิพนธ์ตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรศึกษำหลักสูตร



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ร ะดั บบัณฑิ ตศึ กษำ  พ . ศ .  ๒๕๓๖  เ ส ร็ จ สิ้ น แล้ ว  อี กทั้ ง
คณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำ และคณะกรรมกำรควบคุม
วิทยำนิพนธ์เมื่อได้ลงชื่อเสนอปริญญำนิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว      
ถือว่ำได้ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมหน้ำที่แล้ว เมื่อผลปรำกฏว่ำ         
ผู้ฟ้องคดีมีเจตนำคัดลอกข้อควำมจำกปริญญำนิพนธ์ของผู้อื่นจริง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเพื่อพิจำรณำถอน
ปริญญำนิพนธ์ดังกล่ำว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติถอนปริญญำ
นิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งถือว่ำเป็นกำรกระท ำโดยชอบแล้ว อุทธรณ์
ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่ำ กำรประเมินปริญญำนิพนธ์หรือ

งำนวิจัยจะต้องประเมินทั้ง ๕ บท ไม่ใช่ประเมินผลเพียงบทใดบท
หนึ่งเท่ำนั้น กำรประเมินต้องประเมินทุกประเด็นอย่ำงครอบคลุม
โดยให้น้ ำหนักควำมส ำคัญใกล้เคียงกันนั้น เห็นว่ำ บทที่ ๒ เป็น
ส่วนหนึ่งของปริญญำนิพนธ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องท ำกำรศึกษำวิจัย
จำกเอกสำรอ้ำงอิง ซึ่งเป็นต ำรำและบทควำมจำกต่ำงประเทศด้วย
ตนเองเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ำผู้ฟ้องคดีมีควำมรู้ในส่วนที่เป็น
แนวควำมคิดและทฤษฎีในเรื่องที่จัดท ำปริญญำนิพนธ์จริง 
ข้อควำมในบทที่ ๒ จึงถือเป็นสำระส ำคัญ เมื่อปรำกฏว่ำผู้ฟ้องคดี
ได้คัดลอกข้อควำมจำกปริญญำนิพนธ์ ของผู้อื่นโดยมีส่วน            
ทีเ่หมือนกันทุกตัวอักษรประมำณ ๑๕ หน้ำ จะไม่ตรงกันบำงส่วน



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ก็เฉพำะกำรอ้ำงอิง พ.ศ. และปีที่พิมพ์เท่ำนั้น แม้จะคัดลอก
ข้อควำมเพียงส่วนหนึ่งก็ตำม แต่ก็ท ำให้ปริญญำนิพนธ์ของผู้ฟ้อง
คดีไม่ได้มำตรฐำน และยังถืออีกว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ขำดจริยธรรม 
และคุณธรรม อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น 

ทีศ่ำลปกครองชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้องนั้น ชอบแล้ว 
ศำลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพำกษำยืน



มำตรำ ๔๙  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดถูกกล่ำวหำ    
โดยมีหลักฐำนตำมสมควรว่ำได้กระท ำผิดวินัย หรือควำมปรำกฏ              
ต่อผู้บังคับบัญชำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดกระท ำผิด
วินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลัน และต้อง
สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้ำ เว้นแต่เป็นกรณีกำรกระท ำผิดวินัยที่มิใช่
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนด จะไม่ต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้

ก่อนตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ผู้บังคับบัญชำจะมอบหมำยให้บุคคล
ใดสืบสวนเบื้องต้นว่ำกำรกล่ำวหำนั้นมีหลักฐำนตำมสมควรหรือไม่ก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำ และ           
ผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด          
ในข้อบังคับที่ออกตำมมำตรำ ๑๗

ในกรณีอธิกำรบดีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ค ำว่ำผู้บังคับบัญชำ
ตำมมำตรำนี้ ให้หมำยถึงผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

ผู้บังคับบัญชำของอธิกำรบดีเกี่ยวกับวินัย (พรบ. กพอ. ม.๔๙)



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔
อ ำนำจในกำรเพิกถอนปริญญำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๒/๐๗๖๙๐ 
ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๓ ถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
สรุปควำมว่ำ ตำมที่พระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ มำตรำ ๖๑ ได้ก ำหนดให้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจ
ให้ปริญญำ ในสำขำวิชำที่มีกำรสอนในมหำวิทยำลัยและมำตรำ 
๒๑ (๕) ก ำหนดให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
อนุมัติกำรให้ปริญญำ อนุปริญญำ หรือประกำศปิยบัตรของ
มหำวิทยำลัย ซึ่ งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ออกระเบียบ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยระบบกำรศึกษำส ำหรับขั้น
ปริญญำบัณฑิต  พ .ศ .  ๒๕๔๐ และข้อบั งคับจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔ (ต่อ)

ที่ออกแทนระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำใช้กับกำรศึกษำระดับปริญญำ
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษำชองมหำวิทยำลัย นั้น

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ใคร่ขอหำรือข้อกฎหมำยมำยัง
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดังนี้ 

๑. ในกรณีที่มหำวิทยำลัยได้อนุมัติปริญญำให้กับบุคคลที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมข้อบังคับและระเบียบของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ดังกล่ำวได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หำกต่อมำภำยหลังปรำกฏข้อเท็จจริงใดที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำว 
ขำดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมำะสมที่จะ
ส ำเร็จกำรศึกษำได้นั้น มหำวิทยำลัยโดยสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็น
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้ปริญญำตำมมำตรำ ๒๑ (๕) จะมอี ำนำจ



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔ (ต่อ)

เพิกถอนปริญญำบัตรที่เคยอนุมัติให้แก่บุคคลดังกล่ำวได้หรือไม่ 
และจะด ำเนินกำรกับกรณีดังกล่ำวอย่ำงไร

๒. เนื่องจำกพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ ระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยระบบกำรศึกษำ
ขั้นปริญญำบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับจุฬำลงกรณ์ 
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มิได้บัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับกรณีกำรเพิกถอนกำรให้ปริญญำไว้
ดังนั้น มหำวิทยำลัยจะสำมำรถเพิ่มเติมบทบัญญัติกรณีดังกล่ำวใน
กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหำวิทยำลัยได้หรือไม่ และหำกมี
กำรเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่ำวในภำยหลัง จะกระทบต่ออ ำนำจ
ของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ หรือไม่



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔ (ต่อ)

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๘) ได้พิจำรณำข้อหำรือของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยประกอบกับได้รับฟังค ำชี้แจงข้อเท็จจริง
จำกผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ) และผู้แทนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยแล้ว มีควำมเห็น
ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ในกรณีที่มหำวิทยำลัยได้อนุมัติกำรให้ปริญญำ
แก่บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระเบียบและข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย และบุคคลดังกล่ำวได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หำกต่อมำภำยหลังปรำกฏข้อเท็จจริงใด 
ที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวขำดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ เหมำะสมที่จะส ำเร็จกำรศึกษำได้นั้น มหำวิทยำลัย       
โดยสภำมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้ปริญญำตำม



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔ (ต่อ)

มำตรำ ๒๑ (๕) จะมีอ ำนำจเพิกถอนปริญญำที่เคยอนุมัติให้แก่
บุคคลดังกล่ำวได้หรือไม่ และจะด ำเนินกำรกับกรณีดังกล่ำว
อย่ำงไร เห็นว่ำ โดยที่มำตรำ ๒๑ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของ
สภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติกำรให้ปริญญำแก่บุคคล กำรอนุมัติ
กำรให้ปริญญำดังกล่ำวสภำมหำวิทยำลัยจะต้องพิจำรณำให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
บุ ค คล ใดมี คุณสมบั ติ ค รบถ้ ว น ที่ จ ะ ส ำ เ ร็ จ ก ำ รศึ กษำ ไ ด้ 
สภำมหำวิทยำลัยย่อมมีมติอนุมัติกำรให้ปริญญำแก่บุคคลนั้น 
ประกอบกับมติสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรอนุมัติกำรให้ปริญญำ           
มีลักษณะเป็นค ำสั่งทำงปกครอง ตำมบทนิยำมมำตรำ ๕๒ แห่ง



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔ (ต่อ)

พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น 
หำกต่อมำปรำกฏว่ำบุคคลที่สภำมหำวิทยำลัยได้มีมติอนุมัติกำรให้
ปริญญำไปแล้วนั้นขำดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน        
ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ ซึ่งมีผลให้มติสภำมหำวิทยำลัย
เกี่ยวกับกำรอนุมัติกำรให้ปริญญำแก่บุคคลดังกล่ำวเป็นไปโดยไม่
ชอบ สภำมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้ปริญญำ 
ย่อมมีอ ำนำจที่จะเพิกถอนมติสภำมหำวิทยำลัยที่ได้อนุมัติกำรให้
ปริญญำนั้น ได้ ตำมมำตรำ ๒๑ (๕)  แห่ งพระรำชบัญญัติ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยฯ ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๔ (ต่อ)

ประ เด็นที่ สอง  เนื่ อ งจำกพระรำชบัญญัติ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบจุฬำลงกรณีมหำวิทยำลัย       
ว่ำด้วยระบบกำรศึกษำขั้นปริญญำบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับกรณีกำร
เพิกถอนกำรให้ปริญญำไว้ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจะสำมำรถเพิ่มเติม
บทบัญญัติกรณีดังกล่ำวในกฎ ข้อบังคับหรือระเบียบของ
มหำวิทยำลัยได้หรือไม่ และหำกมีกำรเพิ่มเติม บทบัญญัติดังกล่ำว
ในภำยหลังจะกระทบต่ออ ำนำจของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อ ๑ หรือไม่ เห็นว่ำ เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่ำ 
สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจในกำรเพิกถอนมติสภำมหำวิทยำลัย     
ทีไ่ด้อนุมัติกำรให้ปริญญำได้แล้ว จึงไม่จ ำต้องวินิจฉัยประเด็นนี้อีก



มำตรำ ๗๐  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ ให้น ำกฎหมำย กฎ  
ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับ ซึ่งออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น วั นที่ พ ร ะ ร ำชบัญญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ  
มำใช้บั งคับ โดยอนุ โลม เท่ ำที่ ไม่ ขั ดหรื อแย้ ง          
กับพระรำชบัญญัตินี้

บทเฉพำะกำล (ม.๗๐)



กำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินั ย โดยน ำกฎหมำยอื่ น                       
มำใช้บังคับโดยอนุโลม

ค ำว่ำ “น ากฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม” หมำยควำมว่ำ กำรน ำ
หลักกำรและรำยละเอียดของกฎหมำยอื่นมำใช้บังคับ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร                 
ตำมกฎหมำยก ำหนดให้มีกำรอนุ โลมกฎหมำยอื่นมำใช้บังคับนั้นบรรลุผล
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์และหลักกำรของกฎหมำยที่ก ำหนดให้มีกำร
อนุโลมนั้น ตัวอย่ำงเช่น กำรตั้งกรรมกำรสอบสวนจำกหน่วยงำนอื่น ในส่วนของ
รำยละเอียดเกี่ยวกับจ ำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสอบสวนฯ ถือว่ำเป็น
สำระส ำคัญต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่อนุโลมนั้น ดังนั้นหำกตั้งกรรมกำรสอบสวน      
ผิดตั้งแต่แรกแม้จะเปลี่ยนให้ถูกต้องในภำยหลังก็เป็นค ำสั่งที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
เช่น กำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรจำกข้ำรำชกำรทหำร แต่กฎหมำยที่ อนุโลม          
ใช้บังคับก ำหนดให้ตั้งจำกข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นต้น (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๘/๒๕๔๗ ประชุมใหญ่)

ควำมหมำยของค ำว่ำ “อนุโลม”



กำรที่กฎหมำยหรือระเบียบขององค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญ ได้ก ำหนดให้ สำมำรถน ำกฎหมำยหรือระเบียบ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน หรือ
ลูกจ้ำงมำใช้บังคับโดยอนุโลม มีผลเป็นกำรน ำหลักเกณฑ์
ดังกล่ำวมำใช้บังคับโดยปรับให้เข้ำกับสภำพข้อเท็จจริงของ
หน่วยงำนที่จะน ำมำใช้เท่ำนั้น ไม่ได้หมำยควำมว่ำ จ ำเป็นต้อง
แต่งตั้งกรรมกำรสอบวินัยจำกข้ำรำชกำรพลเรือน อย่ำงไร       
ก็ตำมกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรสอบสวนจะต้องแต่งตั้งจำก
ผู้ที่มีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหรือเทียบเท่ำได้ไม่ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๙/๒๕๕๙)

ควำมหมำยของค ำว่ำ “อนุโลม” (ต่อ)





อ ำนำจในกำรควบคุมบังคับบัญชำ บำงครั้ง
เรียก “อ ำนำจบังคับบัญชำ” หมำยถึง อ ำนำจที่
หัวหน้ำหน่วยงำนทำงปกครองใช้ปกครองผู้อยู่         
ใต้บังคับบัญชำ โดยมีอ ำนำจทั้งในแง่ควำมเหมำะสม
ของกำรด ำเนินงำน และกำรควบคุมให้กำรท ำงำน
เป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนั้นอ ำนำจในกำร
ควบคุมบังคับบัญชำจึงเป็นอ ำนำจภำยในองค์กร     
นิติบุคคลเดียวกันที่ผู้มีอ ำนำจสูงสุดในองค์กรนั้น    
ใชใ้นกำรปกครองผู้เป็นเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรดังกล่ำว 

(๒). อ ำนำจในกำรควบคุมบังคับบัญชำ



ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ....."ห้ำมเข้ำห้องท ำงำน"
ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ ค ำสั่งของนำยกองค์กำรบริหำร         

ส่วนต ำบลมีลักษณะเป็นกำรสั่งกำรเกี่ยวกับกำรให้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
รำชกำรทั่วไป เพื่อป้องกันเจ้ำหน้ำที่มิให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ อันถือเป็นมำตรกำรภำยในของฝ่ำยปกครองในกำรสั่งให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่รำชกำร อันเป็นเรื่องของกำรบังคับบัญชำ
เพื่อบริหำรงำนภำยในองค์กรมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร เจ้ำหน้ำที่
ที่ถูกห้ำมยังคงปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีต ำแหน่ง 
เงินเดือน และสิทธิประโยชน์สวัสดิกำรอื่น ๆ ตำมกฎหมำยเช่นเดิม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑



ค ำสั่งจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อสถำนภำพสิทธิหน้ำที่ตำมกฎหมำย          
ไม่ใช่ค ำสั่งทำงปกครองตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 และเมื่อเป็นค ำสั่ งในเรื่องกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในฐำนะ
ผู้ใช้อ ำนำจบังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำที่มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม 
จึงไม่อำจถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ที่ถูกห้ำมเป็นผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยหรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ 
อันเนื่องจำกค ำสั่งดังกล่ำว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครอง           
ตำมมำตรำ 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑(ต่อ)



ด้วยเหตุนี้ กำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำที่มีลักษณะเป็นกำร        
สั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนในหน้ำที่รำชกำรทั่วไปเพื่อ
บริหำรงำนภำยในองค์กรมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร ถือเป็น
มำตรกำรภำยในของฝ่ำยปกครองในกำรสั่งให้เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่รำชกำรเป็นเรื่องของกำรบังคับบัญชำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับค ำสั่ง   
มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมและไม่ถือว่ำเป็นผู้ ได้รับควำมเดือดร้อน          
หรือเสียหำย หรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ 
อันจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง     
ใหเ้พิกถอนมำตรกำรภำยในฝ่ำยปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑(ต่อ)





อ ำนำจในกำรควบคุมก ำกับ บำงครั้งเรียกว่ำ 
“อ ำนำจควบคุมก ำกับดูแล” หมำยถึง อ ำนำจที่องค์กร   
ที่มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลองค์กรอื่นใช้กำรก ำกับให้
องค์กรนั้น ๆ ท ำงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย ดังนั้น 
อ ำนำจในกำรควบคุมก ำกับ จึงเป็นอ ำนำจระหว่ำง
หน่วยกำรปกครองที่เป็นนิติบุคคลสองหน่วยขึ้นไปที่มี
กฎหมำยก ำหนดควำมสัมพันธ์ไว้

(๓). อ ำนำจในกำรควบคุมก ำกบั





(๔) อ ำนำจดุลพินิจ

ดุ ล พิ นิ จ ห ม ำ ย ถึ ง  ก ำ ร ที่ ก ฎ ห ม ำ ย          
ให้อ ำนำจฝ่ำยปกครองตัดสินใจที่ จะ เลือก        
กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
หรือกระท ำกำรไปในทำงใดทำงหนึ่ง ที่เห็นว่ำ
เหมำะสม ในกรณีที่กฎหมำยให้ทำงเลือกหลำยทำง 
ซึ่งหำกเลือกกระท ำกำรไปในทำงใดโดยมีเหตุผล          
อั น ส ม ค ว ร แ ล้ ว ก็ ล้ ว น เ ป็ น ก ำ ร ก ร ะ ท ำ ที่           
ชอบด้วยกฎหมำย



ดุลพินิจและหลักเกณฑ์ในกำรใช้ดุลพินิจ

กำรใช้ดุลพินิจ คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจเป็นเฉพำะกรณี ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
จริงจะมีมำตรกำรวำงไว้ล่วงหน้ำไม่ได้  เช่น ภำยในหน่วยงำนจะก ำหนดว่ำเอกสำร
ที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำรห้ำมเปิดเผยจะท ำไม่ได้ เพรำะเท่ำกับไม่เปิดโอกำส            
ให้ผู้รับผิดชอบในเอกสำรใช้ดุลพินิจที่จะเปิดเผยหรือไม่
อ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจ ไม่ใช่สิทธิเสรีภำพที่เจ้ำหน้ำที่จะตัดสินใจว่ำจะใช้ดุลพินิจ
หรือไม่ แต่อ ำนำจดุลพินิจ เป็นหน้ำที่ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องตัดสินใจอย่ำงอิสระ
ภำยหลังจำกที่ได้รับทรำบข้อเท็จจริงของเรื่องแล้ว
ต้องใช้ดุลพินิจอย่ำงเสมอภำค หมำยควำมว่ำในกรณีที่มีข้อเท็จริงอย่ำงเดียวกัน
ต้องใช้ดุลพินิจไปในทำงเดียวกัน
กำรใช้ดุลพินิจไม่ใช่เป็นเรื่องใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ แต่ต้องใช้อย่ำงมีเหตุผล 
ภำยในกรอบของกฎหมำยซึ่งมำตรำ ๑๕ ได้ก ำหนดให้ค ำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่              
ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ ประโยชน์สำธำรณะ และประโยชน์ของเอกชน   
ที่เก่ียวข้อง ประกอบกัน



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

ได้ก ำหนดอ ำนำจดุลพินิจเพิ่มเติมดังนี้
“อ ำนำจดุลพินิจไม่ใช่อ ำนำจสมบูรณ์ซึ่งปรำศจำก

เงื่ อนไขที่ องค์กรฝ่ ำยปกครองจะใช้ ได้ตำมอ ำ เภอใจ                
แต่จะต้อง เป็นกำรเลือกที่จะออกค ำสั่ งหรือมำตรกำร           
ที่กฎหมำยเปิดช่องให้กระท ำ โดยพิจำรณำว่ำตนสมควร          
จะออกค ำสั่งหรือใช้มำตรกำรใดจึงจะสำมำรถด ำเนินกำร        
ให้ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรบังคับใช้กฎหมำย           
เพื่อประโยชน์ของมหำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้ดีที่สุด”

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๑



ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร สิทธิที่ไมแ่ตกต่ำงกัน
ข้ำรำชกำรไม่ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภำคหรือ

ส่วนกลำงย่อมต้องมีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบที่ทำง
รำชกำรก ำหนด และเมื่อข้ำรำชกำรทุกคนมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติใน
แนวทำงอย่ำงเดียวกันแล้ว ข้ำรำชกำรทุกคนก็ควรที่จะมีสิทธิได้รับ
สวัสดิกำรของรัฐอย่ำงเท่ำเทียมกัน.... ข้ำรำชกำรมีอ ำนำจในกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะไม่ว่ำรำชกำรส่วนใดก็ย่อมได้รับสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำน
เท่ำเทียมกัน แม้ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ำยและเปลี่ยนประเภทข้ำรำชกำร      
ไปจำกข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นข้ำรำชกำรส่วนกลำงก็ไม่สมควรจะ
กระทบกระเทือนสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำนจำกรัฐแต่อย่ำงใด

ค ำสั่งไม่ให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.260/2554



หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่ต้องผูกพันต่อกำร
ใช้ดุลพินิจที่ผ่ำนมำของตนในกำรพิจำรณำหรือกำรกระท ำใดๆก็ตำม           
ที่มีข้อเท็จจริงอย่ำงเดียวกัน หำกหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐปฏิเสธกำรใช้ดุลพินิจดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่ำเป็นกำร
เลือกปฏิบัติและเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เป็นค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย และเป็นกำรกระท ำละเมิดตำมมำตรำ ๙ วรรค ๑ (๓) แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ

ส่วนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยนั้น ควำมเสียหำยดังกล่ำวต้องเป็นผล
โดยตรงจำกค ำสั่งทำงปกครองนั้น และค่ำเสียหำยจะต้องมีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับควำมเสียหำยที่ได้เกิดขึ้นแล้วอย่ำงแท้จริง เช่น ค่ำธรรมเนียมซื้อ
แคชเชียร์เช็คเพื่อใช้เป็นหลักประกันซอง และค่ำธรรมเนียมของธนำคำรในกำร
ออกหนังสือค้ ำประกันสัญญำ ส ำหรับค่ำเสียหำยจำกกำรขำดประโยชน์จำก

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗



ก ำไรที่ควรจะได้รับนั้นเป็นเพียงควำมคำดหมำยในอนำคต 
ประกอบกับเมื่อกำรท ำสัญญำมิได้เกิดขึ้นอันท ำให้คู่สัญญำไม่ต้อง
ปฏิบัติตำมสัญญำในส่วนของตนเป็นกำรตอบแทน กำรจะอ้ำงเอำ
ก ำไรอันเป็นประโยชน์ตอบแทนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่วนควำม
เสียหำยที่ เกิดขึ้นก่อนมีกำรท ำสัญญำเนื่องจำกได้ตระเตรียม
ด ำเนินกำรบำงสิ่งบำงอย่ำงลงไป ฝ่ำยที่กล่ำวอ้ำงมีหน้ำที่น ำสืบและ
แสดงพยำนหลักฐำนให้เห็นว่ำได้รับควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดขึ้น
จริง และส ำหรับควำมรับผิดก่อนสัญญำในกรณีที่สัญญำไม่เกิดขึ้น
เพรำะเหตุที่หน่วยงำนทำงปกครองต้องรับผิดนี้ จะต้องมีกำร
ก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนกรณีดังกล่ำวไว้ในสัญญำด้วย หำไม่แล้ว 
ศำลย่อมไม่อำจก ำหนดค่ำเสียหำยในส่วนดังกล่ำวได้

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗ (ต่อ)



ศำลปกครองกลำงได้พิจำรณำแล้ว มีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยว่ำ 
กำรออกข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี พ .ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕(๔) ก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม คือ “เคยเป็นบุคคลล้มละลำย” โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ ชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่แห่ง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ศำลปกครองกลำงเห็นว่ำ มำตรำ ๓๐ วรรค ๑ ของ ร.ธ.น. แห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิด
ข้อพิพำทได้วำง “หลักควำมเสมอภำค” ไว้ โดยมำตรำ ๓๐ ของ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (เคยล้มละลำย)



ร.ธ.น. แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติ
รับรอง “หลักแห่งควำมเสมอภำค” ไว้ ซึ่งมีสำระส ำคัญอย่ำง
เดียวกัน และมำตรำ ๔ แห่ง ร.ธ.น. แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับ
ชั่วครำว) พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับขณะที่ศำลพิพำกษำ
คดีบัญญัติไว้ด้วยว่ำ “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่
ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้” ดังนั้น “หลักแห่งควำมเสมอภำค” 
จึงถือได้ว่ำได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองของประเทศ
ไทยจนถึงปัจจุบัน หลักแห่งควำมเสมอภำคนี้องค์กรต่ำง ๆ ของรัฐ 
รวมทั้งฝ่ำยปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสำระส ำคัญ
อย่ำงเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่ำงกันในสำระส ำคัญ        
ที่แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะเฉพำะของแต่ละคน กำรปฏิบัติ    
ต่อบุคคลที่ เหมือนกันในสำระส ำคัญแตกต่ำงกันย่อมขัดต่อ         
หลักควำมเสมอภำค จึงเห็นได้ว่ำ หลักควำมเสมอภำคไม่ได้บังคับ 
ให้องค์กรต่ำง ๆ ของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่ำงเดียวกัน 
ตรงกันข้ำมกลับบังคับให้ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่ำงกันในสำระ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



ส ำคัญแตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะของแต่ละบุคคล  เฉพำะแต่
บุคคลที่เหมือนกันในสำระส ำคัญเท่ำนั้นที่องค์กรต่ำง ๆ ของรัฐ    
ต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำนั้นอย่ำงเดียวกัน โดยมำตรำ ๓๐ วรรค ๓ 
ได้บัญญัติวำงข้อจ ำกัดกำรกระท ำดังกล่ำวขององค์กรต่ำง ๆ ของรัฐ
ไว้ด้วยว่ำ กำรน ำเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ 
ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล 
ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม 
หรือควำมคิด เห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญมำอ้ำงเพื่อ เลือกปฏิบัติต่อบุคคลให้แตกต่ำงกัน 
หำกเป็นไปโดยไม่เป็นธรรม ก็ย่อมถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



บุคคลโดยไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน หำกกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงดังกล่ำว โดยไม่มีเหตุผลที่หนักแน่น
ควรค่ำแก่กำรรับฟัง ย่อมถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล ซึ่งต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ วรรค ๓ ดังกล่ำว ดังนั้น      
กำรที่สภำมหำวิทยำลัยจะใช้อ ำนำจดุลพินิจตำมมำตรำ ๒๙
แห่ง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วินิจฉัยว่ำ ผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก “เคยเป็นบุคคลล้มละลำย” ตำมข้อ ๕
(๔) ของข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่ำแก่กำรรับฟังว่ำคุณสมบัติ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่เหมำะสมอย่ำงไรอันท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ในต ำแหน่งอธิกำรบดีได้

เมื่อพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมข้อ ๕ (๔) ของข้อบังคับ
ดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ กำรก ำหนดคุณสมบัติว่ำต้อง “ไม่เคยเป็น
บุคคลล้มละลำย” เป็นกำรก ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับสถำนะของ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับฐำนะทำงเศรษฐกิจโดยไม่ปรำกฏเหตุผลว่ำ
กำรก ำหนดคุณสมบัติเช่นว่ำนั้นไม่เหมำะสมหรือมีลักษณะเป็น
ปฏิปั กษ์ต่ อกำรปฏิบั ติ งำนในหน้ ำที่ ในต ำแหน่ งอธิ กำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอย่ำงไร แม้จะรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่ำผู้ฟ้องคดี
เคยเป็นบุคคลล้มละลำยซึ่งเป็นกำรก ำหนดสถำนะของบุคคลทำง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



กฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้มละลำย แต่ต่อมำได้มีประกำศ
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำย 
ประกำศ ณ วันที่   ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๔ (ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๓ ง หน้ำ ๖๓ วันที่ ๒๓ สิงหำคม 
๒๕๕๔) ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจำกกำรล้มละลำยตำมที่กฎหมำยก ำหนด
แล้ว เมื่อไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเหตุผลในกำรก ำหนดคุณสมบัติ         
ผู้เข้ำรับกำรสรรหำเป็นอธิกำรบดีของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดว่ำ     
ต้อง “ไม่ เคยเป็นบุคคลล้มละลำย” นั้น เป็นควำมประพฤติ           
ที่ไม่เหมำะสมหรือมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่       
ในต ำแหน่งอธิกำรบดีของมหำวิทยำลัยอย่ำงไร เมื่อรับฟังข้อเท็จจริง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



ได้ว่ำผู้ฟ้องคดีมีสถำนะทำงเศรษฐกิจในขณะเกิดข้อพิพำทเป็นบุคคล
ที่มิได้เป็นบุคคลล้มละลำย จึงต้องรับฟังว่ำสถำนะของผู้ฟ้องคดีมิได้
มีสำระส ำคัญแตกต่ำงกับสถำนะของบุคคลที่ไม่เคยเป็นบุคคล
ล้มละลำย กำรน ำเหตุสถำนะของบุคคลของผู้ฟ้องคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ฐำนะทำงเศรษฐกิจดังกล่ำวแล้วมำเป็นเหตุอ้ำงเพื่อเลือกปฏิบัติต่อ    
ผู้ฟ้องคดีเพื่อปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีให้แตกต่ำงกับบุคคลที่มิได้เป็น
บุคคลล้มละลำยจึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถำนะบุคคล
และฐำนะทำงเศรษฐกิจที่มีสำระส ำคัญอย่ำงเดียวกันให้แตกต่ำงกัน 
อันเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่ง
ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลควรค่ำแก่กำรรับฟัง ซึ่งเป็น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



กำรต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ ของ ร.ธ.น. แห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดข้อพิพำท ดังนั้น      
จึงรับฟังได้ว่ำ กำรใช้อ ำนำจดุลพินิจของสภำมหำวิทยำลัย         
กรณีผู้ฟ้องคดีเคยเป็นบุคคลล้มละลำยและมีมติว่ำผู้ฟ้องคดีเป็น       
ผู้ ขำดคุณสมบัติ ในกำรรับกำรคัด เลือกเป็นอธิกำรบดี ของ
มหำวิทยำลัย ตำมข้อ ๕(๔) ของข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดี  พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกำรใช้อ ำนำจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



มหำวิทยำลัยอ้ำงว่ำข้อ ๕(๔) ของข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ขัดแย้งกับมำตรำ ๒๘ และ
มำตรำ ๒๙ แห่ง พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น 
เห็นว่ำแม้มำตรำ ๒๙ แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่ำว ก ำหนดคุณสมบัติ       
และลั กษณะต้ องห้ ำม ไว้ ก็ ต ำม  แต่ กำรออกข้ อบั งคั บสภำ
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของ     
ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมำยล ำดับรอง    
ที่อำศัยมำตรำ ๒๙ แห่ง พ.ร.บ. เดียวกัน ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
“หลักแห่งควำมเสมอภำค” ตำมที่ได้กำรรับรองและคุ้มครองไว้ใน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



มำตรำ ๓๐ ของ ร.ธ.น. แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช พ.ศ. 
๒๕๕๐ และมำตรำ ๔  แห่ง ร.ธ.น. แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับ
ชั่วครำว) พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับขณะที่ศำลพิพำกษำ
คดี เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่ำผู้ฟ้องคดีได้รับกำรปลดจำกกำรล้มละลำย
แล้ว กำรก ำหนดข้อห้ำมบุคคลที่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยให้แตกต่ำง
กับบุคคลที่ไม่เคยล้มละลำยเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันใน
สำระส ำคัญให้แตกต่ำงกันย่อมขัดต่อ “หลักควำมเสมอภำค” 
ตำมมำตรำ ๓๐ ของ ร.ธ.น. แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ออ้ำงของสภำมหำวิทยำลัยที่อ้ำงว่ำข้อ ๕ (๔)  
ของข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของผู้ ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ขัดแย้งกับมำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ แห่ง พ.ร.บ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไม่อำจรับฟังได้ 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



พิพำกษำเพิกถอนมติของสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เฉพำะส่วนที่มีผลให้
ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งอธิกำรบดี โดยให้กำรเพิกถอนมีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่วนค ำขออื่นนอกจำกนี้ให้
ยก โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทำงหรือวิธีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมค ำพิพำกษำตำมมำตรำ ๖๙ วรรค ๑ (๘) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศ ำลปกครองและวิ ธี พิ จ ำ รณำคดี ปกครอง  พ .ศ .  ๒๕๔๒ 
ว่ำมหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัยชอบที่จะด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อไป

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๖๐ (ต่อ)



กำรมอบอ ำนำจในลักษณะที่เป็นกำรให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
เป็นกำรท ำนิติกรรมที่ เป็นกำรจ ำหน่ำยสิทธิของผู้มอบอ ำนำจ 
เจ้ำหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนที่ดินจึงต้องตรวจสอบหนังสือมอบอ ำนำจ
โดยเคร่งครัด เมื่อปรำกฏว่ำชื่อสกุลของผู้ฟ้องคดีในหนังสือมอบ
อ ำนำจสะกดไม่ถูกต้อง ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวของผู้ฟ้องคดี
หมดอำยุ และส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรประกอบกำรจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของผู้ฟ้องคดีไม่มีกำรลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง 
กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจึงมีข้อพิรุธน่ำสงสัยซึ่งเป็นหน้ำที่ของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ะต้องตรวจสอบเอกสำรดังกล่ำวให้ตรงกับ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๘



หลักฐำนเดิมตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกรมที่ดิน ว่ำด้วย
กำรมอบอ ำนำจให้ท ำกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจกำร
อื่นเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนด ำเนินกำรจด
ทะเบียนให้ กำรใช้ควำมระมัดระวังในกำรตรวจสอบหนังสือมอบ
อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ในกรณีเช่นนี้ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น กำรที่เจ้ำ
พนักงำนที่ดินมีค ำสั่งให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนด
ที่ดินพิพำทจำกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นชื่อผู้ร้องสอด เพรำะเชื่อว่ำมีกำร
มอบอ ำนำจโดยถูกต้องแล้วโดยไม่ได้ตรวจสอบกำรมอบอ ำนำจ       
ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบดังกล่ำว ก่อนกำร      
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๘ (ต่อ)
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ก.  หลักแห่งควำมเหมำะสม หรือ หลักควำมสัมฤทธิ์ผล 
(Principle of Appropriateness)

ข.  หลักแห่งควำมจ ำเป็น 
(Principle of Necessity)

ค.  หลักแห่งควำมได้สัดส่วนในควำมหมำยอย่ำงแคบ
(Principle of Proportionality – stricto sensue)

๑) แนวทำงในกำรควบคุมกำรใช้ดุลพินิจ
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บำงครั้งเรียกว่ำ “หลักควำมสัมฤทธิ์ผล” เป็นหลักที่บังคับว่ำในบรรดำมำตรกำร            
ที่กฎหมำยให้อ ำนำจฝ่ำยปกครองออกมำใช้บังคับกับรำษฎรได้นั้น ฝ่ำยปกครองจ ำต้องใช้วิจำรณญำณ
เลือกเอำมำตรกำรที่สำมำรถท ำให้เจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับนั้นส ำเร็จลุล่วงไปได้เท่ำนั้น มำตรกำร
ใดที่ไม่สำมำรถท ำให้เจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับที่ให้อ ำนำจปรำกฏเป็นจริงขึ้นมำได้เลย ย่อมเป็น
มำตรกำรที่ขัดต่อหลักกำรดังกล่ำวจึงไม่มีผลใช้บังคับได้ ดังนั้น วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ จึงกล่ำวว่ำ 
“หลักควำมเหมำะสม” จึงเป็นสิ่งเดียวกับ “สำมัญส ำนึก” ของคนธรรมดำทั่วไป มำตรกำรใดที่      
ฝ่ำยปกครองออกมำใช้บังคับแก่รำษฎร์แล้วไม่ก่อให้เกิดผลตำมที่ต้องกำรจะให้เกิดได้อย่ำงแน่แท้ หรือ
มำตรกำรที่ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ำมกับที่ต้องกำรจะให้เกิด ถือว่ำเป็นมำตรกำรที่ไร้ควำมหมำยอย่ำง
สิ้นเชิง ดังนั้น หำกฝ่ำยปกครองตัดสินใจออกมำตรกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เจตนำรมณ์หรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมำยฉบับที่ให้อ ำนำจส ำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงแน่แท้ จึงต้องสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ
ฝ่ำยปกครองมีควำมมุ่งหมำยภำยในใจที่จะใช้มำตรกำรนั้นเป็นเครื่องมือด ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงอื่น
นอกเหนือไปจำกผลที่กฎหมำยฉบับที่ให้อ ำนำจประสงค์จะให้เกิดขึ้น จึงเข้ำข่ำยเป็น“กำรใช้อ ำนำจ
โดยมิชอบ (Abuse of Power) เช่น ค ำพิพำกษำฏีกำที่ ๑๑๑๐/๒๕๑๒ , ค ำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๔๗, อ.๙๐/๒๕๔๗ เป็นต้น

ก. หลักแห่งควำมเหมำะสม
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ส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีค ำสั่งไม่เปิดเผยรำยงำน          
กำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ และรำยงำน           
กำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวข้องกันคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพรำะในกำรประชุม
ดังกล่ำวอำจจะมีค ำพูดพำดพิงถึงหน่วยงำนหรือบุคคลอื่น ซึ่งกำรเปิดเผย
จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
แต่ปรำกฏว่ำข้อเท็จจริงว่ำในกำรประชุมดังกล่ำวได้มีกำรถ่ำยทอดสด     
กำรประชุมฯทำงวิทยุกระจำยเสียง ดังนั้น ควำมมุ่งหมำยที่จะคุ้มครอง     
ควำมปลอดภัยจึงไม่อำจเป็นไปได้เพรำะเรื่องกำรประชุมได้มีกำรถ่ำยทอด
กระจำยเสียงไปอย่ำงกว้ำงขวำงแล้ว

ตัวอย่ำงที่ ๑ (หลักแห่งควำมเหมำะสม) 
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ตัวอย่ำงที่ ๓ (หลักแห่งควำมเหมำะสม)
กำรย้ำยข้ำรำชกำรระดับ ๖ ไปปฏิบัติงำนที่ท่ำเทียบเรือแม้จะเป็นไปตำม

เจตนำรมณ์หรือวัตถุประสงค์ตำมกฎหมำยที่จะท ำกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรท่ำเทียบ
เรือส ำเร็จลุล่วงไปได้ก็ตำม แต่กำรก ำกับดูแลดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีออกไป
ปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำก็ได้ เพรำะองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีหน้ำที่เพียงตรวจสอบ             
กำรด ำเนินกำรตำมสัญญำของเอกชนเป็นครั้งครำว และในปัจจุบันกำรติดต่อสื่อสำร
กระท ำได้สะดวก ซึ่งผู้ฟ้องคดีสำมำรถปฏิบัติงำนได้โดยไม่จ ำเป็นต้องไปนั่งปฏิบัติงำน
ประจ ำ ณ ท่ำเทียบเรือ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำน         
ที่ต้องปฏิบัติหลำยด้ำน กำรให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงำนประจ ำ ณ ท่ำเทียบเรือ ท ำให้              
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนอื่น ๆ ได้ อันจะท ำให้กำรบริหำรงำนบุคคลในส ำนักงำน            
ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย ค ำสั่งดังกล่ำวข้ำงต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย         
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐/๒๕๔๗)
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ตัวอย่ำงที่ ๔ (หลักแห่งควำมเหมำะสม)
กำรที่ติดตั้งตู้วงจรไฟฟ้ำของกรมทำงหลวงปิดบัง      

หน้ำร้ำนและทำงเข้ำบ้ำนของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๆ ที่ยังสำมำรถ
ย้ำยเปลี่ยนต ำแหน่งที่จะติดตั้งไปที่อื่นได้ จึงเป็นกำรจ ำกัด
สิทธิของผู้ฟ้องคดีเกินควำมจ ำเป็น กำรก ำหนดต ำแหน่ง        
ที่ติดตั้งตู้วงจรไฟฟ้ำของกรมทำงหลวงดังกล่ำวจึงยังมิได้
สัดส่วนกันระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะกับประโยชน์            
ส่วนบุคคล (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๒/๒๕๔๙)
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หมำยควำมว่ำ ในบรรดำมำตรกำรหลำย ๆ มำตรกำรซึ่งล้วนแต่มี   
ควำมเหมำะสมและเป็นมำตรกำรที่ล้วนท ำให้กำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถ       
บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งสิ้น (equality effective) มำตรกำรใดมีลักษณะ
เป็นมำตรกำรที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
มำตรกำรนั้นจึงถือว่ำเป็นมำตรกำรที่จ ำเป็นและรัฐจ ำต้องเลือกใช้มำตรกำรนั้น ๆ 
(มีมาตรการที่เหมาะสมหลายมาตรการที่ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ) 
ควำมคิดนี้ วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ กล่ำวว่ำมำจำกหลักกำรที่ว่ำ “ในระหว่างสิ่งที่
เลวร้ายสองสิ่งที่จ าเป็นต้องเลือก บุคคลควรจะเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยที่สุด”
ดังนั้น ฝ่ำยปกครองจึงมีอ ำนำจจ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของรำษฎรได้เพียงเท่ำที่
จ ำเป็นแก่กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเจตนำรมย์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมำย
เท่ำนั้น กำรจ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของรำษฎรเกินขอบเขตแห่งควำมจ ำเป็นแก่

ข. หลักแห่งควำมจ ำเป็น
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กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเจตนำรมย์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมำยเป็นสิ่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยสำมำรถเห็นได้ชัดจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๙ วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่ำ

“การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระท ากระเทือนสาระส าคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้”

ตัวอย่ำง เช่น ค ำสั่งย้ำยไปประจ ำที่ท่ำเทียบเรือรัษฎำ (ค ำพิพำกษำศำล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๔๗) กำรจ ำกัดกำรประกอบอำชีพประมง(แหนอวน)
ช่วงปลำวำงไข่ (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๔๗)
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กำรที่มีผู้ขอดูหนังสือประกอบหนังสือแสดงเจตจ ำนง (Secret Letter)
จ ำนวน ๗ ฉบับ (หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ Side Letter) จำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สำธำรณะคือควำมโปร่งใส ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของรัฐบำลได้และจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อรัฐบำล แต่กำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์สำธำรณะเช่นเดียวกัน
เพรำะอำจจะก่อให้เกิดกำรแสวงหำก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็น
อันตรำยอย่ำงรุนแรงต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อ
กำรแก้ไขปัญหำสถำนะกำรเงิน ควำมมั่นคงของสถำบันของเงินและควำม
มั่นคงและสถำบันกำรเงินทั้งระบบ คณะกรรมกำรวินิจฉัยฯ จึงได้เลือกมีค ำสั่ง
ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว

ตัวอย่ำงที่ ๑ (หลักแห่งความจ าเป็น)



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

กรมประมงออกประกำศห้ำมใช้เครื่องมือท ำกำรประมงบำงชนิดในฤดู
ปลำที่มีไข่ วำงไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนมีก ำหนด ๓ เดือนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และสัตว์น้ าวัยอ่อนถูกจับมาก
เกินควร และเพื่อให้สัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ถาวรตลอดไป แม้จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอำชีพประมง แต่ก็เป็นเพียง         
ชั่วระยะเวลำหนึ่งเท่ำนั้น เพรำะผู้ประกอบอำชีพประมงสำมำรถน ำเรือออกไป  
ท ำกำรประมงนอกพื้นที่หรือใช้เครื่องมือท ำกำรประมงอื่นที่ไม่ต้องห้ำม ประกำศ
ดังกล่ำวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณะมำกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ      
ควำมเสียหำยที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบอำชีพกำรประมงจ ำนวน ๒๓ คน         
จะได้รับ (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๔๗)

ตัวอย่ำงที่ ๒ (หลักแห่งความจ าเป็น)
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เมื่อจุดก่อสร้ำงสะพำนลอยบริเวณพิพำทเป็นสี่แยกซ่ึงไม่มี
สะพำนลอยคนเดินข้ำมถนน อีกทั้งเป็นเขตชุมชนและมีโรงเรียนอยู่
หลำยแห่ง กรณีจึงถือได้ว่ำกำรก่อสร้ำงสะพำนลอยที่พิพำทมีควำม
จ ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ประชำชนในบริ เวณดังกล่ ำว               
แม้บังทำงเข้ำออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีบ้ำงแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่ำงเพียง
พอที่จะท ำทำงเข้ำออกจำกที่ดินได้ ดังนั้น กำรก ำหนดจุดก่อสร้ำง
สะพำนลอยคนเดินข้ำมถนนที่พิพำทของหน่วยงำนทำงปกครอง        
จึงเป็นกำรกระท ำหรือใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมำย (ค ำพิพำกษำ
ศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๓/๒๕๔๙)

ตัวอย่ำงที่ ๓ (หลักแห่งความจ าเป็น)
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กำรให้ผู้ฟ้องคดีออกจำกต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนเพรำะมีพฤติกำรณ์ก้ำวร้ำว
ในลักษณะพูดดูหมิ่นผู้บังคับบัญชำในที่ประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แม้จะถือเป็น             
ผู้บกพร่องในด้ำนควำมประพฤติ แต่เนื่องจำกผู้ฟ้องคดีเป็นคนมีบุคลิกพูดจำ           
โผงผำง ไม่ส ำรวม เป็นคนพูดตรง ซึ่งพฤติกำรณ์ดังกล่ำวยังไม่ถึงขั้นร้ำยแรง             
ที่วิญญูชนไม่อำจรับได้หำกให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ใหญ้บ้ำนต่อไป ค ำสั่งให้ออกจำก
ต ำแหน่งดังกล่ำวมีผลกระทบต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำไม่น้อยกว่ำกำรลงโทษวินัย
ขั้นร้ำยแรงซึ่งมีโทษปลดออกหรือไล่ออก จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจเกินควำมจ ำเป็น      
ในกำรใช้มำตรกำรควบคุมควำมประพฤติของผู้ใหญ่บ้ำน ค ำสั่งดังกล่ำวจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๑)

ตัวอย่ำงที่ ๕ (หลักแห่งความจ าเป็น) 
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ค. หลักแห่งควำมได้สัดส่วนในควำมหมำยอย่ำงแคบ
บำงครั้งแรกว่ำ “หลักความสมเหตุผลหรือสมดุล” แม้ว่ามำตรกำรที่

ฝ่ำยปกครองออกมำใช้บังคับกับประชำชนแม้จะสอดคล้องกับ “หลักควำม
เหมำะสม” คือสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเจตนำรมณ์หรือควำมมุ่งหมำยของ
ก ำหมำยฉบับที่ ให้อ ำนำจ และ “หลักควำมจ ำ เป็น” คือมำตรกำร                 
ที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนน้อยที่สุดแล้ว ก็ตำม           
แต่ในกำรออกมำตรกำรดังกล่ำวย่อมจะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษแก่          
ทุกฝ่ำยที่เป็นผู้รบัผลจำกกำรออกมำตรกำรนั้น ๆ ดังนั้น “หลักควำมได้สัดส่วน 
ในควำมหมำยอย่ำงแคบ”จึงเป็นหลักกำรที่ท ำหน้ำที่ในกำรเรียกร้องให้เกิด
ดุลยภำพขึ้นระหว่ำงควำมเสียหำยอันเกิดขึ้นแก่เอกชนและหรือแก่สังคม
โดยรวมกับประโยชน์อันมหำชนจะพึงได้รับจำกมำตรกำรใดมำตรกำรหนึ่ง



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

ที่ฝ่ำยปกครองออกมำใช้บังคับ โดยมำตรกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร              
ให้บรรลุเจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับที่ให้อ ำนำจและกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชนน้อยที่สุดและขณะเดียวกันเป็นมำตรกำร
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหำชนหรือส่วนรวมมำกที่สุดด้วยเช่นกัน
จึงเป็นมำตรกำรที่สอดคล้องต่อหลักควำมได้สัดส่วนในควำมหมำย
อย่ำงแคบ เช่น ค ำพิพำกษำเปิดทำงกับค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำยเสำไฟฟ้า 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๑๑/๒๕๔๗) คดีเกี่ยวกับผังเมือง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๗/๒๕๔๕) และกำรก ำหนดพื้นที่           
สีเขียวส ำหรับประโยชน์สำธำรณะ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่           
๑๘/๒๕๔๕)
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ศำลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่ำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ที่ห้ำมสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัยและประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรที่มี
ขนำดหรือควำมสูงไม่เกินข้อก ำหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำ กทม.และกำรด ำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท
ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กำร
สำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำระบบเมืองในภำคต่ำงๆและเขตปริมณฑลตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ โดยมีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดินให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำร
ขยำยตัวของชุมชน ส่งเสริม และพัฒนำเศรษฐกิจ และโครงกำรบริกำรสำธำรณะ

ตัวอย่ำงที่ ๒ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)
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และพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัยและทำงพำณิชยกรรมให้สอดคล้องกโครงสร้ำง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ข้อก ำหนดในกฎกระทรวงที่ห้ำมสร้ำง
อำคำรที่อยู่อำศัยและประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรที่มีขนำดหรือ
ควำมสูงไม่เกินข้อก ำหนดในที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงแม้จะมีข้อขัดข้องในกำร
ใช้สิทธิของบุคคลอยู่บ้ำง (๓ รำย) แต่ก็มีสัดส่วนน้อยกว่ำประโยชน์ที่ กทม. 
และประชำชนส่วนรวมได้ รับ (ค าพิพากษาศาลปกครองสุ งสุดที่                
อ.๑๗/๒๕๕๗)



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

กำรออกประกำศห้ำมใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ท ำกำร
ประมงในพื้นที่บำงแห่งเพื่อประโยชน์ในกำรจัดระเบียบกำรประกอบอำชีพและ   
กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพรำะอวนรุนมีลักษณะที่ท ำให้
สำมำรถจับสัตว์น้ ำที่อำศัยอยู่หน้ำดินได้ซึ่งจะมีกลุ่มลูกสัตว์น้ ำเศรศฐกิจปนอยู่ด้วย
นั้น แม้มำตรกำรดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่อเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพของ      
ผู้ฟ้องคดี แต่เม่ือชั่งน้ ำหนักผลกระทบและควำมเสียหำยที่ได้รับกับผลประโยชน์
สำธำรณะที่ต้องสูญเสียแล้ว เห็นได้ว่ำควำมเสียหำยที่ผู้ฟ้องได้รับเบำบำงกว่ำ
ควำมเสียหำยของประโยชน์สำธำรณะ ประกำศฉบับดังกล่ำวจึงเป็นมำตรกำร         
ที่ จ ำ เป็ นแก่ กำรด ำ เนิ นกำร เพื่ อ ให้ บรรลุ เจตนำรมย์ ในกำรอนุ รั กษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้สำมำรถใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนตลอดไป ประกำศดังกล่ำว
จึงชอบด้วยกฎหมำย (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๔๙)

ตัวอย่ำงที่ ๕ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

แม้โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนเดินเท้ำ คสล. เลียบคลอง.....จะเป็น
โครงกำรที่ อบต. มีหน้ำที่ในกำรจัดให้มีตำมกฎหมำย .....แต่ต้อง
วินิจฉัยต่อไปให้ได้ว่ำ...กำรกระท ำนั้น...เป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย... หำกประโยชน์ที่ประชำชนทั่วไปจะได้รับ..เมื่อเทียบกับ
....ควำมเสียหำยที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ...(แม้เป็นเอกชนคนเดียว).....นั้น
ไม่ได้สัดส่วนกัน เช่น ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบมำกกว่ำ.....เช่นนี้ถือว่ำ
เป็นกำรสร้ำงภำระให้เกิดกับประชำชนเกินสมควร.....เป็นเหตุให้
กระทบสิทธิต่อผู้ฟ้องคดี...และได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย.... 
กรณีจึงเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อผู้ฟ้องคด.ี.. (ค ำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ ๓๙๔/๒๕๕๐)

ตัวอย่ำงที่ ๖ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

เมื่อในคดีนี้...ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ...กำรสร้ำงทำง
หรือถนนของผู้ถูกฟ้องคดี....จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนโดยส่วนรวมและเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย..แต่เมื่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ดังกล่ำว...ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ผู้ฟ้องคดี........
อย่ำงไม่เป็นธรรม.....จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมำะสม
(ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๕)

ตัวอย่ำงที่ ๗ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)



กำรสร้ำงสะพำนลอยปิดทำงเข้ำออกที่ดินของเอกชน
กำรสร้ ำงสะพำนลอยปิดทำง เข้ ำออกที่ ดิ น เอกชน             

ซึ่งเป็นกรณีที่ปิดเกือบทั้ งหมดเจ้ำของที่ดินขอให้แก้ไข           
แ ต่ ก ร ม ท ำ ง ห ล ว ง ไ ด้ ก่ อ ส ร้ ำ ง เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
และกรมทำงหลวงอ้ำงว่ำได้ประกำศแจ้งให้ทรำบแล้ว          
แต่ไม่มีผู้ใดคัดค้ำน รวมทั้งสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนและทำงเป็นอย่ำงยิ่ง 
ศำลวินิจฉัยว่ำ แม้กรมทำงหลวงจะมีอ ำนำจ แต่ก็ต้องใช้
อ ำนำจให้เป็นไปตำมหลักควำมได้สัดส่วนมิใช่ตำมอ ำเภอใจ 
รวมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทรำบด้วย

เมื่อปรำกฏว่ำเป็นกำรสร้ำงทำงปิดทำงเข้ำออกเกือบ
ทั้งหมดและไม่มีทำงเข้ำออกอื่น..จึงถือว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.1491/2559



ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ ปัญหำจ ำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นใน
กรุงเทพมหำนครเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมำนำน รวมทั้งมีกำร
แก้ไขปัญหำได้เพียงระดับหนึ่งเท่ำนั้น และส่วนหนึ่งมำจำกเจ้ำของ
สุนัขน ำสุนัขมำปล่อยในที่สำธำรณะ ท ำให้จ ำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมำก
ขึ้นจนยำกที่จะควบคุมได้ด้วยวิธีกำรปกติ กำรตรำข้อบัญญัติ
ดังกล่ำวจึงเป็นมำตรกำรในกำรควบคุมและแก้ไขพฤติกรรมผู้เลี้ยง
สุนัขให้มีควำมรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม อันเป็นกำร
แก้ไขปัญหำที่ต้นเหตุ และแม้ว่ำจะมีผลกระทบต่อเสรีภำพในกำร
เลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีก็ตำมแต่เมื่อชั่งน้ ำหนักผลกระทบและควำม
เสียหำยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับผลประโยชน์ของสำธำรณะที่ต้องสูญเสีย
แล้ว ควำมเสียหำยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเบำบำงกว่ำควำมเสียหำยของ
ประโยชน์สำธำรณะ ประกอบกับยังไม่อำจแสวงหำมำตรกำรอื่นใดที่
จะสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลได้เท่ำกับมำตรกำรที่ก ำหนดใน
ข้อบัญญัติดังกล่ำว กรณีจึงเป็นมำตรกำรที่จ ำเป็นเพื่อควบคุมกำร
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแล้ว นอกจำกนี้ กรุงเทพมหำนครยังได้จัดใหมี้

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 764/2556



บริกำรฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และ
หำกเจ้ำของสุนัขจะไปด ำเนินกำรที่สถำนพยำบำลสัตว์เอกชนก็เป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้มำกเกินไปกว่ำที่รับภำระมิได้ กำรก ำหนดนิยำม 
“ที่หรือทำงสำธำรณะ” “ใบรับรอง” และ “กำรจดทะเบียนสุนัข” 
จึงเป็นกำรใช้อ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยและมิได้มีลักษณะเป็น
กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นกำรสร้ำงขั้นตอนโดยไม่จ ำเป็น
หรือสร้ำงภำระให้เกิดกับประชำชนเกินสมควร แต่กำรนิยำม
“เจ้ำของสุนัข” ว่ำรวมถึงผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ให้อำหำรสุนัข    
เป็นประจ ำมีผลท ำให้ประชำชนที่เพียงแต่ให้อำหำรแก่สุนัขจรจัด 
เป็นประจ ำด้วยควำมเมตตำต้องมีภำระหน้ำที่ในกำรพำสุนัขจรจัดไป
ฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข มิเช่นนั้นอำจท ำให้บุคคลนั้น
กระท ำผิดกฎหมำย ถือ เป็นกำรสร้ ำงขั้นตอนโดยไม่จ ำ เป็น            
หรือสร้ำงภำระให้เกิดกับประชำชนเกินสมควร จึงให้เพิกถอนนิยำม 
“เจ้ำของสุนัข” ทีใ่ห้หมำยควำมรวมถึงผู้ให้อำหำรสุนัขเป็นประจ ำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 764/2556 (ต่อ)



กรณีบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเพื่อน ำไป
ผลิตกระแสไฟฟ้ำแทนถ่ำนหินที่มีรำคำแพงและมีมลพิษมำกกว่ำ โดย
ชำวบ้ำนเห็นว่ำต ำแหน่งท่อส่งก๊ำซอยู่ใกล้ที่อยู่อำศัยมำก เป็นเหตุให้เกิด
ควำมวิตกกังวลและหวำดกลัวอุบัติภัยที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้เกิดควำมเครียด
และสุขภำพจิตเสื่อม ท ำให้ทรัพย์สินเสื่อมรำคำลง จึงขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งให้รื้อถอนท่อส่งก๊ำซออกไปวำงในแนวอื่นให้พ้นจำกหมู่บ้ำน 
ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2521 ที่ดินภำยในหมู่บ้ำนที่อยู่ในแนวท่อส่งก๊ำซเป็นพื้นที่
ส่วนกลำงของหมู่บ้ำนจึงไม่กระทบถึงที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของประชำชน  
ท่ีอำศัยในหมู่บ้ำนรำยหนึ่งรำยใดโดยตรง ประกอบกับพื้นทีด่ังกล่ำว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 883/2556



อยู่ในแนวเขตของ กฟผ.ตั้งแต่ก่อนกำรสร้ำงหมู่บ้ำน จึงถูกจ ำกัดสิทธิกำรใช้
ภำยใต้ข้อก ำหนดห้ำมมิให้กระท ำกำรอันอำจเป็นอันตรำยแก่ระบบ
ไฟฟ้ำแรงสูง เว้นแต่จะได้รับอนุญำต จึงถือว่ำชำวบ้ำนดังกล่ำวมีสิทธิเพียง
กำรที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ส่วนกลำงของหมู่บ้ำนเท่ำนั้น และกำร
วำงท่อส่งก๊ำซก็ไม่ได้ท ำให้สิทธิใช้สอยร่วมกันนั้นลดน้อยถอยลงและแม้กำร
วำงท่อส่งก๊ำซจะท ำให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกรอนสิทธิหรือจ ำกัดสิทธิกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดิน แต่มิได้มำกไปกว่ำที่เป็นอยู่เดิมจนเกินวิสัย และผู้ถูกฟ้อง
คดีได้จ่ำยค่ำทดแทนตำมควำมเป็นธรรมแก่เจ้ำของหรือผู้ทรงสิทธิในที่ดิน 
อำคำรโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงเรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้ กำรวำงท่อส่งก๊ำซ
ยังได้เจำะลอดลึกลงไป 30 เมตร แทนกำรขุดหน้ำดิน และใช้ท่อเหล็กชนิด
พิเศษประกอบกับไม่มีหน่วยงำนใดแสดงควำมเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 883/2556 (ต่อ)



มีโอกำสที่จะเกิดอันตรำยได้จนน่ำวิตกกังวลเกินกว่ำปกติธรรมดำ อีกทั้งเมื่อ
พิจำรณำระหว่ำงประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรเพื่อให้วัตถุประสงค์ในกำร
จัดท ำบริกำรสำธำรณะควำมมั่นคงของรัฐด้ำนพลังงำนบรรลุผลกับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีแล้ว กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมหลัก            
ของควำมได้สัดส่วนที่ก ำหนดให้หน่วยงำนทำงปกครองเลือกใช้มำตรกำร       
ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์         
ได้อย่ำงแท้จริงโดยก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนน้อยที่สุด             
เพียงเท่ำที่จ ำเป็น ดังนั้น กำรวำงท่อส่งก๊ำซจึงเป็นกำรกระท ำที่ชอบด้วย
กฎหมำยและได้ดุลยภำพระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะกับประโยชน์ของเอกชน 
จึงไม่เป็นกำรละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 883/2556 (ต่อ)



กรณีคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำง มีมติให้
มีกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรเดินรถประจ ำทำง ซึ่งมีผลเป็นกำร
อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรขนส่งประจ ำทำงรำยอื่นเดินรถทับ
เส้นทำงที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญำตบำงส่วน อันส่งผลต่อรำยได้
ในกำรประกอบกำรของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่ง

ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ จุดมุ่งหมำยหลักในกำร
จัดท ำบริกำรสำธำรณะของกรมกำรขนส่งทำงบก ก็คือ 
กำรจัดบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนอย่ำง
เพียงพอและมีควำมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจำกกำรบริกำรสำธำรณะและสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรดังกล่ำวได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้น แม้คณะกรรมกำร
ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงจะมีมติและออกประกำศ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554



ดังกล่ำว อันส่งผลต่อรำยได้ในกำรประกอบกำรของผู้ฟ้องคดี
ก็ตำม แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงผลประโยชน์ของประชำชน
ที่จะสำมำรถเดินทำงระหว่ำงจังหวัดได้โดยไม่ต้องต่อรถ        
กับผลกระทบต่อรำยได้ของผู้ฟ้องคดีในเส้นทำงกำรเดินรถที่
ทับซ้อนแล้ว เห็นได้ว่ำ กำรใช้ดุลพินิจในกำรปรับปรุงเส้นทำง
กำรเดินรถประจ ำทำงดังกล่ำวของคณะกรรมกำรควบคุมกำร
ขนส่งทำงบกกลำง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยหลักของกำร
จัดท ำบริกำรสำธำรณะข้ำงต้น กรณีจึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจ 
โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554 (ต่อ)



กำรสั่งย้ำยข้ำรำชกำร
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งสำรวัตร

ป้องกันปรำบปรำม สถำนีต ำรวจภูธรกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้รับกำรเสนอชื่อตำมบัญชีรำยชื่อแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจ
ที่ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้ไปด ำรง
ต ำแหน่งสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม สถำนีต ำรวจภูธรสำมกระทำย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในล ำดับที่  12 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4 
(ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7) มีควำมประสงค์จะแต่งตั้งพัน
ต ำรวจตรี ย. สำรวัตรสืบสวนสอบสวน สถำนีต ำรวจภูธรยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตำนี มำด ำรงต ำแหน่งในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจภูธร
ภำค 7 โดยให้ผู้ฟ้องคดีสับเปลี่ยนต ำแหน่งแทน จึงได้มีหนังสือ

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 



ขอท ำควำมตกลงกับกองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 9 ซึ่งในวัน
เดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธร ภำค 9) ได้มี
หนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ว่ำไม่ขัดข้อง ต่อมำเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2(ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ) เห็นชอบแต่งตั้งพันต ำรวจตรี ย. 
ตำมที่เสนอแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงได้มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีไป
ด ำรงต ำแหน่งสำรวัตรสืบสวนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตำนี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจึงได้
ร้องทุกข์ แต่ อ.ก.ต.ร. เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์มีมติให้ยกค ำร้องทุกข์
ดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อขอให้มี          
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำวและ       
มติที่ให้ยกค ำร้องทุกข์

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ศำลปกครองชั้นต้นมีค ำพิพำกษำเพิกถอนค ำสั่งในส่วนที่
แต่งตั้งผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศำลปกครองมีค ำ
พิพำกษำ เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนต้นสังกัดเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 (คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงยื่น
อุทธรณ์ว่ำ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้นเป็นรองผู้
ก ำกับกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ซึ่งเป็น
ต ำแหน่งที่สูงกว่ำระดับสำรวัตรแล้ว ท ำให้ค ำพิพำกษำของ     
ศำลปกครองชั้นต้นที่ เพิกถอนค ำสั่ง ไม่มีผลเป็นกำรแก้ไข      
หรือเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป 
จึงมีเหตุที่จะต้องสั่งจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ประเด็นปัญหำคือ กำรใช้ดุลพินิจในกำรแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีชอบ
ด้วยหลักกำรใช้ดุลพินิจและเป็นไปตำมระบบคุณธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลหรือสอดคล้องกับหลักคุณธรรมหรือไม่ ?

ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ มำตรำ 55 (3) และมำตรำ 57 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ .ศ. 2547 
ประกอบข้อ 14 ของกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง
โยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจระดับสำรวัตรถึงจเรต ำรวจแห่งชำติและ
รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2549 ได้วำงหลักเกณฑ์กำร
ใช้ดุลพินิจในกำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจไว้อย่ำงกว้ำง ๆ 
เพื่อให้ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งใช้ดุลพินิจในกำรจัดสรรข้ำรำชกำรต ำรวจ

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่เหมำะสมกับงำน  ซึ่งจะเป็นกำร
ส่งเสริมให้ภำรกิจของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลและเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงแก่ทำงรำชกำร  
เมื่อสำเหตุในกำรแต่งตั้งโยกย้ำยผู้ฟ้องคดีเกิดจำกผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 มี
ควำมประสงค์จะแต่งตั้งพันต ำรวจตรี ย. มำด ำรงต ำแหน่งในสังกัด
กองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7 โดยให้สับเปลี่ยนต ำแหน่งกับ       
ผูฟ้้องคดี  และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จะได้ท ำหนังสือชี้แจงต่อ อ.ก.ตร. 
เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ว่ำ เหตุที่แต่งตั้งโยกย้ำยผู้ฟ้องคดี  เนื่องจำกมี
เรื่องร้องเรียนผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม แต่เมื่อ
ปรำกฏว่ำ ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและ

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ไม่ได้ด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ฟ้องคดี  เนื่องจำกในกำรสอบสวนทำง
ลับทรำบว่ำ ผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือร้องเรียนทั้งสองรำยนั้น รำย
หนึ่งไม่มีตัวตน ส่วนอีกรำยหนึ่งยืนยันว่ำไม่ได้เป็นผู้ท ำหนังสือ
ร้องเรียน  จึงเห็นได้ว่ำ สำเหตุกำรย้ำยผู้ฟ้องคดี มิได้เกิดจำกควำม
จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร และมิได้เป็นไปตำมระบบ
คุณธรรมที่ต้องค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณสมบัติของบุคคล 
และกำรจัดคนให้เหมำะสมกับงำนเป็นส ำคัญ  ซึ่งหำกไม่รักษำระบบ
คุณธรรมดังกล่ำวไว้ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบอุปถัมภ์  ดังนั้น กำรมี
ค ำสั่งแต่งตั้งโยกย้ำยผู้ฟ้องคดีจึงขัดหรือแย้งต่อหลักคุณธรรม และ
ขัดหรือแย้งต่อกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



โยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจ จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ           
และเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ส่วนกำรที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้นและไม่
สำมำรถกลับไปด ำรงต ำแหน่งเดิมได้อีกจะถือว่ำเหตุแห่งควำม
เดือดร้อนหรือเสียหำยสิ้นสุดลงหรือไม่ ?

ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ ค ำสั่งที่พิพำทก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนหรือเสียหำยทำงด้ำนจิตใจแก่ผู้ฟ้องคดี ท ำให้ผู้ฟ้องคดี         
มีควำมรู้ สึ กว่ ำ ไม่ ได้ รับควำมเป็นธรรมจำกผู้ บั งคับบัญชำ 
ควำมเดื อดร้ อนหรื อ เสี ยหำยจึ งยั งคงมีอยู่  อัน เป็น เหตุ ให้             
ศำลปกครองต้องมีค ำพิพำกษำเพื่อแก้ไขเยียวยำควำมเดือดร้อน

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



หรือเสียหำยให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้รับกำรเลื่อนต ำแหน่ง
สูงขึ้นแล้ว และกำรเพิกถอนค ำสั่งจะมีผลเสมือนหนึ่งว่ำไม่เคยมี
ค ำสั่งมำก่อนตั้งแต่วันที่มีค ำพิพำกษำ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้ำที่ต้อง
กลับไปด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อให้ เป็นไปตำมผลแห่ง             
ค ำพิพำกษำโดยมิให้ส่งผลกระทบกระเทือนกับกำรด ำรงต ำแหน่ง
ปัจจุบันและสิทธิตำมกฎหมำยของผู้ฟ้องคดี

ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



กำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ดุลพินิจตำมอ ำเภอใจ)

ในกรณีที่กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำเป็นพนักงำน
เทศบำลก ำหนด แนวทำงให้คณะกรรมกำรสอบภำคควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่ง (ภำค ค) สำมำรถใช้ดุลพินิจ ในกำรให้คะแนนอย่ำงเปิด
กว้ำงตำมดุลพินิจของกรรมกำรแต่ละคนโดยมิได้มีกำรก ำหนด 
หลักเกณฑ์และกรอบกำรให้คะแนนเพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันไว้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำคณะกรรมกำรฯ ได้สอบถำมผู้เข้ำสอบแข่งขันรวมทั้ง     
ผู้ฟ้องคดีเพียงประมำณคนละ ๕ นำที โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี 
คณะกรรมกำรฯ ถำมเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป แต่คณะกรรมกำรฯ ให้คะแนน    
ผูฟ้้องคดีน้อยกว่ำผู้ที่สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ ๑ และล ำดับที่ ๒

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑



ถึง ๒๒ คะแนนโดยไม่มีเหตุผลรองรับกำรใช้ดุลพินิจในกำรให้
คะแนนดังกล่ำวได้อย่ำงแจ้งชัด ประกอบกับกำรที่ไม่มีกำรก ำหนด
กรอบกำรให้คะแนนไว้จึงมีลักษณะเป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมอ ำเภอใจ 
ซึ่งเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ท ำให้กำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
ครั้งนี้ไม่เป็นธรรม

นอกจำกนี้เมื่อตำมข้อ ๑๐.๑ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงำนเทศบำล ลงวันที่๑๖กันยำยน ๒๕๕๓ และ
ข้อ ๑๗ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคล เป็นพนักงำนเทศบำล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑ (ต่อ)



เมษำยน ๒๕๔๙ ก ำหนดให้ใช้คะแนนรวม ซึ่งหมำยถึงคะแนนที่
แท้จริง มิใช่หมำยถึงอัตรำร้อยละของคะแนนที่แท้จริง ดังนั้น 
กำรค ำนวณคะแนนรวมโดยกำรแปลงผลคะแนนภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับ ต ำแหน่ง (ภำค ข) จำกคะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนนให้เป็นร้อยละ ๑๐๐ แล้วน ำผลคะแนน ร้อยละที่แปลง
แล้วดังกล่ำวมำเป็นคะแนนที่สอบได้ของภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) รวมกับคะแนนที่สอบได้ของ       
ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) และจัดล ำดับขึ้นบัญชี      
ผู้สอบแข่งขันได้โดยขึ้นบัญชีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ ในล ำดับที่ ๕๕ 
จึงไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น อันเป็นกำรไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
(ล.๘ น ๘๖๑ )

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑ (ต่อ)



สท.จะไปดูงำนต่ำงประเทศ
แต่เหลือวำระด ำรงต ำแหน่งแค่ห้ำเดือน

สท.ขออนุมัติไปดูงำนต่ำงประเทศแต่ปรำกฏว่ำไม่ได้รับอนุมัตโิดยผู้อนุมัติ
และให้เหตุผลว่ำประกำรแรกงบประมำณมีจ ำกัดกำรใช้งบประมำณในครั้งนี้ 
2 แสนกว่ำบำทแต่มีงบประมำณเพียง 300,000 บำทเท่ำนั้น...ประกำรที่ 2 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ สท.เหลือเพียงแค่ 5 เดือน

สท. เห็นว่ำกำรไม่อนุมัตินั้นเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบเพรำะประกำรแรก   
ตัวผู้อนุมัติเองก็สมัครไปต่ำงประเทศเหมือนกันแต่ไม่ได้รับกำรตอบรับ         
จึงเป็นกำรขัดมำตรำ 16 ประกำรที่สองเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

ศำลวินิจฉัยว่ำผู้อนุมัติไม่เป็นผู้ที่ขัดหลักควำมเป็นกลำงแต่ประกำรใด
เพรำะไม่มีส่วนได้เสียกับกำรไปต่ำงประเทศดังกล่ำวผู้อนุมัติได้ใช้ดุลยพินิจ
โดยชอบแล้วตำมเหตุผลข้ำงต้นเพรำะมีงบประมำณจ ำกัดและวำระด ำรง
ต ำแหน่งเหลือเพียง 5 เดือนเท่ำนั้น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.377/2561



สัญญำจ้ำงพนักงำนสิ้นสุดลงหน่วยงำนรำชกำรไม่ต่อสัญญำ

ผู้เลี้ยงดูเด็กฟ้องร้องโดยมีค ำขอ ประกำรแรกให้ส่วนรำชกำร      
ท ำสัญญำจ้ำงต่อไป ประกำรที่สองให้ส่วนรำชกำรชดใช้ค่ำเสียหำย

ศำลได้วินิจฉัยว่ำกำรที่สัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงแล้วนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จะท ำสัญญำจ้ำงต่อไปหรือไม่เป็นอ ำนำจของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
ศำลปกครองไม่อำจก้ำวล่วงไปใช้อ ำนำจได้จึงออกค ำบังคับใหไ้ม่ได้ 

ในค ำขอที่ 1 ดังกล่ำว ศำลจึงสั่งไม่รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำ
แต่ค ำขอให้ชดใช้ค่ำเสียหำยนั้น ศำลสั่งรับค ำฟ้องไว้พิจำรณำได้ 

เพรำะเป็นคดีตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (4)......

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.827/2559



กำรที่ สัญญำได้สิ้ นสุดลง และมีระยะเวลำกำร จ้ำง            
ที่แน่นอนจึงเป็นกำรเลิกจ้ำงตำมสัญญำเป็นอ ำนำจดุลพินิจ
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ จะต่อสัญญำ         
หรื อ ไม่ ก็ ได้ จึ ง ไม่ ถื อว่ ำ เป็นกำรผิ ดสัญญำ ศำลจึ งมี               
ค ำพิพำกษำยกฟ้อง

อนึ่ งส่วนผลกำรประเมินผลนั้น เป็นเพียงเครื่องมือ           
ในกำรบริหำรงำนภำยในฝ่ำยปกครอง .......ผลกำรประเมิน
จะอยู่ระดับใดก็ตำม...รวมทั้งคณะกรรมกำรจะมีมติให้จ้ำงต่อ
หรือไม่ก็ตำม...ก็ไม่มีผลท ำให้อ ำนำจของนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเปลี่ยนแปลงไป...ในกำรที่จะใช้ดุลพินิจ      
ในกำรที่จะต่อสัญญำหรือไม่

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.827/2559 (ต่อ)



ลงชื่อท ำงำนแล้วออกไปข้ำงนอกหลำยครั้ง
ศำลปกครองสูงสุดพิพำกษำยืน เนื่องจำกผู้ฟ้องคดีมีพฤติกำรณ์ไม่ปฏิบัติตำม

ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหลำยครั้ง ตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้ำที่บรรณำรักษ์
ห้องสมุดและงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และตำมค ำให้กำรของ
เพื่อนร่วมงำนปรำกฏว่ำ ผู้ฟ้องคดีจะออกไปนอกศูนย์บริกำรวิชำกำรด้ำนพืช
และปัจจัยกำรผลิตทุกวันเป็นปกติ โดยจะมำลงชื่อในตอนเช้ำและไปนั่งที่ศำลำ 
แล้วก็ออกไปนอก แต่เมื่อก่อนหน้ำนี้จะมำลงชื่อและออกไปข้ำงนอกเลย กรณีจึง
รับฟังได้ว่ำตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ๒๕๔๗ จนถึงขณะที่มีกำรสอบสวน รวม
ระยะเวลำกว่ำ ๗ ปี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงำนรำชกำรใด อีกทั้งเป็นกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซึ่งได้สั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและ
ระเบียบของทำงรำชกำร ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำสั่งกรมวิชำกำรเกษตร 
ที่ ๑๖๐๑/๒๕๕๕ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำรเพื่อรับ
บ ำเหน็จหรือบ ำนำญต่อไป จึงเป็นค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อบ. 55/2561



ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง (หลักเป็นกลำง)
กำรจ้ำงลูกเขยเข้ำท ำสัญญำ.... ในขณะที่พ่อตำ 

ด ำรงต ำแหน่งนำยก อบต.
กำรอนุมัติให้จ้ำงเป็นค ำสั่งทำงปกครอง ที่ขัดต่อ

หลักควำมเป็นกลำง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.68/2555



ยื่นใบลำออกแต่หน่วยงำนไม่อนุญำตให้ลำออก
พนักงำนของธนำคำรแห่งประเทศไทยขอลำออกเพื่อเข้ำร่วม

โครงกำรเออรี่รีไทร์ และหน่วยงำนไม่อนุญำต เพรำะขำดอัตรำก ำลัง 
ไม่สำมำรถหำผู้มำทดแทนได้เพียงพอและไม่อำจฝึกงำนให้ผู้มำ
ทดแทนท ำงำนได้ทัน....แล้วก็ยังมีงำนที่ส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือว่ำค ำสั่งไม่
อนุญำตให้ลำออกนั้นชอบด้วยกฎหมำย

อนึ่ง หำกไม่พอใจต้องท ำกำรอุทธรณ์ก่อนฟ้องศำลตำมมำตรำ 42 
วรรคสอง ด้วย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.147/2555



ต้องคดีอำญำ โดยที่หน่วยงำนไม่ทรำบจึงมีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
ตำมปกตแิต่ทรำบภำยหลังจึงยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน.....

ผูฟ้้องคดีมีควำมผิดฐำนท ำให้เสียสัตย์เพรำะทะเลำะกับเพื่อนบ้ำน
ศำลสั่ งลงโทษจ ำคุ กแต่ หน่ วยงำนไม่ ทรำบเรื่ องจึ งได้ สั่ ง               
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นปกติทั้งๆที่ถ้ำหำกทรำบเรื่องจะต้องรอ      
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อมำทรำบเรื่องที่ศำลพิพำกษำลงโทษจ ำคุก
จึงได้สั่งยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผ่ำนมำทั้งหมดคืน

ศำลปกครองวินิจฉัยว่ำควำมผิดฉันว่ำนี้ถือว่ำเป็นกำรเสื่อมเสีย
เกียรติของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรแล้วกำรมีค ำสั่งไม่ขึ้นเงินเดือน      
จึงชอบด้วยกฎหมำยแล้วแม้คดีจะถึงที่สุดหรือไมก่็ตำม

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.343/2555



ค ำสั่งย้ำย เพรำะส่อทุจริต
ถ้ำเห็นว่ำส่อทุจริต ก็ต้องตรวจสอบหรือด ำเนินกำร

สอบข้อเท็จจริงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำมีกำรทุจริต
หรือไม่ จะอำศัยแค่อ้ำงว่ำท ำผิด...แล้วสั่งย้ำย...       
จึงเป็นกำรกระท ำทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย....

ส่วนกำรอ้ำงว่ำขำดแคลนบุคลำกรมีกำรเกลี่ย
อัตรำก ำลังก็ไม่ท ำให้ได้อัตรำก ำลังขึ้นแต่ประกำรใด        
จึงถือว่ำเป็นกำรอ้ำงที่ไม่สมเหตุสมผล

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2555





(๕) อ ำนำจผูกพัน
ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๒/๒๕๕๕
“อ ำนำจผูกพัน” เป็นอ ำนำจที่กฎหมำยบังคับให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้อง

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนั้น เจ้ำหน้ำที่ย่อมไม่อำจปฏิเสธกำรใช้อ ำนำจ
หรือไม่มีเสรีภำพที่จะด ำเนินกำรอย่ำงใด ๆ ได้และหำกได้ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดหรือมีข้อเท็จจริงครบตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว ปัจเจกบุคคลย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนด หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ด ำเนินกำร
ดังกล่ำวย่อมถือเป็นกำรละเลยต่อหน้ำที่

ตัวอย่ำงเช่น กรณีที่ส่วนรำชกำรเลิกใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุซึ่งได้มำโดย
กำรยกให้จำกเอกชนแล้ว และผู้ยกให้หรือทำยำทของผู้ยกให้ได้ขอคืนที่ดินดังกล่ำว 
หน่วยงำนของรัฐย่อมมีหน้ำที่ ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้มีกำรตรำ           
พระรำชกฤษฎีกำให้ถอนสภำพกำรเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินต่อไป
กำรที่หน่วยงำนของรัฐไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำวจึงถือเป็นกำรละเลยต่อหน้ำที่         
ตำมที่พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑/๒๕๕๐ 
กำรละเมิดอันเกิดจำกกำรละเลยสั่งกำรตำมค ำวินิจฉัยขององค์กร         

ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำวินิจฉัยร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ในกรณีที่กฎหมำย
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดต้องสั่งกำรตำมค ำวินิจฉัยขององค์กร          
ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยค ำร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ เจ้ำหน้ำที่ของผู้นั้น             
ย่อมมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยดังกล่ำวไม่เช่นนั้น     
ย่อมเป็นกำรละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็น
กำรท ำละเมิดทำงปกครองต่อผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเลยต่อหน้ำที่
ดังกล่ำว เช่น สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
แต่งตั้งผู้มีอำวุโสเป็นหัวหน้ำงำนแทนผู้ฟ้องคดี ต่อมำมีต ำแหน่งว่ำง        
แต่ไม่ยอมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในต ำแหน่งนั้นโดยแต่งตั้งผู้มีอำวโสน้อยกว่ำ      
ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวทั้ง ๆ ที่ อ.ก.ม. มีมติไว้แล้ว    



ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกำ รสอบสวนทำง วิ นั ย             
อย่ำงร้ำยแรงไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพรำะเหตุที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งนั้นย่อมมีอ ำนำจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนค ำสั่ง
ของตนได้ไม่ว่ำจะพ้นระยะเวลำกำรอุทธรณ์แล้วหรือไม่ก็ตำม (ตามมาตรา ๓ 
ประกอบกับมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ซึ่งน ามาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง    
ในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางที่มีหลักประกันความเป็นธรรมและมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการทางปกครอง) ในกำรนี้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ        
มีอ ำนำจผูกพันตำมกฎหมำยที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย     
อย่ำงร้ำยแรงต่อไป

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๑





เมื่ออธิกำรบดีไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้       
ให้มีกำรรักษำรำชกำรตำมล ำดับดังนี้

๑. ให้รองอธิกำรบดีรักษำรำชกำรแทน
๒. ถ้ำมีรองอธิกำรบดีหลำยคน ให้รองอธิกำรบดี           

ที่อธิกำรบดีมอบหมำยเป็นผู้ รั กษำรำชกำรแทน              
ถ้ำอธิกำรบดีมิได้มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีซึ่งมี         
อำวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน

๓. กรณีไม่มีผู้รักษำกำรแทน หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
รำชกำรได้  หรื อ ไม่มี ผู้ ด ำ รงต ำแหน่ งอธิกำรบดี               
ให้ สภำมหำวิ ทยำลั ยแต่ งตั้ ง ผู้ มี คุณสมบั ติ ต ำม       
มำตรำ ๒๙ คนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี
แต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน

กำรรักษำรำชกำรแทน (ม.๓๓)



ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณบดีจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่      
สภำมหำวิทยำลัยรับรองและได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่
มหำวิทยำลัยรับรอง

ให้อธิกำรบดแีต่งต้ังรองคณบดีโดยค ำแนะน ำของคณบดีจำกผู้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจในกำรถอดถอนรองคณบดี   
โดยค ำแนะน ำของคณบดี

คณบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๓ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วำระไม่ได้

เมื่อคณบดีพ้นจำกต ำแหน่งให้รองคณบดีพ้นจำกต ำแหน่งด้วย
ในกรณีที่ คณบดี ไม่อยู่  หรือ ไม่อำจปฏิบัติ รำชกำรได้  หรื อ ไม่มี               

ผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๗          
เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนแต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน

คุณสมบัติคณบดี วำระ และกำรรักษำรำชกำร(ม.๓๗-๔๐)



อธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ
หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้ง  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองและผู้ช่วยของต ำแหน่งดังกล่ำว ต้องสำมำรถ
ปฏิ บั ติ หน้ ำ ที่ ไ ด้ เ ต็ ม เ ว ลำ  แล ะจะด ำ ร งต ำ แหน่ ง ดั ง กล่ ำ ว
เกิน ๑ ต ำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้

ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรค ๑ จะรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่งอื่น
อีกต ำแหน่งหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ให้มีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย

กำรปฏิบัติงำน (ม.๔๒- ๔๓)



ในกรณีที่กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำสั่ ง หรือ              
มติคณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่นหรือมิได้ 
ห้ำมเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้อธิกำรบดีจะมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือ      
ให้ผู้ ด ำรงต ำแหน่งคณบดี  ผู้ อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ        
หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ปฏิบัติรำชกำร
แทนอธิกำรบดเีฉพำะในรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นก็ได้

ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนตำมวรรค ๑ มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมที่อธิกำรบดี
ก ำหนด

ให้ผู้รักษำกำรตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้มีอ ำนำจและหน้ำที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจและหน้ำที่อย่ำงใด 
ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนท ำหน้ำทีก่รรมกำรหรือมีอ ำนำจและหนำ้ที่เชน่เดียวกับ
ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นในระหว่ำงที่รักษำรำชกำรแทนด้วย

กำรมอบอ ำนำจในกำรบริหำรรำชกำร (ม.๔๔-๔๕)



237

ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ     
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลำโหม
หรือหน่วยงำนของรัฐอื่นที่ผู้รักษำกำรตำมระเบียบประกำศ
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐนั้นสำมำรถก ำหนดหน่วยงำนระดับใด 
ผู้ บั งคั บบัญชำชั้ น ใด  ต ำแหน่ ง ใด  มี อ ำนำจด ำ เนิ นกำร 
ตำมระเบียบนี้ก็ให้กระท ำได้ และเมื่อไค้ก ำหนดเป็นประกำรใด
แล้ว ให้แจ้งผู้รักษำกำรตำมระเบียบ และส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินทรำบด้วย

กำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบพัสดุ 
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ข้อ ๗ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมข้อ ๖ หรือผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้ำงตำมระเบียบนี้จะมอบอ ำนำจเป็นหนังลือให้แก่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งใดก็ไค้ซึ่งสังกัดหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน โดยให้ค ำนึงถึง
ระดับ ต ำแหน่ง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ที่ไค้รับมอบ
อ ำนำจเป็นส ำคัญ

เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ ำนำจมีหน้ำที่
ต้องรับมอบอ ำนำจนั้นและจะมอบอ ำนำจนั้นให้แก่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นต่อไปไม่ไค้ เว้นแต่

(๑) กำรมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอำจมอบอ ำนำจนั้นต่อไปไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้

กำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบพัสดุ (ต่อ) 
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(ก) กรณีมอบอ ำนำจให้แก่ รองผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัด         
ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ประจ ำจังหวัด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ ำนำจชั้นต้น
ทรำบด้วย

(ข) กรณีมอบอ ำนำจให้แก่บุคคลอื่น นอกจำกที่กล่ำว       
ใน (ก) จะกระท ำได้ต่อเมื่อไต้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มอบอ ำนำจ
ชั้นด้นแล้ว

(๒) กำรมอบอ ำนำจและกำรมอบอ ำนำต่อตำมระเบียบหรือ
ค ำสั่งของกระทรวงกลำโหมหรือของหน่วยงำนของรัฐอื่น           
ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำมข้อ ๖

กำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบพัสดุ (ต่อ) 
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ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจและกำรมอบอ ำนำจ
ต่อไว้เป็นกำรเฉพำะ ก็ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

ให้ผู้มอบอ ำนำจส่งหลักฐำนกำรมอบอ ำนำจให้ส ำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดินทรำบทุกทั้ง

เพื่อควำมคล่องตัวในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
มอบอ ำนำจในกำรสั่ งกำร และด ำ เนินกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ให้แก่                
ผูด้ ำรงต ำแหน่งรองลงไปเป็นล ำดับ

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของภำครัฐโดยรวม
หน่วยงำนของรัฐใดจะมอบอ ำนำจให้หน่วยงำนของรัฐแห่งอื่นด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแทนก็ให้กระท ำได้ โดยให้ผู้มอบอ ำนำจล่งส ำเนำหลักฐำน
กำรมอบอ ำนำจให้ล ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทรำบด้วย

กำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบพัสดุ (ต่อ) 



กรณีที่ พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิได้มีบทบัญญัติใดก ำหนดให้ปลัดเมืองพัทยำสำมำรถมอบอ ำนำจ       
ที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกเมืองพัทยำไปให้แก่รองปลัดเมืองพัทยำ
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำได้ ดังนั้น กำรที่รองปลัด  
เมืองพัทยำ(รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา) มีค ำสั่งมอบอ ำนำจ   
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงออกค ำสั่งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ ๔๒ 
แห่ง พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ค ำสั่งดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมำยเพรำะถือเป็นอ ำนำจของนำยกเมืองพัทยำในฐำนะ                   
เจ้ ำพนักงำนท้องถิ่น เท่ำนั้น  โดยผู้ อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำง             
ไม่ใช่ผูม้ีอ ำนำจลงนำมในค ำสั่งรื้อถอนอำคำรตำม พรบ. ข้ำงต้น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒

การแต่งต้ังกรรมการ และการมอบหมาย
ของกรมการแพทย์ 

ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ที่  สร.๐๖๐๑/๑๔๔๖ ลงวันที่ 
๔ กันยำยน ๒๕๒๒ เรื่อง ปัญหำกำรแต่งตั้ง
กรรมกำร



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒

กำรแต่งตั้งกรรมกำรแบบต่ำงๆ

๑. กำรแต่งตั้ งที่ ระบุชื่อของบุคคลซึ่ ง ได้ รับแต่งตั้ ง     
เพียงอย่ำงเดียว เป็นกำรแต่งตั้ง โดยเจำะจงตัวบุคคล          
อันเป็นกำรเฉพำะตัว ไม่ว่ำผู้ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้ ง เป็น
กรรมกำรจะมีต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรอย่ำงไรในขณะที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งหน้ำที่ไปใน
ภำยหลัง ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงฐำนะกำรเป็นกรรมกำรของ
บุคคลนั้น และบุคคลนั้นก็ไม่อำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นใด
เข้ำประชุมในฐำนะกรรมกำรแทนได้



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒ (ต่อ)

๒.  กำรแต่ งตั้ งที่ ร ะบุต ำแหน่ งของบุคคล 
เป็นกำรแต่งตั้งโดยค ำนึงถึงต ำแหน่งของบุคคล     
ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นส ำคัญ บุคคลใดก็ตำม      
มำด ำรงต ำแหน่งนี้ย่อมมีฐำนะเป็นกรรมกำร      
ตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งแต่งตั้งนั้น กำรมอบหมำย
ให้บุคคลอื่ น เป็นกรรมกำรแทนย่อมไม่ อำจ       
กระท ำได้ เว้นแต่เป็นกำรมอบหมำยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2561
องค์ประชุม กำรมอบหมำยผู้แทนหรือมอบอ ำนำจ

ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนเข้ำประชุม
กรณีที่องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำหนดให้

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ต่ ำ ง ๆ  โ ด ย มิ ไ ด้
เฉพำะเจำะจงชื่อผู้ เป็นกรรมกำร ดังนั้น แม้ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมที่กฎหมำยก ำหนดดังกล่ำวจะไม่ได้เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรแต่เมื่อได้มีกำรมอบหมำยผู้แทน     
ให้ เข้ำร่วมประชุมหรือมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนเข้ำร่วมประชุม
บุคคลที่เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวจึงถือว่ำเป็นกรรมกำร



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒ (ต่อ)

๓. กำรแต่งตั้งโดยระบุชื่อของบุคคลและต ำแหน่งของ
ผู้ นั้ น ด้ ว ย ห รื อ ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ร ะ บุ ต ำ แ ห น่ ง                
และต่อท้ำยด้วยชื่อ เป็นกำรแต่งตั้งที่มีลักษณะเจำะจงตัว
บุคคลอันเป็นกำรเฉพำะตัว เพรำะผู้ที่จะเป็นกรรมกำรที่
ได้รับแต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งชื่อและด ำรงต ำแหน่ง
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ห ำกต ำ แหน่ ง ขอ งบุ คคลดั ง กล่ ำ ว
เปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมมีผลท ำให้บุคคลนั้นพ้นจำกกำรเป็น
กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง กำรที่จะมอบหมำยให้บุคคลอื่น
เข้ำประชุมแทนในฐำนะกรรมกำรจึงไม่อำจกระท ำได้



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒ (ต่อ)

๔. กำรแต่งตั้งที่ระบุชื่อและวงเล็บต ำแหน่งไว้ข้ำงท้ำย และ
กำรแต่งตั้งที่ระบุต ำแหน่งและวงเล็บชื่อไว้ข้ำงท้ำย กรณีอำจมี
ปัญหำได้ว่ำผู้แต่งตั้งมีเจตนำหรือควำมประสงค์อย่ำงใดแน่ 
กล่ำวคือ ในกรณีที่ระบุชื่อและวงเล็บต ำแหน่งไว้ข้ำงท้ำยชื่อ 
ผู้แต่งตั้งอำจมีเจตนำที่จะแต่งตั้งตัวบุคคลเป็นส ำคัญแต่ได้
วงเล็บต ำแหน่งซึ่งผู้นั้นด ำรงอยู่ในขณะนั้นให้ได้ทรำบโดย
ชัดเจนขึ้น หรือทำงกลับกันกำรระบุต ำแหน่งและวงเล็บชื่อไว้
ข้ำงท้ำยต ำแหน่ง ผู้แต่งตั้งอำจมีเจตนำที่จะแต่งตั้งโดยค ำนึงถึง
ต ำแหน่งเป็นส ำคัญ แต่เพื่อให้ได้ทรำบโดยชัดเจนว่ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งในขณะนั้นได้แก่ผู้ใด จึงได้วงเล็บชื่อของผู้นั้นไวด้้วย



กำรมอบอ ำนำจสรรหำและกำรคัดเลือกพนักงำน
กำรตั้ ง คณะกร รมกำร ในกำรพิ จ ำ รณำทำงปกครอ ง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ร่วมกันวิเครำะห์ระดมควำมคิดจำกคนหลำย
คนเพื่อให้ได้ข้อยุติ เป็นกำรป้องกันกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจของ
คนคนเดียว ซึ่งกำรที่สถำบันอุดมศึกษำมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
โดยก ำหนดให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรออกข้อสอบในแต่ละสำขำที่
รับผิดชอบ สัมภำษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลกำรคัดเลือก
และน ำเสนอมหำวิทยำลัยนั้น ต้องฟังว่ำประสงค์จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีประสบกำรณ์ควำมเชี่ ยวชำญตำมที่ก ำหนดในค ำสั่ ง           
ได้ด ำเนินกำรร่วมกันในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำน 
ในสถำบันอุดมศึกษำและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ตำมสำขำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑



ที่ก ำหนด ดังนั้น กำรที่ประธำนกรรมกำรตำมค ำสั่ งดังกล่ำว           
มอบอ ำนำจโดยอำศัยมติคณะกรรมกำร ให้บุคคลอื่นรับผิดชอบกำร
สอบทั้งหมด โดยตนเองมิได้เข้ำร่วมในกระบวนกำรออกข้อสอบและ
สัมภำษณ์ และยังมอบให้ผู้ซึ่งมิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรด้วย 
ท ำหน้ำที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบบำงข้อ รวมทั้งมอบหมำยให้
กรรมกำรเพียงสองคนจำกกรรมกำรทั้งหมดห้ำคนท ำหน้ำที่สอบ
สัมภำษณ์ จึงเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ข้ำงต้น กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำว จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมำย และย่อมส่งผลให้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกบุคคล        
เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำที่มี ผล         
มำจำกกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบดังกล่ำว ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเช่นกัน
(ล๘ น.๘๖๖)

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



มอบอ ำนำจแล้ว...แต่ตอนลงนำมไม่ได้ระบ.ุ...
ถือว่ำผิดพลำดเล็กน้อย....แก้ไขได้

....แม้ในค ำสั่งดังกล่ำว ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 จะไม่ระบุว่ำ          
เป็นกำรปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็ตำม ก็ถือเป็น
เพียงข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเล็กน้อย....เนื่องจำกกรณีนี้         
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้มีค ำสั่งที่ 
159/2552 ลงวันที่  5  มีนำคม 2552 มอบอ ำนำจให้           
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำมกฎหมำยควบคุม
อำคำร..ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 จึงมีอ ำนำจลงนำมในค ำสั่ง ให้        
ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอำคำรตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรได้..

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.280/2561



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560
ไมเ่ข้ำประชุมด้วยตนเอง และมอบหมำยผู้แทนไมเ่หมำะสม

ส่วนพฤติกำรณ์ในกำรบริหำรงำนของผู้ฟ้องคดี ในกรณีผู้ฟ้องคดีไม่เข้ำประชุม
กับหอกำรค้ำจังหวัดอุทัยธำนี เห็นว่ำ นำยสรำวุธ สงวนเผ่ำ รองประธำน
หอกำรค้ำจังหวัดอุทัยธำนี ได้ให้ถ้อยค ำพยำนตำมบันทึกลงวันที่ ๒๓ กันยำยน 
๒๕๕๒ ว่ำตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีมำด ำรงต ำแหน่งพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี นำยสรำวุธ
ไม่เคยเห็นผู้ฟ้องคดีเข้ำร่วมประชุมกับหอกำรค้ำจังหวัดอุทัยธำนีแม้แต่        
ครั้งเดียว และที่ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำได้เข้ำประชุมที่ทอกำรค้ำจังหวัดอุทัยธำนีใน
วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๒ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภำยหลังถูกกล่ำวหำแล้ว ที่ผู้ฟ้อง
คดีกล่ำวอ้ำงว่ำนำยสรำวุธเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับกำรจัดอบรมที่เป็นมูลเหตุใน
คดีนี้ โดยเป็นผู้จัดหำวิทยำกรอบรม และเป็นผู้ให้เช่ำเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ 
นั้น เห็นว่ำ ข้อกล่ำวอ้ำงดังกล่ำวไม่มีน้ ำหนักรับฟังเพียงพอว่ำจะมีผลท ำให้
นำยสรำวุธให้กำรปรักปร ำ ผู้ฟ้องคดีให้ได้รับโทษทำงวินัย อีกทั้งกำรเรียกนำง
ชะลอ โนรี ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดอุทัยธำนี ตำมค ำขอของผู้ฟ้องคดีก็ไม่
อำจท ำให้ผลเปลี่ยนแปลงไป ข้อกล่ำวอ้ำงของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ไปด ำเนินกำรรับฉลำกจัดสรรโควตำข้ำวโพดให้เกษตรกร อ ำเภอบ้ำนไร่ 

เป็นเหตุให้เกษตรกรไม่พอใจกำรจัดสรรโควตำข้ำวโพด และได้ท ำกำรประท้วงที่ศำลำกลำง
จังหวัดอุทัยธำนี กรณีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรใน
คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำผลผลิตกำรเกษตร ไม่ไปด ำเนินกำรจัดสรรโควตำข้ำวโพดให้
เกษตรกรที่อ ำเภอบ้ำนไร่ด้วยตนเอง โดยมอบหมำยให้นำงสำววิไลพร นักวิชำกำรพำณิชย์
ปฏิบัติกำร นำยกษิรำ พนักงำนพิมพ์ดีด ช้ัน ๒ นำงกรรณิกำร์ บุญประเสริฐ เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์ และนำงสำวภัฐรัตน ์ชลศิรำนนัท์ เจ้ำหน้ำที่ส ำรวจรำคำ ไปด ำเนินกำรดังกล่ำวแทน 
แต่ไม่สำมำรมปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นเหตุให้เกษตรกรไม่พอใจผลกำรจับ
ฉลำกจัดสรรโควตำข้ำวโพด และมำประท้วงที่ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนีในวันรุ่งขึ้น จนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดอุทัยธำนีต้องอำศัยข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น และเข้ำจัดกำรแก้ไขปัญหำนี้ด้วย
ตนเอง เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีมีต ำแหน่งเป็นพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี เป็นผู้ที่มีควำมรู้ข้อมูลเรื่อง
นี้เป็นอย่ำงดี แต่ไม่ไปด ำเนินกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง แต่กลับมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งยังไม่
มีประสบกำรณ์เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นเฉพำะหน้ำได้ จนท ำให้เกิดเหตุดังกล่ำวขึ้น 
พฤติกำรณ์ของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่ำเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือ
ควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำม ตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
ทีผู่้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำงว่ำ กำรมำประท้วงของเกษตรกรเกิดจำกเหตุที่ไม่พอใจ

เจ้ำหน้ำที่ของตนที่พูดไม่ดี ไม่ได้เกิดจำกผู้ฟ้องคดี แต่กำรสอบสวนกลับไป
สอบสวนเจ้ำหน้ำที่ที่พูดไม่ดีดังกล่ำว โดยไม่ได้สอบปำกค ำเกษตรกรที่อยู่ใน
เหตุกำรณ์เลย และขอให้ศำลเรียกนำยปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอุทัยธำนี ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้เป็นประธำน ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำผลผลิตกำรเกษตร และคุณฑิฆัมพร พิลึก 
ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนไร่ จ ำกัด มำเป็นพยำนในเรื่องนี้นั้น เห็นว่ำ
กรณีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่ำ ในขณะเกิดเหตุกำรณ์ไม่พอใจของ
เกษตรกรและน ำมำซึ่งกำรประท้วงของเกษตรกรต่อมำนั้น ผู้ฟ้องดดีซึ่งเป็นผู้ที่
สมควรที่จะต้องอยู่ในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
ไม่อยู่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อำจปัดควำมรับผิดชอบของ
ตนเองได้ และข้อเท็จจริงดังกล่ำวชัดแจ้งแล้วโดยไม่จ ำต้องเรียกผู้ใดมำ         
เป็นพยำนอีก ข้อกล่ำวอ้ำงของผู้ฟ้องคดไีม่อำจรับฟังได้



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องดดีมีค ำสั่งให้นำงพำฝันไปประชุมอำฟต้ำ และมีค ำสั่งให้นำงพำฝัน และ

นำงปุญญำภำ ไปประชุมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรค้ำภำยในประเทศสู่สำกล 
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ผู้ฟ้องดดีมีค ำสั่งให้นำงพำฝัน ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และอยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน          
ไปประชุมอำฟต้ำ ในวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๕๒ ที่จังหวัดชัยนำท มีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ เป็นประธำน และมีค ำสั่งให้นำงพำฝัน และนำงปุญญำภำ 
ลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด ชั้น ๓ ไปประชุมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ภำยในประเทศสู่สำกลของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ในวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๒ ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกำรประชุมเกี่ยวกับนโยบำยส ำคัญของกระทรวงพำณิชย์ นั้น 
เห็นว่ำ กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรประชุมที่มีควำมส ำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
ส ำคัญของกระทรวงพำณิชย์ ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรไปรับ
ฟัง ท ำควำมเข้ำใจ และน ำไปสู่กำรน ำนโยบำยที่ได้รับมำ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมใน
ระดับจังหวัดต่อไป ดังนั้น จึงเป็นกำรประชุมที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่สมควรไปเข้ำประชุม
ด้วยตนเอง หรืออย่ำงน้อยควรมอบให้ผู้ช่วยพำณิชย์จังหวัด เป็นผู้ไปประชุมแทน



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำงว่ำ นำงพำฝัน ซึ่งก ำลังจะจบปริญญำโท และนำงปุญญำภำ 

ซึ่งก ำลังจะจบปริญญำตรี เป็นกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล      
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรของส ำนักงำน อีกทั้งกำร
มอบหมำยดังกล่ำว ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำร แต่อย่ำงใด เห็นว่ำ แม้ว่ำ
นำงพำฝันและนำงปุญญำภำจะเป็นผู้นควำมรู้ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำง แต่เมื่อข้อเท็จจริง
ปรำกฏว่ำ นำงพำฝันเพิ่งจะเข้ำรับรำชกำรใหม่ นำงปุญญำภำ เป็นพนักงำนพิมพ์ดีด กรณี
ย่อมเห็นได้ว่ำ บุคคลทั้งสองไม่ใช่เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะไปรับฟัง
นโยบำยและน ำมำถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติได้ อีกทั้งกำรใช้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
ควรจะต้องค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนก่อนกำรค ำนึงถึงกำรพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร ดังนั้น แม้กำรมอบหมำยดังกล่ำวอำจยังไม่เห็นผลของควำมเสียหำยโดยตรง
แต่กำรกระท ำของผู้ฟ้องคดีดังกล่ำวย่อมไม่เกิดผลดี หรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร และ
รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของ            
ทำงรำชกำร และฐำนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดี หรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร
ด้วยควำมตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ข้อกล่ำวอ้ำงของ
ผู้ฟ้องคดไีม่อำจรับฟังได้



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องคดีสั่งให้นำงพำฝัน เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้วย 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมำยให้นำงพำฝัน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร กำรประเมินเลื่อนเงินเดือนและประเมินสมรรถนะ ในขณะที่นำงพำฝันยังอยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งงำนดังกล่ำวนำยถำวร ผู้ช่วยพำณิชย์จังหวัด
อุทัยธำนี เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร เห็นว่ำ งำนดังกล่ำวเป็นงำนที่
ต้องกำรผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์มำพอสมควร กำรที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมำยให้นำงพำฝัน 
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรใหม่ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร จึงเป็นกำร
มอบหมำยงำนที่ไม่ถูกต้องและเหมำะสม อันไม่เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและนำงพำฝัน        
เป็นอย่ำงยิ่งพฤติกำรณ์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นกำรกลั่นแกล้งกันในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ที่ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำ นำงพำฝันก ำลังศึกษำปริญญำโท เป็นผู้มีควำมรู้ และเป็นงำนที่อยู่
ในวิสัยที่สำมำรถพึงกระท ำตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับต ำแหน่งปฏิบัติงำน และไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรจึงไม่อำจรับฟังได้



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีให้นำงปุญญำภำไปประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัดแทนผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟัง

ได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้มอบให้นำงปุญญำภำ ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด ชั้น ๓ ไป
ประชุมโครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดอุทัยธำนี ในวันที่ ๑๔ 
มกรำคม ๒๕๕๒ ประชุมรับฟังกำรชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำร่วมโครงกำรรับจ ำน ำผลิตผล
กำรเกษตรในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๒ ที่สหกรณ์กำรเกษตรหนองฉำง จ ำกัด ตรวจเยี่ยมตำม
โครงกำรเชิดชูเกียรติผู้น ำเครือข่ำยพัฒนำชุมชนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันที่ ๓ มิถุนำยน 
๒๕๕๒ และวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๒ ที่อ ำเภอหนองฉำง อ ำเภอทัพทัน และอ ำเภอเมือง
อุทัยธำนี และรับฟังค ำชี้แจงกำรจัดท ำค ำรับรอง และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ ที่ห้อง
ประชุม ศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัดอุทัยธำนี เห็นว่ำ กำรประชุมต่ำงๆ ดังกล่ำว และกำรตรวจเยี่ยม
โครงกำรล้วนแต่เป็นโครงกำรในระดับจังหวัดซึ่งผู้ฟ้องคดีควรไปประชุมด้วยตนเอง หรือ
มอบหมำยให้ผู้ช่วยพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนีไปแทน กำรให้นำงปุญญำภำ พนักงำนพิมพ์ดีด 
ชั้น ๓ ไปประชุมและตรวจเยี่ยมแทน จึงเป็นกำรมอบหมำยงำนให้ไปปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม 
ไม่เกิดผลดีแก่รำชกำร ที่ผู้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำงว่ำนำงปุญญำภำ ก ำลังจะส ำเร็จปริญญำตรีแล้ว 
มีควำมสำมำรถที่จะรับฟังได้ เป็นกำรกล่ำวล้ำงที่เลื่อนลอย ไม่มีเหตุผล จึงไม่อำจรับฟังได้



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องคดีสั่งให้นำยกษิรำ ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด ชั้น ๒ ไปตรวจสต๊อก

ข้ำวของโรงสีที่เข้ำร่วมโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเกษตรกรอันเนื่องมำจำกผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัด จังหวัด
อุทัยธำนี ตำมค ำสั่งจังหวัดอุทัยธำนี ที่ ๑๗๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ มีอ ำนำจ
หน้ำที่... (๔) ก ำกับดูแลในระดับจังหวัดเพื่อให้กำรรับจ ำน ำสินค้ำเกษตรตำมมำตรกำรของรัฐบำล
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส โดยเฉพำะไม่ให้มีกำรสวมสิทธิ์เกษตรกร ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีควรไป
ตรวจสต๊อกข้ำวของโรงสี ด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้นำยถำวร ผู้ช่วยพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี 
หรือนำงสำววิไลพร นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร ไปตรวจแทน เพื่อให้มำตรกำรของรัฐบำลเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส 

ที่กล่ำวอ้ำงว่ำกำรมอบหมำยงำนได้ค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรมของผู้ปฏิบัติงำน และไม่เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรนั้น เห็นว่ำ เป็นข้อกล่ำวอ้ำงลอยๆ ไม่มีเหตุผลอันควรรับฟัง เพรำะกำร
ตรวจสต๊อกข้ำวเป็นงำนที่ผู้ฟ้องคดีควรไปด ำเนินกำรด้วยตนเองในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรตำม
ค ำสั่งดังกล่ำว หรือมอบหมำยผู้อื่นไปแทน กำรที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้นำยกษิรำ พนักงำนพิมพ์ดีด ชั้น ๒ 
ไปตรวจแทนผู้ฟ้องคดี นั้น ถือได้ว่ำ เป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร พฤติกำรณ์ของ         
ผู้ฟ้องคดีเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำมตั้งใจ 
อุตสำหะ เอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ข้อกล่ำวอ้ำงของผู้ฟ้องคดไีม่อำจรับฟังได้



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)

จำกพฤติกำรณ์ และกำรกระท ำในกำรบริหำรงำน
ของผู้ฟ้องคดีดังกล่ำว จึงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่ำผู้ฟ้องคดี       
ไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ของทำงรำชกำร และยังเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร      
ให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำมตั้งใจ 
อุตสำหะ เอำใจใส่และรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
ตำมมำตรำ ๘๒ (๒) และ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียน
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ซึ่งเป็นควำมผิดวินัย    
อย่ำงไมร่้ำยแรง



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในประกำรสุดท้ำยว่ำ กำรที่ผู้ฟ้องคดี         

ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลำ ๒ เดือน 
เป็นกำรใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เห็นว่ำ มำตรำ ๙๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ ใดกระท ำผิดวินัยอย่ ำงไม่ ร้ ำยแรง 
ใหผู้้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งลงโทษภำคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตำมควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด 
ซึ่งจำกพฤติกำรณ์และกำรกระท ำของผู้ฟ้องคดี เป็นควำมผิดวินัย          
อย่ำงไม่ร้ำยแรงหลำยกรณี กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค ำสั่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ที่ ๔๙๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ 
ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลำ ๒ เดือน จึงเป็นกำรลงโทษ       
ทีเ่หมำะสมกับควำมผิดและเป็นกำรใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว



เ มื่ อ กฎหมำยก ำหนด ให้ ก รณี ที่ ป ลั ด เ ทศบำล ไม่ อ ำจปฏิ บั ติ ง ำน ไ ด้
ให้ปลัด เทศบำลมอบหมำยงำนในหน้ำที่ ที่ อยู่ ในควำมรับผิดชอบของตน              
แก่รองปลัดเทศบำลได้ ดังนั้น ค ำสั่งของเทศบำลเมืองลัดหลวงที่ให้แบ่งงำนของ
ปลัดเทศบำลให้รองปลัดเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะปลัดเทศบำล ก ำกับดูแลและ
รับผิดชอบงำนปกติของแต่ละส ำนักหรือกองโดยเสนอตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดี มีผลเป็น
กำรจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ฟ้องคดีมิให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
ค ำสั่งดังกล่ำวจึงน่ำจะไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งย่อมส่งผลให้ผู้รับมอบอ ำนำจจำก
ค ำสั่งดังกล่ำว กระท ำไปโดยไม่มีอ ำนำจอันจะเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
และย่อมส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงที่ยำกแก่กำรเยียวยำแก้ไขได้ใน
ภำยหลัง ซึ่งเป็นผลเสียต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล อีกทั้ง กำรทุเลำกำรบังคับ
ตำมค ำสั่งดังกล่ำวไว้ก่อนไม่เป็นอุปสรรคแก่กำรบริหำรของรัฐ หรือแก่บริกำร
สำธำรณะแต่อย่ ำงไร จึ งมีค ำสั่ ง ให้ทุ เลำกำรบังคับตำมค ำสั่ งดั งกล่ำว ไว้              
เป็นกำรชั่วครำว

ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๓



กรณีที่ พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิได้มีบทบัญญัติใดก ำหนดให้ปลัดเมืองพัทยำสำมำรถมอบอ ำนำจที่
ได้รับมอบหมำยจำกนำยกเมืองพัทยำไปให้แก่รองปลัดเมืองพัทยำหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำได้ ดังนั้น กำรที่รองปลัดเมือง
พัทยำ(รัการาชการแทนปลัดเมืองพัทยา) มีค ำสั่งมอบอ ำนำจให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงออกค ำสั่งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ ๔๒ 
แห่ง พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ค ำสั่งดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมำยเพรำะถือเป็นอ ำนำจของนำยกเมืองพัทยำในฐำนะ                   
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเท่ำนั้น โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงไม่ใช่             
ผูม้ีอ ำนำจลงนำมในค ำสั่งรื้อถอนอำคำรตำม พรบ. ข้ำงต้น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕



ศำลวำงหลักกฎหมำยว่ำ
กำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       

จะมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่อื่นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทน จะต้องพิจำรณำในด้ำนรูปแบบของกำรมอบอ ำนำจ
และในด้ำนของตัวผู้มอบอ ำนำจว่ำมีกฎหมำยให้อ ำนำจไว้
หรือไม่ เพียงใด เพรำะหำกว่ำผู้มอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบ
อ ำนำจ ได้ ก ร ะท ำ ไป โดย ไม่ มี อ ำนำจ หรื อ ไม่ เ ป็ น ไป                
ตำมหลัก เกณฑ์ที่ กฎหมำยบัญญัติ ไว้ จะส่ งผลท ำ ให้            
กำรกระท ำนั้น ๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕ (ต่อ)



กำรมอบหมำยงำนให้ปฏิบัติโดยไม่มีอ ำนำจ
นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจในกำรบริหำรรำชกำรเกี่ยวกับเทศบำลเพียง

เท่ำที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี กำรใดที่กระท ำโดย
ไม่มีอ ำนำจหรือนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ย่อมกระท ำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่
กฎหมำยก ำหนดให้งำนรำชกำรประจ ำเรื่องใดอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ปลัดเทศบำลและเป็นอ ำนำจของปลัดเทศบำลที่จะมอบหมำยงำนในหน้ำที่
ให้รองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทน กำรที่นำยกเทศมนตรีออกค ำสั่งแบ่ง
งำนในหน้ำที่ของปลัดเทศบำลตำมกฎหมำยดังกล่ำวให้รองปลัดเทศบำล
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะปลัดเทศบำล จึงเป็นกำรกระท ำโดยไม่มีอ ำนำจหรือ
นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ อันเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย พิพำกษำ
ให้เพิกถอนค ำสั่งของนำยกเทศมนตรีที่แบ่งงำนให้นักบริหำรงำนเทศบำล
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะปลัดเทศบำลตำมฟ้อง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๑/๒๕๕๗ 



นำยกเทศมนตรี....มีค ำสั่งมอบงำนของปลัดเทศบำล.......
ใหร้องปลัดเทศบำลทั้งหมดเลย.....แฟ้มทุกเรื่องไม่ผ่ำนปลัดเทศบำล

ศำลปกครองเห็นว่ ำ  กฎหมำยก ำหนดอ ำนำจหน้ ำที่ ของ
นำยกเทศมนตรีและปลัดเทศบำลไว้แยกจำกกัน โดยนำยกเทศมนตรี
มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยและรับผิดชอบกำร
บริหำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

ส่วนปลัดเทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำร
ประจ ำของนำยกเทศมนตรีให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจ
หน้ำที่อื่นตำมกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำย 
ก ล่ ำ ว คื อ  ง ำ น ใ น ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง น ำ ย ก เ ท ศ ม น ต รี 
นำยกเทศมนตรีจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ หำกไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่

ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๓



ดังกล่ำวได้ก็ต้องท ำเป็นหนังสือให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
รำชกำรแทน แต่ถ้ ำมอบให้ปลัดเทศบำลหรือรอง ปลัดเทศบำล           
ปฏิบัติรำชกำรแทนต้องท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ

ส่วนงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของปลัดเทศบำล  ปลัดเทศบำลก็จะต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ หำกปลัดเทศบำลต้องกำรแบ่งงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของตน ปลัดเทศบำลสำมำรถมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือ
ให้รองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทนในนำมของปลัดเทศบำล ดังนั้น 
กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของปลัดเทศบำล จึงเป็น
อ ำนำจของปลัดเทศบำล มิใช่เรื่องที่นำยกเทศมนตรีจะเป็นผู้ออกค ำสั่ง
แบ่งงำนในหน้ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของปลัดเทศบำลเห็นได้ว่ำ
กฎหมำยก ำหนดให้ปลัดเทศบำลรับผิดในงำนประจ ำทั่วไปของเทศบำล
และให้รองปลัดเทศบำลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนประจ ำทั่วไปแทนปลัดเทศบำล

ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๓ (ต่อ)



ตำมที่จะได้มอบหมำยในกรณีที่ปลัดเทศบำลไม่อำจปฏิบัติงำนได้ ให้        
รองปลัดเทศบำลเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่        
ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของปลัดเทศบำล จึงเป็นอ ำนำจของปลัดเทศบำล
ที่จะมอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้รองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทน.......

ดังนั้น เมื่อค ำสั่งของเทศบำลเมืองมีผลท ำให้ปลัดเทศบำลไม่อำจ
กระท ำกำรในหน้ำที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของเทศบำล
เมืองในฐำนะปลัดเทศบำล จึงเท่ำกับเป็นกำรจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่ของ
ปลัดเทศบำลมิให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้

ค ำสั่งดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย และผลแห่งกำรไม่ชอบด้วย
กฎหมำยดังกล่ำว ย่อมส่งผลให้ผู้รับมอบอ ำนำจจำกค ำสั่งดังกล่ำว 
กระท ำกำรไปโดยไม่มีอ ำนำจอันจะเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๓ (ต่อ)





หลักกฎหมำยว่ำด้วยกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง

๑. ขั้นกำรเข้ำสู่

กระบวนพิจำรณำ

ทำงปกครอง

(กำรก ำหนด

ตัวบุคคลที่จะเข้ำ

สู่กระบวนกำรฯ)

๒. ขั้นด ำเนินกำร

พิจำรณำทำงปกครอง

๓. ขั้นเสร็จกำร

พิจำรณำทำง

ปกครอง

๔. ขั้นทบทวน

ค ำสั่งทำงปกครอง

(วิถีทำงต่ำง ๆ

ในกำรทบทวน)

๕. ขั้นบังคับกำร

ตำมค ำสั่ง

ทำงปกครอง

หลักว่ำด้วย

แบบของค ำสั่ง

ทำงปกครอง

หลักว่ำด้วยกำรแจ้ง

หรือกำรประกำศ

ค ำสั่งทำงปกครอง

ขอบเขต หลักกำร

จุดสมดุลระหว่ำง

ประโยชน์สองด้ำน

อุทธรณ์
ทบทวน

โดย จนท.

กำรขอให้

พิจำรณำใหม่

ฝ่ำยคู่กรณีฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐ

หลักกำร

พิจำรณำต้องมี

ประสิทธิภำพ

หลักกำร

พิจำรณำโดย

เปิดเผย

หลักอุปกรณ์หลักส ำคัญ

กำรท ำเอกสำร

เป็นภำษำไทย

กำรแก้ไข

ข้อบกพร่องของค ำขอ

กำรยืนยันค ำสั่ง

เป็นหนังสือ

กำรแก้ไขข้อผดิพลำด

เล็กน้อยในค ำสั่ง



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

เหตุผลในกำรตรำกฎหมำย
• เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่ำงๆ ส ำหรับ           

กำรด ำเนินงำนทำงปกครอง

• เ พื่ อ ใ ห้ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น เ ป็ น ไ ป โ ด ย ถู ก ต้ อ ง                      
มีประสิทธิภำพ ในกำรบังคับใช้กฎหมำย

• สำมำรถรักษำประโยชน์สำธำรณะได้  อ ำนวย         
ควำมเป็นธรรม ป้องกันกำรทุจริต



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

บททั่วไป
ควำมเป็นกฎหมำยกลำง (ม.๓) :

วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.นี้ เว้นแต่
 กฎหมำยนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ประกันควำมเป็นธรรมไว้ไม่ต่ ำกว่ำหลักเกณฑ์ตำม

กฎหมำยนี้ (หลักควำมเป็นกลำงหรือไม่มีส่วนได้เสีย และหลักกำรโต้แย้ง)
 กฎหมำยเฉพำะก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้วก็ให้

เป็นไปตำมที่กฎหมำยนั้นก ำหนด
 กฎหมำยเฉพำะก ำหนด “มำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร” ไม่ต่ ำกว่ำกฎหมำยนี้

เช่น ก ำหนดขั้นตอนที่แสดงถึงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนที่สูงกว่ำที่เป็นอยู่โดย
ปกติในระบบรำชกำรโดยทั่วไป เช่น กำรก ำหนดให้ฝ่ำยปกครองต้องให้เหตุผล
ประกอบกำรออกค ำสั่ง หรือกำรก ำหนดรูปแบบของกำรใช้อ ำนำจไว้โดยเฉพำะ 
เช่น ก ำหนดให้กำรสั่งกำรบำงกรณีต้องประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรของ
ฝ่ำยปกครองในเวลำที่ก ำหนดจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ เป็นต้น 



อ ำนำจกระท ำกำรทำงปกครอง
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษด้านกฎหมาย มทร.อีสาน

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

ค ำสั่งทำงปกครองตำมมำตรำ ๑๒ 

“ค ำสั่งทำงปกครองจะต้องกระท ำ
โดย เจ้ ำหน้ ำที่ ซึ่ งมี อ ำนำจหน้ ำที่         
ในเรื่องนั้น”



ผู้รับมอบอ ำนำจใช้อ ำนำจโดยไม่ถูกต้อง จึงเป็นกำรใชอ้ ำนำจโดยไม่มีอ ำนำจ

เมื่อ ก.พ. ได้ก ำหนดให้ อ.ก.พ.กรมสอบสวนพิเศษ....เป็นผู้มีอ ำนำจ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล....โดยมิได้ก ำหนดว่ำสำมำรถ
มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคคลอื่นท ำแทนได้.....จึงเป็นอ ำนำจหน้ำที่เฉพำะตัว
ของ อ.ก.พ.กรม

กำรที่ อ.ก.พ.กรม มอบอ ำนำจให้อธิบดีกรมฯ ไปด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล.....เมื่ออธิบดีกรมฯ ได้ใช้อ ำนำจแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล....จึงเป็นกำรใช้อ ำนำจโดยปรำศจำกอ ำนำจ
หรือนอกเหนืออ ำนำจ.....มีผลท ำให้กำรคัดเลือกบุคคลไม่ชอบด้วย
กฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.162/2558



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘/๒๕๔๘

การใช้อ านาจ
แม้ว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยจะให้อ ำนำจผู้ด ำรง

ต ำแหน่งใดปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นได้ และผู้นั้น                 
จะมอบหมำยให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบัติรำชกำรแทนต่อไปได้     
ก็ตำม แต่กำรจะมอบอ ำนำจต่อไปนั้น หมำยถึงกิจกำรทั่วไป      
ของหน่วยงำนเท่ำนั้นมิได้หมำยควำมว่ำผู้รับมอบอ ำนำจ            
จะใช้อ ำนำจที่กฎหมำยบัญญัติให้ เป็นอ ำนำจเฉพำะตัวของ            
ผูด้ ำรงต ำแหน่งได้



กำรกระท ำทำงปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำย
ต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกรณีที่
กฎหมำยก ำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่ผู้ทรงอ ำนำจกระท ำ
กำรเรื่องใดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้วกำรกระท ำ            
ทำงปกครองในเรื่ องดังกล่ำวจะต้องกระท ำ             
โดยเจ้ ำหน้ำที่ ผู้ นั้ น  เจ้ ำหน้ำที่ อื่ นแม้จะเป็น
ผู้บังคับบัญชำหรือเป็นผู้มีอ ำนำจเหนือเจ้ำหน้ำที่       
ผู้นั้นก็ไม่อำจกระท ำกำรในเรื่องนั้นได้

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๙/๒๕๔๙



โดยที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจำกประชำชนนั้น ให้เป็นอ ำนำจของ        
สภำเทศบำลที่จะกระท ำได้แต่จะต้องกระท ำโดยออกเป็นเทศบัญญัติ
ซึ่งหมำยควำมว่ำกฎหมำยได้ระบุไว้แล้วว่ำ ผู้ทรงอ ำนำจในกำรก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมก็คือสภำเทศบำลโดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด และจะต้องกระท ำในรูปแบบของเทศบัญญัติ

ดังนั้น กำรออกประกำศเทศบำลเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม โดย
นำยกเทศมนตรีจึงเป็นกำรกระท ำที่กระท ำโดยไม่มีอ ำนำจเป็นกำรกระท ำ
ที่ก้ำวล่วงเข้ำไปในอ ำนำจของสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และ
เป็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบอันเป็นสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับกำรกระท ำนั้นอันเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ที่มีสภำพ
ควำมร้ำยแรงถึงระดับที่ต้องถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ไม่เคยมีอยู่เลย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. 526/2554



เมื่อกฎหมำยก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นยศ       
จ่ำสิบต ำรวจลงมำในทุกหน่วยงำนในกำรปกครองบังคับบัญชำ คือ 
รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ (ซึ่งรับผิดชอบงำนบริหำรงำน
บุคคล) ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ(ซึ่งรับผิดชอบงำน     
ด้ำนวินัย) ผู้บัญชำกำรหรือเทียบเท่ำผู้บัญชำกำร แต่ปรำกฏว่ำ    
รองผู้ก ำกับกำร (ฝ่ำยป้องกันปรำบปรำม) ปฏิบัติรำชกำรแทน       
ผู้ ก ำกับกำรสถำนี ต ำ รวจภู ธรอ ำ เภอ เมื อง สมุทรปรำกำร            
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง
แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจยศจ่ำสิบต ำรวจ จึงเป็น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๐/๒๕๕๘ ประชุมใหญ่



กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับ          
ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมำด ำเนินกำรสอบสวน
กำรที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจน ำผลกำรสอบสวนของ
คณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวมำพิจำรณำแล้วมีมติให้เพิ่มโทษ     
ผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจำกรำชกำร และกำรที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธร 
ภำค ๑ มีค ำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำรตำมมติดังกล่ำว 
จึงเป็นกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกระบวนกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงตำมขั้นตอนอันเป็นสำระส ำคัญตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
ดังนั้น มติของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจและค ำสั่งของ
บัญชำกำรต ำรวจภูธร ภำค ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๐/๒๕๕๘ ประชุมใหญ่



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรงกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งไม่มี
อ ำนำจตำมกฎหมำย

เป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและมีผลท ำให้       
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง วิ นั ย โ ด ย อ ำ ศั ย                    
ผลกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำว 
เช่น  กำรมีมติและมีค ำสั่ งลง โทษผู้ ที่ ถู กสอบสวน 
เป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปด้วย 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๑



กำรออกค ำสั่งให้อำจำรย์ผู้สอนงดท ำกำรสอนเป็นกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
จัดกำรวัดผล ประมวลผล และควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมมำตรำ ๓๑(๕) แห่ง พ.ร.บ. มหำสำรคำม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ คณบดีจึงไม่อำจใช้อ ำนำจในฐำนะผู้บังคับบัญชำของคณะหรือ
ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ตำมมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐ 
แห่ง พ.ร.บ. มหำสำรคำม พ.ศ. ๒๕๓๗  เพื่อออกค ำสั่งให้อำจำรย์ผู้สอน          
งดสอนได้โดยล ำพัง และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวไม่ได้มีกำรก ำหนด
ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรที่คณบดีจะออกค ำสั่งให้อำจำรย์ท ำกำรงดสอนไว้ 
ดังนั้นในกำรออกค ำสั่งดังกล่ำวจึงต้องพิจำรณำตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองฯ โดยต้องให้คู่กรณีมีโอกำสที่จะได้ทรำบข้อเท็จจริง
อย่ำงเพียงพอและมีโอกำสได้โต้แย้งแสดงพยำนหลักฐำนของตนตำมมำตรำ 
๓๐ วรรค ๑ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๕/๒๕๕๓



กรณีที่กรมรำชทัณฑ์ประกำศประกวดรำคำซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว
ผู้ต้องขัง โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของประกำศ แต่กรมรำชทัณฑ์กลับอนุมัติให้
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้เสนอรำคำต่ ำล ำดับที่สองเนื่องจากเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ดั งกล่ าว ได้ รับการรับรองเครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งต่ำงกับผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดี 
เมื่อกรมราชทัณฑ์มิได้ด าเนินการเรียกให้ผู้เสนอราคาต่ าล าดับที่สอง
มาต่อรองราคาเพื่อปรับลดราคาให้ต่ าลงอันจะเป็นประโยชน์แก่      
ทำงรำชกำรตำมหลั ก เกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ ในระ เบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ค าสั่งอนุมัติใหจ้ัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ าล าดับที่สอง จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๙/๒๕๕๓



ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือเป็นกำรกระท ำละเมิดอันเกิดจำก       
ค ำสั่งทำงปกครองที่ผู้เสนอรำคำต่ ำสุดมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำย
จำกกรมรำชทัณฑ์ได้ ดังนั้น ฝ่ำยปกครองต้องเคำรพต่อกฎเกณฑ์       
ที่ตนก ำหนดขึ้นตรำบใดที่กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับยังไม่ได้          
ถูกยกเลิกหรือยังมีผลใช้บังคับอยู่ เนื่องจำกกฎเกณฑ์หรือระเบียบ
ข้อบังคับที่ฝ่ำยปกครองก ำหนดขึ้นเป็นทั้งแหล่งที่มำของอ ำนำจ          
และเป็นข้อจ ำกัดอ ำนำจของฝ่ำยปกครองเมื่อกฎเกณฑ์หรือระเบียบ
ข้อบั งคับได้ก ำหนดให้ด ำ เนินกำรในเรื่ องใดไว้อย่ ำงไรแล้ว
ฝ่ำยปกครองก็จะต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับนั้น
อย่ำงเคร่งครัด

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๙/๒๕๕๓ (ต่อ)



กำรที่กฎหมำยหรือระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและ
วิธีกำรไว้ก็เพื่อเป็นกำรให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจำก
กฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง หำกขั้นตอนดังกล่ำวมีผลกระทบกฎหรือ
ค ำสั่งทำงปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสำระส ำคัญ 
ซึ่งหำกมีกฎหมำยหรือระเบียบปฏิบัติใดได้ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำร
อันเป็นสำระส ำคัญไว้ แต่ผู้ออกกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองไม่ได้ปฏิบัติ
ตำม กฎหรือค ำสั่งที่ออกมำนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยเหตุที่
เป็นกำรกระท ำที่ผิดขั้นตอนอันเป็นสำระส ำคัญขั้นตอนตำมข้อ ๑๗ 
ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  พ .ศ.  ๒๕๓๙ 
ทีก่ ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องส่งส ำนวน กำรสอบสวนให้

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๑/๒๕๕๖



กระทรวงกำรคลังตรวจสอบก่อนออกค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐชดใช้
เงิน ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสำระส ำคัญ เนื่องจำกหำกหน่วยงำนของรัฐ
ออกค ำสั่งโดยข้ำมขั้นตอนดังกล่ำวแล้วต่อมำกระทรวงกำรคลังมี
ควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด หน่วยงำนของรัฐก็ต้องเพิกถอนค ำสั่งที่ได้
ออกไปแล้วนั้น ซึ่งท ำให้ผลกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น ค ำสั่งที่ออกโดยข้ำมขั้นตอน
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่ำว จึงเป็นค ำสั่งที่ออก      
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๒๘๑/๒๕๕๗ และ ที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๑/๒๕๕๖ (ต่อ)



คณะกรรมกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำรรัฐวิสำหกิจต้องใช้อ ำนำจในกำรสรรหำภำยใต้กรอบของ
กฎหมำยที่ ให้ อ ำนำจ  เมื่ อ ไม่มี บทกฎหมำยใดให้อ ำนำจ
คณะกรรมกำรสรรหำออกหลักเกณฑ์อันมีลักษณะเป็นกำรจ ำกัด
สิทธิของบุคคลผู้มีควำมประสงค์จะเข้ำสมัครเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรผู้จัดกำรรัฐวิสำหกิจดังกล่ำวเพิ่มเติมไปจำกที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ซึ่งหลักเกณฑ์คุณสมบัติได้ก ำหนดไว้แล้วซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับคุณสมบัติของข้ำรำชกำรและพนักงำน และให้ใช้
ตำมที่ก ำหนด แต่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
คุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่กฎหมายก าหนดว่า

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕/๒๕๕๕



“ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยู่
ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญาเว้นแต่ในความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทนั้น” ข้อก ำหนด
ดังกล่ำวเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลผู้ที่มีควำม
ประสงค์จะเข้ำสมัครคัดเลือกเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร 
จึงเป็นกำรใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด               
ใ ห้ อ ำ น ำ จ ไ ว้ จึ ง เ ป็ น ก ำ ร ก ร ะ ท ำ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง                      
ตำมกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



กำรก ำหนดเกรด ๒.๕ 
ศำลปกครองกลำงได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรคัดเลือกบุคคล

เพื่อปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรนั้น องค์กรบริหำรของส่วนรำชกำร
ชอบที่จะก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งเพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงำนตำมที่ส่วน
รำชกำรต้องกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจไว้ ซึ่งในบำง
สถำนกำรณ์กำรคัดเลือกบุคคลอำจก ำหนดเงื่อนไขพิเศษได้ตำม
ควำมจ ำเป็น เนื่องจำกคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งบำง
ต ำแหน่งอำจต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน หรือกรณีที่หน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นอื่น เช่น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงเลขแดง ที่ บ.๒๕๑/๒๕๕๙



กรณีผู้ได้รับทุนให้ไปศึกษำในต่ำงประเทศ หรือในกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร เป็นต้น 
ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวต้องด ำเนินกำรด้วยควำมเที่ยงธรรมและถือประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ ส ำหรับกำรก ำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  กรณีพิพำทนั้น 
เป็นกำรคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิในสำขำต่ำง ๆ ตำมที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ก ำหนด มิใช่เป็นกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง
ที่มีควำมช ำนำญกำรหรือเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนแต่อย่ำงใด

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงเลขแดง ที่ บ.๒๕๑/๒๕๕๙ (ต่อ)



และกำรรับสมัตรสอบคัดเลือกกรณีพิพำทเป็นกำรรับสมัครผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับปริญญำเอก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับก ำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบโดยถือคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญำตรีเป็นส ำคัญ ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ผู้สมัครสอบแต่ละรำยได้
ผ่ำนกำรเรียนในระดับดังกล่ำวมำเป็นเวลำนำนแล้ว กรณีจึงไม่
สอดคล้องกันกับควำมรู้ควำมสำมำรถในปัจจุบันของผู้ฟ้องคดีและ
ผู้สมัครรำยอื่น ๆ อีกทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีใน
แต่ละสำขำย่อมเป็นหลักประกันว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ตำมหลักสูตรที่
แต่ละสถำบันกำรศึกษำก ำหนด กำรได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำ ๒.๕๐ 
มิได้เป็นเครื่องยืนยันว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถน้อยกว่ำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงเลขแดง ที่ บ.๒๕๑/๒๕๕๙ (ต่อ)



ผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไปเสมอไปประกอบกับใน
กำรคัดเลือกพนักงำนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เหมำะสมนั้ นตำมข้ อ  ๖ .๒  ของประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ลงวันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๒ ก ำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง ๒ สำมำรถ
ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกได้หลำยวิธีกำร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง ๒ ชอบที่จะ
ก ำหนดเงื่อนไขให้ระดับคะแนนเฉลี่ยดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ให้น้ ำหนักคะแนนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้นกำรน ำเงื่อนไข
ดังกล่ำวมำตัดสิทธิผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกโดยไม่พิจำรณำคุณสมบัติ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงเลขแดง ที่ บ.๒๕๑/๒๕๕๙ (ต่อ)



ด้ำนอื่น ๆ  จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมำะสม ทั้งยังเป็นกำร
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญำตรีต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ ซึ่งจะถูกตัดสิทธิจำกกำรเข้ำรับกำร
คัดเลือกดังกล่ำวตั้งแต่ต้น ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ มี
ประกำศรับสมัครโดยก ำหนดให้ผู้สมัครในทุกสำขำวิชำจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ อันเป็น
เหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งประเภทวิขำ
กำรดังกล่ำว จึงเป็นประกำศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงเลขแดง ที่ บ.๒๕๑/๒๕๕๙ (ต่อ)



กรณีที่ พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิได้มีบทบัญญัติใดก ำหนดให้ปลัดเมืองพัทยำสำมำรถมอบอ ำนำจที่
ได้รับมอบหมำยจำกนำยกเมืองพัทยำไปให้แก่รองปลัดเมืองพัทยำหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำได้ ดังนั้น กำรที่รองปลัดเมือง
พัทยำ(รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา) มีค ำสั่งมอบอ ำนำจให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงออกค ำสั่งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ ๔๒ 
แห่ง พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ค ำสั่งดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมำยเพรำะถือเป็นอ ำนำจของนำยกเมืองพัทยำในฐำนะ                   
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเท่ำนั้น โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงไม่ใช่             
ผูม้ีอ ำนำจลงนำมในค ำสั่งรื้อถอนอำคำรตำม พรบ. ข้ำงต้น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕



ศำลวำงหลักกฎหมำยว่ำ
กำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       

จะมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่อื่นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทน จะต้องพิจำรณำในด้ำนรูปแบบของกำรมอบอ ำนำจ
และในด้ำนของตัวผู้มอบอ ำนำจว่ำมีกฎหมำยให้อ ำนำจไว้
หรือไม่ เพียงใด เพรำะหำกว่ำผู้มอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบ
อ ำนำจ ได้ ก ร ะท ำ ไป โดย ไม่ มี อ ำนำจ หรื อ ไม่ เ ป็ น ไป                
ตำมหลัก เกณฑ์ที่ กฎหมำยบัญญัติ ไว้ จะส่ งผลท ำ ให้            
กำรกระท ำนั้น ๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕ (ต่อ)



รองคณบดีไม่มีฐำนะเป็นผู้บริหำรที่มีอ ำนำจในกำร
บริหำรงำนของคณะอย่ำงแท้จริง เป็นเพียงผู้ช่วยบริหำรงำน      
ซึ่งจะต้องท ำงำนตำมที่คณบดีมอบหมำย คณบดีจึงมีอ ำนำจ
ดุลพินิจที่จะเสนอบุคคลใดที่ตนไว้วำงใจให้อธิกำรบดีแต่งตั้ง
เป็นรองคณบดี และมีอ ำนำจดุลพินิจที่จะเสนอให้อธิกำรบดี       
สั่งให้บุคคลใดพ้นจำกต ำแหน่งรองคณบดีได้ และกำรสั่งให้พ้น
จำกต ำแหน่งเนื่องจำกหมดควำมไว้วำงใจ ไม่อำจถือว่ำเป็น    
กำรลงโทษ อีกทั้งกำรกระท ำหรือพฤติกำรณ์ของรองคณบดี    
ทีเ่ป็นเหตุให้อธิกำรบดีและคณบดีเสื่อมหรือหมดควำมไว้วำงใจ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๙๒/๒๕๕๘



ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรกระท ำหรือพฤติกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือหลำยเรื่องโดยเฉพำะเจำะจง แต่อำจจะเป็นกำรกระท ำหรือ
พฤติกำรณ์โดยรวมของรองคณบดีผู้นั้น ดังนั้น โดยเหตุผลของ
เรื่อง กำรมีค ำสั่งให้รองคณบดีพ้นจำกต ำแหน่ง จึงไม่อยู่ในบังคับ
ของมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๗ แห่ง พรบ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง และถึงแม้ค ำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๔๐ วรรคหนึ่ง
แห่งพรบ.เดียวกัน ก็มีผลเพียงท ำให้ระยะเวลำส ำหรับกำรอุทธรณ์
หรือกำรโต้แย้งเริ่มนับใหม่ หรือขยำยระยะเวลำเป็นหนึ่งปี นับแต่
วันที่ได้รับค ำสั่งทำงปกครองตำมมำตรำ ๔๐ วรรคสอง แห่งพรบ.
ดังกล่ำว ไม่เป็นเหตุใหค้ ำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)



ในกำรออกค ำสั่งทำงปกครอง นอกจำกผู้ออกค ำสั่ง
ทำงปกครองจะต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจตำม
กฎหมำยในเรื่องนั้นแล้ว ในกระบวนกำรพิจำรณำทำง
ปกครองก่อนออกค ำสั่งทำงปกครอง เจ้ำหน้ำที่ยังมี
อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ แห่ง 
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงได้ตำมควำมเหมำะสม 
และรับฟังพยำนหลักฐำนที่จ ำเป็นแก่กำรพิสูจน์ควำม
จริงโดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค ำขอหรือพยำนหลักฐำน
ของคู่กรณี 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๔๙/๒๕๕๙



“ไม่มีกฎหมำย  ไม่มีอ ำนำจ”
คดีนี้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ควบคุมดูแล (ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด)กับเทศบำล  ซึ่ งผู้ว่ำฯ สั่ งให้ เทศบำลรับถนนที่มีผู้ยกให้  
แต่เทศบำลไม่รับ ผู้ว่ำจึงฟ้องศำลเอำผิดนำยกเทศมนตรี  ผลปรำกฏว่ำ 
ศำลยกฟ้องทั้ง 3 ศำล ด้วยเหตุผลดังนี้

1) ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 53 เทศบำล
ไม่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องรับถนนที่มีผู้ยกให้ และผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดก็ไม่มีอ ำนำจสั่งให้เทศบำลรับถนนที่มีผู้ยกให้ดังกล่ำว นอกจำกมี
อ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลเทศบำลให้ปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดย
ถูกต้องตำมกฎหมำยดังบัญญัติไว้ในมำตรำ 71 เท่ำนั้น ฉะนั้น ถึงแม้
จ ำเลยจะไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กำรกระท ำของ
จ ำเลยก็ไม่เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 165

ค ำพิพำกษำฎีกำ ที่ 2633/2523 



กำรมอบอ ำนำจสรรหำและกำรคัดเลือกพนักงำน
กำรตั้ ง คณะกร รมกำร ในกำรพิ จ ำ รณำทำงปกครอ ง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ร่วมกันวิเครำะห์ระดมควำมคิดจำกคนหลำย
คนเพื่อให้ได้ข้อยุติ เป็นกำรป้องกันกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจของ
คนคนเดียว ซึ่งกำรที่สถำบันอุดมศึกษำมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
โดยก ำหนดให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรออกข้อสอบในแต่ละสำขำที่
รับผิดชอบ สัมภำษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลกำรคัดเลือก
และน ำเสนอมหำวิทยำลัยนั้น ต้องฟังว่ำประสงค์จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีประสบกำรณ์ควำมเชี่ ยวชำญตำมที่ก ำหนดในค ำสั่ ง           
ได้ด ำเนินกำรร่วมกันในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำน 
ในสถำบันอุดมศึกษำและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ตำมสำขำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑



ที่ก ำหนด ดังนั้น กำรที่ประธำนกรรมกำรตำมค ำสั่ งดังกล่ำว           
มอบอ ำนำจโดยอำศัยมติคณะกรรมกำร ให้บุคคลอื่นรับผิดชอบกำร
สอบทั้งหมด โดยตนเองมิได้เข้ำร่วมในกระบวนกำรออกข้อสอบและ
สัมภำษณ์ และยังมอบให้ผู้ซึ่งมิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรด้วย 
ท ำหน้ำที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบบำงข้อ รวมทั้งมอบหมำยให้
กรรมกำรเพียงสองคนจำกกรรมกำรทั้งหมดห้ำคนท ำหน้ำที่สอบ
สัมภำษณ์ จึงเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ข้ำงต้น กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำว จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมำย และย่อมส่งผลให้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกบุคคล        
เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำที่มี ผล         
มำจำกกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบดังกล่ำว ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเช่นกัน
(ล๘ น.๘๖๖)

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



เจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจกระท ำทำงปกครอง

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษด้านกฎหมาย มทร.อีสาน
ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

เจ้ำหน้ำที่ (ม.๕)
• บุคคลซึ่งใช้อ ำนำจทำงปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

ตำมกฎหมำย  เช่น  คณะรั ฐมนตรี  อธิ บดี  ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั งหวั ด 
นำยกเทศมนตรี ฯลฯ

• คณะบุคคลซึ่งใช้อ ำนำจทำงปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง    
อย่ำงใดตำมกฎหมำย เช่น  ก.พ. , ก.พ.อ. , คณะกรรมกำรอำหำรและยำ,       
สภำเทศบำล สภำมหำวิทยำลัย ฯ,ฯ

• นิติบุคคลซึ่งใช้อ ำนำจทำงปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดตำมกฎหมำย เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน ฯลฯ

• บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งใช้อ ำนำจทำงปกครองของรัฐในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดตำมกฎหมำย เช่น แพทยสภำ และ                   
สภำทนำยควำม  ฯลฯ



เป็นเจ้ำหน้ำที่

ผู้แทนชุมชน (ประชำชน) ที่ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เมื่อร่วมกันตรวจรับงำนจ้ำง
ไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร  ท ำให้ทำงรำชกำรเสียหำย 
และพฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำง
ร้ำยแรง  ถือเป็นกำรร่วมกันกระท ำละเมิดต่อหน่วยงำน
ของรัฐ  ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในควำม
เสียหำยให้แก่ทำงรำชกำร

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.1057/2561



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

เจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครอง
(กรณีผู้ออกค ำสั่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง)

๑. ต้องมีควำมด ำรงอยู่ ในทำงกฎหมำย กล่ำวคือค ำสั่ ง       
ทำงปกครองต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีอ ำนำจโดย

- เจ้ำหน้ำที่ผู้ทรงอ ำนำจท ำกำรพจิำรณำทำงปกครอง
- เจ้ำหน้ำที่ผู้รับมอบอ ำนำจท ำกำรพจิำรณำทำงปกครอง

๒. กำรพิจำรณำอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่
- ข้อพิจำรณำด้ำนเนื้อหำ
- ข้อพิจำรณำด้ำนพืน้ที่
- ข้อพิจำรณำด้ำนระยะเวลำ

๓. ต้องเป็นกลำงในเรือ่งทีจ่ะพิจำรณำทำงปกครอง



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

เจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครอง                                                  
(กรณีผู้ออกค ำสั่งเป็นคณะกรรมกำร)

๑. ต้องครบองค์ประกอบคณะกรรมกำร คือ ต้องแต่งตั้ง
ให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมกำรก่อนจึงจะนัดประชุมได้

๒. ต้องครบองค์ประชุม คือกำรประชุมต้องครบองค์
ประชุมตำมที่ก ำหนด

๓. ต้องมีกำรประชุม คือมีกำรประชุมจริง ๆ 

๔. ต้องเป็นกลำงในเรื่องที่จะพิจำรณำทำงปกครอง



มำตรำ ๗๖ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรพ้นจำก
ต ำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่       

เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดอันได้กระท ำโดย ประมำท 
(๖) มี เหตุต้องพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระตำมกฎหมำย          

ว่ำด้วยกำรนั้น 

กำรลำอออกจำกกรรมกำร



คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ได้
พิจำรณำปัญหำของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ โดยมีผู้แทน
กระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง) และผู้แทนกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ) เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีประเด็น
ต้องพิจำรณำว่ำ กรณีที่กรรมกำรตรวจรับพัสดุในกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติมีหนังสือขอลำออกจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร จะมีผลท ำให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจรับพัสดุตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๗๖ (๒) แห่ง

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕



พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หรื อ ไม่  อย่ ำ ง ไ ร  ซึ่ ง เห็ นว่ ำ โดยที่ ม ำตรำ  ๗๖ แห่ ง
พระ ร ำชบัญญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร ำ ชก ำ รท ำ งปกครอ ง ฯ 
เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง
กรณีจึงมีปัญหำต้องพิจำรณำว่ำ กรรมกำรตรวจรับพัสดุ   
เป็นกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง
หรือไม่ ในปัญหำนี้เห็นว่ำมำตรำ ๕๒ แห่ง พระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ ได้ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



“กำรพิจำรณำทำงปกครอง” ว่ำหมำยถึง กำรเตรียมกำร
และกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อจัดให้มีค ำสั่งทำง
ปกครอง ดังนั้น กรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองจึงต้องมีอ ำนำจเตรียมกำรและด ำเนินกำร เพื่อ
จัดให้มีค ำสั่งทำงปกครอง ส ำหรับกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๗๑๓ ก ำหนดให้มีหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำโดยกรณีที่พัสดุถูกต้องครบถ้วน ก็ให้รับ
ไว้แล้วส่งเรื่องต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุเพื่อเบิกจ่ำยเงินและรำยงำน

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ หำกพัสดุมี รำยละเอียด         
ไม่เป็นไปตำมสัญญำ ก็ให้รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อ
ทรำบหรือสั่งกำร ถ้ำพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ ำนวนหรือครบ
จ ำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ก็ให้ตรวจรับไว้เฉพำะจ ำนวน 
ที่ถูกต้อง และรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อแจ้งผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงทรำบ โดยไม่ตัดสิทธิส่วนรำชกำรที่จะปรับ
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงในจ ำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้อง และกรณีที่กรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับ
พัสดุโดยท ำควำมเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



เพื่อพิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งกำรให้รับ
พัสดุนั้นไว้ จึงด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยหรือ       
ผู้รับจ้ำง ซึ่งกำรที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีค ำสั่งรับหรือไม่รับ
พัสดุ หรือมีค ำสั่งปรับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง รวมทั้งกำรเบิก
จ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง เป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำ มิใช่กำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยของ
เจ้ำหน้ำที่ที่จะเป็น “ค ำสั่งทำงปกครอง” ตำมมำตรำ ๕๔ 
แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ ดังนั้น 
กำรตรวจรับพัสดุของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุอันเป็น

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



ขั้นตอนที่จะน ำไปสู่กำรมีค ำสั่งรับหรือไม่รับพัสดุ หรือมี
ค ำสั่งปรับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง รวมทั้งกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง จึงมิใช่กระบวนกำรพิจำรณำทำง
ปกครอง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุฯ จึงมิใช่คณะกรรมกำรที่มี
อ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง กรณีตำมข้อหำรือ
นี้ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จึงไม่อยู่ภำยใต้บังคับบทบัญญัติ
มำตรำ ๗๖ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



ปกครองฯ ที่ว่ำด้วยกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง

ส่วนปัญหำว่ ำจะน ำบทบัญญัติมำตรำ ๗๖ แห่ ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร ทำงปกครองฯ มำ
เทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลมแก่กรณีของคณะกรรมกำร
ตรวจรับพั สดุ ในกำรจั ดซื้ อครุ ภัณฑ์ ของส ำนั ก งำน          
สถิติแห่งชำติได้หรือไม่ นั้น เห็นว่ำ คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ 
มีลักษณะเป็นคณะกรรมกำรภำยในส่วนรำชกำรที่หัวหน้ำ

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



ส่วนรำชกำรแต่งตั้งขึ้นตำมข้อ ๓๔ แห่งระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยให้ส ำ เร็จลุล่วง และรำยงำนผลกำร
พิจำรณำต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ซึ่งตำมข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วย กำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๒ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุประกอบด้วยกรรมกำรที่
แต่งตั้งจำกบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำรที่จัดซื้อพัสดุนั้นเอง 

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



และบำงกรณีอำจมีกำรแต่งตั้งบุคคลภำยนอกส่วนรำชกำร  
ที่จัดซื้อ พัสดุมำเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุด้วยก็ได้        
ทั้ งนี้  เมื่อพิจำรณำถึงที่มำและสถำนะของกรรมกำร         
แต่ละประเภทแล้ว อำจสรุปหลักเกี่ยวกับกำรลำออก
ของกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ ดังนี้

๑. กรรมกำรที่เป็นบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำรที่จัดซื้อ
พัสดุ กำรเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุย่อมเป็นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรใน
ฐำนะผู้บังคับบัญชำเพื่อให้งำนของส่วนรำชกำรส ำเร็จลุล่วง

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



โดยหลักแล้วผู้เป็นกรรมกำรจึงไม่อำจลำออกจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ และกำรลำออกจะต้องได้รับอนุญำต
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเสียก่อนจึงจะมีผลให้พ้นจำก       
กำรปฏิบัติหน้ำที่

๒. กรรมกำรที่ ไม่เป็นบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำร         
ที่จัดซื้อพัสดุ อำจแยกพิจำรณำได้เป็นสองกรณี ดังนี้

๒.๑ กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน โดยส่วนรำชกำรที่จัดซื้อพัสดุขอให้หน่วยงำน

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



อื่นอนุญำตให้บุคลำกรในสังกัดมำปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ ในกรณีเช่นนี้ กำรเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ของบุคคลที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง ย่ อมเป็นกำรปฏิบัติ หน้ ำที่         
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนที่ตนสังกัด  
หำกผู้เป็นกรรมกำรประสงค์ที่จะลำออกจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ก็จะต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัด
เสียก่อนจึงจะมีผลให้พ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกำรนี้
จะต้องแจ้งผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุให้ทรำบถึง
กำรลำออกด้วย

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



๒.๒ กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในฐำนะส่วนตัว โดยส่วน
รำชกำรที่จัดซื้อพัสดุ ได้ทำบทำมบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นกำรส่วนตัว ไม่ว่ำจะมีกำรขอ
อนุญำตจำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือไม่ก็ตำม ในกรณีเช่นนี้ 
กำรเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุของบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้ง 
ย่อมเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยส่วนตัว มิใช่กำรได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
หำกผู้ เป็นกรรมกำรไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
ย่อมมีสิทธิลำออกจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ และชอบที่จะน ำ  

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



มำตรำ ๗๖ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองฯ มำเทียบเคียงบังคับใช้โดยถือว่ำกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เมื่อลำออก โดยไม่จ ำต้อง 
ได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดหรือผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก่อนแต่อย่ำงใด โดยกรณีที่
กรรมกำรดังกล่ำวมีหนังสือลำออกถึงผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ  และผู้แต่งตั้ งได้รับหนังสือลำออกแล้ว 
กำรลำออกย่อมมีผลนับแต่วันที่ได้ก ำหนดไว้ในหนังสือ
ลำออกนั้น แต่จะระบุให้กำรลำออกมีผลย้อนหลังไม่ได้

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



หรือถ้ำมิ ได้ ระบุวันที่ประสงค์ลำออกไว้ กำรลำออก          
ย่อมมีผลเมื่อมีกำรลงรับหนังสือลำออกตำมระเบียบ       
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ทั้งนี้ เทียบเคียงตำมแนวค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำในเรื่องเสร็จที่ ๒๖๓/๒๕๒๕, ๓๗๒/๒๕๒๕ และ 
๒๖๖/๒๕๒๙

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ (ต่อ)



กำรสิ้นผลของกำรลำออกจำกกรรมกำรบริษัท
กรณีกรรมกำรบริษัทยื่นหนังสือขอลำออกจำกต ำแหน่ง 

เพื่อลงสมัครรับเสือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ซึ่งกำรลำออกย่อมมีผลทันที เมื่อได้แสดงเจตนำตำมที่
บัญญัติไว้ใน มำตรำ ๘๒๖ มำตรำ ๘๒๗ และมำตรำ ๓๘๖ 
ประกอบมำตรำ ๑๑๖๗ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์หำใช่มีผลเมื่อบริษัทได้น ำควำมไปจดทะเบียนต่อ
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไม่ และเมื่อได้รับเสือกตั้ง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๖



ให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ภำยหลัง
จำกลำออกจำกต ำแหน่งแล้ว กำรที่บริษัทได้ท ำสัญญำ     
แล ะยั ง ค ง ผู กพั น เ ป็ น คู่ สั ญญำ รั บ จ้ ำ ง ก่ อ ส ร้ ำ ง กั บ        
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย่อมไม่อำจถือได้ว่ำกรรมกำร
บริษัทดังกล่ำวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเป็นคู่สัญญำ อันจะเป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมที่บัญญัติไว้ ในมำตรำ ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่อย่ำงใด

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๖ (ต่อ)



หลักกฎหมำย/บรรทัดฐำนที่เกี่ยวข้อง
๑. กรรมกำรบริษัทสำมำรถบอกเลิกกำรเป็นผู้แทนของบริษัทได้

โดยกำรลำออกจำกต ำแหน่ง ซึ่งกำรลำออกจะมีผลทันทีที่ได้แสดง
เจตนำ ส่ วนกำรยื่ นค ำขอ เปลี่ ยนแปลงกรรมกำร บริษั ท               
ต่อส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้น ถือเป็นเพียงขั้นตอนที่
มำตรำ ๑๐๒๑ มำตรำ ๑๐๒๒ และมำตรำ ๑๐๒๓ แห่ง ป.พ.พ. 
บังคับให้มีกำรน ำไปจดทะเบียนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวกรรมกำร
บริษัทและส่งไปลงพิมพ์โฆษณำในรำชกิจจำนุเบกษำ เพี่อ
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกในกำรตรวจสอบว่ำ
ผู้ใดเป็นกรรมกำรหรือเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๖ (ต่อ)



๒. กำรที่กรรมกำรบริษัทลำออกจำกต ำแหน่งและต่อมำ 
ได้ รั บ เลื อกตั้ ง เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล 
โดยภำยหลังจำกกำรลำออกบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และยังคงผูกพันในฐำนะคู่สัญญำ
นั้น กรณีดังกล่ำวไม่ถือว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ        
ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นเป็นคู่สัญญำ อันจะท ำให้ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่งตำมที่ ก ำหนดไว้ ในพระรำชบัญญัติ 
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๖ (ต่อ)



มำตรำ ๘๐ กำรประชุมให้เป็นไปตำมระเบียบกำร         
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

กำรนัดประชุมต้องท ำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมกำร
ทุกคนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมวัน เว้นแต่กรรมกำร 
นั้นจะได้ทรำบกำรบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่ำวนี้
จะท ำหนังสือแจ้งนัดเฉพำะกรรมกำรที่ไม่ได้มำประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ำมำใช้บังคับในกรณี       
มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งประธำนกรรมกำรจะนัดประชุม     
เป็นอย่ำงอื่นก็ได้

กำรแจ้งนัดกำรประชุมและวำระกำรประชุม



มำตรำ ๘๑ ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร
ประชุม และเพื่อรักษำควำมเรียบร้อยในกำรประชุม ให้ประธำน      
มีอ ำนำจออกค ำสั่งใด ๆ ตำมควำมจ ำเป็นได้ 

ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ ำที่ ไ ด้ ให้ รองประธำนกรรมกำรท ำหน้ ำที่ แทน ถ้ ำ ไม่ มี             
รองประธำนกรรมกำรหรือมี  แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้          
ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง ขึ้นท ำหน้ำที่แทน 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรใด ๆ 
นอกจำกกำรด ำ เนินกำรประชุม ให้น ำควำมในวรรคสอง             
มำใช้บังคับโดยอนุโลม

กำรแจ้งนัดกำรประชุมและวำระกำรประชุม(ต่อ)



กำรแจ้งนัดกำรประชุมน้อยกว่ำ ๓ วัน
ผู้ฟ้องคดีทั้ งหกฟ้องว่ำ ผู้ ถูกฟ้องคดี  (ปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร) มีค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม 
๒๕๔๒ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ออกจำก
รำชกำร และลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ออกจำก
รำชกำร กรณีถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อโปรแกรม
บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำและครุภัณฑ์ประจ ำห้องคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และ       
ผู้ร้องสอด (นำยกรัฐมนตรี) วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของ       
ผูฟ้้องคดีทั้งหก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556



หรือค ำสั่งให้เพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำว และค ำสั่งผู้ร้องสอดที่ ให้        
ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีทั้งหก โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ค ำสั่ง
ดังกล่ำวมีผลบังคับ และให้คืนสิทธิตำมกฎหมำยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก
ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีบันทึกลงวันที่  ๒๘ 
เมษำยน ๒๕๔๒ เสนอผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเห็นควรเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงศึกษำธิกำร พิจำรณำมีมติตำมที่คณะกรรมกำรสอบสวน
เสนอว่ำให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒  ที่ ๔ และที่ ๕ ออกจำก
รำชกำรและให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๖ ออกจำกรำชกำร 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค ำสั่งในวันเดียวกันให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



ศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษำธิกำร
พิ จ ำ ร ณ ำ ต่ อ ไ ป  ซึ่ ง ต่ อ ม ำ ไ ด้ มี ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม  อ . ก . พ . 
กระทรวงศึกษำธิกำร ในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๔๒ กำรประชุม 
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำวจึงเป็นกำรประชุมที่แจ้ง
ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ ๓ วันซึ่งขัดกับมำตรำ ๘๐ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ในกำรประชุม 
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษำธิกำรครั้งดังกล่ำว ประธำนอนุกรรมกำรได้
แจ้งในที่ประชุมว่ำได้นัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำเป็นกำรเร่งด่วน
เพรำะเป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจและกำรติดตำมจำกประชำชน 
จึงเป็นกรณีที่อ้ำงว่ำมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนตำมมำตรำ ๘๐ วรรค ๓ 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน ที่ก ำหนดไม่ให้น ำข้อควำมในวรรค ๒
มำใช้บังคับ โดยกรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจ
ของประธำนที่จะพิจำรณำตำมแต่กรณี ทั้ งนี้  หำก อ.ก.พ. 
กระทรวงศึกษำธิกำรเห็นว่ำกำรเรียกประชุมดังกล่ำวเป็นกำรไม่
เหมำะสม ที่ประชุมก็อำจทักท้วงเพื่อให้เลื่อนกำรประชุมดังกล่ำว
ออกไป ก็ย่อมสำมำรถกระท ำได้ หรือหำกเห็นว่ำกรณีดังกล่ำว       
มีข้อเท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนจ ำนวนมำก ก็เป็นดุลพินิจของที่
ประชุมที่ไม่จ ำต้องพิจำรณำกรณีดังกล่ำวจนเสร็จสิ้นในครำวเดียว
โดยอำจเลื่ อนไปพิจำรณำต่อในกำรประชุมครำวต่อไปได้
แต่เมื่อไม่มีกำรเลื่อนกำรประชุมดังกล่ำวโดยได้พิจำรณำกรณีของ 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจนเสร็จสิ้น จึงไม่อำจรับฟังได้ว่ำ เป็นกำรนัด
ประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ดังนั้น กำรนัดประชุม อ.ก.พ. 
กระทรวงศึกษำธิกำร ในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๔๒ จึงด ำเนินกำร
โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอด
ที่ว่ำกำรประชุม อ.ก.พ. กระทรวงศึกษำธิกำร ในวันที่  ๓๐ 
เมษำยน ๒๕๔๒ ที่นัดประชุมล่วงหน้ำน้อยกว่ำ ๓ วันไม่เป็นเหตุ    
ใหก้ำรประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมำยจึงฟังขึ้น

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



วำระกำรประชุม
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งหนังสือเชิญประชุมให้สมำชิก

ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันนัดประชุมน้อยกว่ำจ ำนวน
วันที่  กม.ก ำหนด ทั้งยังไม่ได้ส่งร่ำงข้อบังคับที่        
จะพิจำรณำไปให้ทรำบพร้อมกัน แต่กลับมีกำรแจก
ร่ำงข้อบังคับก่อนเริ่มกำรประชุม กำรประชุม          
จึงไม่ชอบด้วย กม. อันมีผลให้ข้อบังคับที่ออกตำม  
มตใินกำรประชุมครั้งดังกล่ำวไม่ชอบด้วย กม.เช่นกัน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙-๖๓๒/๒๕๕๙



ต้องแก้ไขค ำสั่งหรือมีค ำสั่งตั้งใหม่
กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัยองค์ประกอบของคณะกรรมกำร

สอบสวนทำงวินัยต้องครบตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนั้น ในกรณีที่
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรรมกำรสอบสวน ต้องด ำเนินกำร
ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด หำไม่แล้วอำจเป็นเหตุให้
กำรด ำเนินกำรสอบสวนจนกระทั่งมีกำรออกค ำสั่งลงโทษทำงวินัยไม่ชอบ
ได้ ดังนั้น ในกรณีที่กำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ปลัด อบต. โดยมีกรรมกำร ๔ คน คือ เอ บี ซี และ ดี แต่ปรำกฏว่ำต้น
สังกัดของ เอ ไม่ยินยอมให้เป็นกรรมกำร กำรแต่งตั้ง เอ เป็นกรรมกำร
สอบสวนจึงเป็นกำรแต่งตั้งโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกต้นสังกัด

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ 



คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยจึงประกอบด้วย บี ซี และ ดี เพียง ๓ คน
ต่อมำในระหว่ำงสอบสวน บี ได้รับค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร จึงเหลือ
กรรมกำรสอบสวน ๒ คนซึ่งถือว่ำมีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
สอบสวนไม่ครบจ ำนวน ๓ คนตำมข้อ ๓๓ ของประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรสอบสวน 
กำรลงโทษวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ 
ก ำหนดไว้ แม้ต่อมำในภำยหลังจะปรำกฏว่ำผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือขอ
ยืมตัว เอ จำกต้นสังกัดครั้งใหม่และต้นสังกัดของ เอ จะมีหนังสือแจ้งว่ำ
ไม่ขัดข้องที่จะให้ เอ  เป็นกรรมกำรสอบสวนก็ตำม ก็มิได้ท ำให้ เอ เป็น
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมำยทันที เมื่อไม่ปรำกฏว่ำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ (ต่อ) 



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยที่มี
องค์ประกอบไม่ครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น และ
ได้ออกค ำสั่งใหม่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมกำรสอบสวนแทน
ค ำสั่งดังกล่ำว รวมถึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงตัว
กรรมกำรสอบสวน กรณีจึงเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๔๐ วรรค ๑ 
ประกอบข้อ ๓๕ (๑) ของประกำศดังกล่ำว กำรสอบสวนทั้งหมดจึงเสีย
ไปตำมข้อ ๖๓ ของประกำศเดียวกัน เมื่อกระวบนกำรสอบสวนทำงวินัย
มีที่มำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่ชอบด้วยกฎหมำย จึงย่อม
ท ำให้ผลกำรพิจำรณำสอบสวนวินัยที่เกิดจำกคณะกรรมกำรสอบสวน
ดังกล่ำวเสียไปด้วย ดังนั้นกำรที่คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ (ต่อ) 



ดังกล่ำวรำยงำนผลกำรสอบสวนว่ำเห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี         
ออกจำกรำชกำรโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย แล้วเสนอควำมเห็น
ต่ อผู้ ถู กฟ้ องคดีที่  ๓ และผู้ ถู กฟ้ องคดีที่  ๓ มีมติ เห็นชอบให้              
ปลดผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำร ซึ่งต่อมำได้มีค ำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี     
ออกจำกรำชกำร จึงเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย พิพำกษำให้
เพิกถอนค ำสั่ง อบต. ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำร 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ (ต่อ) 



ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ กำรด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษ
ทำงวินัยผู้ฟ้องคดีต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำร
สอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และ
กำรร้องทุกข์ ซึ่งมีข้อก ำหนดให้คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย        
ต้องประกอบไปด้วยกรรมกำรสอบสวนจ ำนวน ๓ คน

โดยกรณีนี้คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ประกอบไปด้วย 
๑. นำยพึ่ง ต ำแหน่งปลัดอ ำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครอง ๗) เป็นประธำน
กรรมกำร ๒. นำยพ่วง ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และ ๓. นำยเพิ่ม ต ำแหน่งปลัดอ ำเภอ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยผู้ฟ้องคดีข้ำงต้น จึงไม่ครบ
ตำมองค์ประกอบที่กฎหมำยก ำหนดไว้ อันเป็นสำระส ำคัญเพื่อเป็น
หลักประกันในกำรให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่ำวหำ

กำรแต่ งตั้ งข้ ำรำชกำรให้ มี หน้ ำที่ เป็ นเลขำนุ กำรหรื อ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร หำกในค ำสั่งมิได้ระบุให้เป็นกรรมกำรสอบสวนด้วย 
ย่อมท ำให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรหรือผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรที่จะท ำกำรสอบสวนได้ เพรำะประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลฯ ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสอบสวนไว้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมกำรชุดทีพ่ิพำท

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘ (ต่อ)



จึงประกอบไปด้วยกรรมกำรสอบสวนเพียง ๒ คนเท่ำนั้น ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย ส่งผลให้       
กำรสอบสวนทีด่ ำเนินไปแล้วทั้งหมดย่อมเสียไปด้วย ฉะนั้น ค ำสั่งลงโทษ
ทำงวินัยไล่ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำร จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ศำลปกครองสูงสุดพิพำกษำให้ เพิกถอนค ำสั่ งลงโทษดังกล่ำว 
โดยนำยกเทศมนตรีสำมำรถออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน   
ทำงวินัยใหม่ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและด ำเนินกระบวนกำรสอบสวน
ใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘ (ต่อ)



กำรประชุม กำรนับองค์ประชุม และกำรออกเสียง
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑) ได้พิจำรณำข้อหำรือของ

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียประกอบกับได้ฟังค ำชี้แจงของผู้แทนองค์กำร
จัดกำรน้ ำเสียแล้ว เห็นสมควรกล่ำวไว้เป็นเบื้องต้นว่ำ ตำมมำตรำ 
๑๒[๑] แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย พ.ศ. 
๒๕๓๘ คณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ฝ่ำยหนึ่ง กรรมกำรจำกผู้แทน     
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ฝ่ำยหนึ่ง กรรมกำรอื่น
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคน ฝ่ำยหนึ่ง และผู้อ ำนวยกำร
องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย ซึ่ งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำร อีกฝ่ำยหนึ่ง กำรก ำหนดให้องค์ประกอบของ

ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗



คณะกรรมกำรมำจำกหลำยฝ่ำยเพื่อประโยชน์ในกำรระดมควำม
คิดเห็น ประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รับรู้ข้อเท็จจริง 
รวมทั้งประสำนแผนงำนและนโยบำย  ดังนั้น หำกองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำรน้ ำเสียไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยดังกล่ำว ก็ไม่อำจถือได้ว่ำเป็นคณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำร
น้ ำเสีย และไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ได้ เว้นเสียแต่ว่ำเป็นกรณีใน
ระหว่ำงด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ มีต ำแหน่งกรรมกำรบำง
ประ เภทว่ ำ งลง  และมีบทบัญญัติ ของกฎหมำยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรประกอบไปด้วยกรรมกำรที่เหลืออยู่ คณะกรรมกำรจึง
จะสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ ดังเช่น กรณีคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรตำมมำตรำ ๗๑/๕[๒] แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗



บริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ .ศ .  ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ ม เติม โดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ที่ก ำหนดว่ำกรณีที่กรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ 
แม้จะไม่ครบองค์ประกอบตำมกฎหมำยก็ตำม ด้วยเหตุนี้เมื่อพระรำช
กฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ มิได้มีบทบัญญัติ
เช่นว่ำแล้ว กำรที่กรรมกำรอื่นของคณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำรน้ ำ
เสียลำออกทั้งหมด จึงมีผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรองค์กำร
จัดกำรน้ ำเสียไม่ครบตำมองค์ประกอบที่กฎหมำยก ำหนดไว้ กรรมกำร
ที่เหลืออยู่จึงไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรฯ ได้นับตั้งแต่วันที่
ขำดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ ในส่วนของกรรมกำรอื่นไป

ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗



ส ำหรับกรณีปัญหำเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำร
จัดกำรน้ ำเสีย ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖[๓] ของข้อบังคับองค์กำรจัดกำรน้ ำ
เสี ย  (ฉบับที่  ๑)  ว่ ำด้วยกำรประชุมของคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุมนั้น จ ำนวนทั้งหมดที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำวจะ
หมำยถึงจ ำนวนเต็มของกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๒ แห่ง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่เหลืออยู่ ในปัญหำนี้มีควำมเห็นว่ำ 
กำรที่คณะกรรมกำรจะประชุมหรือนับองค์ประชุมได้ ก็ต่อเมื่อ          
มีคณะกรรมกำรเกิดขึ้นก่อน กล่ำวคือคณะกรรมกำรต้องประกอบไปด้วย

ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗



กรรมกำรตำมองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๒[๔] แห่งพระรำช
กฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรจัดกำรน้ ำเสียฯ เมื่อเกิดคณะกรรมกำรขึ้นแล้ว 
จึงจะพิจำรณำได้ว่ำจ ำนวนทั้งหมดของกรรมกำรมีจ ำนวนเท่ำใด เช่น 
ถ้ำคณะกรรมกำร มีประธำนกรรมกำร มีผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ 
ครบถ้วน และมีกรรมกำรอื่น ๓ คน และผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดย่อมเท่ำกับ ๑๑ คน (ประธำน ๑ กรรมกำรซึ่งเป็น
ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ๖ ผู้อ ำนวยกำร ๑ และกรรมกำรอื่น ๓) กำรนับ
องค์ประชุมจึงต้องค ำนวณจำกจ ำนวน ๑๑ คน แต่ในกรณีที่ต่อมำ
กรรมกำรอื่นดังกล่ำวลำออก ๒ คน จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดย่อมลดลง
เหลือ ๙ คน โดยคณะกรรมกำรก็ยังคงมีองค์ประกอบครบถ้วน ทั้งนี้ 
เพรำะจ ำนวนกรรมกำรอื่นนั้นมำตรำ ๑๒ ก ำหนดให้มี“ไม่เกิน”เจ็ดคน

ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗



เมื่ อยั งมี กรรมกำรอื่ น  ๑ คน จึ งครบถ้วนตำมองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรแล้ว กำรนับองค์ประชุมย่อมต้องค ำนวณจำกจ ำนวน
กรรมกำร ๙ คน

อนึ่ง จำกกำรชี้แจงของผู้แทนองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ
ผู้อ ำนวยกำรได้ลำออกจำกต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๔๕ 
อันเป็นเวลำก่อนที่กรรมกำรอื่นจะลำออกจำกต ำแหน่ง แม้จะได้มีกำรตั้ง       
ผู้รักษำกำรแทน แต่มำตรำ ๒๖ วรรคสอง[๕] แห่งพระรำชกฤษฎีกำ       
จัดตั้งองค์กำรจัดกำรน้ ำเสียฯ ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งมิให้ผู้รักษำกำรแทน
มี อ ำ น ำจ ในฐ ำนะ เป็ น ก ร รมก ำรด้ ว ย  โ ดย เหตุ ที่ ผู้ อ ำ น วยก ำ ร                 
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวมำข้ำงต้น  ดังนั้น 
คณะกรรมกำรฯ จึงขำดองค์ประกอบและไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ได้          
มำตั้งแต่เมื่อผู้อ ำนวยกำรลำออกจำกต ำแหน่ง

ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2561
องค์ประชุม กำรมอบหมำยผู้แทนหรือมอบอ ำนำจ

ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนเข้ำประชุม
กรณีที่องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำหนดให้

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ต่ ำ ง ๆ  โ ด ย มิ ไ ด้
เฉพำะเจำะจงชื่อผู้ เป็นกรรมกำร ดังนั้น แม้ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมที่กฎหมำยก ำหนดดังกล่ำวจะไม่ได้เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรแต่เมื่อได้มีกำรมอบหมำยผู้แทน     
ให้ เข้ำร่วมประชุมหรือมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนเข้ำร่วมประชุม
บุคคลที่เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวจึงถือว่ำเป็นกรรมกำร



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2561 (ต่อ)
ส่วนในกรณีที่กรรมกำรที่มำจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร

บำงแห่ง ที่ชื่อองค์กำรนั้นไม่ตรงตำมที่ก ำหนดในกฎหมำย       
แต่เมื่อในขณะที่มีกำรประชุม ไม่ปรำกฏว่ำมีองค์กรอื่นที่มี
บทบำทภำรกิจอย่ำงเดียวกันที่จะท ำให้เข้ำใจเป็นอย่ำงอื่นได้      
จึงถือว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มำจำกองค์กรดังกล่ำวมีสิทธิและ
หน้ำที่โดยชอบในกำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรนั้น

อนึ่ งโดยที่พระรำชบัญญัตินี้ ไม่ ได้ก ำหนดองค์ประชุม           
ไ ว้ โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ  จึ ง ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต ำม ม ำ ต ร ำ  7 9  แ ห่ ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
กล่ำวคือ ต้องมีกรรมกำรมำร่วมประชุมอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ง        
จึงจะเป็นองค์ประชุม



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.708/2560

องค์ประชุมนั้น....ต้องพิจำรณำถึง
องค์ประกอบด้วยเสมอ.นับเฉพำะจ ำนวนไม่ได้

กรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรส่งเสริมและ
ก ำกับธุรกิจโรงแรมด ำรงต ำแหน่งครบวำระแล้ว ....และยังมิได้
มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่นั้น........มำตรำ 7 
แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ไป
พลำงก่อนจนกว่ำจะได้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใหม่. .. 
โดยมิได้ก ำหนดให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้     
แต่อย่ำงใด.........



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.708/2560(ต่อ)

ดังนั้น หำกในกำรประชุมของคณะกรรมกำรมี เพียง
กรรมกำรโดยต ำแหน่งเข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้นส่วนกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นวำระไปแล้วและยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งขึ้น
ใหม่ . . . . ไม่ ได้ เข้ ำ ร่ วมประชุมด้ วย  . . . . . กรณีจึ ง ไม่ครบ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมที่มำตรำ 6 วรรคหนึ่งแห่ง
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว.....แม้กำรประชุมดังกล่ำวจะมีจ ำนวน
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน     
ก็ตำม......ก็ไม่ถือว่ำเป็นองค์ประชุมที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำเพื่อมีมติใดๆได้ ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยข้ำงต้น
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ตีควำมเรื่องมติเวียน
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๕

“คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง” มำตรำ ๗๙ 
วรรค ๑ บัญญัติว่ำ “ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๕ วรรค ๒ กำรประชุมของ
คณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือกฎหรือค ำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดนั้น
จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น” และมำตรำ ๘๐ วรรค๑ บัญญัติว่ำ “กำรประชุมให้
เป็นไปตำมระเบียบกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด” จะเห็นได้ว่ำ พรบ.วิธีปฏิบัติฯ 
หมวด ๕ ก ำหนดไว้ชัดแจ้งว่ำ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ จะต้อง
กระท ำโดยที่ประชุมฯ โดยสภำพธรรมชำติของคณะบุคคลหรือคณะกรรมกำร
ใดๆ จะต้องด ำเนินกำรโดยที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกำรปรึกษำหำรือกัน
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ตีควำมเรื่องมติเวียน (ต่อ)
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๐/๒๕๕๒ วำงหลัก        

ข้อกฎหมำยไว้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสอบสวนจะต้อง
กระท ำ โ ดยกำรจั ด ให้ มี ก ำ รประชุ ม  ซึ่ ง ข้ อ เท็ จจริ ง ในคดี นี้ 
คณะกรรมกำรมีกำรประชุมจริง (คดนี้มีประเด็นพิจำรณำ 3 ประเด็น
และประเด็นย่อยอีก ๓ ประเด็นที่วำงไว้เป็นประเด็นย่อยที่ ๒) และ         
มีตัวอย่ำงค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๓๖๒/๒๕๒๐ วินิจฉัยกรณี           
กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ประชุมจริง ถือว่ำเป็นรำยงำนกำร
ประชุมเท็จ จ ำเลยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกกำรประชุมที่เป็นเท็จ 
กำรกระท ำของจ ำเลยกรรมกำรทุกคนจึงไม่ผูกพันบริษัท จำกแนว
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ตีควำมเรื่องมติเวียน (ต่อ)
ค ำพิพำกษำทั้งสอง ๒ คดีดังกล่ำว และตำมหมวด ๕ พรบ. วิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง แสดงชัดแจ้ งว่ ำ  กำรด ำ เนินงำนของ
คณะกรรมกำรจะต้องมีกำรประชุมจริงเท่ำนั้น เพรำะขนำดมีกำร
ประชุมจริงแต่เป็นกำรประชุมที่องค์ประชุมไม่ครบ ยังถือว่ำเป็นกำร
ประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ค ำสั่งทำงปกครองที่ออกโดยอำศัย        
มติที่ประชุมไม่ชอบ จึงเป็นค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒) ขนำดประชุมจริง 
ยังถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย กับกำรที่ไม่มีกำร
ประชุมเลย แล้วจะอ้ำงว่ำชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงไร
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ตีควำมเรื่องมติเวียน (ต่อ)
กำรที่ไม่มีกำรประชุมจริง แต่กลับให้มีกำรเวียนหนังสือ

ถำมว่ำเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ไม่ปรำกฏว่ำได้มีกำรปรึกษำหำรือ 
กำรแสดงควำมคิด เห็นโต้แย้ งกันในที่ประชุม แม้จะมี
หนังสือเวียน ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

และกรณีที่สอง วัตถุประสงค์ของคณะกรรมกำรตรวจรับ
งำนพัสดุฯ เพื่อให้คณะบุคคลตรวจสอบงำนที่ส่งมอบร่วมกัน 
โดยกำรปรึกษำหำรือโต้แย้งแสดงควำมเห็นโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำร หำกไม่มีกำรประชุมเพื่อตรวจรับงำน จึงถือเป็น
รำยงำนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย (การประชุมเพื่อตรวจรับงาน
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ตีควำมเรื่องมติเวียน (ต่อ)
หรือรายงานการสอบสวนนั้น ขอเพียงแต่ให้มีการประชุมจริง
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องจัดรายงานการประชุม เพราะรายงาน
การตรวจรับงานหรือรายงานผลการสอบสวนถือว่าเป็น
รายงานที่เกิดจากการประชุม)

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมหรือรำยงำนกำรสอบสวน
หรือรำยงำนใดๆ ที่ไม่มีกำรประชุมกันจริงถือว่ำเป็นกำรจัดท ำ
เอกสำรอันเป็นเท็จ มีควำมผิดทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ ๑๖๒ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐๗/๒๕๒๖)



จ ำเลยเป็นปลัดเทศบำลและเป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำล จ ำเลยไม่
อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ ประธำนสภำเทศบำลจึงแต่งตั้งให้ ส.รองปลัดเทศบำล
ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำเทศบำลแทนจ ำเลย จ ำเลยได้ใช้ให้แก้ไขรำยงำน
กำรประชุมที่ ส. ท ำขึ้น โดยจ ำเลยไม่มีอ ำนำจแก้ไขได้โดยพลกำร เพื่อจะ
ให้ผู้ เกี่ยวข้องหลงเชื่อว่ำสภำเทศบำลมีมติตำมที่จ ำเลยได้แก้ไข 
โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น จ ำเลยจึงมีควำมผิดฐำนใช้
ให้ผู้อื่นปลอมเอกสำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๖๕ 
ประกอบด้วยมำตรำ ๘๔ จ ำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำท่ีดูแลรักษำ
เอกสำรดังกล่ำว จ ำเลยจึงมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๖๑ อีกบทหนึ่ง

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๙๐๗/๒๕๒๖



เมื่อจ ำเลยน ำเอกสำรปลอมนั้นไปอ้ำงในกำรขออนุมัติต่อผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด จ ำเลยจึงมีควำมผิดฐำนใช้เอกสำรปลอมตำมมำตรำ ๒๖๘ 
อีกกระทงหนึ่ง จ ำเลยในฐำนะเลขำนุกำรสภำเทศบำลเป็นผู้มีหน้ำที่ท ำ
รำยงำนกำรประชุมของสภำเทศบำล จ ำเลยท ำรำยงำนกำรประชุมขึ้น
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนและลงลำยมือชื่อตัวเองเป็นผู้ท ำ มิได้ท ำใน
นำมของบุคคลอื่น เอกสำรนั้นจึงเป็นเอกสำรที่แท้จริงที่จ ำเลยท ำขึ้น       
แม้ข้อควำมในเอกสำรจะไม่เป็นควำมจริง ก็ไม่ท ำให้เป็นเอกสำรปลอม
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๖๑ แต่เป็นกำรท ำเอกสำรอันเป็น
ควำมเท็จตำมมำตรำ ๑๖๒

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๙๐๗/๒๕๒๖ (ต่อ)



ในกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำร              
ทำงวินัยและกำรให้ออกจำกรำชกำร  ซึ่งมีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง เสนอให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี     
ออกจำกรำชกำร และกำรประชุมของ ก.จ.จ. เชียงรำย ซึ่งมีมติเห็นชอบ
ให้ลงโทษปลดผู้ฟ้ องคดีออกจำกรำชกำรตำมควำมเห็นของ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยฯ และต่อมำเม่ือ        
ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อ ก.จ.จ. เชียงรำย ซึ่ง ก.จ.จ. เชียงรำย ได้มีมติให้
ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี มีนำย ศ. ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ทั้งใน
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ใน ก.จ.จ. เชียงรำย
ในชั้นกำรให้ออกจำกรำชกำร และใน ก.จ.จ. เชียงรำยในชั้นกำรพิจำรณำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒



อุทธรณ์ โดยเป็นกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเพื่อท ำหน้ำที่ควบคุมกำรประชุม
และพิจำรณำเรื่องของผู้ฟ้องคดี อันเป็นกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมพิจำรณำ
เรื่องของผู้ฟ้องคดีโดยบุคคลคนเดียวกันในคณะกรรมกำรทั้งสองชุด 
จึงเป็นกรณีที่มีเหตุแห่งควำมไม่เป็นกลำงในทำงรูปแบบหรือโดยสภำพ
ภำยนอกของเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทำง
ปกครองและไม่ชอบตำมข้อ ๖๘ วรรค ๔ ของประกำศคณะกรรมกำร
กลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ลงวันที่ 
๒๒ สิงหำคม ๒๕๔๔ และข้อ  ๗๐ วรรค ๔ ของประกำศคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย เรื่อง หลักเกณฑ์

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒ (ต่อ)



และเงื่อนไขในกำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร 
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๔๕ นอกจำกนั้น 
ยังเห็นได้ว่ำกำรท ำหน้ำที่ของ นำย ศ. ยังมีลักษณะที่เป็นกำรปกป้อง
ควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ 
กำรให้ออกจำกรำชกำรที่ตนเองเคยท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมมำ
ก่อน อันท ำให้เกิดผลในทำงลบต่อผู้ฟ้องคดีถือเป็นกำรพิจำรณำทำง
ปกครองของคณะกรรมกำรที่มีเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรในคณะกรรมกำร 
ซึ่งมีสภำพร้ำยแรงที่อำจท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำง 
หรือมีเหตุแห่งควำมไม่เป็นกลำงในทำงเนื้อหำหรือโดยสภำพภำยใน     
ของเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทำงปกครอง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒ (ต่อ)



อันเป็นกำรพิจำรณำทำงปกครองที่ไม่ชอบ ตำมมำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งน ำมำบังคับ
ใช้ตำมมำตรำ ๓ วรรค ๑ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และเนื่องจำก
ไม่ใช่กรณีที่จะไม่มีผู้อื่นปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ และมิใช่เป็นกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนหำกปล่อยให้ล่ำช้ำไปจะเสียหำยต่อประโยชน์สำธำรณะ
หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหำยโดยไม่มีทำงแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้ำหน้ำที่
อื่นปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้นั้นได้ อันจะเป็นข้อยกเว้นมิให้น ำบทบัญญัติ
มำตรำ ๑๓ ถึงมำตรำ ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มำบังคับใช้ ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
นอกจำกนั้น ตำมมำตรำ ๕ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรงำน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒ (ต่อ)



บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีกรรมกำรทั้งหมดรวม ๑๒ คน แต่ในกำร
ประชุมของ ก.จ.จ. เชียงรำย ที่พิจำรณำเรื่องวินัยของผู้ฟ้องคดี           
มีกรรมกำรเหลืออยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจำรณำเพียง ๖ คน เมื่อกำร  
ท ำหน้ำที่ของนำย ศ. ในฐำนะประธำนกรรมกำร ไม่ชอบด้วยกฎหมำย       
อีกคนหนึ่งจึงคงเหลือจ ำนวนกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่โดยชอบน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ท ำให้กำรประชุมมีจ ำนวนกรรมกำรไม่ครบ
องค์ประชุม ตำมมำตรำ ๑๐ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มติของ ก.จ.จ. เชียงรำย ที่เห็นชอบให้
ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำร จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒ (ต่อ)



Rachai Asavesna ( 25  May  2019 )

บทสรุปตีควำมเรื่องมติเวียน
ถ้ำคณะกรรมกำรไม่มีกำรประชุมจริง แต่มี

รำยงำนกำรประชุมหรือรำยงำนอื่นๆ ที่อ้ำงว่ำ         
เป็นมติของคณะกรรมกำร บรรดำกรรมกำร           
ที่ลงลำยมือชื่อในรำยงำนหรือผู้จัดท ำรำยงำน        
ไม่เพียงจะถูกเพิกถอนโดยศำลปกครองเท่ำนั้น 
แต่จะต้องถูกด ำเนินคดีอำญำ และอำจติดคุกได้ 
และทีแ่น่ ๆ อำจจะถูกออกจำกรำชกำรด้วย



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อบ.27/2561
กำรลงมติกำรให้คะแนนสอบสัมภำษณ์

(ทีช่อบด้วยกฎหมำย)
ในกำรสอบสัมภำษณ์ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้สมัครด ำรงต ำแหน่ง

คณบดี ขณะเวลำสัมภำษณ์กรรมกำรสอบสัมภำษณ์คนหนึ่ง
มิได้อยู่ในห้องสัมภำษณ์ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดสีอบสัมภำษณ์แล้ว
เสร็จ กรรมกำรคนนั้นจึงเข้ำมำในห้อง และให้คะแนนผู้ฟ้องคดี 
จึงถือว่ำเฉพำะกำรให้คะแนนของกรรมกำรคนนั้นเท่ำนั้นที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมำย แต่ไม่กระทบถึงกำรให้คะแนนของกรรมกำร
คนอื่นที่อยู่สอบสัมภำษณ์ผู้ฟ้องคดแีต่อย่ำงใด



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.372/2554 

กำรนับคะแนนเลือกตั้ง 3 ครั้ง
มีกำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำนแต่กำรนับคะแนนถึง 3 ครั้งมีผล

คะแนนไม่ตรงกันแต่มีกำรประกำศผลให้ผู้ชนะในกำรนับ
คะแนนครั้งที่ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้ำน

ศำลวินิจฉัยว่ำ แม้กฎหมำยให้อ ำนำจในกำรนับคะแนนใหม่ 
แต่กำรนับคะแนนถึง 3 ครั้งคะแนนไม่เท่ำกันเลยจึงไม่อำจถือ
ได้ว่ำผลกำรเลือกตั้งปรำศจำกข้อสงสัยในควำมถูกต้อง ....
รวมทั้งไม่อำจชี้ชัดได้ว่ำกำรนับคะแนนครั้งใดถูกต้อง รวมทั้ง
พบข้อเท็จจริงในกำรเก็บบัตรเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
หรือข้อบังคับ...จึงให้ผลกำรประกำศผลกำรให้เป็นผู้ใหญ่บ้ำน
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย



ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ                 
กำรบังคับใช้กฎหมำย ที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖

กำรบันทึกเทปกำรประชุม
อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ควำมว่ำนำยเอ ผู้อุทธรณ์ อำจำรย์ประจ ำ

ภ ำ ค วิ ช ำ ภ ำ ษ ำ ไ ท ย  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ ำ ส ต ร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเป็นผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ 
เป็นคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์         
มีบันทึกลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อ ำนวยกำรกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรสรรหำคณบดี คณะมนุษยศำสตร์ จ ำนวน ๕ รำยกำร คือ



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
๑. เทปบันทึกเสียงกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๖
๒. รำยงำนกำรประขุมคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะ

มนุษยศำสตร์เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๖
๓. มติกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ

เป็นคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ 
๔. ประมวลผลคะแนนนิยมจำกประชำคม 
๕. ประมวลผลคะแนนวิสัยทัศน์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดเผยข้อมูล,ข่ำวสำรรำยกำร    

ที่ ๒ รำยกำรที่ ๓ และรำยกำรที่ ๔ แก่ผู้อุทธรณ์ ส ำหรับรำยกำร
ที่ ๕ แจ้งว่ำไม่มีข้อมูลข่ำวสำร และต่อมำได้มีบันทึกลงวันที่



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
๑๒ มีนำคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อุทธรณ์ปฏิเสธกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรที่ ๑ โดยให้เหตุผลว่ำได้ตรวจสอบและรวบรวมผล     
กำรแสดงควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี        
คณะมนุษยศำสตร์แล้ว ปรำกฏว่ำมีผู้คัดค้ำนกำรให้ข้อมูล
บันทึกเสียงกำรประชุม

ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์
ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรที่ ๑

คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำขำสังคม 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  และกำรบังคับใช้ กฎหมำย             
ได้พิจำรณำค ำอุทธรณ์และเหตุผลในกำรไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกอบกับข้อมูล
ข่ำวสำรที่ขอให้จัดส่งมำทั้งได้รับฟังค ำชี้แจงด้วยวำจำของผู้แทน



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ และของผู้ อุทธรณ์ด้วยแล้ว 
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำผู้อุทธรณ์เป็นผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ      
เป็นคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใน
ระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรประกำศผลกำรสรรหำอย่ำงเป็นทำงกำรนั้น 
ผู้ อุ ท ธ ร ณ์ ไ ด้ รั บ ท ร ำ บ ว่ ำ ก ร ร ม ก ำ ร ส ร ร ห ำ ค ณ บ ดี 
คณะมนุษยศำสตร์ จ ำนวน ๒ คน ได้มีหนังสือถึงประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อขอถอนชื่อจำกกำรรับรองชื่อบุคคลที่
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ลงมติ เลือกว่ำเป็นผู้ เหมำะสม         
ในกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ ด้วยเหตุผลว่ำ     
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้มีกรรมกำรสรรหำฯ 
คนหนึ่งอภิปรำยว่ำผู้อุทธรณ์ประพฤติผิดจริยธรรมในกำรควบคุม
กำรท ำปริญญำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
ผู้ อุ ทธรณ์ เป็ นผู้ เ หมำะสมในกำรด ำ ร ง ต ำ แหน่ งคณบดี             
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ ำ ส ต ร์  แ ต่ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ น เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ ำ ว                 
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว และคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง            
มีควำมเห็นให้ยุติเรื่อง กำรน ำเรื่องดังกล่ำวมำอภิปรำยถึง
คุณสมบัติของผู้อุทธรณ์โดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จึงต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อภิปรำยเพื่อประกอบกำรด ำเนินกำร
แสวงหำควำมขอบธรรมเพื่อปกป้องสิทธิของตนต่อไป

ผู้แทนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ชี้แจงว่ำ โดยทั่วไปกำร
ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์นั้น 
ไม่ได้มีข้อก ำหนดว่ำต้องบันทึกเสียงกำรประชุม แต่กำรประชุม



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมหรือบันทึกกำรประชุมไว้
เป็นหลักฐำนและมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จะยึดถือรำยงำน
กำรประชุมหรือบันทึกกำรประชมุที่คณะกรรมกำรรับรองแล้วเป็น
หลักฐำนของทำงรำชกำรส ำหรับใช้อ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์ต่อไป 
ดังนั้น ในกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะบันทึกเสียงไว้
หรือไมก่็ได้ อย่ำงไรกด็ีหำกมีกำรบันทึกเสียงไว้ก็เพื่อควำมสะดวก
หรือใช้ประโยชน์เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประชุมหรือบันทึกกำร
ประชุมของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ไม่ได้มีกำรจัดเก็บข้อควำมเสียงไว้
ในระบบข้อมูลของหน่วยงำนเช่นเดียวกับรำยงำนกำรประชุม
หรือบันทึกกำรประชุม แต่อย่ำงใด 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์
นั้น เนื่องจำกในช่วงที่มีกำรสรรหำมีกำรประชุมคณะกรรมกำร



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
ชุ ดต่ ำ งๆ  ของมหำวิ ทยำลั ย เ กษตรศำสตร์ หลำยคณะ 
แต่เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมมีเพียง
ชุดเดียว ดังนั้น นอกเหนือจำกกำรบันทึกสำระกำรประชุม           
ที่เจ้ำหน้ำที่ได้จดไว้ในขณะที่มีกำรประชุมแล้ว เจ้ำหน้ำที่ได้
บันทึกเสียงกำรประชุมไว้ด้วย เพื่อใช้ทบทวนและป้องกันควำม
ผิดพลำดหำกมีข้อสงสัยว่ำได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมที่มีกำรประชุมกันหรือไม่ และกรณีนี้เจ้ำหน้ำที่ได้
บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว ไม่ใช่เครื่องบันทึกเสียง
ข อ ง ท ำ ง ร ำ ช ก ำ ร แ ต่ อ ย่ ำ ง ใ ด  น อ ก จ ำ ก นั้ น
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เปิดเผยรำยงำนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึ่งเป็นเอกสำรอย่ำงเป็นทำงกำร       
ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้เป็นหลักฐำนทำงรำชกำรให้แก่



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
ผู้อุทธรณ์แล้ว ซึ่งน่ำจะเป็นกำรเพียงพอในกำรตรวจสอบ       
ควำมถูกต้องโปร่งใสในกำรสรรหำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์

ผู้แทนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ชี้แจงเหตุที่ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรอีกประกำรหนึ่งว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำๆ ได้มีกำรอภิปรำยถึงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำร
สรรหำบำงคน ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมใน
กำรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ แต่กำรเปิดเผย
ข้อควำมเสียงอำจน ำมำซึ่งกำรฟ้องคดีต่อศำลได้ และอำจจะ
ส่งผลเสียต่อระบบกำรสรรหำผู้บริหำรที่ เหมำะสมของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพรำะในโอกำสต่อไปอำจไม่มีผู้ใด
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ หรือรับเป็นกรรมกำรสรรหำฯ 
อีกทั้งอำจมีผลกระทบต่อควำมสัมพันธร์ะหว่ำงบุคลำกรภำยใน



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)

หน่วยงำน นอกจำกนั้นเมื่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้
สอบถำมไปยังคณะกรรมกำรสรรหำฯ ปรำกฏว่ำมีผู้คัดค้ำนกำร
เปิดเผยข้อควำมเสียง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงไม่เปิดเผย
ข้ อ มู ล ข่ ำ ว ส ำ ร แก่ ผู้ อุ ท ธ รณ์  ส ำ ห รั บ ใ น เ รื่ อ ง นี้ ผู้ แ ทน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
จ ำนวน ๙ คน มีผู้คัดด้ำน จ ำนวน ๔ คน 

คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำขำสังคม 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำยพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์ขอข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรสรรหำ
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน ๕
รำยกำร และได้อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเฉพำะ
รำยกำรที่ ๑ คือข้อควำมเสียงกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๖ ดังนั้น 
คณะกรรมกำรฯ จึงพิจำรณำเฉพำะข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรนี้
เท่ำนั้นซึ่งก็คือข้อควำมเสียงกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ที่
เ จ้ ำหน้ ำที่ ผู้ จั ดท ำ ร ำยงำนกำรประชุ ม ได้ บั นทึ ก ไว้ โ ดย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว แล้วน ำข้อควำมเสียงบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม คณะ
กรรมกำรฯ มีข้อพิจำรณำเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรตำม อุทธรณ์นี้ 
คือ ข้อควำมเสียงที่บันทึกไว้ เป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
หรือไม่ หำกไม่เป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก็ไม่ต้องพิจำรณำ
ในเรื่องอื่นใดอีก แต่หำกเป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรจึงจะ
พิจำรณำว่ำสมควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทรำบได้เพียงใดหรือไม่



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
ในประเด็นข้อควำมเสียงที่บันทึกไว้ เป็นข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำรหรือไม่ เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔ บัญญัติว่ำ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน”

กำรควบคุมดูแลนั้นหมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรักษำตลอดจน
กำรท ำลำยข้อมูลข่ำวสำรด้วย หำกเป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
แล้วเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐจะท ำลำยข้อมูลข่ำวสำร
นั้นโดยพลกำรไม่ได้ ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ ข้อเท็จจริงตำมอุทธรณ์นี้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่ได้มี
ข้อก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกเสียงกำรประชุมไว้ เป็นหลักฐำน
และไม่มีกำรจัดระบบกำรเก็บข้อควำมเสียงอย่ำงเป็นทำงกำรแตเ่ป็น



ค ำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๐/๒๕๕๖ (ต่อ)
เรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่เองที่จะด ำเนินกำรบันทึกเสียงกำร
ประชุมและจัดระบบกำรเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำน
ของตน ทั้งยังสำมำรถท ำลำยข้อมูลดังกล่ำวนั้นได้ เมื่อเห็นว่ำไม่มี
ควำมจ ำเป็นต้องเก็บไว้แล้วด้วย กำรบันทึกเสียงดังกล่ำวจึงเป็น
เพียงวิธีกำรอย่ำงหนึ่งของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น ดังนั้น 
ข้อควำมเสียงในกรณีนี้ จึ ง ไม่ ใช่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
คณะกรรมกำรฯจึงไม่ต้องพิจำรณำว่ำสมควรจะเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์
หรือไม่

ฉ ะ นั้ น  อ ำ ศั ย อ ำ น ำ จ ต ำ ม ค ว ำ ม ใ น ม ำ ต ร ำ  ๓ ๕  แ ห่ ง
พระรำชบัญญัติ ข้ อมูลข่ ำวสำรของรำชกำร  พ .ศ .  ๒๕๔๐ 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำขำสังคม 
กำ รบริ ห ำ ร ร ำชกำร  แผ่ นดิ น และกำ รบั ง คั บ ใช้ กฎหมำย 
จึงมีค ำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์



คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑) ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
โดยทั่วไปหลักกำรหำมติของคณะกรรมกำรโดยกำรนับคะแนนเสียง
นั้นแบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ

๑. เสียงข้ำงมำกแบบธรรมดำ (Simple Majority) หมำยถึง
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออก
เสียงลงคะแนนให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในเรื่องนั้น 
กำรงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่ำด้วยเหตุใด 
ย่อมไม่ถือว่ำเป็นกำรออกเสียงจึงไม่อำจนับคะแนนเหล่ำนั้นไปรวม
กับกำรออกเสียงลงคะแนนของฝ่ำยที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘
(ตีควำมกำรนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง) (ต่อ)



๒. เสียงข้ำงมำกแบบเด็ดขำด (Absolute Majority) 
หมำยถึ ง  คะแนนเสี ยงข้ ำงมำกของจ ำนวนทั้ งหมด
ซึ่งอำจก ำหนดให้เกินกึ่งหนึ่งหรือมำกกว่ำนั้น เช่น ๒ ใน ๓ 
หรือ ๓ ใน ๔ ของสมำชิกหรือกรรมกำรทั้ งหมดหรือ       
เท่ำที่มีอยู่ ในกรณีนี้กำรหำมติของที่ประชุมจึงต้องให้ได้
คะแนนเสียงตำมที่ก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะมีผู้ลงคะแนนเสียง
เท่ำใด มำประชุมเท่ำใด หรืองดออกเสียงเท่ำใด คะแนนเสียง
ที่จะถือเป็นมติไดต้้องได้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘
(ตีควำมกำรนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง) (ต่อ)



ส ำหรับข้อเท็จจริงในกรณีนี้ เมื่อปรำกฏว่ำมำตรำ ๒๕ วรรค ๗
ประกอบกับมำตรำ ๑๐ วรรค ๔ แห่งพ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก ำหนดว่ำ กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียง
ข้ำงมำกโดยมิได้ก ำหนดว่ำต้องเป็นเสียงข้ำงมำกของทั้งหมด จึง
ต้องหมำยควำมว่ำเป็นกำรก ำหนดให้ถือเสียงข้ำงมำกแบบธรรมดำ
ที่จะต้องนับคะแนนเสียงแต่เฉพำะกรรมกำรซึ่งออกเสียงลงคะแนน
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องดังกล่ำวเท่ำนั้น ส่วนกรรมกำรที่  
งดออกเสียงและกรรมกำรที่ขำดประชุมย่อมไม่อำจน ำมำนับเป็น
คะแนนเสียงได้ ด้วยเหตุนี้ควำมเห็นของ ก.อบต. จึงชอบแล้ว

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘
(ตีควำมกำรนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง) (ต่อ)



ส่วนได้เสียและกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
นอกจำกนั้นมำตรำ ๑๖ วรรค ๑ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่ำ “ในกรณีมีเหตุอื่นใด
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะ กรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องนั้นไม่ได้”  มำตรำ ๘๓ วรรค ๑ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
บัญญัติว่ำ “ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ใน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



รายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็น
แย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” ประกอบกับ
ข้อ ๑๗ ของบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ว่ำด้วยกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดว่ำ “กรรมการจะอยู่
ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้
เสียมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้นก็ได้” แต่โดยที่หลัก     
ว่ำด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงท ำกำรพิจำรณำทำง
ปกครองหรือเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำทำงปกครองและเป็นหลักกำร
ที่กฎหมำยบัญญัติไว้อย่ำงแจ้งชัด ซึ่งถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่ำวอ้ำงว่ำ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



นำยปัญญำได้ออกจำกห้องประชุมในช่วงที่มีกำรพิจำรณำวำระ
ดังกล่ำวแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ ตำมบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมระบุว่ำนำยปัญญำเป็นกรรมกำรของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ 
และได้เข้ำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้โดยมีระเบียบวำระที่ ๔.๒.๒ 
เป็นเรื่องกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
ซึ่งนำยปัญญำเป็นผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว
ด้วย หำกจะให้รับฟังข้อเท็จจริงอย่ำงแจ้งชัดว่ำนำยปัญญำได้ออก
จำกที่ประชุมในกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำวซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้
เสียของนำยปัญญำ และหลักว่ำด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมเป็นกลำง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



ของเจ้ำหน้ำที่เป็นหลักกำรส ำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำยแก่กำรพิจำรณำทำงปกครองดังได้กล่ำวมำแล้ว 
กรณีจะต้องปรำกฏพยำนหลักฐำนที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำนำยปัญญำ
ไม่ได้ร่วมในกำรพิจำรณำด้วย ดังนั้น เมื่อในรำยงำนกำรประชุม      
ได้ระบุเพียงว่ำนำยปัญญำเป็นกรรมกำรที่มำประชุม กรณีจึงยังไม่
อำจจะรับฟังได้ว่ำนำยปัญญำไม่ได้อยู่ร่วมพิจำรณำและไม่ได้ร่วมลง
มติในวำระดังกล่ำวตำมที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่ำวอ้ำง จึงเป็นเหตุ
ให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ (สภำมหำวิทยำลัย) ไม่ชอบด้วย
กฎหมำยอีกด้วยเหตุหนึ่งเช่นกัน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้       
จึงรับฟังได้ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกำรประชุมครั้งที่

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งนำยปัญญำ 
กำรพำนิช เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี จึงเป็นมติที่ไมช่อบด้วยกฎหมำย

กำรที่ศำลปกครองชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง นั้น ศำลปกครอง
สูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิ พ ำ ก ษ ำ ก ลั บ ค ำ พิ พ ำ ก ษ ำ ข อ ง ศ ำ ล ป ก ค ร อ ง ชั้ น ต้ น               
เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ ในกำรประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งนำยปัญญำ 
กำรพำนิช เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีมติ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



เอกสำรอ้ำงอิง
ชำญชัย แสวงศักดิ.์ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เรื่อง “หลักและ

สำระส ำคัญของวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง”
ส ำนักงำนศำลปกครอง. สรุปหลักปฏิบัติรำชกำรจำกค ำวินิจฉัย

ของศำลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
พิสิษฐ์  พลรักษ์เขตต์. คดีปกครองใกล้ตัว ชำวบ้ำนฟ้องรำชกำร. 

กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙.
มำนิตย์  จุมปำ. ถำม-ตอบ กฎหมำยปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒ . 

กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๗.
ส ำนักงำนศำลปกครองสูงสุด. แนวค ำวินิจฉัยของศำลปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร จิระพัฒนำกุล. เอกสำรประกอบค ำบรรยำย เรื่อง  

“หลักปฏิบัติรำชกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรพัสดุ” วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘



อภิปราย &
ตอบข้อซักถาม

๐๘๗ ๘๗๖ ๖๖๗๗ DTAC
๐๘๐ ๓๓๓ ๔๔๒๒ True

๐๘๗ ๘๗๗ ๗๘๗๘ AIS



สวัสดีครบั





เบิกเบี้ยเลี้ยงเท็จ ๑ วัน
ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมำยให้ไปฟังค ำให้กำรพยำนโจทก์และ       

น ำพยำนจ ำเลยเข้ำสืบหักล้ำงประเด็นในคดีแทนเทศบำลนครสวรรค์
ในวันที่ ๒๔ –๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นเวลำ ๒ วัน ตำมค ำสั่งที่ 
๒๐๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗  จึงเป็นหน้ำที่ของ        
ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องติดตำมควำมเคลื่อนไหวในกระบวนกำรพิจำรณำ
ของศำล ตลอดจนก ำหนดนัดต่ำง ๆ  ที่ปรำกฏในรำยงำนกระบวน
พิจำรณำของศำล หำกไม่ทรำบก็มีหน้ำที่ต้องขวนขวำยเพื่อให้ทรำบ
ได้ นอกจำกนั้นพยำนบุคคล ๒ รำยที่มำให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงที่ปรำกฏตำมรำยงำนกำรสอบสวนวินัย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ 



(แบบ สว.๖) ก็ไม่ปรำกฏว่ำมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดี
กล่ำวคือนำยผัน ปรำศรัยได้ให้ถ้อยค ำว่ำ “เมื่อวันที่  ๒๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ ตนได้รับค าสั่ งให้ขับรถไปราชการที่
กรุงเทพมหานครพร้อมกับผู้ฟ้องคดีและนายปริญญา จุฬพันธ์
ทอง ทนายความ ผู้ฟ้องคดีและนายปริญญาได้เข้าไปด าเนินเรื่อง
คดีในศาล พอเวลาใกล้เที่ยงนายปริญญาได้เดินออกมาจากศาล
คนเดียว แล้วบอกกับตนว่าจะทานข้าวกลางวันก่อนเดินทาง
กลับจังหวัดนครสวรรค์ เสร็จธุระแล้ว พรุ่งนี้ไม่ต้องมาศาล        
อีก ตนจึงขับรถกลับจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับนายปริญญา

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



เพียงสองคน กลับถึงจังหวัดนครสวรรค์เวลา ๑๖ นาฬิกา        
ส่วนวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ตนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ         
ที่เทศบาลนครสวรรค์” ส่วนนำยปริญญำ ได้ให้ถ้อยค ำว่ำ
“ตนเป็นทนายความในวันนั่ งพิจารณาคดี เมื่ อวันที่  ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทนายโจทก์ขอเลื่อนการสืบพยาน ศาลจึง
ยกเลิกวันนัดสืบพยานจ าเลยในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗      
ผู้ฟ้องคดีอยู่ในห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลได้อ่านรายงาน
กระบวนพิจารณาและเมื่อออกมาจากศาล ตนได้ย้ ากับผู้ฟ้องคดี
ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาศาล ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและบอกว่าจะไป

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



นอนพักบ้านญาติที่กรุงเทพมหานครอีกหลายวัน ตนจึงกลับ
จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับคนขับรถ” ซึ่งกำรให้ถ้อยค ำของ 
นำยผันและนำยปริญญำ มีลักษณะที่สอดคล้องกันและไม่ปรำกฏ
เหตุพิเศษใดที่นำยปริญญำจะไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทรำบว่ำจะ
เดินทำงกลับจังหวัดนครสวรรค์ในวันดังกล่ำว  ส่วนผู้ฟ้องคดีได้
ให้ถ้อยค ำปรำกฏตำม แบบ สว.๖ โดยสรุปว่ำ ในวันนั่งพิจำรณำ
คดี ตนเดินเข้ำห้องน้ ำเพื่อท ำธุระส่วนตัวจึงไม่ได้อยู่ในห้อง
พิจำรณำตลอด และไม่ได้รับรู้รำยงำนกระบวนพิจำรณำของศำล
ฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งมีเพียงทนำยโจทก์

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



พยำนโจทก์ และทนำยจ ำเลยทั้งสองเป็นผู้ลงนำมในรำยงำน
กระบวนพิจำรณำของศำล ต่อมำ ทนำยควำมแจ้งตนว่ำ ศำลได้
เลื่อนพิจำรณำคดี เสร็จแล้วกลับได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไปที่ศำลแขวง
พระนครเหนือในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗  อีกครั้ง จึงได้
ทรำบแน่ชัดว่ำศำลได้เลื่อนกำรพิจำรณำคดีซึ่งไม่ปรำกฏเหตุผล
ที่ชัดเจนว่ำเหตุใดผู้ฟ้องคดีซึ่งมีข้อสงสัยในเรื่องก ำหนดนัดใน
วันที่  ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ จึงไม่โทรศัพท์นัดหมำยกับ
ทนำยควำมเกี่ยวกับก ำหนดนัดในวันดังกล่ำว แต่กลับเลือกที่จะ
เดินทำงไปที่ศำลแขวงพระนครเหนือด้วยตนเองจึงได้ทรำบถึง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



ด้วยในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙ มีนำคม ๒๔๙๗
ได้พิจำรณำเห็นว่ำ ข้ำรำชกำรแต่ละคนย่อมมีหน้ำที่ที่จะต้องรับผิดชอบตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่ของตนหำกได้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ก็ดีหรือละเว้นมิได้ปฏิบัติก็ดี
เป็นเหตุให้เสียหำยแก่ทำงรำชกำรแล้ว จะอ้ำงว่ำไม่รู้กฎหมำยหรือระเบียบแบบ
แผนข้อบังคับของทำงรำชกำรมิได้

จึงได้ลงมติว่ำ ข้ำรำชกำรผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะอ้ำงว่ำ
ไม่รู้กฎหมำยหรือระเบียบแบบแผนข้อบังคับอันตนจ ำต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้ำที่
ของตนมิได้ กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนไม่ชอบด้วยกฎหมำยระเบียบแบบแผน 
ก็ดี หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยและระเบียบแบบแผนก ำหนดก็ดี      
ให้ถือว่ ำ เป็นกำรผิดวินัยหรือหย่อนสมรรถภำพแล้วแต่กรณี และให้
ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณีต่อไป (หนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  น.ว. ๘๙/๒๔๙๗ เรื่อง ข้าราชการอ้างว่า             
ไมรู่้กฎหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๗)

มติคณะรัฐมนตรีอ้ำงว่ำไม่รู้กฎหมำยและระเบียบในหน้ำที่ 



กรณีผู้ใหญ่บ้ำนอ้ำงว่ำ ไม่รู้กฎหมำยว่ำ
ตนสำมำรถถูกถอดถอนได้ตำมพระรำชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475
กำรได้รับเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำน หรือเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐ ไม่ว่ำต ำแหน่งใดๆก็ตำมจะต้องตกอยู่ในบังคับของ
กฎหมำย........ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น จะต้องรู้กฎหมำย
และไม่อำจยกควำมไม่รู้กฎหมำยขึ้นกล่ำวอ้ำงได้......ดังนั้น 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจึงต้องศึกษำข้อกฎหมำย ทั้งอ ำนำจหน้ำที่
ข้อห้ำมข้อปฏิบัติให้ชัดเจน......เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ต ำแหน่ง นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำยที่ให้อ ำนำจ......

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.342/2558



“กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย”
(ไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด)

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๓๗/๒๕๕๕
แม้ ว่ ำ น ำ ย เ อ  จ ะ ไ ด้ รั บ มอบหมำย ง ำนจำกผู้ บั ง คั บบัญชำ ให้                

เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำรับสภำพหนี้และผ่อนช ำระเงิน ซึ่งเป็น
งำนที่ตนไม่มีควำมรู้และไม่เคยปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและบัญชีมำก่อน
ทั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ยังเห็นว่ำ 
กำรกระท ำของนำยเอมิใช่กำรประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงเนื่องจำกนำยเอไม่มี
หน้ำที่โดยตรงและไม่มีควำมรู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยและหน่วยงำนไม่ได้จัด
อบรมให้ควำมรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกงำนในหน้ำที่ แต่เมื่อได้รับมอบหมำยงำน
จำกผู้บังคับบัญชำแม้จะเป็นงำนนอกเหนืองำนที่มีหน้ำที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ ำ
และไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนนั้นก็ตำม ในฐำนะผู้ใต้บังคับบัญชำย่อมมีหน้ำที่ต้อง
ปฏิบัติงำนดังกล่ำวด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวัง รักษำประโยชน์ 
ของทำงรำชกำรหำกเห็นว่ำตนเองไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำสัญญำรับสภำพหนี้



และผ่อนช ำระเงินก็ควรจะปรึกษำและขอค ำแนะน ำอย่ำงเป็นทำงกำร และ                  
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจะมี
ควำมรู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรท ำสัญญำโดยเฉพำะ กำรที่นำยเอไม่ด ำเนินกำร
แต่กลับสอบถำมหรือขอค ำแนะน ำปรึกษำเป็นกำรภำยในไม่อำจน ำมำอ้ำงอิง
เป็นข้อแก้ตัวได้ ประกอบกับกองกฎหมำยได้จัดท ำร่ำงสัญญำให้นำยเอแล้ว 
นำยเอกลับเห็นว่ำไม่รัดกุมครอบคลุมเนื้อหำ จึงด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำรับ
สภำพหนี้ขึ้นใหม่ทั้งที่ตนเองไม่มีควำมรู้เชี่ยวชำญ กรณีจึงถือได้ว่ำเป็นกำร
กระท ำโดยปรำศจำกควำมระมัดระวังซึ่งบุคคลที่อยู่ในสภำวะเช่นนั้นจักต้องมี
ควำมวิสัยและพฤติกำรณ์และนำยเออำจใช้ควำมระมัดระวังเช่นว่ำนั้นได้แต่หำ
ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นกำรกระท ำโดยประมำท และควำมเสียหำยดังกล่ำว
ย่อมไม่อำจเกิดขึ้นได้หำกวิญญูชนทั่วไปได้ด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังเอำ
ใจใส่เพื่อรักษำผลประดยชน์ของทำงรำชกำร ดังนั้น กำรกระท ำของนำยเอ     
จึงเป็นกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง

“กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย” (ต่อ)
(ไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด)



ศำลปกครองสูงสุดพิจำรณำต่อไปว่ำ ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกำรณ์และ
กำรกระท ำเข้ำลักษณะเป็นผู้หย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม
กับต ำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ เห็นว่ำ จำก
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวรับฟังได้ว่ำ ส ำนวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีสอบสวนล่ำช้ำ
จ ำนวน ๒๙ คดี เป็นคดีที่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ระหว่ำงปี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ... กำรที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยคดีไว้โดยไม่เร่งรัด
ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนและไม่ได้ขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมระเบียบล่วงเลยมำเป็นเวลำหลำยปี พฤติกรรม
กำรกระท ำของผู้ฟ้องคดีแม้จะฟังว่ำไม่มีเจตนำทุจริต แต่ก็แสดง      
ใหเ้ห็นถึงควำมเกียจคร้ำนไม่รับผิดชอบเอำใจใส่ต่อหน้ำที่กำรงำน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๙
(อ้างว่างานเยอะ เลยเป็นความบกพร่องหรือหย่อนความสามารถ)



ในกำรสอบสวนคดีอำญำ แม้จะไม่ปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือเสียหำย
ต่อรำชกำร เพรำะไม่มีคู่กรณีหรือผู้เสียหำยร้องเรียนถึงควำมล่ำช้ำใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงควำมบกพร่องหรือหย่อน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำควำม
ล่ำช้ำในกำรสอบสวนมีสำเหตุจำกผู้ฟ้องคดีมีปริมำณงำนมำกถึงปีละ 
๑๐๐ คดี นั้น เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีรับคดีปีละประมำณ ๑๐๐ คดี ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชำของผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยค ำว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ
พนักงำนสอบสวนคนอื่นที่มีส ำนวนคดีมำกน้อยไม่ต่ำงกันแล้วไม่มี
พนักงำนสอบสวนคนใดท ำส ำนวนกำรสอบสวนบกพร่องล่ำช้ำดังเช่น
ผู้ฟ้องคดี ข้ออ้ำงของผู้ฟ้องคดีว่ำมีปริมำณงำนมำกเป็นเหตุให้กำรท ำ
ส ำนวนคดีล่ำช้ำเกินสมควรจึงไม่อำจอ้ำงได้ ... ดังนั้น ค ำสั่งที่ลงโทษ
ให้ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำร จึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๙ (ต่อ)



กำรเล่นเน็ต แชต
โจทก์เป็นพนักงำนฟ้องนำยจ้ำงเป็นจ ำเลยว่ำไล่ออกเนื่องจำก        

กำรเล่นเน็ต แชต ไม่เป็นธรรม ศำลฎีกำพิพำกษำว่ำเนื่องจำกเวลำท ำงำน 
โจทก์เล่นเน็ตพูดคุยในเรื่องส่วนตัวเป็นประจ ำเกือบทุกวันวันละเป็นชั่วโมง
ก็มี ถือว่ำโจทก์ใช้เวลำท ำงำนของจ ำเลยไปในเรื่องไม่เกี่ยวกับงำน 
กรณีเช่นนี้เป็นกำรกระท ำอื่นอันไม่สมควรแก่กำรปฎิบัติหน้ำที่ของตน       
ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จ ำเลยชอบที่จะเลิกจ้ำงโจทก์ได้ทันที  
โดยมิพักต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำและไม่ต้องจ่ำยสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำ และกำรที่ โจทก์ ใช้ เวลำงำนของจ ำเลยท ำเรื่อง ส่วนตัว            
ย่อมท ำให้จ ำเลยได้รับควำมเสียหำยจึงเป็นกำรเลิกจ้ำงที่มีเหตุอันสมควร 
จึงไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม

ค ำพิพำกษำฎีกำ ที่ ๒๕๖๔/๒๕๕๗



(อ้ำงว่ำทวงด้วยวำจำ......ศำลไมร่ับฟัง)
คดีฟ้องว่ำ จนท.ละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่     

ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำตำม ม.๙(๒) กำรที่ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำ
ได้ทวงถำมเรื่องด้วยวำจำต่อหน่วยงำนแล้ว โดยไม่มี
หลักฐำนมำแสดงต่อศำล จึงเป็นข้อกล่ำวอ้ำงลอย ๆ

ค ำพิพำกษำปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๙



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๒

การยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ระบุเหตุผล
กำรมีค ำสั่ งยกเลิ กกำรประกวดรำคำโดย ไม่ ได้ ระบุ เหตุผลที่

ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง ข้อพิจำรณำ
และข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจ รวมทั้งไม่ได้แจ้งเหตุผลใด ๆ ในค ำสั่ง
ดังกล่ำว เป็นกำรสั่งกำรยกเลิกกำรประกวดรำคำที่ใช้ดุลพินิจโดยอ ำเภอใจ 
ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
แม้ต่อมำจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ โดยได้ให้เหตุผลในกำรยกเลิกกำร
ประกวดรำคำไว้ด้วย ก็ถือว่ำเป็นกำรแก้ตัวภำยหลังจำกที่มีกำรใช้ดุลพินิจโดยไม่
ชอบไปแล้ว และไม่มีผลท าให้การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับเป็นชอบด้วย
กฎหมายแต่อย่างใด



(สั่งให้มำปฏิบัติหน้ำที่ช่วงปิดภำคเรียนแต่ไม่มำและไมล่ำ)
ผอ.รร.สั่งให้ครู 2 คนมำปฏิบัติหน้ำที่ช่วงปิดภำค

เรียนแต่ข้ำรำชกำรครูไม่มำและไม่ลำ จึงมีค ำสั่ง        
ไมเ่ลื่อนขั้นเงินเดือน

ศำลปกครองสูงสุดได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อ 6 
ขอ ง ร ะ เ บี ย บก ร ะ ท ร ว ง ศึ กษ ำ ธิ ก ำ ร ว่ ำ ด้ ว ย
ก ำหนดเวลำท ำงำน และวันหยุดรำชกำรของ
สถำนศึกษำ พ.ศ.2547 ก ำหนดว่ำ “วันปิดภาคเรียน
คือวันหยุดพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๒/๒๕๕๙



อนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้ แต่ถ้ามี
ราชการจ าเป็น ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 
เหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ” 

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำข้ำรำชกำรทั้ง ๒ คน
ไม่มำปฏิบัติรำชกำรโดยไม่ยื่นใบลำจึงถือว่ำเป็นขำด
รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ค ำสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนจึงชอบด้วยกฎหมำย พิพำกษำยกฟ้อง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๒/๒๕๕๙ (ต่อ)



(ลำไม่ถูกต้อง - ละทิ้งรำชกำร - วินัยร้ำยแรง)
ในกำรลำกิจเพื่อพักรักษำตัวของผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ปรำกฏว่ำ         

มีใบรับรองแพทย์ให้กำรรับรองว่ำผูฟ้้องคดีควรจะพักรักษำตัวต่อเนื่อง
อีกแต่อย่ำงใด จึงเชื่อได้ว่ำอำกำรเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร้ำยแรง
ถึงขนำดที่จะไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
อนุญำตให้ผู้ฟ้องคดีลำป่วยเป็นเวลำ ๒๖ วัน จึงเพียงพอในกำรพัก
รักษำตัวแล้ว อีกทั้งในกำรลำกิจส่วนตัวนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอหรือ
จัดส่งใบลำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องได้รับอนุญำตเสียก่อนจึงจะลำ
ได้ เว้นแต่จะมีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถรอรับอนุญำตได้ทัน เมื่อปรำกฏ
ว่ำผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลำกิจส่วนตัวภำยหลังที่ได้หยุดรำชกำรไปแล้วอัน
เป็นกำรลำกิจส่วนตัวย้อนหลัง เป็นกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๑๙ 
ของระเบียบว่ำด้วยกำรลำของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังที่ ผูฟ้้องคดี

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๒/๒๕๕๘



รับรำชกำรมำเป็นเวลำนำน และมีต ำแหน่งเป็นถึงผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำซึ่งเป็นระดับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ย่อมต้องทรำบระเบียบ
ปฏิบัติในกำรลำเป็นอย่ำงดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ใส่ใจประพฤติปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ไม่อนุญำตให้ผู้ฟ้องคดีลำกิจส่วนตัว จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญำตให้ลำกิจตั้งแต่
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ รวมเป็นเวลำ 
๑๙ วัน กรณีจึงเป็นกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อกันในครำวเดียวกัน
เป็นเวลำเกินกว่ำ ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติกำรณ์
อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ ๘๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๒/๒๕๕๘ (ต่อ)



ขำดรำชกำรเลื่อนเงินเดือนไม่ได้ (ลำพักผ่อนแต่ไม่ได้รับอนุญำตให้ลำ)

รองปลัดยื่นใบลำพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 12 เมษำยน 
ปลัดพิจำรณำแล้วเห็นว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำวปลัดต้องไปรำชกำร
(อบรม) และมีงำนรำชกำรจะต้องปฏิบัติ  หำกอนุญำตให้ลำ             
จะเกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำรได้ จึงไม่อนุญำตให้ลำ แต่รองปลัด
เมื่ อยื่ น ใบลำแล้วกลับไม่ รอฟั งว่ ำปลัดอนุญำตให้ลำหรือ ไม่ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดพยำยำมติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ จึงให้เจ้ำหน้ำที่
โทรศัพท์แจ้งให้สำมีของรองปลัดทรำบ ซึ่งรองปลัดควรทรำบจำก
สำมีว่ำปลัดไม่อนุญำตให้ลำพักผ่อน และควรกลับมำปฏิบัติรำชกำร 
แต่กลับหยุดรำชกำรไปตำมที่ ยื่ น ใบลำไว้  จึ งถือว่ ำรองปลัด            
ขำดรำชกำร ค ำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่  อ. ๒๓๖/๒๕๕๗



รับรองข้อมูลเท็จ (โทษไล่ออก)
เมื่อภัยพิบัติผ่ำนพ้นไป รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือ

ประชำชนตำมควรแก่กรณี กำรให้เงินถือเป็นวิธีกำรหนึ่งที่
รัฐเข้ำไปช่วยเหลือเพื่อชดเชยควำมเสียหำยในเบื้องต้น 
โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน 
กำรส ำรวจและแจ้งข้อมูลจ ำนวนรำษฎรที่รับควำมเสียหำย
เพื่อให้รัฐจัดสรรเงินอย่ำงถูกต้อง ข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำม
เป็นจริง ควำมช่วยเหลือจึงตรงกับควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.777/2561



ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ ตำมแบบ กษ.01 และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้ำนลงลำยมือชื่อรับรองข้อมูล
ควำมเสียหำยให้แก่รำษฎรจ ำนวน 7 รำย โดยไม่ได้รับ
ควำมเสียหำยจริง กำรลงลำยมือชื่อรับรองข้อมูลดังกล่ำว 
จึงเป็นกำรรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำเป็นเหตุให้รำชกำร
ได้รับควำมเสียหำย และยังน่ำเชื่อว่ำผู้ใหญ่บ้ำนได้เรียกและ
รับเงินเพื่อเป็นกำรตอบแทนกรณีช่วยเหลือรับรองข้อมูลอัน
เป็นเท็จ อันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ค ำสั่งลงโทษ     
ไล่ออกจึงชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.777/2561 (ต่อ)



ห้องพิจำรณำ 813 ศำลอำญำ เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 
28 มี.ค. ศำลอ่ำนค ำพิพำกษำคดีทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
หมำยเลขด ำ อ.2117/58 คดีที่พนักงำนอัยกำรฝ่ำยคดีพิเศษ 
2 เป็นโจทก์ฟ้อง นำยแพทย์  หล่อ อดีตคณบดีคณะ
แพทยศำสตร์ วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
และอดีตกรรมกำร แพทยสภำ เป็นจ ำเลยในควำมผิดฐำน
เป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ซื้อท ำจัดกำรหรือรักษำทรัพย์ใดๆ 
ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นกำรเสียหำยแก่รัฐ 
และเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ กรณีเอำรถ
หลวงและทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว

ค ำพิพำกษำศำลอำญำหมำยเลขด ำที่ อ.2117/58



ตำมฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 58 ระบุควำมผิด
สรุปว่ำ ระหว่ำงต้นเดือน ม.ค.-16 ม.ค. 54 ขณะจ ำเลย
ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศำสตร์ฯ ใช้อ ำนำจหน้ำที่
โดยทุจริตสั่งให้เจ้ำหน้ำที่น ำเก้ำอี้ 100 ตัว พร้อมผ้ำคลุม
เก้ำอี้ เครื่องถ่ำยวีดิโอ 2 เครื่อง เครื่องเล่นวีดิโอ กล้อง
ถ่ำยรูป ผ้ำเต็นท์หลำยผืน รวมทั้งรถยนต์ส่วนกลำงอีก 4 
คัน น ำไปใช้ในงำนวิวำห์บุตรสำว เพื่อใช้รับส่งผู้เข้ำร่วมพิธี
และขนย้ำยอุปกรณ์ ทั้งที่บ้ำนพักและที่โรงแรม ทั้งหมด
เป็นทรัพย์สินของรำชกำร ต่อมำวันที่ 10 ก.ย.56 ป.ป.ช.

ค ำพิพำกษำศำลอำญำหมำยเลขด ำที่ อ.2117/58 (ค่อ) 



ชี้มูลควำมผิดกำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำรใช้อ ำนำจ     
โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ส่วนตัว สร้ำงควำม
เสียหำยแก่รัฐและคณะแพทยศำสตร์ฯ ขอให้ศำลพิพำกษำ
ลงโทษตำมควำมผิด เบื้องต้นจ ำเลยให้กำรปฏิเสธ แต่
ต่อมำให้กำรรับสำรภำพไม่สู้คดี

ศำลพิเครำะห์ค ำเบิกควำมและพยำนหลักฐำนโจทก์ 
เห็นว่ำกำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำรทุจริตต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่จริง พิพำกษำจ ำคุก 5 ปี  ปรับ 20,000 บำท
ค ำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำคดี 

ค ำพิพำกษำศำลอำญำหมำยเลขด ำที่ อ.2117/58 (ต่อ) 



ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจ ำคุกจ ำเลยไว้ 2 ปี 6 เดือน ปรับ 
10,000 บำท จ ำเลยส ำนึกผิด ชดใช้ค่ำเสียหำยคืนให้รัฐ
ทันที ประกอบกับเป็นแพทย์ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้งไม่เคยต้องโทษจ ำคุกมำก่อน ให้รอลงอำญำมี
ก ำหนด 2 ปี

ค ำพิพำกษำศำลอำญำหมำยเลขด ำที่ อ.2117/58 (ต่อ) 



คดีนี้มูลเหตุเกิดจำก ผอ. สมชำย (ผู้ฟ้องคดี) ได้พำคณะครู
ออกไปปฏิบัติรำชกำรโดยใช้รถยนต์คันที่สูญหำย โดยในช่วงเช้ำ
เป็นกำรปฏิบัติรำชกำรในต่ำงพื้นที่ที่ส ำนักงำนตั้งอยู่ (ต่ำงจังหวัด) 
หลังจำกเสร็จสิ้นภำรกิจที่ต่ำงจังหวัดเมื่อ เวลำ 17.00 น. ก็ได้ใช้รถ
คันดังกล่ำวไปปฏิบัติรำชกำรภำยในจังหวัดที่ส ำนักงำนตั้งอยู่ และ
เดินทำงกลับส ำนักงำนเมื่อเวลำ 19.30 น.

หลังจำกนั้น ได้น ำรถยนต์กันเดียวกันนั้นพำคณะเจ้ำหน้ำที่ไป
รับประทำนอำหำรค่ ำและเมื่อเสร็จสิ้น กำรรับประทำนอำหำรได้อนุญำต
ด้วยวำจำให้พนักงำนขับรถใช้รถยนต์กันดังกล่ำวไปส่งเจ้ำหน้ำที่ 
(สตรี)ที่ไม่มีรถ เสร็จสิ้นเมื่อเวลำ 21.45 น. จึงขับรถไปจอดที่บ้ำนพัก
ของพนักงำนขับรถในเวลำ 22.10 น. ปรำกฏว่ำคืนนั้นรถยนต์หำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงมีค ำสั่งให้ ผอ. สมชำย 
และพนักงำนขับรถยนต์ร่วมกันชดใช้เงินค่ำเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
ผอ. สมชำยจึงฟ้องคดีต่อศำลปกครองขอให้เพิกถอนค ำสั่งให้ชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรที่รถยนต์สูญหำย..

ประเด็นที่น ำสนใจ มี 2 ประเด็น
ประเด็นแรก รถยนต์สูญหำยเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

หรือไม่ เพรำะหำกเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ต้องน ำมำตรำ 8 
และมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด 
พ.ศ.2539 มำใช้กับกำรออกค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทน ซึ่งกฎหมำยฉบับนี้มีเจตนำรมณ์ที่จะให้เป็นหลักประกัน

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ เป็นขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่โดยรัฐต้องรับผลที่เกิดขึ้นแทนเจ้ำหน้ำที่ หำกควำม
เสียหำยจำกกำรกระท ำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่เกิดจำกควำมไม่ตั้งใจ 
หรือควำมผิดพลำดเล็กน้อยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เรียกได้ว่ำ หำก
เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้กระท ำละเมิดโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำง
ร้ำยแรง หน่วยงำนของรัฐจะเรียกให้เจ้ำหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทน ไม่ได้นั่นเอง... และถึงแม้จะเป็นกำรละเมิดจำกกำรกระท ำ
โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงก็ตำม หน่วยงำน 
ของรัฐจะเรียกให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดเต็มจ ำนวนควำมเสียหำยไม่ได้ 
แตจ่ะต้องค ำนึงถึงควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



แห่งกำรกระท ำ อีกทั้งต้องหักส่วนควำมผิดหรือควำมบกพร่องของ
หน่วยงำนของรัฐหรือระบบกำรด ำเนินงำน ส่วนรวมและมิให้น ำ
หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมำใช้บังคับ...

แต่ถ้ำไม่ใช่กำรกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่...เจ้ำหน้ำที่ต้องชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดเป็นกำรส่วนตัว
โดยบังคับตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ทั้งกรณีกำร
กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ (ธรรมดำหรือไม่ร้ำยแรง) 
และกรณี เจ้ำหน้ำที่กระท ำละเมิดหลำยคนต้องรับผิด อย่ำง         
ลูกหนีร้่วม คือ ร่วมกันและแทนกันชดใช้หนี้จนครบถ้วน ..

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ กำรที่ผู้ฟ้องคดีได้พำ               
คณะเจ้ำหน้ำที่ออกไปปฏิบัติ รำชกำรนอกสถำนศึกษำ       
โ ดย รถยนต์ คั นที่ สู ญหำยภำยหลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น ภ ำ รกิ จ
คณะเจ้ำหน้ำที่ก็ได้เดินทำงกลับมำถึงสถำนศึกษำเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กำรใช้รถส่วนกลำงน ำคณะเจ้ำหน้ำที่ออกไป
ปฏิบัติภำรกิจ จึงเป็นกำรใช้รถยนต์ เพื่อกิจกำรอันเป็น
ส่ วนรวมของส่ วนรำชกำร  หรื อ เพื่ อประโยชน์ ของ            
ทำงรำชกำร

แต่ เมื่อเดินทำงกลับมำถึงสถำนศึกษำถือว่ำภำรกิจ         
ในหน้ำที่รำชกำรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



ดังนั้น กำรที่ผู้ฟ้องคดีได้นัดหมำยกับคณะเจ้ำหน้ำที่เพื่อไป
รับประทำนอำหำรเย็นที่ร้ำนอำหำรแห่งหนึ่ง โดยให้พนักงำน
ขับรถยนต์ ขับรถคันดังกล่ำวพำคณะเจ้ำหน้ำที่เดินทำงไป
ตำมที่นัดหมำย และหลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จสิ้น 
ได้อนุญำตด้วยวำจำให้พนักงำนขับรถ ให้ขับรถยนต์ไปส่ง
เจ้ำหน้ำที่ที่บ้ำนและให้พนักงำนขับรถน ำรถยนต์กลับไป    
เก็บไว้ที่บ้ำนพักโดยไม่ต้องน ำกลับมำเก็บไว้ที่สถำนศึกษำ 
จนเป็นเหตุให้รถยนต์สูญหำย กรณีเหล่ำนี้  “ไม่ถือว่ำ       
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่” (ถือเป็นเรื่องส่วนตัว)

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



ประเด็นที่สอง ค ำสั่งให้ ผอ. สมชำย ชดใช้เงินร่วมกับพนักงำน
ขับรถ ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 

ศำลปกครองสู งสู ดวิ นิ จฉั ยว่ ำ  ขณะที่ ร ถยนต์ สูญหำย 
ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่ำงที่ผู้ฟ้องคดีและพนักงำนขับรถยนต์กระท ำไป
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคคลทั้งสองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย 
เป็นกำรส่วนตัวตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ตำม  
มำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่  พ.ศ. 2539 ค ำสั่ งของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินร่วมกับพนักงำนขับรถ
จึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว พิพำกษำยกฟ้อง 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



รู้ทันระเบียบเกี่ยวกับรถรำชกำร

ตำมข้อ 13 วรรคสอง และข้อ 14 วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตริ  ว่ำด้วยรถรำชกำร พ .ศ. 2523 
ก ำหนดกำรใช้รถส่วนกลำงว่ำ จะต้องใช้เพื่อกิจกำรอันเป็น
ส่ วนรวมของส่ วนรำชกำร  หรื อ เพื่ อประโยชน์ ของ           
ทำงรำชกำร ตำมหลักเกณฑ์ที่ส่วนรำชกำรเจ้ำของรถนั้น
ก ำหนดขึ้น โดยให้ส่วนรำชกำรจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกกำร
ใช้รถส่วนกลำงประจ ำรถแต่ละคัน และส่วนรำชกำรต้อง
ควบคุมพนักงำนขับรถให้ลงรำยกำรไปตำมควำมเป็นจริง

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2549 (ต่อ)



เอำรถยนต์รำชกำรไปใช้งำนศพ
ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่ำ นำย ก. รักษำกำรในต ำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรวิทยำลัย (ผู้ฟ้องคดี) ได้ขออนุญำต        
ใช้รถยนต์ของวิทยำลัย น ำคณะครูและเจ้ำหน้ำที่ ไปศึกษำ   
ดูงำนที่วิทยำลัยอีกแห่งหนึ่งในต่ำงจังหวัด แต่เมื่อดูงำนเสร็จ
นำย ก. และคณะไม่ได้เดินทำงกลับทันที แต่แวะไปงำนศพ
มำรดำของครูวิทยำลัยเดียวกัน หลังจำกนั้นระหว่ำงเดินทำง
กลับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุลื่นไถลชนกับเนินดิน รั้วบ้ำน      
และท่อประปำหมู่บ้ำนท ำให้รถยนต์ได้รับควำมเสียหำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) 
จึงมีค ำสั่งให้นำย ก. ช ำระค่ำเสียหำย เป็นเงิน 213,625.50 
บำท ตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลังว่ำ กำรที่นำย ก. 
ขออนุญำตน ำรถยนต์ไปรำชกำรและไปงำนศพต่อ ไม่ถือว่ำ
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น  
นำย ก. ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ทำงรำชกำรตำม
ป.พ.พ. มำตรำ 420 เนื่องจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นมิใช่
กำรกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 10 แห่ง 
พ.ร.บ. ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



นำย ก. เห็นว่ำค ำสั่งดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
เพรำะกำรแวะเคำรพศพมำรดำของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
เ ป็ น ก ำ รบ ำ รุ ง ข วัญ แล ะก ำ ลั ง ใ จ แก่ บุ ค ล ำ ก ร 
มีประโยชน์ในกำรพัฒนำองค์กร และเป็นเส้นทำงที่    
รถผ่ำนอยู่แล้ว อีกทั้ง อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพรำะฝนตก
ถนนลื่นและทำงโค้ง สถำนที่เกิดเหตุก็ไม่ใช่บริเวณ 
งำนศพ จึงฟ้องขอให้ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำ      
เพิกถอนคำสั่งดังกล่ำว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



ประเด็นคือ กำรขออนุญำตใช้รถในคดีนี้ถือเป็นกำรใช้รถ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ ? 

ซึ่งตำม พ.ร.บ. ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 
หำกกำรกระท ำละเมิดเป็นกำรกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำละเมิดชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้ ต่อเมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้กระท ำกำรนั้นด้วยควำมจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงเท่ำนั้น แต่หำกมิใช่กำรกระท ำในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่จะต้องบังคับตำม ป.พ.พ. ซึ่งก็หมำยควำมว่ำไม่ว่ำ       
จะกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือประมำท
เลินเล่อธรรมดำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำละเมิดต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด
เป็นกำรเฉพำะตัวและรับผิดในควำมเสียหำยเต็มจ ำนวนอย่ำงสิ้นเชิง 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ แม้นำย ก. จะได้รับอนุญำตให้น ำ
คณะครูและเจ้ำหน้ำที่ ไปศึกษำดูงำนที่วิทยำลัยอื่น แต่เมื่อพิจำรณำ
ขั้นตอนกำรขออนุญำตโดยนำย ก. มีบันทึกลงวันที่ 7 สิงหำคม 2544 
ขออนุญำตไปดูงำน ซึ่งเป็นเวลำที่กระชั้นชิดกับกำรเดินทำงไปศึกษำ    
ดูงำนวันที่ 10 สิงหำคม 2544 และไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดเตรียม
แผนงำนในกำรศึกษำดูงำน ประกอบกับมีบันทึกประสำนไปยังสถำนที่
ที่จะดูงำนก่อนวันเดินทำงเพียงหนึ่งวัน อีกทั้ง ไม่ปรำกฏว่ำงำนที่      
นำย ก. รับผิดชอบมีปัญหำอุปสรรค อันจะมีเหตุผลถึงขนำดที่ต้อง 
ไปศึกษำดูงำนดังกล่ำว และเดินทำงไปถึงสถำนที่ดูงำนในช่วงเวลำเย็น 
และใช้เวลำศึกษำดูงำนไม่ถึงชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงควำมผิดปกติ       
ในกำรเดินทำงไกลเพื่อไปศึกษำดูงำนอย่ำงชัดเจน ประกอบกับ

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



เจ้ำหน้ำที่ซึ่งร่วมเดินทำงไปด้วยให้กำรว่ำกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนครั้งนี้ 
มีเจตนำที่แท้จริงคือ ต้องกำรไปงำนศพพร้อมกับได้น ำเงินท ำบุญ พร้อมของ
ถวำยพระไปด้วย กำรขออนุญำตใช้รถยนต์จึงมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือ 
ต้องกำรใช้รถยนต์เพื่อไปงำนศพ จึงไม่อำจถือได้ว่ำเป็นกำรเดินทำงไป
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ดังนั้น เมื่อระหว่ำงเดินทำงกลับ รถยนต์ได้เกิด
อุบัติเหตุเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย นำย ก. จึงต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยจำกกำรกระท ำละเมิด เป็นกำรส่วนตัว 
ตำมบทบัญญัติแห่งป.พ.พ. มำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ. ควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 เมื่อรถยนต์ได้รับควำมเสียหำยเป็นเงินทั้งสิ้น 
213,625.50 บำท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยเต็มตำมจ ำนวน
ค่ำเสียหำย ท่ีแท้จริง ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่ำเสียหำย    
จึงชอบแล้ว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



คดีนี้จึงเป็นอุทำหรณ์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งผู้ขอ
อนุญำตใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรหรือผู้มีหน้ำที่ควบคุมดูแล
รถยนต์ของทำงรำชกำรว่ำ จะต้องใช้รถยนต์ของรำชกำรเพื่อ
ประโยชน์ของรำชกำร เท่ำนั้น และหำกแม้ ได้ ใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรแล้ว ก็ควรจะรีบส่งรถยนต์คืน     
ให้รำชกำรเสียโดยเร็ว มิใช่น ำรถไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ในเรื่องอื่นๆ เพรำะหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นอำจต้องรับผิด
เป็นส่วนตัว ... ครับ ! 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555 (ต่อ)



กำรน ำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวนอกจำกจะมีควำมรับผิด
ทำงแพ่งในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยขึ้นแล้ว ก็อำจถูก
ลงโทษทำงวินัย หรือมีผลกระทบต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ในรำชกำรด้วย

ศำลได้ เคยวินิ จฉั ย ไว้ ว่ ำ  กำรที่ ผู้ บั งคับบัญชำ          
อ ำ จ น ำ เ อ ำ ข้ อ มู ล ก ำ ร ก ร ะ ท ำ ค ว ำ ม ผิ ด ใ น อ ดี ต                
ที่ เคยถูกร้องเรียนว่ำน ำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวมำเป็น
ข้อพิจำรณำในกำรไม่เสนอชื่อให้ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
เป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 848/2558



ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 6

(คดีด ำ อท.๓๓/๒๕๖๑) (ต่อ)
ใช้รถยนต์รำชกำรรับส่งที่ท ำงำนและบ้ำนพัก
ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 6 ได้มี

ค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุกนำงสวย กระท ำควำมผิด
ขณะด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็ก และเยำวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเวลำ 
๕ ปี กรณีกระท ำผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ ๑๕๑ (เดิม) 

โดยใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรรับ-ส่งระหว่ำงบ้ำน
และสถำนที่ท ำงำนทุกวัน มีรำยละเอียดดังนี้



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 548/2554

ต้องทักท้วงค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ผู้รับค ำสั่ง

ต้องทักท้วง หำกผู้รับค ำสั่งด ำเนินกำรต่อไปโดยที่ไม่ทักท้วง 
ต่อมำจะยกเหตุดังกล่ำวโดยอ้ำงว่ำนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหรือนำยกเทศมนตรีสั่งกำรให้ท ำ มำเป็นเหตุ
ยกเว้นเพื่อให้ตนเองพ้นผิดไม่ได้ จึงเป็นควำมผิดวินัย
ร้ำยแรงฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรเช่นเดิม



ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 6 

หำกทักท้วงแล้วไม่ต้องรับผิด
(คดีด ำ อท.19/2560)

ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 6 ได้มีค ำพิพำกษำ
ว่ำ นำยกเทศมนตรีเมือง...กับพวกรวม 14 คน มีควำมผิด อำญำ 
ม. 151 และม.157 และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542  ม.7 และ ม. 12 จ ำคุก 6 ปี 
ไม่รอลงอำญำปรับนิติบุคคลที่รับด ำเนินกำร 200,000 บำท ,
จ ำเลยที่ 3 และจ ำเลยที่ 5 ลงโทษจ ำคุก 2 ปี และปรับ 10,000 
บำท ให้รอมีก ำหนด 2 ปี 

กรณี จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ โดยมิชอบ
และพิพำกษำยกฟ้องคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและช่ำงควบคุมงำน
เนื่องจำกได้ทักท้วงแล้ว 



เอำทรัพย์สินรำชกำรไปใช้ส่วนตัว
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ว. เป็นผู้ไปเอำเหล็กจ ำนวน ๑๐ เส้นที่เหลือจำกกำรได้รับ
บริจำคในกำรซ่อมแซมบ้ำนให้แก่ผู้ยำกไร้จำกใต้ถุนบ้ำน
ของนำย พ. ไปใช้ต่อเติมบ้ำนของตนโดยพลกำร แม้ต่อมำ
ได้มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงระหว่ำงนำง ล. ภรรยำของ       
ผู้ฟ้องคดีกับนำย พ.ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๒ 
ตกลงแลกเปลี่ยนเหล็กกับกำรสร้ำงห้องน้ ำให้และได้มีกำร
สร้ำงให้นำย พ. แล้วก็ตำมแต่บันทึกข้อตกลงดังกล่ำว

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๒/๒๕๕๙



ก็เป็นกำรท ำขึ้นภำยหลังจำกที่มีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรกระท ำของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่ท ำให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจำกควำมผิดที่ได้กระท ำขึ้น กำรกระท ำของผู้ฟ้องคดีจึง
เป็นกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น กรณีจึงถือว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรม
ในทำงทุจริตตำมควำมในมำตรำ ๔๗ ทวิ (๒) และมีผล     
ท ำ ให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร          
ส่วนต ำบลต้องสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗)

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๒/๒๕๕๙ (ต่อ)



แห่ง พ.ร.บ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำวินิจฉัย ลงวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๔ 
ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ว. จึงเป็นค ำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมำย

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๒/๒๕๕๙



อ้ำงว่ำไม่ได้เป็นผู้มีวิชำชีพเพื่อให้พ้นควำมรับผิด
ค ำว่ำ"ผู้มีวิชำชีพในกำรก่อสร้ำง" ไม่ได้จ ำกัดเฉพำะผู้ที่ได้เล่ำ

เรียนมำโดยตรงเพื่อเป็นสถำปนิก วิศวกร หรือหัวหน้ำคนงำน 
แต่หมำยถึงผู้มีอำชีพที่ต้องอำศัยวิชำควำมรู้ ควำมช ำนำญ หรือ
ผู้มีควำมรู้ ซึ่งอำจได้จำกกำรเล่ำเรียนโดยตรงหรือจำกกำรท ำงำน 
อันเป็นกำรฝึกฝนในกำรประกอบอำชีพเป็นปกติธุระก็ได้ ดังนั้น 
แม้จ ำเลยที่ 3 ไม่ได้จบกำรศึกษำด้ำนก่อสร้ำงอำคำร ก็ถือได้ว่ำ
จ ำเลยที่ 3 มีควำมรู้ควำมช ำนำญและใช้ควำมรู่ด้ำนกำรก่อสร้ำง
ในกำรประกอบอำชีพเป็นปกติธุระ จึงถือว่ำจ ำเลยที่ 3 มีอำชีพ
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงด้วย ...

ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 10823/2551



ในขณะที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี เดิ นทำง ไปปฏิบั ติหน้ ำที่ ร ำชกำร             
ณ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
สุรินทร์  เมื่ อวันที่  ๗ กรกฎำคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓       
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ
อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งแม้ว่ำ       
กำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวของผู้ฟ้องคดี จะเป็น       
กำรเดินทำงไปรำชกำรตำมค ำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชำ      
ซึ่งสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ แต่สิทธิในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรซึ่งเป็นเรื่องของงบประมำณ เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ต่ำงหำกจำกค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรซึ่งเป็นเรื่องของ     
กำรบริหำรงำนบุคคล  ด้วยเหตุดังกล่ำว กำรใช้สิทธิในกำรเบิก

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๗๗/๒๕๕๙



ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จึงต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตำมข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ เสียก่อน
จึงมีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ดังนั้น 
เ มื่ อ ข้ อ เท็ จจริ งป รำกฏว่ ำ  ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ม่ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจก่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร จึงเป็นกรณี
ที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรในครั้งนี้ และไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑     
ทีจ่ะต้องพิจำรณำค ำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่ำงใด

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๗๗/๒๕๕๙ (ต่อ)



เงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำง 
ค่ำช่วยเหลือบุตร ค่ำรักษำพยำบำลและเงินอื่นใน
ท ำนองเดียวกัน เป็นเงินที่กฎหมำยบัญญัติ ให้สิทธิ      
แก่ข้ำรำชกำรหรือบุคคลที่กฎหมำยระบุไว้ที่จะเบิกได้  
กำรขอเบิกเงินดังกล่ำวจึงเป็นกำรใช้สิทธิอันเป็นกำร
ปฏิบัติกำรในต ำแหน่ง ส่วนกำรเบิกเงินโดยเจ้ำหน้ำที่   
ซึ่งมีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินนั้นเป็นกำรปฏิบัติกำรในหน้ำที่

บันทึกควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๓/๒๕๓๑



ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 5746/2559 

ขณะลงลำยมือชื่อในสัญญำเช่ำซื้อ กรรมกำร
โจทก์ เป็นผู้ ลงลำยมือชื่ อ โดยไม่ ได้ประทับตรำ       
แต่ เพิ่ งมำประทับตรำภำยหลั ง เนื่ องจำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงตรำประทับเพรำะมีกำรจดเปลี่ยนชื่อ
บริ ษั ท  แสดงว่ ำ ขณะลงลำยมื อชื่ อ โ จทก์ มิ ไ ด้
ประทับตรำ ถือไม่ได้ว่ำโจทก์ลงลำยมือชื่อในสัญญำ 
สัญญำเช่ำซื้อเป็นโมฆะ ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 572 
วรรคสอง ไม่อำจให้สัตยำบันได้แม้จะมีกำรเข้ำถือเอำ
ประโยชน์จำกสัญญำ



ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๔/๒๕๕๗
ไม่อำจอ้ำงเหตุที่บุคคลอื่นไม่ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย

มำเป็นเหตุยกเว้นโทษของตนเองได้
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยอ้ำงว่ำ มีกำรเลือกปฏิบัติกรณีนำย ส. ซึ่ง

เป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ไม่ควบคุมดูแลกำรลงเวลำ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด และกระท ำผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในส่วนที่ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่
ป้องกันมิ ให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชำกระท ำผิดวินัย  โดยกำรเอำใจใส่ 
สังเกตกำรณ์ และขจัดเหตุที่อำจก่อให้เกิดกำรกระท ำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่
ในวิสัยที่จะด ำเนินกำรป้องกันตำม ควรแก่กรณีได้แต่นำย ส. กลับมิได้ถูก
ด ำเนินกำรทำงวินัยนั้น เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับ ข้ำรำชกำรพล
เรือนรำยใดเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนบัญญัติผู้ฟ้องคดีไม่อำจอ้ำงกำรไม่ด ำเนินกำร
ทำงวินัยของผู้บังคับบัญชำว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติมำเป็นเหตุยกเว้นมิให้ผู้
ฟ้องคดีต้องได้รับโทษจำกกำรกระท ำผิดวินัยของตนได้
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๐๘๗ ๘๗๖ ๖๖๗๗ DTAC
๐๘๐ ๓๓๓ ๔๔๒๒ True

๐๘๗ ๘๗๗ ๗๘๗๘ AIS
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