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คํานาํ
 
 

                  สาํนักงานศาลปกครองมีอํานาจหน้าที�ที�สาํคัญประการหนึ�ง
ในการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ�องคดีปกครองเพื� อเสนอแนะแนวทางการ
ปรบัปรุงวธิปีฎิบติัราชการต่อหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง ตามมาตรา ๗๗ (๕) 
แหง่พระราชบญัญติัจดัตั�งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ�งที�ผา่นมาสาํนกังานศาลปกครองไดจ้ดัทําเอกสารเผยแพรใ่หกั้บหนว่ยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที�ของรฐัสาํหรบัเป�นแนวทางในการปฏิบัติราชการเป�นประจาํทุกป�
สาํหรบัในป�นี�สาํนักงานศาลปกครองได้จัดทํา “แนวทางการปฏิบัติราชการจาก
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป�  พ.ศ. ๒๕๖๔” ในรูปแบบ E-Book  
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อเผยแพรห่ลักกฎหมายจากคําวนิจิฉัยของศาลปกครองสงูสดุ
ใหกั้บหนว่ยงานทางปกครองและเจา้หนา้ที�ของรฐั ตลอดจนผูส้นใจทั�วไปในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจดัรูปแบบเนื�อหาใหอ่้านง่าย สะดวก  และยงัสามารถสแกน
เนื�อหารายละเอียดเพิ�มเติมจาก Qr Code ท้ายหวัขอ้ของทกุเรื�องไดอี้กดว้ย เพื�อให้
สามารถนําหลักกฎหมายไปปรบัใชใ้นการปฏิบติัราชการและศึกษาค้นควา้ไดต่้อไป 

                  สาํนักงานศาลปกครองหวังเป�นอย่างยิ�งว่าเอกสารฉบับนี�จะเป�น
ประโยชน์ใหกั้บหน่วยงานทางปกครองและเจา้หน้าที�ของรฐั เพื�อใชเ้ป�นแนวทาง
ในการปฏิบติัราชการได้ตามสมควร 

 
 

                                                        (นางสมฤด ีธญัญสริ)ิ
                                                        เลขาธกิารสาํนกังานศาลปกครอง

 



สารบัญ

๑. แนวทางการปฏิบติัราชการ เรื�อง คดพีพิาทเกี�ยวกับ
    สญัญาทางปกครอง
    ๑.๑  แนวทางการปฏิบติัราชการเกี�ยวกับอํานาจหนา้ที�
           ของคณะกรรมการตรวจการจา้งในการตรวจและ
           ควบคมุงานจา้ง_____________________________๒
    ๑.๒ แนวทางการปฏิบติัราชการเกี�ยวกับค่าแหง่
              การงานที�ผูร้บัจา้งพงึไดร้บัภายหลังจากมกีาร
           บอกเลิกสญัญาทางปกครอง___________________๔
    ๑.๓ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการกําหนดค่าปรบัตาม
           สญัญาจา้งก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ______________๘
      ๑.๔    แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการพจิารณาชาํระค่าแหง่
           การงานในสว่นที�มรีายละเอียดไมต่รงกับ 
           สญัญาจา้ง________________________________๑๐
    ๑.๕  แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
         ตามสัญญาก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค กรณี
          ความขัดข้องในการปฏิบัติตามสัญญามีสาเหตุ
              มาจากความผดิของคูส่ญัญาทั�งฝ�ายรฐัและเอกชน_______๑๒
    ๑.๖  แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับความรบัผิดของ
           ผูคํ้�าประกันตามสญัญาทางปกครองก่อน
          และหลังจากการแก้ไขเพิ�มเติมประมวล
           กฎหมายแพง่และพาณชิย_์____________________๑๔
       
๒. แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื�อง คดีพิพาทเกี�ยวกับ
     การบรหิารงานบุคคล วนิยั สทิธปิระโยชน ์และสวสัดกิาร
     ๒.๑ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการออกคําสั�ง
           ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นตําบลและ
          รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล
           พ้นจากตําแหน่ง____________________________๑๘

            
  สาํนักงานศาลปกครอง



         ๒.๒ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการคืน
               สิทธปิระโยชน์ของข้าราชการที�เคยถูก
                  ลงโทษทางวนิยั กรณศีาลมคํีาพพิากษา
                เพกิถอนคําสั�งลงโทษ________________________๒๐
         ๒.๓ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการเลื�อน
                ระดบักรณเีจา้หนา้ที�ถกูลงโทษทางวนิยั___________๒๒
       ๒.๔ แนวทางปฏิบัติราชการเกี�ยวกับการ
                 พจิารณาโทษทางวนิยัตามฐานความผดิที�
                   คณะกรรมการป.ป.ช. ไดม้มีติโดยไมต้่องตั�ง
                คณะกรรมการสอบสวนวนิยัอีก_________________๒๔
        ๒.๕ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการใชส้ทิธิ
               ของบุคคลที�อยูใ่นภาคสว่นราชการ องค์กร
             ปกครองส่วนท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือ
            หน่วยงานอื� นของรัฐ ในการรับบริการ
                สาธารณสขุตามพระราชบญัญัติหลักประกัน
               สขุภาพแหง่ชาติ____________________________๒๖
        ๒.๖ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการใชห้ลักฐาน
               สญัญากู้ซื�อบา้นของคู่สมรสก่อนสมรสในการ
               ขอเบกิค่าเชา่บา้น___________________________๓๐
              
   ๓  แนวทางการปฏิบติัราชการ เรื�อง คดพีพิาทเกี�ยวกับวนิยั
       การคลังและการงบประมาณ        
       ๓.๑ แนวทางปฏิบัติราชการเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�
           ของเจ้าหน้าที�ควบคุมงาน หรือตรวจการจ้าง 
             โครงการปรบัปรงุถนน และขุดลอกคลองระบายนํ�า____๓๔
       ๓.๒ แนวทางปฏิบติัการเกี�ยวกับการปฏิบติัหนา้ที�ของ
              เจา้หนา้ที�ผูม้หีนา้ที�จา่ยเงินและผูม้หีนา้ที�เบกิเงิน______๓๖   

    

 สาํนักงานศาลปกครอง



 สาํนักงานศาลปกครอง

 ๔. แนวทางปฏิบติัราชการ เรื�อง คดพีพิาทเกี�ยวกับ
    อาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
     ๔.๑ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการพจิารณา
         คําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร_______๔๐
    ๔.๒ แนวทางปฏิบัติราชการเกี�ยวกับการดาํเนินการ
           ตามคําสั�งใหร้ื�อถอนอาคารตามพระราชบญัญติั
             ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง
           ตัวเจา้ของอาคาร___________________________๔๔
    ๔.๓ แนวทางปฏิบติัราชการกรณมีผีูร้อ้งเรยีน
          ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นปฏิบัติหน้าที�ตาม
           พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒_______๔๖
         
๕. แนวทางการปฏิบติัราชการ เรื�อง หนา้ที�ในการจดัใหม้ี
    และบาํรุงรกัษาทางสาธารณะขององค์กรปกครอง
    สว่นท้องถิ�น__________________________________๕๐

๖. แนวทางการปฏิบติัราชการ เรื�อง การดแูล รกัษา 
   และคุ้มครองป�องกันสาธารณสมบัติของ
   แผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
    ๖.๑ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับอํานาจหนา้ที�
           ของนายอําเภอในการดแูลรกัษาและคุม้ครอง
          ป�องกันทางสาธารณประโยชน_์_________________๕๔
    ๖.๒ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับหนา้ที�ของ
               นายอําเภอรว่มกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
           ในการดแูลรกัษาและคุม้ครองป�องกันทาง
           สาธารณประโยชน_์_________________________๕๖ 
     ๖.๓ แนวทางปฏิบัติราชการเกี�ยวกับการปฏิบัติ
           หนา้ที�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในการ
              เปลี�ยนสภาพการใชป้ระโยชนใ์นที�ดนิสาธารณสมบติั
           ของแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกัน____________๕๘



สาํนักงานศาลปกครอง 

๑. แนวทางการปฏิบติัราชการ
เรื�อง คดีพิพาทเกี�ยวกับ
สัญญาทางปกครอง

๑



สาํนักงานศาลปกครอง

  ๑.๑ แนวทางการปฏิบติัราชการเกี�ยวกับอํานาจ๑.๑ แนวทางการปฏิบติัราชการเกี�ยวกับอํานาจ
            หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ในการตรวจและควบคุมงานจ้างในการตรวจและควบคุมงานจ้าง
  
        คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจหน้าที�ตรวจและควบคุมงานจ้าง

ในขณะที�งานจ้างกําลังอยู่ระหว่างดาํเนินการหรอืดาํเนินการยังไม่แล้วเสรจ็
มิใชม่ีหน้าที�เฉพาะตรวจรบังานจ้างหลังจากที�ผู้รบัจ้างส่งมอบงานจ้างแล้ว
เท่านั�น เมื�อตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของผู้ฟ�องคดี ไม่ปรากฏว่า 
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ
ช่างผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งความบกพร่อง หรือความไม่ถูกต้องตาม
สัญญาให้ผู้ฟ�องคดีทราบ จนกระทั�งช่างผู้ควบคุมงาน ซึ�งเป�นผู้มีอํานาจ
หน้าที�ในการควบคุมและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามสัญญาจ้าง
ได้รายงานผลการก่อสรา้งต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง โดยได้รบัรองวา่
การดาํเนินงานตามโครงการผู้ฟ�องคดีได้ทํางานจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
ถูกต้องตามสัญญาจ้าง  กรณีจึงรับฟ�งว่า   ผู้ฟ�องคดีได้ดาํเนินงาน
ตามสัญญาจ้าง มิได้เป�นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ�องคดี
จงึต้องจา่ยค่าจา้งใหแ้ก่ผูฟ้�องคดตีามสญัญา 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒



สาํนักงานศาลปกครอง 

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๓

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

https://tinyurl.com/26vsf6jl

https://tinyurl.com/26vsf6jl
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สาํนักงานศาลปกครอง 

        กรณีที�หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา
ต่อเอกชนผูร้บัจา้งเนื�องจากไมส่ามารถดาํเนนิการก่อสรา้งไดแ้ล้ว
เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามสญัญา คู่สญัญาแต่ละฝ�ายจาํต้องให้
อีกฝ�ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที�เป�นอยู่เดิม กล่าวคือ เมื�อผู้รบัจ้าง
ได้ดาํเนินการก่อสรา้งตามสัญญาและหน่วยงานทางปกครอง
ซึ�งเป�นเจ้าของโครงการได้ประโยชน์จากงานที�ผู้รบัจ้างได้ดาํเนิน
การบางส่วนในส่วนของงานก่อสรา้ง แม้ว่างานในส่วนดังกล่าว
 ผู้รบัจ้างจะทําไม่แล้วเสรจ็ตามสัญญา หน่วยงานทางปกครอง
ผู้วา่จา้งก็ต้องชาํระค่าแหง่การงานในสว่นดังกล่าวใหแ้ก่ผู้รบัจา้ง 
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

  ๑.๒ แนวทางการปฏิบติัราชการเกี�ยวกับค่าแหง่
       การงานที�ผูร้บัจา้งพงึได้รบัภายหลังจากมี

     การบอกเลิกสญัญาทางปกครอง

 
   ๑.๒.๑ ค่าแห่งการงานที�ผู้รบัจ้างมีสิทธิได้รบัจากการเลิกสัญญา ต้องเป�น
   ค่าแหง่การงานที�คํานวณได้จากการงานที�ได้กระทําไป หารวมไปถึงค่ากําไรที�   
   ผู้รบัจ้างคาดหมายว่าจะได้รบัด้วยไม่

๔



สาํนักงานศาลปกครอง 

ซึ�งจาํนวนค่าแหง่การงานที�ผูร้บัจา้งมสีทิธไิด้รบัจากการเลิก
สญัญานั�น ต้องเป�น ค่าแหง่การงานที�คํานวณไดจ้ากการงาน
ที�ได้กระทําไปนั�น โดยไม่อาจใหร้วมไปถึงค่ากําไรที�ผู้รบัจ้าง
คาดหมายวา่จะไดร้บั 

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๕

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

https://tinyurl.com/22okklx7
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      ในกรณี ที�ผู้ ร ับจ้ าง เป�นฝ� ายผิดสัญญาและหน่ วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบ ผู้รบัจ้างย่อมไม่
อาจใช้สิทธิตามสัญญาเรียกร้องค่าจ้ างไ ด้   อย่างไรก็ตาม  
เมื� อข้อ เ ท็จจริงปรากฏว่ า  ผู้ ร ับจ้ าง ได้ ทําการ ก่อสร้างงาน
งวดที� ๔ แล้วเสร็จบางส่วนก่อนที�จะมีการจะบอกเลิกสัญญา 
ผู้รบัจ้างจึงมีสิทธิได้รบัค่าแห่งการงานที�ได้ทําไว้ให้แก่หน่วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างเพื�อกลับคืนสู่ฐานะดังที�เป�นอยู่เดิมหลังจาก
มีการบอกเลิกสัญญา ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยวิธีการคํานวณค่าแห่งการงานตามกรณีนี� 
ให้คํานวณจากเงินค่าจ้างของงานงวดที�  ๔  ตามสัญญาเดิม  
ลบด้วยราคากลางของงานที�เหลือที�ยังไม่แล้วเสรจ็ที�ต้องว่าจ้าง
บุคคลอื� นมาทําการก่อสร้างแทนผู้ร ับจ้างที�ถูกบอกเลิกสัญญา 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒.๒ ค่าแหง่การงานที�ผูร้บัจา้งมสีทิธไิด้รบัจากการเลิกสญัญา ต้องเป�นค่าแหง่
การงานที�คํานวณได้จากการงานที�ได้กระทําไป หกัออกด้วยราคากลางของงาน
ที�เหลือที�ยังไม่แล้วเสรจ็ที�ต้องว่าจ้างบุคคลอื�นมาทําการก่อสรา้งแทนผู้รบัจ้างที�
ถกูบอกเลิกสญัญา

๖



สาํนักงานศาลปกครอง 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๗
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๑.๓ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการกําหนดค่าปรบั
   ตามสญัญาจา้งก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล.

 

 
 

                  หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที�ของรฐัจะกระทํา
การที�มีผลกระทบสิทธิต่อสิทธิหรือหน้าที�ของบุคคลได้ต่อเมื� อ
มีกฎหมายกําหนดให้อํานาจ ดังนั�น เมื� อในวันที�คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุมีมติให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างกําหนด
ค่าปรับรายวันสาํหรับการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค
ที�มผีลกระทบต่อการจราจรเป�นอัตรารอ้ยละ ๐.๕๐ ของราคางานจา้ง
ได้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื�อง การพัสดุ (ฉบับที�  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที�ให้อํานาจคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด

๘
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรบัรายวนัเกินกวา่อัตรารอ้ยละ ๐.๒๕ 
ของราคางานจา้งไดย้งัไมม่ผีลใชบ้งัคับ มติของคณะกรรมการวา่
ด้วยการพัสดุดังกล่าวจึงเป�นการกระทําโดยไม่มีอํานาจ และเมื�อ
ภายหลังขอ้บญัญติักรงุเทพมหานคร เรื�อง การพสัด ุ(ฉบบัที� ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใชบ้งัคับแล้ว คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดก็ุไมไ่ด้
มีมติกําหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง
สามารถกําหนดค่าปรบัรายวนัสาํหรบัการก่อสรา้งถนนและระบบ
สาธารณูปโภคที�มีผลกระทบต่อการจราจรเกินกว่าอัตรารอ้ยละ
๐.๒๕ ของราคางานจ้างได้แต่อย่างใด หน่วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจกําหนดค่าปรบัในสัญญาจ้างพิพาทที�ทํากับ
ผู้รบัจ้างในอัตรารอ้ยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้างได้ คงกําหนด
ค่าปรบัเป�นรายวนัได้เพียงอัตรารอ้ยละ ๐.๒๕ ของราคางานจา้ง
เท่านั�น

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๙
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๑.๔ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการพจิารณาชาํระ
ค่าแหง่การงานในสว่นที�มรีายละเอียดไมต่รง

กับสญัญาจา้ง
 
 

 
                   สัญญาที�รฐัทํากับเอกชนนั�นรฐัเข้าทําสัญญาโดยไมไ่ด้
มเีจตนาหรอืความประสงค์ที�จะเอารดัเอาเปรยีบคู่สญัญาฝ�ายเอกชน 
แต่มุ่งหมายที�จะให้คู่สัญญาสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบรกิารสาธารณะให้สาํเรจ็ลุล่วง  ดังนั�น ถึงแม้การปฏิบัติตาม
สัญญาต้องยึดถือถ้อยคําหรอืข้อความของสัญญาเป�นหลัก แต่ใน
กรณีนี�มีปรมิาณงานเทคอนกรตีที�เพิ�มขึ�น คิดเป�นสัดส่วนที�เพิ�มขึ�น
กว่ารอ้ยละ ๓๐  ซึ�งในส่วนของผู้รบัจ้างนั�น ปรมิาณคอนกรตีที�ใชใ้น
การดาํเนินการปรับปรุงถนนเป�นค่าใช้จ่ายหลักของโครงการ 
การเสนอราคาจึงอ้างอิงจากปรมิาณคอนกรตีเป�นสาํคัญ และใน
กรณีนี�ได้อ้างอิงจากบัญชรีายการก่อสรา้งที�คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางเป�นผูจ้ดัทํา  ดงันั�น จงึมใิชก่รณทีี�เป�นการคํานวณปรมิาณ
งานผิดพลาดโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ผู้รบัจ้างเอง หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที�ต้องชาํระ
ค่างานในส่วนที�เป�นงานคอนกรตีที�เพิ�มขึ�นใหแ้ก่ผู้รบัจา้ง

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๑๑
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 ๑.๕ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามสญัญาก่อสรา้ง
        สิ�งสาธารณปูโภค กรณคีวามขดัขอ้งในการปฏิบติัตามสญัญามสีาเหตุ

มาจากความผดิของคู่สญัญาทั�งฝ�ายรฐัและเอกชน
 

 

 
 

                 ในกรณีความขัดข้องในการปฏิบัติตามสัญญามีสาเหตุ
มาจากความผิดของคู่สัญญาทั�งสองฝ�าย และปรากฏข้อเท็จจรงิว่า
คูส่ญัญาฝ�ายผูว้า่จา้งซึ�งมฐีานะเป�นหนว่ยงานของรฐัมคีวามบกพรอ่ง
มากกว่าคู่สัญญาฝ�ายผู้รบัจ้างซึ�งเป�นเอกชน ประกอบกับผู้รบัจ้าง
มีพฤติการณ์ที�เอาใจใส่กับงานที�รบัจ้างและได้พยายามที�จะแก้ไข
ป�ญหาในงานส่วนของตนแล้ว หน่วยงานของรฐัผู้วา่จา้งย่อมไม่อาจ
กล่าวอ้างความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาที�มีเหตุมาจาก
พฤติการณ์ดงักล่าวใหเ้ป�นโทษกับผูร้บัจา้งได้

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
  ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๑๓
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 ๑.๖ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับความรบัผดิของผูคํ้�าประกันตาม
สญัญาทางปกครองก่อนและหลังจากการแก้ไขเพิ�มเติมประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิย์
 
 
 

         เดิมก่อนที�จะมีการแก้ไขมาตรา ๖๘๖ ตามพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที� ๒๐)
พ.ศ.  ๒๕๕๗  นั�น  ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐาน
ความรบัผิดของผู้คํ�าประกันตามสัญญาทางปกครองโดยถือเอา
เรื�องผิดนัดของลูกหนี�เป�นข้อสาํคัญในการพิจารณาวา่ ถ้าลูกหนี�
ผิดนัดเจ้าหนี�สามารถฟ�องลูกหนี�และผู้ คํ�าประกันได้ ทันที  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. ๒๙๔/๒๕๖๔) โดยมาตรา 
๖๘๖ บัญญัติไว้ว่า “ลูกหนี�ผิดนัดลงเมื�อใด ท่านว่าเจ้าหนี�ชอบ
ที�จะเรยีกให้ผู้คํ�าประกันชาํระหนี�ได้แต่นั�น” ซึ�งแสดงให้เห็นว่า 
เดิมกฎหมายถือเอาเรื�องผิดนัดของลูกหนี�เป�นข้อสาํคัญมาก 
ถ้าลกูหนี�ผดินดั เจา้หนี�สามารถฟ�องลกูหนี�และผูคํ้�าประกันไดทั้นที
โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าผู้คํ�าประกันจะผิดนัดหรอืไม่ หรอืได้มีการ
บอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ คํ�าประกันให้ชาํระหนี� ก่อนหรือไม่ 
และในทางปฏิบัติเจ้าหนี�จะไม่เรยีกให้ผู้คํ�าประกันชาํระหนี�ทันที 
แต่จะทอดเวลาออกไปเพื� อให้ได้ดอกเบี�ยจากการผิดนัดของ
ลูกหนี� ทําให้ผู้ คํ�าประกันต้องร่วมรับผิดในหนี�ที� เป�นอุปกรณ์

 

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๙

๑๕

มากเกินสมควรทั�งที�อาจมคีวามสามารถที�จะชาํระหนี�เพื�อปลดเปลื�อง
ความรบัผิดดังกล่าวได้ แต่ไม่มีการแจ้งจึงไม่อาจดําเนินการได้ 
จึงนาํมาสู่การกําหนดหลักการใหม่ โดยได้มีพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที�  ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที�มีผลใช้บังคับเมื� อวันที� ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
แก้ไขมาตรา ๖๘๖ ว่าหากไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ�าประกัน
ภายในกําหนดระยะเวลาตามที�กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้คํ�าประกัน
ก็จะหลดุพน้ความรบัผดิในบางประการ 

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�
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๔

๑๖

๑๖
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๔

 ๒. แนวทางการปฏิบติัราชการ 
 เรื�อง คดีพิพาทเกี�ยวกับ 
 การบรหิารงานบุคคล  วนิยั  
สทิธปิระโยชน ์และ สวสัดกิาร

๑๗

๑๖
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 ๒.๑ แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการออกคําสั�งให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง

 
 
 

            เมื�อขณะเกิดข้อพิพาท พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังคงมีผลบังคับใช้ 
โดยบทกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติถึงผู้มีอํานาจวินิจฉัยสั�งการ 
กรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพ้นจากตําแหน่ง
อันเนื�องมาจากการตรวจสอบคณุสมบติัหรอืลักษณะต้องหา้มมใิห้
ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๔
 วรรคหนึ�ง (๔) มาตรา ๖๔ /๑ วรรคหนึ�ง (๕) มาตรา ๕๘/๑ และ
มาตรา ๕๘/๔ แหง่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบรหิาร
สว่นตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหเ้ป�นอํานาจของนายอําเภอเป�นผูว้นิจิฉัย
ส่วนกรณีผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตําบลต้องพ้นจากตําแหน่ง
อันเนื�องมาจากการตรวจสอบการปฏิบติัการตามอํานาจหน้าที�ของ
ผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นตําบลตามมาตรา ๙๒ แหง่พระราชบญัญติั
ดังกล่าว บัญญัติใหเ้ป�นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป�นผู้ออก
คําสั�ง  ดังนั�น  เมื� อนายอําเภอได้ดาํ เนินการสอบสวนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์แสวงหา
ประโยชน์ที�มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื�อตนเองหรอืผู้อื� น 
มคีวามผดิต่อตําแหนง่หนา้ที�ราชการตามที�ถกูกล่าวหาจรงิ 

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘



สาํนักงานศาลปกครอง  

นายอําเภอจงึมีอํานาจในการสั�งใหบุ้คคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง
ได้ และคําสั�งของนายอําเภอเป�นที�สุด ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ�ง 
และวรรคสอง แหง่พระราชบญัญติัสภาตําบลและองค์การบรหิาร
สว่นตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
      โดยที�การกระทําของฝ�ายปกครองที�กระทบสิทธิของบุคคล
จะกระทําได้ต่อเมื�อมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจ เมื�อคําสั�งให้พ้น
จากตําแหน่งข้างต้นเป�นคําสั�งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ�งมาตรา ๔๒ วรรคหนึ�ง แหง่พระราชบญัญติัเดียวกัน บญัญติัให้
คําสั�งทางปกครองใหม้ีผลใชย้ันต่อบุคคลตั�งแต่ขณะที�ผู้นั �นได้รบั
แจ้งเป�นต้นไป เมื�อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สามารถออกคําสั�งให้
บุคคลดังกล่าวพน้จากตําแหน่ง อันเป�นผลรา้ยต่อผู้รบัคําสั�งมผีล
ย้อนหลังกลับไปก่อนวันที� บุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งคําสั�งได้ 
ดังนั�น เฉพาะคําสั�งในส่วนที�ใหพ้้นจากตําแหน่งย้อนหลังไปจนถึง
วันก่อนวันที�บุคคลดังกล่าวได้รบัแจ้งคําสั�งให้พ้นจากตําแหน่ง 
จงึไมช่อบดว้ยกฎหมาย

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�
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สาํนักงานศาลปกครอง   

 ๒.๒ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการคืนสทิธปิระโยชน์
    ของขา้ราชการที�เคยถกูลงโทษทางวนิยั กรณศีาล

มคํีาพพิากษาเพกิถอนคําสั�งลงโทษ
 
 
 

       กรณีศาลมีคําพิพากษาถึงที�สุดให้เพิกถอนคําสั�งลงโทษไล่
ผู้ฟ�องคดีออกจากราชการ คําพิพากษาของศาลดังกล่าว ย่อมมี
ผลผูกพันให้องค์การบรหิารส่วนตําบลต้นสังกัดของผู้ฟ�องคดี
มหีนา้ที�ที�จะต้องปฏิบติัใหเ้ป�นไปตามคําพพิากษาในการรบัผูฟ้�องคดี
กลับเขา้รบัราชการเป�นพนกังานสว่นตําบลตามตําแหนง่เดมิเสมอืน
วา่ไม่เคยมีคําสั�งลงโทษไล่ออกจากราชการมาก่อน รวมทั�งมีหน้าที�
ที�จะต้องเบิกจา่ยเงินเดือนและเงินประจาํตําแหน่งที�ผู้ฟ�องคดีพึงมี
พงึไดต้ามสทิธใิหแ้ก่ผูฟ้�องคดี
      เมื�อระเบยีบ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง กําหนดวา่ เงินเดือนระหวา่ง
ไล่ออกจากราชการ เมื�อคดีหรอืกรณถึีงที�สดุ ถ้าปรากฏวา่พนกังาน
ส่วนตําบลผู้นั �นมิได้กระทําผิด และไม่มีมลทินหรอืมัวหมอง ใหจ้่าย
ใหเ้ต็ม โดยใหอ้งค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าสังกัดที�สั �งไล่ออกจาก
ราชการ พิจารณาสั�งจ่ายใหภ้ายใน ๑ ป� นับแต่วันที�คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลวินิจฉัยว่าให้จ่ายเงินเดือน การที�องค์การ
บรหิารสว่นตําบลไมด่าํเนินการเบกิจา่ยเงินเดือนใหแ้ก่ผู้ฟ�องคดีให้
แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงเป�นการละเลย
ต่อหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติในการเบิกจ่าย
เงินเดอืนใหแ้ก่ผูฟ้�องคดี

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐



สาํนักงานศาลปกครอง  

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

สาํหรบัเงินประจาํตําแหน่ง องค์การบรหิารส่วนตําบลมีหน้าที�
ที�จะต้องปฏิบติัในการเบกิจา่ยเงินประจาํตําแหนง่สาํหรบัพนกังาน
สว่นตําบล ก็ต่อเมื�อพนกังานสว่นตําบลผูน้ั �นมคีณุสมบติัและเป�น
ผู้มีสิทธิได้รบัเงินดังกล่าวตามที�ระเบียบ กฎหมาย กําหนดไว้
เท่านั�น ด้วยเหตุนี� แม้ขณะที�ถูกไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ�องคดี
จะดาํรงตําแหนง่ปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบล (เจา้หนา้ที�บรหิาร
งานทั�วไป ๓) แต่เมื�อตามระเบียบ กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนดให้
ตําแหน่งปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลมีสิทธิได้รบัเงินประจาํ
ตําแหน่งเฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล
ระดับ ๖ และระดับ ๗ เท่านั�น การที�องค์การบรหิารส่วนตําบล 
ไม่จ่ายเงินประจาํตําแหน่งให้ผู้ฟ�องคดีจึงไม่เป�นการละเลยต่อ
หน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที�
ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑
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สาํนักงานศาลปกครอง  

๒.๓ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการเลื�อน  
 ระดบั กรณเีจา้หนา้ที�ถกูลงโทษทางวนิยั

 
       มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ในการ

พิจารณารายงานการลงโทษขององค์การบรหิารส่วนตําบลเป�น
ขั�นตอนภายในของฝ�ายปกครอง ยงัไมม่ผีลเป�นคําสั�งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหง่พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั�น แม้ ก.อบต. จะพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว
ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษขององค์การบรหิารส่วนตําบลที�เพียง
ตักเตือน จงึมมีติใหล้งโทษตัดเงินเดือนรอ้ยละ ๕ เป�นเวลา ๓ เดอืน
แต่หากองค์การบรหิารสว่นตําบลยงัไมไ่ด้ออกคําสั�งลงโทษเพิ�มเติม
ตามที� ก.อบต. มมีติ ยอ่มต้องถือวา่ บุคคลดังกล่าวยงัไมถ่กูลงโทษ
ใหตั้ดเงินเดอืน
         เมื�อขณะที�ผูฟ้�องคดขีอเลื�อนระดับปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบล
ระดับ ๕ เป�นระดับ ๖ ผู้ฟ�องคดีถูกลงโทษทางวินัยเพียงว่ากล่าว
ตักเตือน แต่ ก.อบต. กลับนาํเรื�องการลงโทษทางวินัยเพิ�มเติม
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒



สาํนักงานศาลปกครอง  

ซึ�งนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลต้นสังกัดใหม่ของผู้ฟ�องคดี
ยังไม่ได้ทราบมติและยังไม่ได้ออกคําสั�งตามมติดังกล่าว มาใช้
เป�นข้อเท็จจรงิที�สั �งไม่เลื�อนระดับแก่ผู้ฟ�องคดี ซึ�งไม่เป�นไปตาม
แนวการเลื� อนขั�นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ�น ตามแนว
หนงัสอืสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท ๐๘๐๙.๑/ว ๗๑ 
ลงวันที� ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๙๗ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม เรื�อง 
หลักเกณฑ์และเงื� อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบรหิารส่วนตําบล ลงวนัที� ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ ทั�งที�
ผูฟ้�องคดมีคีณุสมบติัครบถ้วน การมมีติของ ก.อบต. ที�ไมพ่จิารณา
เรื�องการเลื�อนระดับใหผู้ฟ้�องคดีดาํรงตําแหนง่นกับรหิารองค์การ
บรหิารสว่นตําบล ระดับ ๖ ด้วยเหตผุลดังกล่าว จงึเป�นการกระทํา
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔
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สาํนักงานศาลปกครอง  

         กฎหมายได้บัญญัติให ้ป.ป.ช. มีอํานาจวินิจฉัยชี�มูลความผิด
ทางวินัยกรณีเจ้าหน้าที�ของรฐั กระทําความผิดฐานทุจรติต่อหน้าที�
เท่านั�น ส่วนการกระทําความผิดวินัยฐานอื�นของเจ้าหน้าที�ของรฐั 
หาก ป.ป.ช. เหน็วา่เป�นการกระทําความผิดวนิัย ป.ป.ช. ยอ่ม
สามารถสง่เรื�องไปยงัผู้บงัคับบญัชาหรอืผู้มอํีานาจ แต่งตั�งถอดถอน
ผู้ถูกกล่าวหา แต่กรณีที�จะถือได้วา่รายงานเอกสารและความเหน็ของ 
ป.ป.ช. เป�นสาํนวน การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของ 
ผู้ถูกกล่าวหา นั�น จะต้องเป�นกรณีที� ป.ป.ช. ใช้อํานาจหน้าที�ของตน
ในการชี�มูลความผิดเจ้าหน้าที�ของรัฐ  ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ของรัฐ
กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที�  ตามมาตรา  ๑๙  (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หากมิใช่ความผิดทางวินัย
ฐานทุจรติต่อหน้าที�แล้ว กรณีไม่อาจถือได้ว่ารายงานเอกสารและ
ความเห็นของ ป.ป.ช. เป�นสาํนวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิาร
งานบุคคลของผูถ้กูกล่าวหานั�นได้  
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๔ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการพจิารณาโทษ
   ทางวินัยตามฐานความผิดที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดม้มีติโดยไมต้่องตั�งคณะกรรมการสอบสวนวนัิยอีก

๒๔



สาํนักงานศาลปกครอง  

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕

https://tinyurl.com/2bm7bu3a

https://tinyurl.com/2bm7bu3a
https://tinyurl.com/2bm7bu3a


สาํนักงานศาลปกครอง  

        สทิธขิองบุคคลที�อยูใ่นภาคสว่นราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั ในการรบั
บรกิารสาธารณสุข จะต้องเป�นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ มติคณะรฐัมนตร ีหรอืคําสั�งใด ๆ ที�กําหนดขึ�น กล่าวคือ
เมื� อบุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขจากหน่วยบรกิารประจาํของตนหรอืหน่วยบรกิาร
ปฐมภมูใินเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง หรอืจากหนว่ยบรกิาร
อื�นที�หน่วยบรกิารประจาํของตนหรอืเครอืข่ายหน่วยบรกิารที�
เกี�ยวขอ้งสง่ต่อ เวน้แต่ในกรณเีจบ็ป�วยฉกุเฉินเรง่ดว่น เจบ็ป�วย
ฉุกเฉินวิกฤติ หรอืกรณีที�มีเหตุสมควร ใหม้ีสิทธเิข้ารบับรกิาร
จากสถานบรกิารอื�นที�อยู่ใกล้หรอืเข้ารบับรกิารได้อย่างรวดเรว็
โดยสถานบริการอื� นดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจาก
สาํนกังานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติตามขอ้ ๖ หรอืขอ้ ๘ ของ
ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
การใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุ กรณทีี�มเีหตสุมควร กรณอุีบติัเหตุ
หรือกรณีเจ็บป�วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ�งสถานบริการอื� น
ดังกล่าวมีสิทธไิด้รบัค่าใชจ้่าย หรอืยา หรอือุปกรณ์และอวัยวะ
เทียมจากสาํนกังานไมเ่กินราคากลางหรอืตามหลักเกณฑ์และวธิกีาร
ที�กรมบญัชกีลางกําหนด

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๕ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการใชส้ทิธขิองบุคคลที�อยู่
ในภาคสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น รฐัวสิาหกิจ หรอื

หนว่ยงานอื�นของรฐั ในการรบับรกิารสาธารณสขุตาม
พระราชบญัญติัหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ

๒๖



สาํนักงานศาลปกครอง  

     นโยบายของรฐับาลมิใช่กฎหมาย หากแต่เป�นเพียงแนวทางที�
กําหนดขึ�นเพื�อใหส้่วนราชการต่าง ๆ รบัไปดาํเนินการต่อไปเท่านั�น 
เมื�อขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ในระยะเริ�มต้นในการดําเนนิการตามนโยบาย
ดังกล่าว กรมบัญชีกลาง สาํนักงานประกันสังคม และสาํนักงาน
หลักประกันสขุภาพแหง่ชาติได้รว่มกันกําหนดแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับ
การขอรบัค่าใชจ้า่ยเพื�อการบรกิารสาธารณสขุตามนโยบายบูรณาการ 
๓ กองทนุ กรณีอุบติัเหตฉุกุเฉิน ใหป้ระชาชนทกุสทิธสิามารถเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขได้ โดยมิได้กําหนดให้สาํนักงานหลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาติต้องสาํรองจา่ยค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลใหแ้ก่
สถานบรกิารอื�นเต็มจาํนวน อีกทั�ง ไมป่รากฏวา่ไดม้กีารแก้ไขเพิ�มเติม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับใด ๆ ใหผู้ป้�วยฉกุเฉินเรง่ดว่นหรอื
ผูป้�วยฉกุเฉินวกิฤติสามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลได้โดยไมต้่องเสยี
ค่าใช้จ่าย ดังนั�น ผู้ฟ�องคดีจึงไม่อาจอ้างว่ามีสิทธิรกัษาพยาบาล
ตามนโยบายดงักล่าวโดยไมต้่องเสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ ได ้         
                   
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๗



สาํนักงานศาลปกครอง  

     
        ในการประชาสมัพนัธเ์กี�ยวกับสทิธขิองผูเ้ขา้รบับรกิารทางการ
แพทย์กรณีเจ็บป�วยฉุกเฉินของบุคคลที�อยู่ในภาคส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานอื�นของ
รฐั สมควรระบุรายละเอียดเกี�ยวกับสทิธขิองผูเ้ขา้รบับรกิารตามที�
กฎหมายกําหนดใหช้ดัเจน  ทั�งนี� เพื�อเป�นการป�องกันมใิห ้ผูเ้ขา้รบั
บรกิารเขา้ใจผดิอยา่งเชน่ในคดนีี�

               
                   
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๘

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

https://tinyurl.com/2xrazbhb

https://tinyurl.com/2xrazbhb
https://tinyurl.com/2xrazbhb
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙



สาํนักงานศาลปกครอง  

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๖ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการใชห้ลักฐานสญัญา
กู้ซื�อบา้นของคู่สมรสก่อนสมรสในการขอเบกิค่าเชา่บา้น

          มาตรา ๗ วรรคหนึ�ง (๒) แหง่พระราชกฤษฎีกาค่าเชา่บา้น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้บัญญัติบังคับว่า เคหสถานอันเป�น
กรรมสิทธิ�ของคู่สมรสในท้องที�ที�ไปประจาํสาํนักงานใหม่ นั�น 
ต้องเป�นเคหสถาน  อันเป�นกรรมสิทธิ�ของคู่สมรสที� ได้มา
ในระหว่างสมรสเท่านั�น  ดังนั�น เคหสถานอันเป�นกรรมสิทธิ�ของ
คู่สมรส ไม่ว่าจะได้มาในระหว่างสมรสหรอืก่อนสมรส ก็อยู่ใน
ความหมายเป�นเคหสถานอันเป�นกรรมสิทธิ�ของคู่สมรสตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ�ง (๒) ด้วยกันทั�งสิ�น สาํหรบักรณทีี�หนว่ยงาน
ทางปกครองอ้างการแปลความตามขอ้ ๒๑ ของระเบยีบกระทรวง
การคลัง วา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารเกี�ยวกับการเบกิจา่ยเงินค่าเชา่บา้น
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเป�นเหตผุลในการปฏิเสธวา่ ผู้ฟ�องคดี
จึงไม่อาจนาํหลักฐานการผ่อนชาํระเงินกู้ เพื� อชาํระราคาบ้าน
หลังดังกล่าวที�มีชื�อคู่สมรสมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจากทาง
ราชการได้ นั�น   โดยที�ระเบยีบดังกล่าวออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง
มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) แหง่พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงเป�นเพียงลูกบทของ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ�งออกมาใช้บังคับเพื� อกําหนด 

๓๐



สาํนักงานศาลปกครอง  

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดที�แม่บทยังไม่ได้กําหนดไว้ อันเป�นการสนับสนุน
แม่บท ไม่อาจกําหนดขัดกับแม่บทได้ การแปลความใช้บังคับ
ข้อ ๒๑ ของระเบียบนี� จึงไม่อาจแปลความให้ขัดกับมาตรา ๗ 
และมาตรา ๑๗ แหง่พระราชกฤษฎีกาที�เป�นแมบ่ทได ้
                          
 

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมได้ที�นี�

๓๑

https://tinyurl.com/255uxr7k

https://tinyurl.com/255uxr7k
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สาํนักงานศาลปกครอง  

๓. แนวทางการปฏิบติัราชการ
เรื�อง คดีพิพาทเกี�ยวกับ 
วนิยัการคลังและการงบประมาณ

๓๓



สาํนักงานศาลปกครอง  

        กฎหมายกําหนดองค์ประกอบความผิดวนิัยทางงบประมาณ
และการคลัง ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดนิวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ไว้
๖ ประการ คือ ประการแรก ผูก้ระทําต้องเป�นเจา้หนา้ที� ประการที�สอง
ผูก้ระทําเป�นเจา้หนา้ที�มหีนา้ที�ควบคมุงานหรอืตรวจการจา้ง ประการที�สาม
ผูก้ระทําปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมายหรอืระเบยีบที�ใช้
บงัคับกับหนว่ยรบัตรวจ ประการที�สี� การไมป่ฏิบติัหนา้ที�หรอืปฏิบติั
หนา้ที�ไมถ่กูต้องดังกล่าวเป�นเหตใุหเ้กิดความเสยีหายแก่รฐัประการที�หา้ 
ผู้กระทําได้กระทําการดังกล่าวโดยจงใจ และประการที�หก ผู้กระทํา
ได้กระทําโดยมเีจตนากระทําโดยมชิอบ หรอืกล่าวอีกอยา่งหนึ�งก็คือ
การกระทําที�จะเป�นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง นั�น จะต้องมี
องค์ประกอบความผดิตามขอ้ ๔๔ วรรคหนึ�ง และต้องมอีงค์ประกอบ
ความผดิเพิ�มเติมอีกประการหนึ�งคือ จะต้องกระทําโดยมเีจตนาพเิศษ
ที�กระทําโดยมชิอบ 
      เมื�อข้อเท็จจรงิฟ�งได้ว่า ผู้ฟ�องคดีลงมติในการตรวจการจ้าง
โดยพิจารณาจากรายงานผลการควบคุมงานประกอบถ้อยคํา
ยนืยนัจากเจา้หนา้ที�อื�น แล้วลงลายมอืชื�อรบัรองผลการปฏิบติังาน 
ซึ�งระบุวา่ ผูร้บัจา้งสง่มอบงานถกูต้องครบถ้วนแล้วทั�งสองโครงการ 
จากนั�นจึงส่งให้กรรมการรายอื�นพิจารณา โดยผู้ฟ�องคดีไม่ได้

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการปฏิบติัหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�
ควบคมุงาน หรอืตรวจการจา้ง โครงการปรบัปรุงถนน และขุดลอก

คลองระบายนํ�า
 

๓๔



สาํนักงานศาลปกครอง  

      
ออกไปตรวจสอบยงัสถานที�ปฏิบติังานของผูร้บัจา้งทั�งสองโครงการตาม
ขอ้ ๖๕ ของระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่ด้วยการพสัดขุองหนว่ยการ
บรหิารราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๓๕  ทั�งที�ตามข้อเท็จจรงิแล้ว
มีโครงการหนึ�งยังไม่ได้ดาํเนินการก่อสรา้ง และอีกโครงการหนึ�ง
ยังดําเนินการก่อสรา้งไม่แล้วเสรจ็ จึงเป�นกรณีที�ผู้ฟ�องคดีจงใจ
ไมป่ฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้ ๖๕ ของระเบยีบดังกล่าว ซึ�งเป�นระเบยีบที�ใช้
บงัคับกับหนว่ยรบัตรวจโดยมชิอบ เป�นเหตโุดยตรงใหเ้กิดความเสยีหาย
แก่รฐัที�ต้องนาํเงินงบประมาณไปเบกิจา่ยใหแ้ก่ผูร้บัจา้งที�ยงัไมม่สีทิธิ
ได้รบัเงินค่าจา้งตามกระบวนการตรวจรบังานและกระบวนการเบกิจา่ยเงิน
ตามที�กฎหมายกําหนดไว ้ผูฟ้�องคดจีงึต้องรบัโทษปรบัทางปกครอง
ชั�นที� ๔ ตามขอ้ ๕ ประกอบขอ้ ๔๔ วรรคสอง ของระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๕

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

https://tinyurl.com/2536rlck
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการปฏิบติัหนา้ที�
 ของเจา้หนา้ที�ผูม้หีนา้ที�จา่ยเงินและผูม้หีนา้ที�เบกิเงิน

       กรณีที�จะถือเป�นความผิดตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ประกอบ
ข้อ ๒๗ วรรคหนึ�ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั�น กฎหมายได้
กําหนดองค์ประกอบความผิดวนิัยทางงบประมาณและการคลังใน
ทั�งสองฐานความผดินี�ไว ้๕ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผูก้ระทํา
เป�นเจ้าหน้าที� ประการที�สอง ในฐานความผิดตามข้อ ๒๕ ผู้กระทํา
เป�นเจา้หนา้ที�ผูม้หีนา้ที�จา่ยเงิน และในฐานความผดิตามขอ้ ๒๖ ผูก้ระทํา
เป�นเจา้หนา้ที�ผูม้หีนา้ที�เบกิเงิน ประการที�สาม ผูก้ระทําไดก้ระทําการ
ตามที�กําหนดไวว้า่เป�นความผดิ กล่าวคือ ในฐานความผดิตามขอ้ ๒๕ 
จา่ยเงินโดยไมม่หีลักฐานการจา่ยเงินตามกฎหมายหรอืระเบยีบที�ใช้
บังคับกับหน่วยรบัตรวจ หรอืทําหลักฐานการจา่ยเงินเป�นเท็จ และ
ในฐานความผดิตามขอ้ ๒๖ ทําหลักฐานการจา่ยเงินเป�นเท็จ ประการที�สี� 
การไมป่ฏิบติัหน้าที�หรอืปฏิบติัหน้าที�ไมถ่กูต้องดังกล่าวนั�นเป�นเหตุ
ใหเ้กิดความเสยีหายแก่รฐัตามขอ้ ๒๗ และประการที�หา้ ผูก้ระทําได้
กระทําการดงักล่าวโดยจงใจ   
        เมื�อขอ้เท็จจรงิฟ�งไดว้า่ การกระทําของผูฟ้�องคดีเป�นการจงใจ
ไมป่ฏิบติัหนา้ที�ในการเบกิจา่ยเงินค่าจา้งลกูจา้งชั�วคราวรายวนัใหเ้ป�นไป
ตามขอ้ ๘ ทว ิของระเบยีบวา่ด้วยการจา่ยค่าจา้งลกูจา้งของสว่นราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ�งถึงขนาดเป�นกรณีที�ถือได้ว่าเป�นการเบิกจ่ายเงิน
โดยจดัทําเอกสารขึ�นเองอันเป�นขอ้ความเท็จ อันถือเป�นความผดิฐาน

๓๖
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เป�นเจา้หนา้ที�ผูม้หีนา้ที�จา่ยเงิน ทําหลักฐานการจา่ยเงินเป�นเท็จ เป�นเหตใุห้
เกิดความเสยีหายแก่รฐั ต้องรบัโทษปรบัทางปกครองชั�นที� ๔ ตามขอ้ ๒๕ 
ประกอบขอ้ ๒๗ วรรคหนึ�ง ของระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ
วา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั�งเป�นความผดิ
ฐานเป�นเจ้าหน้าที�ผู้มีหน้าที�เบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเป�นเท็จ 
เป�นเหตใุหเ้กิดความเสยีหายแก่รฐั ต้องรบัโทษปรบัทางปกครองชั�นที� ๔
ตามขอ้ ๒๖ ประกอบขอ้ ๒๗ วรรคหนึ�ง ของระเบยีบเดยีวกัน อันเป�นการกระทํา
ความผดิหลายกรรมต่างกัน จงึต้องรบัโทษปรบัทางปกครองตามระเบยีบขอ้ ๒๕
และขอ้ ๒๖ ประกอบขอ้ ๒๗ วรรคหนึ�ง ทกุขอ้ ตามขอ้ ๑๓ วรรคสอง ของ
ระเบยีบดงักล่าว กรณีไมถื่อเป�นการลงโทษซํ�า
           แมว้า่การกระทําซึ�งฝ�าฝ�นต่อระเบยีบดังกล่าวอาจมไิด้เป�นการเบยีดบงั
เงินของทางราชการไปใชเ้พื�อประโยชนส์ว่นตัว แต่เป�นการนาํเงินดงักล่าวไปใช้
สรา้งหอ้งสขุา หอ้งอาบนํ�า ก่อสรา้งอ่างเก็บนํ�ากลางแจง้จดัหาครภัุณฑ์
สาํหรบับา้นพกัรบัรอง และจดัจา้งพนกังานเฝ�าระวงัหาขา่วป�องกันรกัษาป�า

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๗
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เพื�อบรกิารนกัท่องเที�ยวในสวนรุกขชาติจรงิดังที�ผูฟ้�องคดกีล่าวอ้าง
ก็ตาม แต่เมื�อคํานึงถึงระดับความรบัผิดชอบของผู้ฟ�องคดีซึ�งเป�น
ผู้ดาํรงตําแหน่งเป�นหวัหน้าสวนรุกขชาติ ความสาํคัญของมาตรการ
เกี�ยวกับการควบคมุเงินของรฐัที�มกีารฝ�าฝ�น ความเสยีหายที�เกิดขึ�นแก่รฐั
เจตนาของผูฟ้�องคดี และพฤติการณแ์หง่กรณแีล้ว กรณไีมม่เีหตทีุ�จะนาํมา
พจิารณาในทางที�เป�นคณุโดยการลดโทษปรบัทางปกครองใหแ้ก่ผูฟ้�องคดไีด้

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๘
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๔. แนวทางการปฏิบติัราชการ 
เรื�อง คดีพพิาทเกี�ยวกับอาคาร 
ของ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

สาํนักงานศาลปกครอง  ๓๙
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       กรณีที�เจา้พนกังานท้องถิ�นต่ออายุใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร
พิพาทออกไปอีก ๑ ป� ในพื� นที�ห้ามก่อสร้างตามกฎกระทรวง
กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ดว้ยเหตผุลวา่ ไดม้กีารเริ�ม
ดาํเนนิการก่อสรา้งอาคารหา้งสรรพสนิค้าก่อนกฎกระทรวงดงักล่าว
มีผลใช้บังคับ และยังก่อสรา้งไม่แล้วเสรจ็ที�จะได้รบัการยกเว้น
ไม่อยู่ ในบังคับของข้อ  ๕  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื�อง กําหนดบรเิวณห้ามก่อสรา้ง ฯ ลงวันที� ๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
และกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที�จะสามารถดาํเนนิก่อสรา้งอาคารพาณชิยกรรมประเภทค้าปลีกค้าสง่
ที�มพีื�นที�ใชส้อยอาคารรวมกันเพื�อประกอบกิจการในอาคารหลังเดยีวกัน
หรอืหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต่อไปได้ นั�น 
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการพจิารณา
คําขอต่ออายุใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร

 

๔๐
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๑

     การที�จะถือไดว้า่ได้มกีารก่อสรา้งอาคารอยา่งนอ้ยจะต้องมกีารเริ�ม
ก่อสรา้งฐานรากหรอืมกีารก่อสรา้งอาคารไปบา้งแล้ว แต่อาคารพพิาท
ปรากฏแต่เพยีงวา่มกีารสรา้งรั�วชั�วคราวประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ�งรั�วเป�นเพยีง
การแสดงอาณาเขตพื�นที�ของตน ยงัมอิาจถือได้วา่เป�นสว่นหนึ�งของการ
เริ�มก่อสรา้งอาคาร สว่นการถมดินในพื�นที�ที�จะทําการก่อสรา้งเพยีง ๔ ไร ่
จากทั�งหมด ๒๐.๑๔ ไร ่ยงัมอิาจถือได้วา่มกีารปรบัพื�นที�ใหม้สีภาพพรอ้ม
ที�จะก่อสรา้งอาคาร และไม่ถือวา่เป�นส่วนหนึ�งของการก่อสรา้งอาคาร 
ส่วนการตอกเสาเข็มจาํนวนประมาณ ๑๖ ต้น โดยที�จุดที�ตอกเสาเข็ม
ไมไ่ดอ้ยูใ่นพื�นที� ๔ ไร ่ที�มกีารถมดินไวแ้ละจุดที�ตอกเสาเขม็ก็ไมไ่ดอ้ยูใ่น
พื�นที�ที�จะทําการก่อสรา้งอาคารหลัก กรณจีงึยงัไมอ่าจถือไดว้า่เป�นการเริ�ม
ดาํเนนิการก่อสรา้งอาคารเชน่เดียวกัน กรณจีงึไมอ่าจถือไดว้า่เป�นการเริ�ม
ดาํเนนิการก่อสรา้งอาคารหา้งสรรพสนิค้าและยงัก่อสรา้งไมแ่ล้วเสรจ็
ที�จะไดร้บัการยกเวน้ ไมอ่ยูใ่นบงัคับของขอ้ ๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย
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เรื�อง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ฯ ลงวันที� ๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
และกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที�จะสามารถดาํเนินก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่งที�มีพื�นที�ใชส้อยอาคารรวมกันเพื�อประกอบกิจการในอาคาร
หลังเดียวกันหรอืหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ�งเป�น
กฎกระทรวงที�ใช้บังคับในขณะที�เจ้าพนักงานท้องถิ�นต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อสรา้งได้แต่อย่างใด  ดังนั�น การต่ออายุใบอนุญาต
ก่อสรา้งในกรณีนี�จงึไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๔๒
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แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๓
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        มาตรา ๔๓ วรรคหนึ�ง (๒) แหง่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที�บัญญัติใหเ้จา้พนักงานท้องถิ�นดาํเนินการหรอืจดัใหม้ี
การรื�อถอนอาคารที�มกีารก่อสรา้ง ดัดแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ย
อาคารโดยฝ�าฝ�นบทบญัญัติแหง่พระราชบญัญติันี� กฎกระทรวง หรอื
ขอ้บญัญัติท้องถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญติันี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
ได้เอง ถ้าไม่มีการรื�อถอนอาคารตามคําสั�งของเจ้าพนักงานท้องถิ�น
ตามมาตรา ๔๒ เป�นบทบญัญติัแหง่กฎหมายที�มุง่ประสงค์จะใหม้กีารรื�อถอน
อาคารที�ไดก้ระทําการฝ�าฝ�นต่อกฎหมายในทันทีภายหลังจากที�ไดม้กีารดาํเนนิการ
ตามขั�นตอนและวิธีการที�กฎหมายกําหนดโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
แม้ต่อมาภายหลังจะได้มีการเปลี�ยนผู้เป�นเจ้าของหรอืผู้ครอบครอง
อาคารก็ตาม ดังนั�น แมต่้อมาภายหลังจากที�เจา้พนักงานท้องถิ�นได้มี
คําสั�งใหเ้จา้ของอาคารรื�อถอนอาคารที�ดัดแปลงโดยไมไ่ด้รบัอนญุาต แล้ว
เจา้ของอาคารได้ขายที�ดนิ ซึ�งเป�นที�ตั�งอาคารดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื�น 
กรณีก็หาเป�นเหตใุหคํ้าสั�งใหเ้จา้ของอาคารเดิมรื�อถอนอาคารดงักล่าวเสยีไป
แต่อยา่งใด เจา้พนกังานท้องถิ�นยอ่มสามารถใชอํ้านาจตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ�ง (๒)
แหง่พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เขา้ดําเนนิการรื�อถอน
อาคารดงักล่าวได้โดยไมจ่าํต้องมคํีาสั�งตามมาตรา ๔๒ ใหมแ่ต่อยา่งใด 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการดาํเนนิการตาม
คําสั�งใหร้ื�อถอนอาคารตามพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงตัวเจา้ของอาคาร

๔๔



สาํนักงานศาลปกครอง  

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๔๕

https://tinyurl.com/2b7br9tw

https://tinyurl.com/2b7br9tw
https://tinyurl.com/2b7br9tw


สาํนักงานศาลปกครอง  

            แมข้อ้เท็จจรงิจะฟ�งได้วา่ อาคารของผูฟ้�องคดหีลังที�อ้างวา่
ผูร้อ้งสอดก่อสรา้งอาคารชดิแนวเขตที�ดินของผูฟ้�องคดีโดยไมเ่วน้ระยะ
หา่งระหวา่งอาคารจะตั�งอยูบ่นที�สาธารณะ แต่เมื�อผูฟ้�องคดมีหีนงัสอื
ขอใหเ้จา้พนกังานท้องถิ�นแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในกรณดีงักล่าว 
ซึ�งทั�งผู้ฟ�องคดีและผู้รอ้งสอดต่างก็ไมม่เีอกสารแสดงสทิธใินที�ดิน
การก่อสรา้งอาคารของผูร้อ้งสอดจงึขดักับขอ้ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ฉบบัที� ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เจา้พนกังานท้องถิ�นตามมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีหน้าที�ออกคําสั�งทางปกครอง
ใหเ้จา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคารพิพาทระงับการกระทําดังกล่าว 
หรอืดาํเนนิการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอาคารดังกล่าวใหถ้กูต้อง หรอืสั�งใหร้ื�อถอน
อาคารที�ก่อสรา้งโดยไมถ่กูต้องในกรณทีี�ไมส่ามารถแก้ไขเปลี�ยนแปลงได้
หรอืดาํเนนิการหรอืจดัใหม้กีารรื�อถอนอาคารที�ก่อสรา้งโดยไมถ่กูต้อง
ดังกล่าว ตามที�บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี  
ดงันั�น การที�เจา้พนกังานท้องถิ�นไมดํ่าเนนิการออกคําสั�งทางปกครอง
ใหเ้ป�นไปตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามหนงัสอื
รอ้งขอของผู้ฟ�องคดี จึงเป�นการละเลยต่อหน้าที�ตามที�กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ แนวทางปฏิบติัราชการกรณมีผีูร้อ้งเรยีนใหเ้จา้พนกังาน
ท้องถิ�นปฏิบติัหนา้ที�ตามพระราชบญัญติัควบคมุ

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๔๖



สาํนักงานศาลปกครอง  

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

๔๗

https://tinyurl.com/2y3vrfhw

https://tinyurl.com/2y3vrfhw
https://tinyurl.com/2y3vrfhw


สาํนักงานศาลปกครอง  ๔๘



สาํนักงานศาลปกครอง  

๕. แนวทางการปฏิบติัราชการ เรื�อง หนา้ที�ในการ
  จัดให้มีและบาํรุงรักษาทางสาธารณะ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  

๔๙



สาํนักงานศาลปกครอง  

           ที�ดินแปลงที�เป�นถนนซอยที�หลุดพ้นจากภาระจาํยอมใน
การเป�นสาธารณูปโภคของที�ดินจัดสรรย่อมอยู่ในอํานาจหน้าที�
ของเทศบาลที�จะต้องบาํรุงรกัษาถนนซอยดังกล่าวต่อไป ตามขอ้ ๓๐ 
วรรคสอง แหง่ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๒๘๖ ลงวนัที� ๒๔ พฤศจกิายน
 พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑)
 แหง่พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
         การที�ต่อมาถนนดังกล่าวซึ�งสภาพเดิมเป�นถนนคอนกรตี
ไดเ้กิดการชาํรดุจนไมอ่าจสญัจรไปมาได้ เทศบาลจงึมหีนา้ที�ต้องซอ่มแซม
ถนนดังกล่าวใหม้ีความมั�นคงแข็งแรงดังเดิมเพื�อใหส้ามารถใช้
สัญจรได้อย่างปลอดภัย โดยไม่อาจยกเหตุในเรื�องงบประมาณ
มาเพื� อปฏิเสธหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติได้
แต่ดว้ยเหตผุลในเรื�องขอ้จาํกัดของงบประมาณที�มจีาํกัด และยงัคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และคํานึงถึงเหตุผล ความจาํเป�น

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. แนวทางปฏิบติัราชการ เรื�อง จดัใหม้แีละบาํรงุรกัษา
    ทางสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

 

๕๐



สาํนักงานศาลปกครอง  

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

และความคุม้ค่าที�ต้องจดัสรรงบประมาณในการจดัทําบรกิารสาธารณะ
แก่ประชาชนในเขตพื�นที�ที�มคีวามสาํคัญและเรง่ดว่นกวา่ การซอ่มแซม
และบาํรงุรกัษาถนนซอยดังกล่าวใหม้คีวามมั�นคงแขง็แรงตามมาตรฐาน
ของทางในเขตเทศบาลจึงยังอาจไม่สามารถดาํเนินการได้ทันที 
แต่เมื�อขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ เทศบาลจะได้ดาํเนนิการซอ่มแซมถนน
ชั�วคราวไปบา้งแล้ว แต่ถนนที�ได้ทําการซอ่มแซมชั�วคราวดงักล่าว
ยังคงมีรอยแยกหรอืรอยยุบของถนนและยังมีลักษณะที�ไม่มี
ความปลอดภัยในการสัญจร  ทั�งที�งบประมาณมีเพียงพอที�จะ
ดาํเนนิการซอ่มแซมถนนซอยดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพที�มั�นคงแขง็แรง
ปลอดภัยในการสญัจรได้ดีกวา่ที�ได้ดาํเนินการซอ่มแซมไปแล้วได้ 
กรณีจึงต้องฟ�งว่า เทศบาลละเลยต่อหน้าที�ตามที�กฎหมาย
กําหนดใหต้้องปฏิบติั หรอืปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร
        

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๑

https://tinyurl.com/23thdda9

https://tinyurl.com/23thdda9
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สาํนักงานศาลปกครอง  ๕๒



สาํนักงานศาลปกครอง  

 ๖. แนวทางการปฏิบติัราชการ เรื�อง 
การดูแล  รักษา  และคุ้ มครอง
ป�องกันสาธารณสมบติัของแผ่นดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

 
 

๕๓



สาํนักงานศาลปกครอง  

         แม้จะฟ�งได้วา่นายอําเภอได้มีการดูแลรกัษาและคุ้มครอง
ป�องกันทางสาธารณประโยชน์ที�พิพาท ซึ�งเป�นสาธารณสมบัติ
ของแผน่ดินที�ประชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกัน โดยได้มกีารระงับขอ้พพิาท
และรอ้งทกุขก์ล่าวโทษต่อผูบุ้กรกุทางสาธารณะพพิาท ตามมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ�ง แหง่พระราชบญัญติัลักษณะปกครองท้องที� พุทธศักราช ๒๔๕๗
และขอ้ ๖ วรรคสอง ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการดแูลรกัษา
และคุม้ครองป�องกันที�ดนิอันเป�นสาธารณสมบติัของแผน่ดนิสาํหรบั
พลเมอืงใชร้ว่มกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามอํานาจหนา้ที�ที�กฎหมายกําหนดแล้ว
ก็ตาม แต่เมื�อปรากฏวา่ยงัมสีิ�งปลกูสรา้งบางสว่นรุกลํ�าทางสาธารณะพพิาท 
นายอําเภอซึ�งเป�นพนักงานเจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจหน้าที�ดูแลรกัษา
สาธารณสมบติัของแผน่ดนิ และมอํีานาจหนา้ที�ตามขอ้ ๑ ของประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๖.๑ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับอํานาจหนา้ที�ของ
       นายอําเภอในการดแูลรกัษาและคุ้มครองป�องกัน

ทางสาธารณประโยชน์
 

๕๔



สาํนักงานศาลปกครอง  

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

คณะปฏิวติั ฉบบัที� ๔๔ ลงวนัที� ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ที�จะต้องรายงาน
ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื�อใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัตรวจสอบและมคํีาสั�ง
เป�นหนงัสอืแจง้ใหบุ้คคลผูเ้ป�นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองสิ�งปลกูสรา้ง
ดงักล่าวใหร้ื�อถอนไปใหพ้น้จากทางสาธารณะพพิาท หากครบกําหนด
เวลาสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดอ้อกคําสั�งยงัไมม่กีารรื�อถอน นายอําเภอ
มอํีานาจจดัการรื�อถอนได้เอง แต่ไมป่รากฏวา่นายอําเภอไดป้ฏิบติั
หนา้ที�ตามขอ้ ๑ ประกอบขอ้ ๔ ของประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๔๔ 
ลงวันที� ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ กรณีจึงถือได้ว่า นายอําเภอละเลย
ต่อหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรอืปฏิบัติหน้าที�
ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร
 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๕

https://tinyurl.com/2d8tq7jo

https://tinyurl.com/2d8tq7jo
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           พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที� พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
มาตรา ๑๑๘ บัญญัติวา่ กรมการอําเภอมีหน้าที�จะต้องตรวจตรา
และจดัการรกัษาทางบก ทางนํ�า อันเป�นทางที�ราษฎรไปมาค้าขาย ใหไ้ป
มาโดยสะดวกตามที�จะเป�นไดท้กุฤดกูาลอันนี� ถ้าจะต้องทําการซอ่มแซม
หรอืแก้ไขความขดัขอ้ง ใหก้รมการอําเภอเรยีกราษฎรชว่ยกันทําอยา่งวา่มาแล้ว
มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ�ง บญัญติัวา่ นายอําเภอมหีนา้ที�รว่มกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นในการดูแลรกัษาและคุ้มครองป�องกันที�ดินอันเป�น
สาธารณสมบติัของแผน่ดินที�ประชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกัน และสิ�งซึ�งเป�น
สาธารณประโยชนอื์�นอันอยูใ่นเขตอําเภอ ดงันั�น เมื�อขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่
มสีิ�งปลกูสรา้งที�เป�นหลังคาและรั�วเหล็กที�รุกลํ�าทางสาธารณประโยชน์
นายอําเภอและนายกเทศมนตรตํีาบล จงึมหีน้าที�ดําเนินการดแูล
รกัษาและคุม้ครองป�องกันมใิหผู้ห้นึ�งผูใ้ดมาทําการรุกลํ�าครอบครอง
ทางสาธารณประโยชนดั์งกล่าวตามมาตรา ๑๒๒ แหง่พระราชบญัญติั
ลักษณะปกครองท้องที� พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื�อนายอําเภอ
และนายกเทศมนตรตํีาบลยังมิได้ดําเนินการใหเ้จ้าของรื�อถอน
สิ�งปลูกสรา้งที�รุกลํ�าทางสาธารณประโยชน์ออกไป จึงเป�นการ
ละเลยต่อหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
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๖.๒ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับหนา้ที�ของนายอําเภอ
รว่มกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในการดแูลรกัษา

และคุ้มครองป�องกันทางสาธารณประโยชน ์

๕๖



สาํนักงานศาลปกครอง  

อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมได้ที�นี�

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๗
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สาํนักงานศาลปกครอง  

        ที�ดินอันเป�นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาํหรบัพลเมือง
ใชร้ว่มกันอาจมกีารนาํไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งอื�นหรอืนาํไปจดัเพื�อประชาชนได้
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
ซึ�งหากที�ดินนั�นเป�นที�ดินที�ประชาชนยังใช้ประโยชน์รว่มกันอยู่
ต้องมกีารจดัหาที�ดินใหป้ระชาชนใชร้ว่มกันแทนแล้วจงึดาํเนนิการ
เพื�อตราพระราชบญัญัติถอนสภาพหรอืโอนที�ดินอันเป�นสาธารณสมบติั
ของแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกันนั�น แต่หากประชาชนเลิกใช้
ประโยชนใ์นที�ดินอันเป�นสาธารณสมบติัของแผน่ดินสาํหรบัพลเมอืง
ใชร้ว่มกันหรอืที�ดินนั�นไดเ้ปลี�ยนสภาพจากการเป�นที�ดนิสาํหรบัพลเมอืง
ใชป้ระโยชนร์ว่มกัน และมไิด้ตกเป�นกรรมสทิธิ�ของผูใ้ดตามกฎหมายอื�นแล้ว
การถอนสภาพกระทําได้โดยการตราเป�นพระราชกฤษฎีกาทั�งนี� 
ตามนยัมาตรา ๘ วรรคสอง แหง่ประมวลกฎหมายที�ดิน  
          เมื�อขอ้เท็จจรงิฟ�งไดว้า่ ถนนที�พพิาทเป�นทางสาธารณะอันเป�นสาธารณ
สมบติัของแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที�องค์กรปกครอง
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 ๖.๓ แนวทางปฏิบติัราชการเกี�ยวกับการปฏิบติัหน้าที�ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในการเปลี�ยนสภาพการใช้
ประโยชน์ในที�ดินสาธารณสมบติัของแผน่ดินสาํหรบั

พลเมอืงใชร้ว่มกัน
 

๕๘



สาํนักงานศาลปกครอง  

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัย
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อ่านแนวปฏิบติัราชการเรื�องนี�
เพิ�มเติมไดที้�นี�

  
สว่นท้องถิ�นจะจดัการนาํที�ดนิดังกล่าวไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งอื�นหรอืนาํไป
จดัเพื�อประชาชน หรอืใชอํ้านาจในการจดัการที�ดนิอยา่งใด ๆ  อันเป�นการ
จาํกัดสทิธขิองประชาชนในการที�จะใชที้�ดนิดังกล่าวอยา่งที�สาธารณสมบติั
ของแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกัน นั�น องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
จะต้องกระทําโดยปฏิบติัตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ
จงึจะชอบดว้ยกฎหมายดังนั�น การที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นนําท่อซเีมนต์
ขนาดใหญ่จาํนวนหลายท่อบรรจุดนิและทรายไปป�ดกั�นถนนที�พพิาท
ทําใหป้ระชาชนไมอ่าจสญัจรผา่นถนนดังกล่าวได้ โดยอ้างวา่ถนนที�พพิาท
เป�นสว่นหนึ�งของโรงเรยีนเทศบาล จงึเป�นการกระทําที�ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

๕๙
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https://tinyurl.com/2288smag

ดาวน์โหลดเนื�อหาฉบบัสมบูรณ์ได้ที�นี�

https://tinyurl.com/2288smag
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ขอความกรณุารว่มตอบ
แบบสอบถามด้านล่าง
เพื�อนาํไปปรบัปรุงเนื�อหา

ในโอกาสต่อไป

 
ขอขอบพระคณุมากค่ะ 
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คณะผูจ้ดัทํา  
  คณะผูจ้ดัทํา

  ที�ปรกึษา 
  นางสมฤด ีธญัญสริ ิ       เลขาธกิารสาํนกังานศาลปกครอง
  นายเจตน ์ สถาวรศีลพร    ที�ปรกึษาสาํนกังานศาลปกครอง 
                                      
 
  คณะทํางาน 
   นายวริยิะ  วฒันสชุาติ            ผูอํ้านวยการสาํนกัสง่เสรมิงานคดปีกครอง
   นางวรรธนวรรณ  จนัทรจนา  ผูอํ้านวยการกลุ่มวเิคราะหเ์หตแุหง่การ
                                             ฟ�องคดปีกครอง 
   นางสาวศันลิยา  ศิรทิศ          พนกังานคดปีกครองชาํนาญการพเิศษ
   นายณรงค์  โชคประจกัษ์ชดั   พนกังานคดปีกครองชาํนาญการพเิศษ
   นายพเิชษฐ ์ ชื�นเลิศสกลุ        พนกังานคดปีกครองชาํนาญการพเิศษ
   นางสาวนติา  บุณยรตัน ์        พนกังานคดปีกครองชาํนาญการ
   นายตรยั  นุม่แก้ว                 พนกังานคดปีกครองปฏิบติัการ

  บรรณาธกิารและจดัทํารปูเล่ม
   นางวรรธนวรรณ  จนัทรจนา    ผูอํ้านวยการกลุ่มวเิคราะหเ์หตแุหง่การ
                                               ฟ�องคดปีกครอง
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