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คํานํา 
 

 ตามที่สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครองมีภารกิจในการจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติ 
และเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับคดีปกครองเพื่อสนับสนุนการทํางานพิจารณาพิพากษา 
คดีปกครอง นั้น  สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครองไดศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
และคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ตั้งแตศาลปกครองเปดทําการจนกระทั่งถึงตนป 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ทั้งในประเด็นขอกฎหมาย 
เร่ืองเขตอํานาจศาลและเงื่อนไขการฟองคดี  รวมทั้งคําวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีแลว พบวา  
ขอพิพาทในเรื่องดังกลาวปรากฏเปนคดีขึ้นสูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเปนจํานวนมาก  
โดยในหลายกรณีศาลปกครองไดมีคําวินิจฉัยที่ถือวามีขอยุติและเปนการวางแนวทางในการ
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแลว  แตทั้งน้ี ก็มีขอพิพาทในอีกหลายกรณีที่มีแนวทาง
ในการวินิจฉัยแตกตางกันออกไป  สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครองจึงจัดทําเอกสารทางวิชาการ 
เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ฉบับน้ี ดวยวัตถุประสงคที่จะรวบรวมแนวคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล เพ่ือเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกพนักงานคดีปกครอง
ไดนําไปใชประโยชนในการเพิ่มพูนความรูและใชเปนแนวทางในการชวยงานพิจารณาพิพากษาคดี
ของตุลาการศาลปกครองใหเปนไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น เอกสารฉบับน้ียังสามารถ 
ใชเปนแหลงขอมูลใหตุลาการศาลปกครองและขาราชการฝายศาลปกครองผูสนใจไดศึกษา 
และคนควาเกี่ยวกับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  รวมทั้งสามารถใชประโยชนในการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับแนวคําวินิจฉัยและคดีปกครองแกบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น  
 สํานักงานศาลปกครองหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชน 
ในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง และมีสวนชวยสนับสนุนใหการดําเนินคดี
ปกครองเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา
และคนควาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอไป 
 
 
 
       (นางสาวพรทิพย ทองดี) 
            เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
            มกราคม ๒๕๕๑ 

 

  



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

สารบัญ 
 

 หนา 
บทนํา  ๑ 
 

บทที่ ๑ แนวความคิดเก่ียวกับการพิจารณาคดีสัญญาทางปกครอง  ๕ 
 ๑. การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง  ๖ 
 ๒. ขอบเขตการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย  ๗ 
 

บทที่ ๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในประเด็น เร่ือง เขตอํานาจศาล 
 ในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  ๑๓ 
 ๑. คูกรณีในสัญญาทางปกครอง  ๑๔ 
  ๑.๑ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาหนวยงานซึ่งเปนคูสัญญากับเอกชน 
   ไมใชหนวยงานทางปกครอง  ๑๕ 
  ๑.๒ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาหนวยงานซึ่งเปนคูสัญญากับเอกชน 
   ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล   ๑๙ 
  ๑.๓ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูเขาทําสัญญากับเอกชน 
   ไมใชผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง  ๒๐ 
  ๑.๔ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งมี 
   บริษัทมหาชนจํากัดที่แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจเปนคูสัญญา 
   มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่มี 
   คูสัญญาเปนหนวยงานทางปกครอง  ๒๒ 
 ๒. ลักษณะของสัญญาทางปกครอง  ๒๕ 
  ๒.๑ สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง  ๒๕ 
   ๑) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจาก 
    มีลักษณะเปนสัญญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓  
    แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (สัญญา 
    ทางปกครองโดยผลของกฎหมาย)  ๒๘ 
    ๑.๑) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
     เน่ืองจากเปนสัญญาสัมปทาน  ๒๘ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ข) 

       หนา 
    ๑.๒) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
     เน่ืองจากเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  ๓๑ 
    ๑.๓) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
     เน่ืองจากเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค  ๓๘ 
    ๑.๔) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
     เน่ืองจากเปนสัญญาใหแสวงประโยชนจาก 
     ทรัพยากรธรรมชาติ  ๔๘ 
   ๒) กรณีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปนสัญญาทางปกครอง 
    โดยสภาพ (สัญญาทางปกครองในความหมายอยางกวาง)  ๕๐ 
    ๒.๑) แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
     อํานาจหนาที่ระหวางศาล  ๕๐ 
     (๑) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
      ที่ใหเอกชนเขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงาน 
      บริการสาธารณะ  ๕๑ 
     (๒) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีวัตถุ 
      แหงสัญญาเกี่ยวกับการจัดใหมีเครื่องมือสําคัญ 
      ที่จําเปนในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล  ๕๑ 
     (๓) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนกิจการ 
      ที่หนวยงานทางปกครองตองดําเนินการเพื่อให 
      การจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล  ๕๓ 
    ๒.๒) แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  ๕๔ 
     (๑) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
      ที่ใหเอกชนเขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงาน 
      บริการสาธารณะโดยตรง  ๕๕ 
     (๒) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
      ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ๕๘  
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ค) 

        หนา 
     (๓) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
      ที่มีวัตถุแหงสัญญาเกี่ยวกับการจัดใหมีเครื่องมือ 
      สําคัญที่จําเปนซ่ึงมีไวเพ่ือดําเนินการจัดทําบริการ 
      สาธารณะใหบรรลุผล  ๖๐ 
   ๓) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองมากกวา 
    หนึ่งลักษณะสัญญา  ๖๒ 
    ๓.๑) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาสัมปทานและ 
     สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ  ๖๒ 
    ๓.๒) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาใหจัดทําบริการ 
     สาธารณะหรือสัญญาที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจัดทํา 
     บริการสาธารณะ และสัญญาที่มีขอกําหนดซึ่งแสดงถึง 
     เอกสิทธิ์ของรัฐ  ๖๓ 
    ๓.๓) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาจัดใหมี 
     สิ่งสาธารณูปโภคและสัญญาที่มีขอกําหนดที่แสดงถึง 
     เอกสิทธิ์ของรัฐ  ๖๗ 
    ๓.๔) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาที่มีวัตถุประสงค 
     ใหมีเครื่องมือสําคัญเพ่ือใหการดําเนินการบริการสาธารณะ 
     บรรลุผลและเปนสัญญาที่มีขอกําหนดซึ่งแสดงถึง 
     เอกสิทธิ์ของรัฐ  ๗๐ 
   ๔) แนวคําวินิจฉัยกรณีอ่ืนๆ  ๗๐ 
    ๔.๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอพิพาทที่เกิดจากขอตกลง 
     ตามประกาศประกวดราคาจางถือเปนขอพิพาท 
     ตามสัญญาทางปกครอง แมวายังไมมีการทําสัญญาจาง  ๗๐ 
    ๔.๒) กรณีที่ศาลไมไดระบุวาสัญญาทางปกครองเปนสัญญา 
     ทางปกครองประเภทใด  ๗๓ 
  ๒.๒ สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง แตอยูในอํานาจ 
   พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  ๗๕ 
   ๑) สัญญาค้ําประกันสัญญาทางปกครอง  ๗๕ 
   ๒) สัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง  ๗๘ 
   ๓) การรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง  ๗๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ง) 

        หนา 
  ๒.๓ สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง   ๘๐ 
   ๑) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ 
    หรือมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ   ๘๐ 
   ๒) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค   ๘๒ 
   ๓) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ 
    และไมใชสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค   ๘๓ 
   ๔) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
    และไมใชสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาที่แสดงถึง 
    เอกสิทธิ์ของรัฐ   ๘๔ 
   ๕) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
    และไมไดระบุวาไมใชสัญญาทางปกครองประเภทใด 
    ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ   ๘๕ 
   ๖) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองโดยใหเหตุผล 
    แตเพียงวาเปนสัญญาทางแพง   ๘๗ 
   ๗) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองโดยใหเหตุผล 
    หลายประการประกอบกัน   ๙๐ 

  ๒.๔ การพิจารณาเกี่ยวกับขอพิพาทในการฟองเรียกเงินชดเชย 
   คางานกอสราง (คา K)   ๑๐๐ 
   ๑) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาการฟองเรียกเงินชดเชยคางานกอสราง 
    (คา K) เปนคดีพิพาททางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)   ๑๐๐ 
   ๒) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาการฟองเรียกเงินชดเชยคางานกอสราง 
    (คา K) เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
    ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)   ๑๐๑ 
  ๒.๕ กรณีที่มีคําวินิจฉัยแยกขอพิพาทในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของกับ 
   สัญญาทางปกครองออกจากขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง  ๑๐๒ 
 

บทที่ ๓ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในประเด็นเร่ือง เงื่อนไขการฟองคดี   ๑๐๕ 
 ๑. เง่ือนไขเกี่ยวกับผูมีสิทธิฟองคดี   ๑๐๕ 
  ๑.๑ กรณีเหตุที่เปนประเด็นขอโตแยงในคดีจะตองเปนขอพิพาท 
   เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   ๑๐๖ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(จ) 

        หนา 
  ๑.๒ กรณีเหตุที่เปนประเด็นขอโตแยงจะตองกระทบสิทธิของ 
   ผูฟองคดีหรือเปนกรณีที่ถือไดวามีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญา 
   ทางปกครองเกิดขึ้นแลว  ๑๐๗ 
 ๒. เง่ือนไขเกี่ยวกับคําขอบังคับเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย  ๑๒๘ 
  ๒.๑ กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปนการขอใหศาลกําหนดคําบังคับ 
   ซึ่งศาลมีอํานาจกําหนดไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  ๑๒๘ 
  ๒.๒ กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปนคําขอซึ่งศาลไมอาจกําหนดคําบังคับ 
   ใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  ๑๓๑ 
 ๓. เง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟองคดี  ๑๓๖ 
  ๓.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
   ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ๑๓๗ 
   ๑) การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจาง  ๑๓๗ 
    ๑.๑) การใชสิทธิเรียกรองของเอกชนผูรับจาง  ๑๓๘ 
     (๑) การฟองขอใหชําระเงินคาจางตามสัญญา  ๑๓๘ 
     (๒) การฟองขอใหคืนเงินคาปรับ  ๑๔๐ 
     (๓) การฟองขอใหชําระเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)  ๑๔๓ 
     (๔) การฟองขอใหชดใชคาเสียหาย  ๑๔๕ 
    ๑.๒) การใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง  ๑๕๐ 
     (๑) การฟองเรียกใหชําระคาปรับอันเนื่องมาจาก 
      การผิดสัญญาจาง  ๑๕๐ 
     (๒) การฟองขอใหคืนเงินคาจาง  ๑๖๓ 
     (๓) การฟองขอใหชดใชคาเสียหาย  ๑๖๕ 
   ๒) การนับระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน  ๑๗๑ 
    ๒.๑) การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
     สัมปทานทําไมปาชายเลน  ๑๗๑ 
     (๑) การใชสิทธิเรียกรองของเอกชนผูรับสัมปทาน  ๑๗๑ 
      (๑.๑) การฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเนื่องมาจาก 
       ผูใหสัมปทานสั่งระงับการดําเนินการตาม 
       สัญญาสัมปทาน  ๑๗๑ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ฉ) 

        หนา 
      (๑.๒) การฟองขอขยายระยะเวลาตามสัญญา 
       สัมปทาน ๑๗๓ 
      (๑.๓) การฟองเรียกคืนเงินประกันการปฏิบัติตาม 
       สัญญาสัมปทาน ๑๗๔ 
     (๒) การใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครอง 
      ผูใหสัมปทาน ๑๗๔ 
      (๒.๑) การฟองขอใหผูรับสัมปทานชําระคาเปดปา 
       รายป ๑๗๔ 
      (๒.๒) การฟองขอใหชําระเบี้ยปรับและคาเสียหาย ๑๘๑ 
    ๒.๒) การนับระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาอนุญาต 
     ใหใชความถี่วิทยุ ๑๘๕ 
   ๓) การนับระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา ๑๘๖ 
    ๓.๑) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่ผูใหทุนฟองเรียกให 
     ผูรับทุนชดใชทุนคืนแกทางราชการอันเนื่องมาจาก 
     ผูรับทุนไมสามารถที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ 
     ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ๑๘๖ 
    ๓.๒) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีผูใหทุนฟองเรียกให 
     ผูรับทุนชดใชทุนคืนแกทางราชการอันเนื่องมาจาก 
     ผูรับทุนไมสามารถเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศได 
     ตามสัญญา ๑๘๗ 
    ๓.๓) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีผูใหทุนฟองเรียกให 
     ผูรับทุนชดใชเงินคืนแกทางราชการอันเนื่องมาจาก 
     ผูรับทุนไมอาจศึกษาไดครบตามหลักสูตรที่กําหนด ๑๘๗ 
    ๓.๔) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีฟองเรียกให 
     ผูสําเร็จการศึกษาชดใชเงินตามสัญญาอันเนื่องมาจาก 
     ผูสําเร็จการศึกษาไมไปรายงานตัวเพ่ือเลือกสถานที่ 
     ปฏิบัติราชการตามสัญญา ๑๙๒ 
    ๓.๕) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีฟองเรียกใหผูลาศึกษา 
     ชดใชทุนอันเนื่องมาจากผูลาศึกษาไมจบการศึกษา 
     และมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามสัญญาลาชา ๑๙๕ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ช) 

        หนา 
    ๓.๖) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีฟองเรียกใหผูรับทุน 
     ชดใชทุนคืนอันเนื่องมาจากผูรับทุนปฏิบัติราชการ 
     ชดใชทุนไมครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ๑๙๖ 
   ๔) การนับระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน 
    และสิ่งปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
    ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ๒๐๙ 
   ๕) การนับระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญากูยืมเงิน ๒๑๐ 
   ๖) การนับระยะเวลากรณีที่ระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับ 
    สัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
    เหลื่อมกับการนับอายุความตามประมวลกฎหมายแพง 
    และพาณิชย  ๒๑๑ 
  ๓.๒ การพิจารณาระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๒  
   แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๒๑๒ 
   ๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปนกรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลสามารถ 
    รับคําฟอง ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ๒๑๒ 
   ๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมใชการฟองคดีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน 
    ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ๒๑๔ 
   ๓) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมใชการฟองคดีที่จะเปนประโยชน 
    แกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ๒๑๘ 
 ๔. เง่ือนไขเกี่ยวกับคาธรรมเนียมศาล ๒๒๔ 
  ๔.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมชําระคาธรรมเนียมศาล ๒๒๕ 
  ๔.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการคืนคาธรรมเนียมศาล ๒๒๖ 
  ๔.๓ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล ๒๒๗ 
 

บทที่ ๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
 ในสัญญาทางปกครอง  ๒๒๙ 
 ๑. แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ ๒๒๙ 
 ๒. สรุปลักษณะที่สําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ๒๓๐ 
 ๓. คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
  ในสัญญาทางปกครอง  ๒๓๒ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ซ) 

        หนา 
  ๓.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชอํานาจของศาลปกครองในฐานะ 
   เปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาท 
   ซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๙  
   แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๓๒ 
   ๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองขอใหสั่งจําหนายคดี 
    เพ่ือใหคูสัญญานําขอพิพาทไปดําเนินการทาง 
    อนุญาโตตุลาการ ๒๓๒ 
   ๒) กรณีที่ศาลวินจิฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ๒๓๔ 
   ๓) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองขอกําหนดวิธีการชั่วคราว 
    เพ่ือคุมครองประโยชนกอนหรือขณะดําเนินการตามสัญญา 
    อนุญาโตตุลาการ ๒๓๖ 
   ๔) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองคัดคานคําชี้ขาด 
    ของอนุญาโตตุลาการ ๒๓๙ 
   ๕) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลในการบังคับ 
    ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๒๔๔ 
  ๓.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นเง่ือนไขการฟองคดีตอศาลปกครอง ๒๔๕ 
   ๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเง่ือนไขการดําเนินการ 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมาย 
    กําหนดกอนฟองคดี ๒๔๕ 
   ๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเง่ือนไขในเรื่องคําบังคับ 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๗๒  
    แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๒๕๓ 
 

บทที่ ๕ แนวคําวินิจฉัยในประเด็นเน้ือหาของคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
 ทางปกครอง    ๒๕๕ 
 ๑. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาทางปกครอง ๒๕๕ 
  ๑.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับแบบของสัญญาทางปกครอง ๒๕๕ 
  ๑.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาทางปกครอง ๒๕๗ 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

(ฌ) 

        หนา 
 ๒. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคาปรับอันเนื่องมาจากการสงมอบงาน 
  ตามสัญญาจางลาชา  ๒๖๐ 
  ๒.๑ กรณีที่ศาลวินิจฉัยใหงดหรือลดคาปรับ ๒๖๐ 
  ๒.๒ กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมใชเหตุใหงดหรือลดคาปรับ ๒๖๕ 
 ๓. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเบี้ยปรับในสัญญาทุนการศึกษา 
  และสัญญาลาศึกษา  ๒๖๗ 
  ๓.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเบี้ยปรับ ๒๖๗ 
  ๓.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการงดหรือลดเบี้ยปรับ ๒๖๙ 
  ๓.๓ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอระงับการชําระคืนทุนการศึกษา 
   และเบี้ยปรับโดยขอเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนแทน ๒๗๒ 
 ๔. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการหักเงินหลักประกันสัญญา ๒๗๓ 
 ๕. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคาเสียหายกรณีการบอกเลิกสัญญา   
  โดยไมชอบดวยกฎหมาย  ๒๗๔ 
 ๖. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยอันเนื่องมาจาก 
  การผิดสัญญาทางปกครอง ๒๗๗ 
 ๗. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
  ที่เกี่ยวของกับผูประกอบอาชีพงานกอสราง ๒๗๙ 
 ๘. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
  เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีพิพาท 
  เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๘๔ 
 
 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 - สรุปยอคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ 
  ระหวางศาลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 - ตารางเปรียบเทียบสัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพง 
  ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและคําวินิจฉัยชี้ขาด 
  อํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 - ดัชนีคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 - ดัชนีคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

บทที่ ๑ 
 

แนวความคดิเก่ียวกับการพิจารณาคดีสัญญาทางปกครอง 
 

   คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนคดีปกครองประเภทหนึ่งที่เกี่ยวของกับ 
การมีนิติสัมพันธโดยการตกลงของคูกรณีสองฝายขึ้นไปที่จะผูกพันกัน ซึ่งไมใชลักษณะ 
ของการกระทํานิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (acte administratif unilatéral) ดังเชนการ 
ออกคําสั่งทางปกครอง หรือการออกกฎ แตเปนรูปแบบของนิติสัมพันธที่เอกชนเขาไปผูกพันตน
โดยสมัครใจกับหนวยงานทางปกครองในรูปแบบของ “สัญญา”  
  ในฝร่ังเศสคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองถือเปนคดีอีกประเภทหนึ่งที่แตกตางจาก 
คดียกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองฝายเดียวที่เรียกวา Recours pour excès du pouvoir 
หรือ R.E.P. ซึ่งศาลปกครองจะมีอํานาจในการพิจารณาเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย
เพียงเพ่ือยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมนั้นเทานั้น โดยศาลไมมีอํานาจสั่งใหชดใชคาเสียหายหรือ 
ใหรับผิดใดๆ อันเปนผลมาจากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนคดีที่ศาลมีอํานาจเต็ม 
(Recours de plein juridiction) คือ ศาลมีอํานาจพิจารณาคําขอและสั่งใหจายคาทดแทน 
ความเสียหายที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา หรือจากเหตุที่ไมอาจคาดหมายได หรือจากการ
แกไขหรือยกเลิกสัญญาฝายเดียว รวมถึงการวินิจฉัยวาสัญญาเปนโมฆะ ตลอดจนอํานาจ 
ในการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติการ
ตามสัญญา (Les actes d’exécution du contrat) ซึ่งมีลักษณะเปนนิติกรรมที่ไมสามารถแยกตางหาก
จากสัญญาได (acte détachable)๕ 
 สําหรับในประเทศไทยนั้น เม่ือมีการโตแยงเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญาทางปกครอง
คดีพิพาทดังกลาวจะอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
 
 
 

                                                 
๕ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖,  

หนา ๔๑๖ – ๔๑๗. 
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๖ 

๑. การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง 
 
 การเกิดขึ้นของสัญญาที่มีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือ 
เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ ซึ่งเรียกวาสัญญากับทางราชการหรือสัญญาของฝายปกครอง  
อันเปนจุดเริ่มตนที่จะไดรับการพิจารณาตอไปวาสัญญาดังกลาวเขาลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครองหรือไมนั้น เปนกรณีภายหลังจากที่ไดผานกระบวนการตามกฎหมายเพื่อคัดเลือก
คูสัญญาของหนวยงานทางปกครองมาแลว ซึ่งในกรณีของไทยจะเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบของสวนราชการอื่นๆ วาดวย 
การพัสดุ แตระเบียบดังกลาวเปนหลักเกณฑการคัดเลือกคูสัญญาในกรณีการตกลงทําสัญญา
จัดซื้อหรือจัดจางเทานั้น สวนสัญญาประเภทอ่ืนที่ไมอยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุฯ ก็จะตองอยูภายใตระเบียบหรือหลักเกณฑเฉพาะที่กําหนดสําหรับสัญญา
ประเภทนั้นๆ เชน สัญญาที่เขาลักษณะเปนสัญญารวมการงาน ตองอยูภายใตพระราชบัญญัติ 
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน แตการที่
สัญญาของทางราชการตองผานกระบวนการทําสัญญาตามระเบียบหรือหลักเกณฑใดๆ มิได 
มีผลเปนการกําหนดสถานะของสัญญาแตอยางใด สัญญาดังกลาวจะเปนสัญญาทางปกครอง
หรือไม ตองพิจารณาจากนิยามที่กฎหมายกําหนดและจากแนวคําวินิจฉัยของศาล เชน ตองมี
คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ เปนตน  
ทั้งนี้ อาจจําแนกลักษณะของการเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานทางปกครอง ไดดังนี้ 
 ๑) การเขาเปนคูสัญญาโดยผานกระบวนการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุฯ ซึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการนี้อาจเปนไดทั้งสัญญาทางปกครองและสัญญา
ทางแพง  ดังนั้น เม่ือมีขอพิพาทเกิดขึ้นจึงตองพิจารณาตอไปวาสถานะของสัญญาที่จัดทําขึ้นน้ัน 
เขาหลักเกณฑเปนสัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพง โดยพิจารณาตามกฎหมายที่
เกี่ยวของและตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 ๒) การเขาเปนคูสัญญาโดยไมผานระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ  
เชน กรณีสัญญาลาศึกษาตอ สัญญาจางลูกจางชั่วคราวในสวนราชการ เปนตน  สัญญาดังกลาว
จะมีลักษณะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครองตองพิจารณาจากวัตถุประสงค 
ของสัญญา ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยของศาลปกครองกําหนดแนวทางไวแลว 
 ๓) การเขาเปนคูสัญญาในลักษณะของการไดรับสัมปทาน ซึ่งรูปแบบของการไดรับ
สัมปทานตามกฎหมายไทยนั้นมีสองลักษณะ คือ๖ 

                                                 
  ๖ ชาญชัย แสวงศักดิ์ และมานิตย วงศเสรี, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญา
ทางปกครอง, พิมพครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๑, หนา ๑๔๗. 
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๗ 

  (๑) ลักษณะที่เปนรูปแบบซึ่งกําหนดขึ้นโดยกฎหมาย เชน สัมปทานปโตรเลียม  
ซึ่งเปนแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม  
พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนตน 
 (๒) ลักษณะซึ่งเปนผลของการเจรจาตกลงระหวางฝายรัฐและเอกชน เชน สัมปทาน
เกี่ยวกับการติดตั้งและดําเนินการเกี่ยวกับโทรศัพท และสัมปทานเกี่ยวกับทางดวน เปนตน  
โดยกระบวนการทําสัญญาตองอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สัญญาสัมปทานนั้น เปนสัญญาทางปกครองตามนิยามที่กําหนดไวในมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
๒. ขอบเขตการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย 

 

 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเชนเดียวกับ 

การฟองคดีปกครองประเภทอื่นๆ การฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครอง 

จะรับไวพิจารณาไดตองเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชน เง่ือนไขเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง

ตามมาตรา ๔๒๗ เง่ือนไขเกี่ยวกับคําขอซึ่งจะตองเปนคําขอที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได 

 

                                                 
 

๗
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเล่ียงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
 ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย  
ในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร  
หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด  

ฯลฯ                                  ฯลฯ 
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๘ 

ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)๘ ตลอดจนเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาการฟองคดี คาธรรมเนียมศาล 

การฟองซอน ฟองซ้ํา เปนตน  ทั้งนี้ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับขอบเขตการพิจารณาคดีพิพาท

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ดังนี้ 

 ๑) ระยะเวลาในการยื่นฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองบัญญัติไวโดยเฉพาะ 

ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 

แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” โดยไมใชหลักเรื่องระยะเวลาการฟองคดีปกครอง

ทั่วไปตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่บัญญัติวา “การฟองคดีปกครองจะตอง 

ยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนด

เกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี  

เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” 

 ๒) เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายในสวนสารบัญญัติเพ่ือใชพิจารณาพิพากษา 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองจึงอาจตองนําหลักกฎหมายในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาปรับใชเทาที่จําเปน และไมขัดกับหลักกฎหมายมหาชน เชน การพิจารณา

เกี่ยวกับกรณีการผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา การผิดนัด การแจงเตือน การคํานวณเบี้ยปรับ

และดอกเบี้ยตางๆ เปนตน โดยมีกรณีตัวอยาง อาทิ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๔๖  

 

 

 

                                                 
๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

 (๓) ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนด

ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๙ 

ไดนําหลักในเรื่องการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง๙ ประกอบกับ

มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใช เปนตน 

 ๓) การพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไมไดพิจารณาเฉพาะตัวสัญญา 

ทางปกครองเทานั้น แตยังรวมไปถึงสัญญาอุปกรณหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาประธาน 

ซึ่ งเปนสัญญาทางปกครองดวย๑๑ เชน สัญญาค้ํ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาประธาน 

ซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง สัญญาค้ําประกันน้ันยอมอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลปกครอง

ดวย โดยแนวทางในการวินิจฉัยของศาลปกครองไทยจะพิจารณาวาสัญญาค้ําประกันนั้น 

เปน “สัญญาอุปกรณ” ของ “สัญญาประธาน” ที่เปนสัญญาทางปกครอง๑๒ หรือกรณีการแกไข

เพ่ิมเติมสัญญาจางทําของ โดยสัญญาที่แกไขเพ่ิมเติมสัญญาเดิมไมไดทําตามแบบที่กําหนด 

ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ ซึ่งกรณีดังกลาวศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย 

 

                                                 
 ๙-๑๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย        

 มาตรา ๑๖๙ การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ 

การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้นกอนหรือ 

พรอมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

ฯลฯ    ฯลฯ 

        มาตรา ๓๘๖ ถาคูสัญญาฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําไดดวยการแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๐  

๑๑ เปรียบเทียบคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส คดี Dép De la Réunion ลงวันที่  

๑๓ มิถุนายน ๑๙๘๖ ที่กลาววาสัญญากูยืมเงินจัดการบริการสาธารณะที่เปนสัญญาประธาน เปนสัญญาทางปกครอง  

ดังนั้น สัญญาใชเงินจึงเปนสัญญาทางปกครองไปดวย (http://www pub-law.net/article/admin-con024.html) 
๑๒ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๔๗ สัญญาค้ําประกันแมจะเปนเอกเทศสัญญาตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย แตเปนสัญญาอุปกรณของสัญญาลาศึกษาฯ ซึ่งสัญญาลาศึกษาฯ เปนสัญญา 

ทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง เนื่องจากเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคใหผูลาศึกษากลับมา 

รับราชการอันเปนการรวมในการดําเนินบริการสาธารณะ ประกอบกับการวินิจฉัยตามสัญญาค้ําประกันจําตอง

วินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาฯ อันเปนสัญญาหลักเสียกอน  ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นตนรับคําฟอง 

ในประเด็นการผิดสัญญาลาศึกษาฯ อันเปนสัญญาหลักไวพิจารณา ศาลยอมมีอํานาจพิจารณาในประเด็น 

การผิดสัญญาค้ําประกันอันเปนสัญญาอุปกรณดวย (วินิจฉัยในแนวทางเดียวกันกับคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ 

หนาที่ระหวางศาลที่ ๒๘/๒๕๔๖ และท่ี ๓๕/๒๕๔๗) 
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๑๐ 

วางหลักไวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖๑๓ วา แมสัญญาจางทําของที่เปนสัญญา

ทางปกครองจะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยการตกลงดวยวาจาไมไดทําเปนหนังสือตามแบบ

เชนเดียวกับสัญญาประธาน ก็ถือวาการตกลงดวยวาจาดังกลาวเปนสัญญาจางทําของตาม

มาตรา ๕๘๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เน่ืองจากมาตราดังกลาวไมไดกําหนดให

สัญญาจางทําของตองทําเปนหนังสือ  ฉะนั้น เพียงการตกลงรับจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

จนสําเร็จจึงถือวาเปนสัญญาจางทําของสมบูรณแลว สัญญาแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวขางตน 

จึงใชบังคับไดเชนเดียวกับสัญญาประธานและอยูในอํานาจของศาลเดียวกับสัญญาประธาน  

อันเปนการนําหลักในการพิจารณาตามระบบกฎหมายแพงมาใชประกอบการพิจารณา๑๔  

 ๔) สําหรับนิติกรรมทางปกครอง หรือคําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาทางปกครอง
นั้น ในเร่ืองนี้มีแนวความคิดมาจากระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสที่วา เน่ืองจากสัญญาทาง
ปกครองไมใชนิติกรรมทางปกครอง จึงไมอาจฟองขอใหเพิกถอนสัญญาทางปกครอง แตการ
ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอบุคคลอ่ืนนอกจาก
คูสัญญาได เชน ผูใชบริการสาธารณะที่ไมสามารถฟองศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนสัญญา
ทางปกครอง  อยางไรก็ตาม ผูใชบริการสาธารณะสามารถฟองศาลปกครองไดในกรณีมีปญหา
หรือไดรับความเดือดรอนอันมีที่มาจากขอกําหนดขอใดขอหน่ึงในสัญญาซ่ึงมีลักษณะเปน 
นิติกรรมฝายเดียวแยกออกจากสัญญาทางปกครอง (caractère détachable) เชน นิติกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากขอบกพรองในเรื่องการใหความยินยอมในสัญญาระหวางคูกรณี เปนตน โดยการ

                                                 
๑๓ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖ ขอตกลงดวยวาจาเพิ่มเติมจากสัญญาทางปกครอง 

มีลักษณะเปนสัญญาจางทําของซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๕๘๗ ไมไดกําหนดใหตอง
ทําเปนหนังสือแตอยางใด แมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ จะกําหนดใหหนวยงานตองทํา
สัญญาจางเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด แตระเบียบดังกลาวเปนเพียงระเบียบภายในของทางราชการ  
จึงถือวาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาทางปกครองดวย 

๑๔ มติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖  
ไดวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปแบบของสัญญาทางปกครองและการตกลงดวยวาจาเพิ่มเติมจากสัญญาจางดังกลาว 
ไววา การตกลงเพิ่มเติมจากสัญญาทางปกครองไมจําตองทําเปนหนังสือ และถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
ทางปกครองนั้นดวย  นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดยังไดวินิจฉัยไวดวยวา การตกลงดวยวาจาเกี่ยวกับ 
การทํางานเพิ่มเติมจากสัญญาทางปกครองดังกลาว มีลักษณะเปนสัญญาจางทําของ ซึ่งมาตรา ๕๘๗  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดใหตองทําเปนหนังสือแตอยางใด แมระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกําหนดใหหนวยงานของทางราชการตองดําเนินการ 
ทําสัญญาจางเปนหนังสือก็ตาม แตระเบียบดังกลาวเปนเพียงระเบียบภายในของทางราชการเทานั้น  
(ศึกษาเพิ่มเติมจาก โภคิน พลกุล “สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย”, หนา ๑๒) 
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๑๑ 

ฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองที่แยกตางหากจากสัญญานั้นจะเปนคดีประเภท 
ฟองขอใหเพิกถอน (Recours pour excès du pouvoir) แตหากเปนนิติกรรมทางปกครอง 
ที่ไมสามารถแยกออกจากสัญญาทางปกครองได คดีพิพาทเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง
ดังกลาวก็ตองถูกจัดเปนคดีพิพาทที่เกี่ยวของกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งถือวาเปนคดีที่ศาลมี
อํานาจเต็ม๑๕  ทั้งน้ี จากแนวความคิดดังที่กลาวมา หากมีการนํามาปรับใชอาจมีขอที่ตอง
พิจารณาวา ศาลปกครองของไทยจะกําหนดเปนประเด็นการฟองคดีปกครองประเภทใด ระหวาง
การฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งศาลมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนเพียงอยางเดียว 
หรือฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) โดยพิจารณา
เกี่ยวพันกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งเรื่องดังกลาวนี้ยังไมปรากฏแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
ที่ชัดเจน ปรากฏเพียงแนวคําวินิจฉัยในเรื่องการกําหนดประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเงินชดเชย
คากอสรางในสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) โดยศาลปกครองสูงสุดกําหนดประเด็นพิพาทวา  
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ดังตอไปน้ี 

 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดีทําสัญญา 
กอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียกับเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยเปนสัญญา
แบบปรับราคาไดและไดรับคาจางตามสัญญาครบถวนแลว เวนแตเงินชดเชยคากอสรางตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ซึ่งสํานักงบประมาณพิจารณาแลวเห็นวาควรจายคาชดเชย
ดังกลาวใหผูฟองคดี แตผูฟองคดียังไมไดรับเงินฯ เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติไมอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกเมืองพัทยาเพื่อนํามาจาย 
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงฟองขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการขางตน และใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ชําระเงินชดเชยฯ ใหแกผูฟองคดี นั้น  เปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการจาย 
เงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๕ นันทวัฒน บรมานันท, อางแลว, หนา ๓๕๕-๓๕๘. 
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๑๒ 

 ๕) สัญญาจัดซื้อจัดจางที่อยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หากเนื้อหาของสัญญาเปนสัญญาทางปกครองตามแนวทางที่ศาลปกครอง 
เคยวางหลักไว ขอพิพาทที่เกิดขึ้นก็ถือวาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได 
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บทที่ ๒ 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในประเด็น  
เร่ือง  เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีพิพาทเกีย่วกับสญัญาทางปกครอง 

 
 การพิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จําเปนตองพิจารณาจากคํานิยามของ 
“สัญญาทางปกครอง” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งบัญญัติวา “สัญญาทางปกครอง
หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ” 
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองพิจารณาประกอบกับมติของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งวางหลักไววา  
 “สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ไดน้ัน ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายหน่ึงตองเปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ ประการที่สอง
สัญญานั้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงาน
ทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเขาดําเนินการ
หรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญา
ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งน้ี เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือ
การดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล  ดังน้ัน หากสัญญาใด
เปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตนกับ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพ้ืนฐานแหงความเสมอภาคและมิไดมีลักษณะ 
เชนที่กลาวมาขางตน สัญญาน้ันยอมเปนสัญญาทางแพง” 
 จากบทนิยามความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และจากมติของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดขางตน  
มีประเด็นที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับองคประกอบของสัญญาทางปกครอง ดังนี้ 
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๑๔ 

๑. คูกรณีในสัญญาทางปกครอง 

 องคประกอบในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ประการแรก คือ คูกรณี 
ในสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งจะตองเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการ 
แทนรัฐ โดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดใหความหมายของ “หนวยงาน
ทางปกครอง” วา หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะ
เปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง  สําหรับความหมาย 
ของ “บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ” พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไมไดกําหนดนิยามไว 
แตตามที่ปรากฏในคําวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น สวนใหญบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ 
ในสัญญาทางปกครองจะเปนผูที่มีฐานะเปน “เจาหนาที่ของรัฐ” อยูดวย เชน เจาหนาที่เวนคืน
ซึ่งเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเจาของที่ดินที่จะถูกเวนคืน ซึ่งถือวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญา
ทางปกครอง เปนตน  ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ไดใหความหมายของ “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  
 (๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง 
   (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจ 
ในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ 
   (๓) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)  
 อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาเรื่องคูกรณีในสัญญาทางปกครองนั้น แมวาโดยหลักการ
เบื้องตนแลว หากคูกรณีในสัญญาไมใชหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ
สัญญาดังกลาวยอมไมใชสัญญาทางปกครองก็ตาม แตในบางสัญญาแมคูกรณีในสัญญาจะเปน
หนวยงานทางปกครอง แตสัญญาดังกลาวก็อาจไมใชสัญญาทางปกครอง หรือในบางกรณี  
แมเจาหนาที่ของรัฐที่เขาทําสัญญาจะไมใชผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง 
แตหนวยงานทางปกครองก็อาจตองรับผิดตามสัญญาดังกลาวในฐานะที่เปนสัญญาทางปกครองได 
โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจเกี่ยวกับกรณีตางๆ ดังที่กลาวขางตน 
ดังนี้   
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๑๕ 

 ๑.๑ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาหนวยงานซึ่งเปนคูสัญญากับเอกชนไมใชหนวยงาน 
ทางปกครองอันมีผลทําใหคดีที่ฟองไมเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดศาลปกครองฯ  
 

 - กรณีบริษัท ขนสง จํากัด จัดใหมีการเชาพื้นที่บริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๖๘๕/๒๕๔๗  กรณีที่บริษัท ขนสง จํากัด 
ดําเนินการเพื่อใหบุคคลภายนอกเขาไปรับสัมปทานเพื่อใหไดรับสิทธิเชาพื้นที่รานคา รานอาหาร 
และปายโฆษณาภายในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น  บริษัท ขนสง 
จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมบริษัทฯ  
จะเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ แตก็เปนเพียงรัฐวิสาหกิจที่ดําเนิน
กิจการทางดานธุรกิจขนสงโดยทั่วไป มิไดเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา อีกทั้งการดําเนินการเพื่อจัดใหมีการเชาพ้ืนที่รานคา รานอาหาร และ 
ปายโฆษณาในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารก็เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูเขาไปใชบริการ 
ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารของบริษัทฯ และเปนการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองจากการ 
ประกอบกิจการขนสงผูโดยสารเยี่ยงผูประกอบกิจการธุรกิจทั่วไป ไมใชเปนกิจการที่ใชอํานาจ 
ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง บริษัทฯ จึงไมใชหนวยงานทางปกครองตาม 
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีที่พิพาทไมใชคดีปกครองที่อยูใน
อํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 - กรณีโรงพิมพตํารวจทําสัญญาจางพนักงานใหปฏิบัติงานในภารกิจ 
ของโรงพิมพ 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๐/๒๕๔๘ โรงพิมพตํารวจถูกจัดตั้งขึ้น 
ตามคําสั่งของกรมตํารวจโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และดําเนิน
กิจการตามขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององคการ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
จึงไมไดเปนสวนราชการ และมิใชรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง  
จึงไมใชหนวยงานทางปกครอง  นอกจากนี้ นิติสัมพันธระหวางพนักงานกับโรงพิมพตํารวจ 
ยังมีลักษณะเปนการจางใหปฏิบัติในกิจการของโรงพิมพตํารวจซึ่งดําเนินกิจการทางการคา
เชนเดียวกับการประกอบกิจการโรงพิมพเอกชน  ดังน้ัน ขอพิพาทกรณีผูฟองคดีซึ่งเปน
พนักงานของโรงพิมพตํารวจเห็นวาตนถูกไลออกจากการเปนพนักงานโดยไมชอบ จึงไมใช 
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๑๖ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 
 

 - กรณีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนคูสัญญาในสัญญากูยืมเงิน 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๕๐  กรณีที่ผูฟองคดีฟองธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากธนาคารฯ จํากัดสิทธิในการกูเงินของผูฟองคดีและเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยแตกตางไปจากที่ตกลงกันไวเดิม โดยผูฟองคดีขอใหศาลสั่งใหธนาคารฯ อนุญาตให 
ผูฟองคดีกูเงินไดในจํานวนเงินกูตามคําขอและใหแกไขอัตราดอกเบี้ยใหม นั้น  แมธนาคารฯ  
จะเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ แตก็มิไดเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะ และมิไดเปนหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่มีกฎหมายรองรับใหใชอํานาจรัฐในทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง จึงไมใช
หนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเปน 
คดีพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันซึ่งอยู ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรม 

   ขอสังเกต  แมสัญญาบางสัญญาจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง 
แตสัญญาที่จัดทําขึ้นอาจไมใชสัญญาทางปกครอง หากแตมีฐานะเปนเพียงสัญญาของฝายปกครอง 
ที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายเอกชน หรือสัญญาทางแพงตามนัยของมติที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ในสวนที่วางหลักไววา “...หากสัญญาใดเปนสัญญา 
ที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตนกับคูสัญญา 
อีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค...สัญญานั้นยอมเปนสัญญา 
ทางแพง” โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่นําหลักวาดวยการแสดงเจตนาเขาทํา 
สัญญาบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคมาวินิจฉัยสภาพของสัญญาพิพาทวาไมใชสัญญา 
ทางปกครอง แตเปนสัญญาทางแพง ดังนี้ 
 

 - กรณีกรมวิทยาศาสตรการแพทยทําสัญญาซื้อขายตูปราศจากเชื้อกับเอกชน 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๔๔ การพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญา
ทางปกครองนั้น ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายหน่ึงตองเปนหนวยงานทางปกครองหรือ
เปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ ประการที่สอง วัตถุประสงคแหงสัญญาตองมี
ลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริหารสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคล 
ซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ
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๑๗ 

สาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ 
ของรัฐ ทั้งน้ี เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองบรรลุผล  ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาที่
หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตนกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
ดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและมิไดมีลักษณะดังเชนที่กลาวมา สัญญานั้น 
ยอมเปนสัญญาทางแพง  ดังนั้น แมสัญญาซื้อขายตูปราศจากเชื้อจะมีคูสัญญาฝายหนึ่ง 
เปนหนวยงานทางปกครองแตไมมีวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงเปนสัญญาทางแพง 
 

  - กรณีการไฟฟานครหลวงทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูใชไฟฟา 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๔๕ กรณีที่เจาหนาที่ของการไฟฟา 
นครหลวงปฏิบัติหนาที่ในการเปลี่ยนมาตรวัดไฟฟาโดยไมชอบ ทําใหเอกชนผูใชไฟฟา  
(ผูฟองคดี) ไดรับความเดือดรอนเสียหาย นั้น  โดยท่ีการกระทําดังกลาวเปนการดําเนินการ 
โดยอาศัยขอตกลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งเปนสัญญาที่กอใหเกิดนิติสัมพันธในทางแพง
ระหวางผูฟองคดีกับการไฟฟานครหลวง (ผูถูกฟองคดี) ในฐานะคูสัญญาภายใตหลักกฎหมายแพง 
จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพง 
 

  - กรณีการปโตรเลียมแหงประเทศไทยทําสัญญาเกี่ยวกับคาทดแทนทรัพยสิน
กับเอกชน 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๔๕ สัญญาคาทดแทนทรัพยสินเปนสัญญา
เกี่ยวกับการกําหนดขอตกลงวาดวยคาตอบแทนกรณีที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
เขาไปใชสอยที่ดินหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยของเอกชน (ผูฟองคดี) เปนการชั่วคราว 
ในการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
สัญญาดังกลาว จึงไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

  ขอสังเกต  ตามคําวินิจฉัยนี้ศาลไมไดระบุเหตุผลที่ชัดเจนวาสัญญาพิพาทไมใช 
สัญญาทางปกครองดวยเหตุผลประการใด แตมีขอนาพิจารณาวาสัญญาซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึง
กับสัญญาตามคําวินิจฉัยนี้ กลาวคือ เปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
เขาเปนคูสัญญาโดยเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหอํานาจไว ศาลไดวินิจฉัยวาสัญญา 
ดังกลาวเปนสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนเพ่ือขยายเขตคันคลอง 
ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๔๖ โดยเปนกรณีที่มีขอเท็จจริงและแนวทางการวินิจฉัย 
ในทํานองเดียวกันกับที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดเคยวินิจฉัย 
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๑๘ 

วางหลักไวในการวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน (คําวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๓/๒๕๔๕)๑๖  
 

 - กรณีการรถไฟแหงประเทศไทยทําสัญญาใหเอกชนเชาที่ดิน 
  : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๒/๒๕๔๕ การฟองขอใหการรถไฟแหง 
ประเทศไทยคืนเงินสวนที่ผูฟองคดีชําระเกินไปจากหนี้ตามสัญญาเชาที่ดินจากการรถไฟฯ 
รวมทั้งคืนเงินประกันการเชาตามสัญญาดังกลาวใหแกผูฟองคดีหลังจากที่สัญญาไดสิ้นสุดแลว
นั้น เปนกรณีพิพาทในทางแพง ไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 - กรณีการเคหะแหงชาติทําสัญญาเชาซื้ออาคารพาณิชยกับเอกชน 
  :  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๔๖ การฟองขอใหการเคหะแหงชาติ
ลดหยอนดอกเบี้ยคาเชาซื้ออาคารตามสัญญาเชาซื้ออาคารพาณิชยนั้น แมการเคหะแหงชาติ 
จัดเปนหนวยงานทางปกครองซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗  
แตการที่การเคหะแหงชาติไมพิจารณาใหผูฟองคดีไดรับสิทธิลดหยอนดอกเบี้ยเปนการ
ดําเนินการในฐานะเอกชนกับเอกชน อันเปนการโตแยงสิทธิของคูกรณีตามสัญญาเชาซื้ออาคาร 
จึงเปนสัญญาทางแพงฯ๑๗ 
 
 
 
 

                                                 
   

๑๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๓/๒๕๔๕ กรณีที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) 
ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ซึ่งในการทําสัญญาดังกลาว ผูถูกฟองคดีตองทําตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ.  ๒๕๐๐ โดยจะตองปรึกษากับ
เจาของที่ดินเสียกอน หากตกลงซื้อขายกันไมไดก็ตองออกพระราชบัญญัติเวนคืนตอไป จึงเปนกรณีที่
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่เวนคืนซึ่งเปนบุคคลผูกระทําการแทนรัฐใชอํานาจทางปกครองบังคับซื้อ
ที่ดินจากเอกชน ทั้งการเวนคืนที่ดินพิพาทก็เพ่ือใชในการกอสรางถนนซึ่งเปนสาธารณูปโภคที่ประชาชน 
เปนผูใชโดยตรง จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

   
๑๗

 เปรียบเทียบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส คดี Denis ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๑๙๖๕ ที่กลาววา 
แมรัฐจะกระทําในลักษณะที่เปนบริการสาธารณะทางปกครองที่จัดใหมีอาคารการเคหะ แตผูเชาอาคาร 
ของการเคหะของรัฐจะอยูในสถานะเดียวกับผูเชาทั่วๆ ไปในระบบกฎหมายเอกชน (ศึกษาเพิ่มเติมจาก 
http://www.pub-law.net/article/admin- con022.html) 
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๑๙ 

  ๑.๒ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาหนวยงานซึ่งเปนคูสัญญากับเอกชนไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
อันมีผลทําใหหนวยงานดังกลาวไมสามารถเขาเปนคูสัญญาและรับผิดตามสัญญาได  
 

  มีบางคําวินิจฉัยที่ศาลปกครองไดนําหลักเรื่องการเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแพง 
มาใชในการพิจารณาวาหนวยงานที่ไมใชนิติบุคคลไมอาจเปนคูสัญญาและใชสิทธิบังคับหรือ 
รับผิดตามสัญญาได ดังเชนคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ตอไปน้ี  
 

  - กรณีที่กรมสวัสดิการทหารอากาศโดยเจากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
ทําสัญญาจัดเก็บเงินคาเชาซื้อบานจากผูเชาซื้อซึ่งเปนขาราชการในสังกัดกองทัพอากาศ
ใหกับบริษัทเอกชนผู ให เชาซื้อ  เมื่อกรมสวัสดิการทหารอากาศไมใช นิติบุคคล  
จึงไมสามารถเขาเปนคูสัญญา คูสัญญาตามสัญญาดังกลาวจึงไมใชหนวยงานทางปกครอง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๔๖ กรณีที่บริษัทเอกชนซึ่งทําสัญญาเชาซื้อ
ที่ดินกับผูเชาซื้อบานตามโครงการบานพักขาราชการของกองทัพอากาศ และในขณะเดียวกัน 
ไดทําสัญญากับเจากรมสวัสดิการทหารอากาศเพื่อใหกรมสวัสดิการทหารอากาศทําหนาที่
จัดเก็บเงินจากผูเชาซื้อแตละรายจัดสงใหกับบริษัทฯ ฟองขอใหกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สงเงินที่จัดเก็บไดดังกลาวใหแกบริษัทฯ นั้น  โดยที่เจากรมสวัสดิการทหารอากาศเปนตัวแทน 
ของผูเชาซื้อและผูใหเชาซื้อในการเก็บเงินจากผูเชาซื้อเพ่ือจัดสงใหแกผูใหเชาซื้อตอไป การเชาซื้อ
ดังกลาวไมใชการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะหของกระทรวงกลาโหมและของกองทัพอากาศ
ตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห และตามระเบียบ
กองทัพอากาศ วาดวยการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห  สําหรับเงินที่กรมสวัสดิการทหารอากาศ
เก็บตามสัญญาเปนไปตามความยินยอมของผูเชาซื้อ  แตขอตกลงเรื่องหักเงินบํารุงเปนการกระทํา
นอกเหนืออํานาจหนาที่ในทางราชการ อีกทั้งกรมสวัสดิการทหารอากาศไมใชนิติบุคคล 
จึงไมสามารถเขาไปเปนคูสัญญาและใชสิทธิบังคับหรือรับผิดตามสัญญาได กรณีตองถือวา
เจากรมสวัสดิการทหารอากาศทําสัญญาในฐานะสวนตัว คูสัญญานี้จึงไมใชหนวยงานทางปกครอง 
กรณีจึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 

    ขอสังเกต  เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
กําหนดใหกองทัพอากาศเทานั้นที่มีฐานะเปนนิติบุคคล แตไมกําหนดใหกรมสวสัดกิารทหารอากาศ
มีฐานะเปนนิติบุคคลดวย  ดังน้ัน เม่ือกรมสวัสดิการทหารอากาศมิไดเปนนิติบุคคล จึงไมอาจ 
เขาทําสัญญาในนามของตนเองได คําสั่งศาลปกครองสูงสุดเรื่องน้ีจึงวางหลักการพิจารณา
เกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองใน ๒ กรณีดวยกัน คือ กรณีแรก หนวยงานทางปกครอง 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐ 

ที่จะเปนคูสัญญาไดตองมีฐานะเปนนิติบุคคลในทางกฎหมาย และกรณีที่สอง ผูกระทําการแทน
ของหนวยงานทางปกครองจะตองเปนผูไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานทางปกครอง 
 

 ๑ .๓  กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูเขาทําสัญญากับเอกชนไมใช 
ผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง อันมีผลทําใหสัญญาดังกลาวไมเปน
สัญญาทางปกครอง  แตถามีพฤติการณที่ทําใหคูสัญญาเขาใจวาเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูเขาทําสัญญามีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง หนวยงานทางปกครอง
ตองรับผิดตามสัญญาดังกลาว 
 

   การกระทําของหนวยงานทางปกครองในการลงนามในสัญญาน้ัน ในทางปฏิบัติ 
ตองเปนการกระทําของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง คือ ผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยงานทางปกครองนั้นๆ เชน อธิบดี ผูอํานวยการ ผูวาราชการจัดหวัด เลขาธิการ  
หรือการกระทําในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยอาจเปนการกระทําของประธานกรรมการ  
เปนตน ซึ่งโดยปกติแลวหากสัญญาไมไดกระทําโดยบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
ทางปกครองยอมเปนสัญญาที่ไมมีผลผูกพันหนวยงานทางปกครองนั้นๆ๑๘ ดังตัวอยาง 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตอไปน้ี 
 

   - การที่ขาราชการกรุงเทพมหานครตําแหนงชางเขียนแบบและหัวหนา 
คุมคนงานของบริษัทผูรับจางกอสรางของกรุงเทพมหานครเสนอวาจะสรางบานใหแก 
ผูที่ยินยอมรื้อถอนอาคารออกจากแนวเขื่อนคลองที่จะสรางเปนทางเดิน ไมใชการกระทํา
ในฐานะที่เปนผูเขาทําขอตกลงแทนกรุงเทพมหานครขอตกลงดังกลาวจึงเปนสัญญา
ระหวางเอกชนกับเอกชน 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๔๖ การตกลงยินยอมใหมีการรื้อถอนบาน
เน่ืองจากบานของผูฟองคดีถูกแนวเขื่อนคลองแสนแสบในบริเวณที่กรุงเทพมหานครจะกอสราง
เปนทางเดิน โดยขาราชการของกรุงเทพมหานครไดนําหัวหนาคุมคนงานกอสรางของบริษัท 
ผูรับจางกอสรางมาเจรจากับผูฟองคดีและเสนอวาหากผูฟองคดียินยอมใหมีการรื้อถอนบาน
หัวหนาคุมคนงานจะสรางบานใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยินยอมใหมีการรื้อถอน นั้น  การที่
ขาราชการของกรุงเทพมหานครและหัวหนาคุมคนงานไปเจรจาทําความตกลงกับผูฟองคดีไมใช

                                                 
    

๑๘
 เปรียบเทียบคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสในคดี Cibille ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ  

๑๘๗๓วางหลักไววา สัญญาที่เทศบาลเมือง Paris ทําโดยเจาหนาที่ผูไมมีอํานาจยอมไมมีผลผูกพันรัฐ  
(ศึกษาเพิ่มเติมจาก http://www.pub-law.net/article/admin-con024.html)  
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๒๑ 

การกระทําในฐานะเปนผูเขาทําขอตกลงแทนกรุงเทพมหานคร แตขาราชการดังกลาวทําหนาที่
เปนผูประสานใหมีการเจรจาระหวางผูฟองคดีกับบริษัทกอสราง หรือหากมีการตกลงกันจริง 
ขาราชการดังกลาวก็มิไดกระทําในฐานะเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ เพราะเปนเพียง
ตําแหนงชางเขียนแบบเทานั้น มิใชตําแหนงที่มีอํานาจหรือหนาที่ที่สามารถจะทําขอตกลง 
ในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครได ขอตกลงหรือสัญญาดังกลาวจึงเปนขอตกลงหรือสัญญา
ระหวางเอกชนตอเอกชน คดีจึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 

    อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่ผู เขาทําสัญญาไมใชผู มีอํานาจกระทําการแทน
หนวยงานทางปกครอง แตมีพฤติการณบางประการที่ทําใหศาลวินิจฉัยวาสัญญาดังกลาวมีผล
ผูกพันหนวยงานทางปกครอง โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
 

  - กรณีที่ ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนากองกระทําการใหเอกชนคูสัญญา 
เขาใจผิดวาเปนการทําสัญญาโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง 
และหนวยงานทางปกครองมีการกระทําอันเสมือนเปนการยอมรับการกระทําการแทน
ดังกลาวโดยปริยาย ยอมถือวาการกระทําขางตนมีผลผูกพันหนวยงานทางปกครอง 
และเมื่อสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญา 
ทางปกครอง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๔๗ ในการทําสัญญาซอมแซมอาคาร
ของกองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ หัวหนากองสรรพาวุธไดสั่งการใหเอกชนซ่ึงเปน 
ผูฟองคดีทําการซอมแซมโดยปราศจากอํานาจหนาที่และปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเน่ืองจากหัวหนากองสรรพาวุธเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานดังกลาวและเปนผูวาจางผูฟองคดีใหทําการซอมแซมอาคาร 
ของกองสรรพาวุธ ยอมทําใหผูฟองคดีเขาใจวาหัวหนากองสรรพาวุธมีอํานาจกระทําการแทน
หรือไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ใหกระทําการแทน ประกอบกับ
เม่ือการซอมแซมอาคารแลวเสร็จ ไดมีการอนุมัติกําลังพลเขาไปทํางานในอาคารดังกลาว  
อันเปนการเขาใชประโยชนของอาคารโดยหนวยงานของผูถูกฟองคดีและเปนอาคารของ 
ผูถูกฟองคดี  กรณีดังกลาว ผูถูกฟองคดีในฐานะหนวยงานตนสังกัดของหัวหนากองสรรพาวุธ 
ยอมตองรับผิดตอผูฟองคดี ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่กระทําการโดยสุจริตและเชื่อโดยสุจริตวา 
หัวหนากองสรรพาวุธมีอํานาจกระทําการแทนผูถูกฟองคดี และโดยที่อาคารดังกลาวถือเปน
องคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะเพื่อใหการใชอํานาจทางปกครอง
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๒๒ 

หรือการดําเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล ประกอบกับการวาจางดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญา
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
  

 ขอสังเกต กรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๔๖ และที ่๓๐๘/๒๕๔๗ 
ขางตนนั้น แมจะเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูเขาทําสัญญาไมใชผูมีอํานาจกระทําการแทน
หนวยงานทางปกครองเชนเดียวกัน แตมีผลคําวินิจฉัยของศาลที่แตกตางกัน โดยตามคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๔๖ ศาลวินิจฉัยวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาระหวางเอกชนกับ 
เอกชน ในขณะที่ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๔๗ ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาที่มีผล
ผูกพันหนวยงานทางปกครองและเปนสัญญาทางปกครอง  ทั้งน้ี กรณีดังกลาวนาจะเปนผล 
มาจากการที่คําสั่งศาลปกครองสูงสุดขางตนมีขอเท็จจริงซึ่งศาลหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัย รวมทั้ง  
มีประเด็นในการวินิจฉัยที่แตกตางกัน กลาวคือ ในสวนของขอเท็จจริงนั้น ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๓๔/๒๕๔๖ ไมปรากฏขอเท็จจริงอันเปนพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานทางปกครอง
ไดยอมรับการเขาผูกพันทําขอตกลงหรือเขาทําสัญญาที่ พิพาทของเจาหนาที่ของรัฐ 
แทนหนวยงานทางปกครอง ในขณะที่ขอเท็จจริงในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๔๗  
มีพฤติการณที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการแทนหนวยงาน 
ทางปกครองโดยปริยาย สําหรับในสวนของประเด็นในการวินิจฉัยนั้น ตามคําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๔๖ มีการพิจารณาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับฐานะของเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูเขาทําสัญญาวาอยูในตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะสามารถทําขอตกลงในฐานะตัวแทนของ
หนวยงานทางปกครองไดหรือไมเทานั้น ในขณะที่คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๔๗  
ไดพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาและวัตถุประสงคของสัญญาควบคูกันไปกับ
พฤติการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของดวย  
 

 ๑.๔ กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งมีบริษัทมหาชนจํากัด
ที่แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจเปนคูสัญญา มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจาก 
เปนสัญญาที่มีคูสัญญาเปนหนวยงานทางปกครอง 
 

  - บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจ 
ไปเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด โดยยังคงมีวัตถุประสงคในการประกอบ
และสงเสริมการทาอากาศยานเชนเดิม ทั้งยังมีสิทธิพิเศษหรือไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔  
แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕  บริษัทฯ จึงเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ
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๒๓ 

ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การที่บริษัทฯ ทําสัญญาวาจาง
ผูบริหารเพื่อดําเนินกิจการประกอบและสงเสริมการทาอากาศยาน รวมทั้งการดําเนิน
กิจการอ่ืนที่เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับการประกอบกิจการทาอากาศยานอันเปนบริการ
สาธารณะใหบรรลุผล จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๔/๒๕๔๙ กรณีที่ผูฟองคดีฟอง
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือเรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัทฯ เลกิจาง
ผูฟองคดีตามสัญญาจางเปนผูบริหารตําแหนงผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
ซึ่งเปนสัญญาระหวางผูฟองคดีกับการทาอากาศยานฯ โดยผูฟองคดีเห็นวาเปนการเลิกจาง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย นั้น  เม่ือในขณะทําสัญญาพิพาท การทาอากาศยานฯ เปนรัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีฐานะ 
เปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมขณะเกิด
ขอพิพาทคดีนี้ การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจะไดแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจไปเปน 
นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัดแลวก็ตาม แตยังคงมีวัตถุประสงคในการประกอบและ
สงเสริมการทาอากาศยาน  รวมทั้งการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเน่ืองกับการประกอบ
กิจการทาอากาศยานเชนเดิม ทั้งยังมีสิทธิไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษหรือไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายวาดวยการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอ่ืนตามมาตรา ๔  
แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕  บริษัทฯ จึงเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง
หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาจางเปนผูบริหารในฐานะผูวาการการทาอากาศยานฯ 
ระหวางผูฟองคดีกับการทาอากาศยานฯ จึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงาน 
ทางปกครองวาจางใหผูฟองคดีเขาเปนผูแทนของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินกิจการประกอบและ
สงเสริมการทาอากาศยาน รวมทั้งการดําเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตอเน่ืองกับการประกอบ
กิจการทาอากาศยานอันเปนบริการสาธารณะใหบรรลุผล สัญญาพิพาทจึงเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การฟองขอใหชําระคาเสียหายและ
คาตอบแทนตามสัญญาจางเปนผูบริหารดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
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๒๔ 

  - บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
ทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนหุนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการใหบริการตางๆ 
เก่ียวกับการสื่อสารเชนเดียวกับการสื่อสารแหงประเทศไทยที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ บริษัทฯ จึงมีฐานะเปนหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง และเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การที่บริษัทฯ ทําสัญญาวาจางเอกชน 
ใหกอสรางอาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงเปนสัญญาจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติขางตน 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๔๘ กรณีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจาง
กอสรางอาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ผูวาจาง (ผูฟองคดี) กับเอกชนผูรับจาง (ผูถูกฟองคดี) นั้น  เม่ือปรากฏวาเดิมผูฟองคดี 
เปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ ตอมา
ไดมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
ใหเปลี่ยนแปลงทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนหุนตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
แลวจัดตั้งเปนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการดาวเทียมสื่อสาร  รวมทั้ง 
การใหบริการตางๆ เกี่ยวกับการสื่อสารเชนเดียวกับการสื่อสารแหงประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น 
โดยพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทยฯ ผูฟองคดีจึงมีฐานะเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินกิจการทางปกครอง และเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมขางตน จึงเปน
สัญญาที่มีหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาและโดยที่สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญา 
จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง การท่ีผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายตามสัญญา จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๔๘) 
 

  ขอสังเกต กรณีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทําสัญญาวาจางเอกชน
กอสรางอาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในทํานองเดียวกันกับกรณีตามคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๔๘ นั้น ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา สัญญาดังกลาวเปนสัญญา
ทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค โดยวินิจฉัยฐานะของบริษัทฯ ซึ่งเปน
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๒๕ 

คูสัญญาฝายผูวาจางวา เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ 
ซึ่งถึงที่สุดแลวโดยไมมีการอุทธรณ) 
 
๒. ลักษณะของสัญญาทางปกครอง 
 
  ในการพิจารณาองคประกอบของสัญญาทางปกครอง นอกจากจะพิจารณาวาตองมีคูสัญญา
อยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐแลว 
ยังตองพิจารณาถึงลักษณะของสัญญาดวยวามีวัตถุแหงสัญญาเปนไปตามที่กําหนดในมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และตามมติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ หรือไม ซึ่งวัตถุแหงสัญญาที่จะเปนสัญญา 
ทางปกครองไดนั้น จะตองมีลักษณะเปนการจัดทําสัญญาสมัปทาน หรือสัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
พิจารณาจากการที่มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ โดยมีลักษณะเปนสัญญา 
ที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด 
ในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งน้ี เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครอง
หรือการดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล และสัญญา
ดังกลาวตองไมใชสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตน
กับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค โดยมิไดมีลักษณะดังที่
กลาวมาขางตนดวย เน่ืองจากสัญญาในประการหลังนี้ยอมเขาลักษณะเปนสัญญาทางแพง 
 อน่ึง นอกจากแนวทางในการพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครองดังที่กลาวมาขางตนแลว 
ในเวลาตอมายังไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลและ 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดวางแนวทางในการวินิจฉัยความเปนสัญญาทางปกครอง
เพ่ิมเติมออกไปอีก โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของสัญญาพิพาทวาเปนสัญญาที่มีวัตถุแหงสัญญา
เพ่ือจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนซึ่งมีไวเพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล
หรือไมดวย ดังเชน คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๑/๒๕๔๖ และท่ี ๘/๒๕๔๘ 
และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๔๖ และที่ ๗๒๖/๒๕๔๗ เปนตน 
 

 ๒.๑ สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  เม่ือพิจารณาจากมติของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที ่๖/๒๕๔๔ 
ตลอดจนแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลว
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๒๖ 

อาจสรุปไดวา มีแนวทางที่สําคัญในการพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาทางปกครองหรือไม 
อยู ๒ แนวทางดวยกัน ไดแก แนวทางในการพิจารณาจากการเปนสัญญาทางปกครองโดยผล
ของกฎหมาย และแนวทางในการพิจารณาจากการเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ ดังนี้ 
  ๑) การเปนสัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมาย ในกรณีของกฎหมายตางประเทศ 
เชน กฎหมายเยอรมัน จะจําแนกประเภทของสัญญาทางปกครองออกเปนสัญญาทางปกครอง
ทั่วไป โดยพิจารณาจากฐานะของคูสัญญาวาเปนคูสัญญาที่มีฐานะเทาเทียมกัน (เชน เทศบาล
กับเทศบาล) หรือมีฐานะที่ไมเทาเทียมกัน (เชน ฝายปกครองกับเอกชน) และสัญญาทางปกครอง
ที่มีลักษณะพิเศษ เชน สัญญาระงับขอพิพาททางปกครอง สัญญาตางตอบแทนทางปกครอง  
ซึ่งมีรายละเอียดอยูในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน สวนกฎหมาย
ฝร่ังเศส จะไมกําหนดวาอะไรเปนสัญญาทางปกครอง แตจะกําหนดวาสัญญาอะไรบางที่อยู 
ในอํานาจของศาลปกครอง เชน สัญญาวาจางเอกชนกอสรางหรือทํานุบํารุงอสังหาริมทรัพยที่ใช
เพ่ือสาธารณประโยชน สัญญาใหครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดิน สัญญาขายอสังหาริมทรัพย
ของรัฐ สัญญากูยืมเงินโดยรัฐ เปนตน๑๙ 
   สําหรับกฎหมายไทย ไดกําหนดคํานิยามของ “สัญญาทางปกครอง” ไวใน
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งตามบทบัญญัติของมาตราดังกลาวทําใหแปลความไดวา สัญญาทางปกครองตามกฎหมาย 
มีอยูอยางนอย ๔ ประเภท ไดแก 
   ๑.๑) สัญญาสัมปทาน 
   ๑.๒) สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ 
   ๑.๓) สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
   ๑.๔) สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
     แตทั้งนี้ สัญญาทางปกครองอาจมีมากกวาที่กฎหมายกําหนดขางตนได 
 

  ๒) การเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ ในกรณีของตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส
ลักษณะของสัญญาทางปกครองโดยสภาพจะเกิดจากการวางแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
โดยสัญญาที่จะถือวาเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพไดนั้น ตองเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง
ไดแก มีวัตถุแหงสัญญาเปนการใหเอกชนเขาดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง เชน สัญญา 
ใหเอกชนเขาดําเนินการบริการสาธารณะทางดานสาธารณสุขดวยการจับสุนัขจรจัดและ 
 
                                                 

๑๙ โภคิน พลกุล, แนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยยอ, วารสารวิชาการ 
ศาลปกครอง, ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๘๕. 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๗ 

เก็บซากสัตว (คดี Therond) หรือการวาจางใหเอกชนจัดหาอาหารเลี้ยงดูผูอพยพในระหวางรอ 
การสงตัวกลับ (คดี Bertin) เปนตน หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดที่ไมคอยไดพบในสัญญาทางแพง 
เชน การใหฝายปกครองเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยไมมีเหตุผิดสัญญา การใหฝายปกครอง 
มีอํานาจควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาไดมากเปนพิเศษทุกขั้นตอน การใหฝายปกครองแกไขสัญญา
ไดฝายเดียวโดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาฝายเอกชน เปนตน ทั้งน้ี หากไมถือวา
สัญญาเหลานี้เปนสัญญาทางปกครองแลว อาจมีปญหาโตแยงไดวาสัญญาที่มีขอกําหนด 
ในลักษณะดังกลาวขัดตอหลักเสรีภาพและความเสมอภาคในการทําสัญญาตามกฎหมายแพง  
ดังนั้น ในกรณีของสัญญาทางปกครองจึงยอมไมอาจนําบทบัญญัติในเรื่องขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
มาใชบังคับไดเพราะไมใชเรื่องของการผูกนิติสัมพันธตามปกติตามกฎหมายแพง๒๐  
   สําหรับกรณีของไทย การที่มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
บัญญัติวา “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง” เปนการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
สัญญาทางปกครองอยางกวางเพ่ือเปดโอกาสใหศาลปกครองสามารถพัฒนาหลักเกณฑเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองที่มิไดจํากัดแคเพียงสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 
สัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาที่ใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น 
หากแตยังสามารถพัฒนาหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองใหครอบคลุมถึงสัญญาอ่ืนๆ  
ไดอีกดวย ดังเชนหลักเกณฑการพิจารณาลักษณะสัญญาทางปกครองโดยสภาพ นอกจากศาล
จะพิจารณาวาตองเปนสัญญาท่ีมีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
หรือบุคคลผูกระทําการแทนรัฐแลว ศาลยังนําหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการ
ดังตอไปน้ีมาใชประกอบการพิจารณาดวย ไดแก 
         ๒.๑) ขอสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่ไมปรากฏในสัญญา

ทางแพงทั่วไป ซึ่งใหสิทธิพิเศษแกรัฐในการเขาเปนคูสัญญาในฐานะที่เหนือกวาฝายเอกชน  

เชน อํานาจในการยกเลิกสัญญาฝายเดียว อํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฝายเดียว เปนตน  

ทั้งน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนในการจัดทําบริการสาธารณะ เชน สัญญาจางกอสราง

หอพักขาราชการโรงพยาบาลตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ เปนตน 

   ๒.๒) วัตถุแหงสัญญาจะตองเปนการสรางหรือปรับปรุงอาคารซึ่งจัดเปน
ถาวรวัตถุ หรือจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปน ซึ่งมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหการ
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล เชน สัญญาจางเหมาปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาธนารักษ

                                                 
๒๐ โภคิน พลกุล, อางแลว, หนา ๘๕-๘๖. 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๘ 

ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖ และสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ
ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๔๗ เปนตน 
     สําหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยวาสัญญาใด 
เปนสัญญาทางปกครองนั้น ในปจจุบันแนวทางอาจยังไมชัดเจนวาควรจะตองวินิจฉัยวา 
สัญญาพิพาทมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว  
หรือจะวินิจฉัยโดยอางถึงองคประกอบและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองโดยรวม 
ทุกประเภทสัญญาอันมีผลทําใหสัญญาตามคําวินิจฉัยในประการหลังน้ีบางสัญญามีลักษณะ 
เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดมากกวา 
หนึ่งประเภทสัญญา  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาล จึงไดจัดกลุมสัญญา
พิพาทที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยโดยใหเหตุผลในลักษณะเดียวกันหรือทํานองเดียวกันไวดวยกัน 
ซึ่งบางคําวินิจฉัยศาลอาจใหเหตุผลของการเปนสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งประเภทใด
เพียงประเภทเดียว แตบางคําวินิจฉัยศาลอาจวินิจฉัยการเปนสัญญาทางปกครองคาบเกี่ยวถึง
ลักษณะของสัญญาทางปกครองมากกวาหนึ่งประเภทสัญญา  ทั้งน้ี ไดแบงกลุมคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมายและสัญญาทางปกครองโดยสภาพตามลักษณะ 
ของการใหเหตุผลที่ปรากฏในแตละคําวินิจฉัยดังที่ไดกลาวมาขางตน ดังตอไปน้ี 
 

  ๑) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะ 
เปนสัญญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (สัญญา 
ทางปกครองโดยผลของกฎหมาย) 
 

   ๑.๑) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปน
สัญญาสัมปทาน  
 

      ความหมายของ “สัมปทาน” ตามที่กําหนดไวในพจนานุกรมนั้น 
หมายถึง การที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทําประโยชนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนด เชน สัมปทานเดินรถประจําทาง 
สัมปทานทําไมในปาสัมปทาน๒๑ สําหรับความหมายของสัมปทานตามกฎหมาย ถือวาสัมปทาน
เปนกระบวนการหนึ่งของรัฐในการมอบหมายใหเอกชนเขามาจัดทําบริการสาธารณะ โดยเอกชน
ผูเขารวมจัดทําบริการสาธารณะจะตองเปนผูลงทุนและเสี่ยงภัยในการที่เขารวมนั้นเอง โดยรัฐ 
จะไมจายเงินคาจางในการดําเนินการใหแกผูรับสัมปทานแตจะกําหนดระยะเวลาในการให
                                                 

๒๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค  
พับลิเคชั้นส, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๖๙. 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๙ 

สัมปทานนั้นๆ ซึ่งตลอดเวลาการรับสัมปทาน รัฐจะใหสิทธิเอกชนผูรับสัมปทานมีรายไดจากการ
เก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ เม่ือหมดเวลาตามสัญญาสัมปทานแลวสิ่งกอสรางตางๆ  
ที่ใชในกิจการที่ไดจากการสัมปทานจะตกเปนสิทธิแกรัฐ๒๒ 
      ในกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส “สัญญาสัมปทาน” ถือเปนสัญญา 
ทางปกครองอยางหนึ่ง โดยผูรับสัมปทานไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดใหมีบริการสาธารณะ  
ซึ่งเอกชนผูรับสัมปทานจะรับความเสี่ยงภัยเอง และไดรับคาธรรมเนียมโดยเก็บจากผูใชบริการ  
สวนสิ่งกอสรางรวมถึงการลงทุนตางๆ นั้น เม่ือหมดสัญญาแลวจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ  
โดยสาระสําคัญของสัญญาสัมปทานคือการลงทุนและการกอสรางตางๆ เปนเรื่องที่ผูรับสัมปทาน
เปนผูดําเนินการ เงินทุนที่ใชบริหารโครงการเกิดจากคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ ขณะเดียวกัน
ผูรับสัมปทานอาจมีรายไดทางอื่น เชน จากเงินที่รัฐสนับสนุนโครงการ เปนตน๒๓ 
     สําหรับความเปนมาของสัมปทานในประเทศไทยนั้น มาจากรูปแบบ 
ของการอนุญาตจากพระมหากษัตริยอันมีที่มาตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง  
โดยอยูในลักษณะของการไดพระบรมราชานุญาตในกิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เชน การขุดคลอง 
การรถไฟ การรถราง การประปา การตั้งโรงไฟฟา ซึ่งไมไดอยูในรูปแบบสัมปทาน แตเรียกวา  
“การพระราชทานพระบรมราชานุญาตแกผูรับอนุญาต” ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกลาวเพื่อไมใหฝายปกครองมีเอกสิทธิ์ 
ในการเลิกสัญญา เชน มีการตราพระราชบัญญัติชลประทานราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
กําหนดควบคุมการใหสัมปทานแกเอกชนในการจัดชลประทานเพื่อการคาโดยใหยื่นขอสัมปทาน
ตอกระทรวงเกษตราธิการ และไมตองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพียงแตกฎหมายนี้
ไมใหฝายปกครองในฐานะผูใหสัมปทานมีเอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนแกราษฎร 
แตใหอํานาจศาลในการสั่งบังคับการรื้อ ถอน ทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไดทําลงไปแลว  
ทําใหกิจการตางๆ เกี่ยวกับการสาธารณูปโภคเปลี่ยนเปนรูปแบบสัมปทาน แตอยางไรก็ตาม 
กิจการสาธารณูปโภคบางอยาง เชน การเดินอากาศ เอกชนสามารถเขาดําเนินการโดยการ  
“ขออนุญาตจากรัฐบาล” มิใชการขอ “สัมปทาน”๒๔ 
                                                 

๒๒ สุภาวินี จิตตสุวรรณ, สัญญาสัมปทาน, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ปการศึกษา ๒๕๔๖, หนา ๓๒๑. 

๒๓ ฟลล๊ิป ตูรเก เดอ โปเรอการ, “การมอบหมายใหบุคคลอื่นนอกจากรัฐเปนผูจัดทําบริการสาธารณะ 
และการควบคุมสัญญาจัดซื้อ จัดจาง และสัมปทานบริการสาธารณะ”, วารสารกฎหมายปกครอง ,  
๑๘ (เมษายน ๒๕๔๒), หนา ๒๑ – ๒๘. 

๒๔ กมลชัย รัตนสกาววงศ. “ความพยายามในการนําแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครองของตางประเทศมาใชบังคับในประเทศไทยในภาพรวม.” วารสารกฎหมายปกครอง เลม ๑๗ 
ตอนที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑, หนา ๑๔ – ๓๐. 
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๓๐ 

     ตอมาใน พ .ศ . ๒๕๑๕ ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘  
(ป.ว. ๕๘) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการคาขาย 
อันกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกแหงสาธารณชน ไดกําหนดใหกิจการหลายอยาง 
ที่เปนบริการสาธารณะเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค อาทิ การรถไฟ การรถราง  
การขุดคลอง การเดินอากาศ การประปา การชลประทาน การไฟฟา การผลิตเพ่ือจําหนายหรือ
จําหนายกาซโดยระบบเสนทอไปยังอาคารตางๆ เปนตน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ 
หามมิใหผูใดประกอบกิจการเวนแตจะไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
แตโดยที่มิไดกําหนดขั้นตอน หลักเกณฑ หรือเง่ือนไขของการอนุญาตหรือใหสัมปทานไว  
จึงกลายเปนดุลพินิจอิสระของรัฐมนตรีที่ควบคุมดูแลในการใหสัมปทานแกเอกชนในกิจการ
ตางๆ  ตอมาไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการใหสัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชน 
ในการเขาดําเนินกิจการของรัฐที่ชัดเจนแนนอนและใหมีผูแทนจากหนวยงานหลายแหง 
รวมรับผิดชอบในการคัดเลือกเอกชน๒๕  
     ภายหลังจากศาลปกครองเปดทําการอยางเปนทางการเมื่อวันที่  
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แลว ไดมีการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลายคดีที่ศาลวินิจฉัยวาเปน 
สัญญาทางปกครองประเภทสัญญาสัมปทาน ดังนี้ 
 

     - สัญญารวมการงานและรวมลงทุนในเขตโทรศัพทภูมิภาคระหวาง
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยกับบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (เปนสัญญา 
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะในขณะเดียวกันดวย โดยปรากฏตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๒๒/๒๕๔๕) 
     - สัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  
ยู เอช เอฟ ระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๐/๒๕๔๗) 
     - สัญญาที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง อนุญาตใหเอกชนเชาใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ 

วิทยุคมนาคม พรอมไดรับการจัดสรรความถี่วิทยุ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๖/๒๕๔๘ 

และที่ ๑๙๐/๒๕๔๙) 

                                                 
๒๕ เข็มชัย ชุติวงศ, “กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับสัญญาใหเอกชน 

เขารวมการงานในกิจการของรัฐ,” รพี, ๔๓ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, หนา ๑๘ – ๑๙. 
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๓๑ 

     อยางไรก็ตาม มีสัญญาบางสัญญาที่ เรียกวาเปนสัญญาสัมปทาน 

โดยพิจารณาจากชื่อของสัญญา แมวาสัญญาดังกลาวจะมีวัตถุประสงคนอกเหนือจากการเปน

สัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ เชน สัญญาที่อนุญาตใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ก็ยังถือเปนสัญญาสัมปทานเชนกัน โดยสัญญาที่มีลกัษณะดังที่กลาวขางตนและศาลปกครองสงูสดุ

วินิจฉัยวาเปนสัญญาสัมปทาน ไดแก สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน ซึ่งศาลปกครองสูงสุด 

ไดมีคําวินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๔๕, ที่ ๕๖๐/๒๕๔๕,  

ที่  ๓๔-๓๗/๒๕๔๖, ที่  ๕๓/๒๕๔๖, ที่  ๖๖/๒๕๔๖, ที่  ๑๑๗/๒๕๔๖, ที่  ๑๓๐-๑๔๑/๒๕๔๖,  

ที่  ๕๗๙ -๕๘๐ /๒๕๔๖ ,  ที่  ๘๘ /๒๕๔๗ ,  ที่  ๑๐๘ -๑๒๐ /๒๕๔๗ ,  ที่  ๑๓๗ /๒๕๔๗ ,  

ที่ ๑๕๙/๒๕๔๗, ที่ ๓๒๘/๒๕๔๗, ที่ ๗๙๓/๒๕๔๗, ที่ ๗๙๘/๒๕๔๗, ที่ ๙๓๐/๒๕๔๗,  

ที่ ๑๒๘ /๒๕๔๘ , ที่ ๑๔๐ /๒๕๔๘ , ที่ ๑๖๑ /๒๕๔๘ , ที่ ๓๗๐/๒๕๔๘, ที่ ๓๕๘/๒๕๔๙ ,  

ที่ ๓๕๙/๒๕๔๙, ที่ ๓๖๘/๒๕๔๙, ที่ ๓๗๐/๒๕๔๙, ที่ ๓๗๑/๒๕๔๙, ที่ ๓๗๒/๒๕๔๙,  

ที่ ๓๗๔/๒๕๔๙ และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕/๒๕๔๙  
 

  ๑.๒) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 

ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 
 

      สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ หมายความถึง การใหเอกชนเขามา 

มีสวนรวมในกิจการที่อยูในความอํานวยการหรือควบคุมของฝายปกครองที่จัดทําเพื่อสนอง

ความตองการสวนรวมของประชาชน โดยที่กิจกรรมนั้นจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชน

สาธารณะและจะตองดําเนินการอยูเปนนิจและสม่ําเสมอไมมีการหยุดชะงัก โดยที่ประชาชน

ทั่วไปจะไดประโยชนจากการบริการสาธารณะนั้นอยางเทาเทียมกัน และอยูในความดูแลหรือ

ควบคุมของฝายปกครอง หรืออาจจะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทน๒๖ 
 

     (๑) แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล 
 

      จากการศึกษาคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ซึ่งวินิจฉัยวา
สัญญาพิพาทใดเปนสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ พบวาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ

                                                 
๒๖ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครองของไทย, (ตอนที่ ๖), [Online], Available Website : 

http://www.pub-law.net/article/ac thcon 06a.html : (๑ ธันวาคม ๒๕๔๕). 
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๓๒ 

หนาที่ระหวางศาลจะเนนการพิจารณาที่วัตถุแหงสัญญาเปนสําคัญวาเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะ อันเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ทางปกครองที่เปนคูสัญญา โดยปรากฏคําวินิจฉัย ดังนี้ 
 

      (๑.๑) สัญญาจางกอสรางอาคารอํานวยการและอาคารฝกงาน
ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
       : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที ่๔๕/๒๕๔๗ 
สัญญาจางกอสรางอาคารอํานวยการและอาคารฝกงาน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
จังหวัดนราธิวาส ระหวางกรมการศึกษานอกโรงเรียนกับเอกชนผูรับจาง มีเจตนาเพื่อใชอาคาร
ตามสัญญาจางสําหรับเปนสถานศึกษาภาครัฐสําหรับประชาชนทั่วไป อันเปนสถานที่เพ่ือให 
บริการสาธารณะ สัญญาวาจางดังกลาวจึงมีวัตถุแหงสัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ 
ของหนวยงานทางปกครองที่มอบหมายใหเอกชนเขาดําเนินการกอสราง จึงเปนสัญญา 
ทางปกครอง กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาขางตนนั้น เม่ือขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาวาจางใหกอสรางอาคารอันเปนสัญญาหลัก 
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันซึ่งเปน
สัญญาอุปกรณ จึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลเดียวกัน 
 

      (๑.๒) สัญญาจางจัดหาและติดตั้งเครื่องชวยการเดินอากาศ
ของกรมการบินพาณิชย 
       : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที ่๔๘/๒๕๔๗ 
สัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องชวยการเดินอากาศพรอมอุปกรณ อะไหล  รวมทั้งกอสรางอาคาร 
LOCALIZER และอาคาร GLIDE SLOPE ที่ทาอากาศยานหัวหิน และทาอากาศยานระนอง
ระหวางกรมการบินพาณิชยกับเอกชนผูรับจาง เน่ืองจากเครื่องชวยเดินอากาศเปนเครื่องมือ
สําหรับใชในการควบคุมการบินเวลาสภาพอากาศไมปกติ โดยใชสําหรับบอกระยะหางของ
เครื่องบินจากสถานีควบคุมการบิน อันเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ผูรับจางจะตองจัดหามาโดยเฉพาะ
สําหรับการชวยเดินอากาศซึ่งไมสามารถจัดหาไดทั่วไปในทองตลาด ตลอดจนการดําเนินการ
กอสรางอาคาร LOCALIZER และอาคาร GLIDE SLOPE ซึ่งเปนอาคารสําหรับติดตั้งเครื่อง
บอกเสนกึ่งกลางทางวิ่งและเครื่องบอกมุมรอนหัวลงในทางวิ่ง โดยมีวัตถุประสงคของสัญญา
เพ่ือใหการจัดระบบการจราจรและการขนสงทางอากาศดําเนินไปดวยความเรียบรอย อันเปน
การจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่ง สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง 
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๓๓ 

      (๑.๓) สัญญาจางจัดใหมีการเรียนการสอนการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรแกนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป 
 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๖๐/๒๕๔๗ 
สัญญาจางระหวางวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร กับเอกชนผูรับจาง เพ่ือดําเนินการจัดใหมี
การเรียนการสอนการใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารผานเครือขายเชื่อมโยง 
ในกลุมผูใชบริการ (อินเตอรเน็ต) ใหแกนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป โดยผูรับจางตองจัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ รวมทั้งจัดหาเชื่อมตอเครือขายสื่อสารใหครบจํานวนท่ีกําหนด
เพ่ือติดตั้งในวิทยาลัยนาฏศิลปนั้น เน่ืองจากวิทยาลัยนาฏศิลปมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะ
ทางดานการเรียนการสอนและสัญญาขางตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเอกชนเขาจัดทําบริการ
สาธารณะโดยจัดการศึกษาอบรมความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรแกนักศึกษา โดยมี
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐอันเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ  
เปนคูสัญญาฝายผูวาจาง สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
  

  (๒) แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 

 ศาลปกครองสูงสุดไดวางแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ประเภทสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะไวหลายคําวินิจฉัยดวยกัน แตโดยสวนใหญ 
ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยวาสัญญาดังกลาวเปนทั้งสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะและ
สัญญาประเภทอื่นๆ รวมอยูดวยกัน เชน สัญญารวมการงานและรวมลงทุนในเขตโทรศัพท 
ภูมิภาค ซึ่งศาลวินิจฉัยวาเปนทั้งสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะและสัญญาสัมปทาน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๔๕)  แตอยางไรก็ตาม ยังมีคําวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
วาเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะเพียงประเภทเดียว ซึ่งสอดคลองกับการวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลขางตน ดังนี้  
 

  (๒.๑) สัญญาจางเหมาปรับปรุงระบบประปา 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๔๕ สัญญาวาจาง 
วางทอประปา เปลี่ยนมาตรวัดน้ํา และประสานมาตรวัดน้ําใหแกราษฎรผูใชน้ําของหนวยบริการ 
ของการประปาสวนภูมิภาคกับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญาให จัดทําบริการสาธารณะ 
ในความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เม่ือเอกชนผูรับจางฟองขอใหศาลสั่งใหการประปาสวนภูมิภาคชําระคาจางตามสัญญา จึงเปน 
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
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๓๔ 

 (๒.๒) สัญญาการเปนนักศึกษาและสัญญาลาศึกษา 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๔๖ สัญญาการเปน

นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับผูเขาศึกษา 
โดยกําหนดใหนักศึกษาทันตแพทยศาสตรที่เปนคูสัญญาทุกคนตองรับราชการหรือทํางาน
หลังจากสําเร็จการศึกษาตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยกําหนดตามเวลาที่ระบุ
ในสัญญา จัดเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๔๗, ที่ ๓๓๗/๒๕๔๙, ที่ ๓๕๒/๒๕๔๙  
และที่ ๔๔๐/๒๕๔๙) 

 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๔๗ สัญญาทุน
เพ่ือศึกษาปริญญาโท ณ ตางประเทศ ระหวางขาราชการผูลาศึกษากับกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง (กรมการผังเมืองเดิม) เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง  
โดยมีวัตถุแหงสัญญา คือ ใหผูลาศึกษากลับมารับราชการในหนวยงานของกรมโยธาธิการและ
การผังเมืองหรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควร อันเปนบริการ
สาธารณะของรัฐ แมในสัญญาจะมีขอตกลงวา หากผิดสัญญาจะตองชดใชเงิน หรือหากกลับมาแลว
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมครบตามกําหนดจะตองชดใชเงินโดยลดลงตามสวน แตสัญญานี้ 
มีวัตถุประสงคหลัก คือ ใหผูลาศึกษากลับมารับราชการในหนวยงานของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ไมใชใหชําระเงิน๒๗ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 

                                                 
 ๒๗ เปรียบเทียบคําพิพากษาศาลปกครองแหงสหพันธ (เยอรมัน) : BverwGE ๓๐,๖๕ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๑๙๖๘ วางหลักวา สัญญาสนับสนุนการศึกษาเพื่อเขาศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมเปนสัญญา 
ตามกฎหมายมหาชน  ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากความมุงหมายของสัญญา (Gegenstand des Vertrages)  
เพ่ือสนับสนุนทางการเงินสําหรับการศึกษาพื้นฐานแกนักศึกษาผูรับทุน อันจะนําไปสูเปาหมายเพื่อใหผูรับการ
สนับสนุนเขามารับราชการในภายหลัง การปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีความหมายคือทําใหแนใจวาจะมี
เจาหนาที่เขามาปฏิบัติงาน (มีคนรุนใหมเขามารับราชการ) เมื่อพิจารณาความมุงหมายและเนื้อหาของสัญญา
แลว แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติทางกฎหมายมหาชนของสัญญา การฟองตามสิทธิเรียกรองใหชําระเงินคืนตาม
ขอตกลงในสัญญา จึงเปนขอพิพาทตามกฎหมายมหาชนหรือขอพิพาทตามกฎหมายปกครองในความหมาย
ของมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความในศาลปกครอง ค.ศ. ๑๙๖๐, อางใน  
เพ็ญศรี วงศเสรี : คําพิพากษาศาลปกครองเยอรมัน สัญญาสนับสนุนการศึกษา : สัญญาทางปกครอง ๓ ป 
ศาลปกครอง (ศาลปกครอง, ๒๕๔๗), หนา ๖๑. 
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๓๕ 

  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๔๙) 

 

  ขอสังเกต  สัญญาการเปนนักศึกษาและสัญญาลาศึกษา
ตามที่กลาวมาขางตน ศาลปกครองใชถอยคําในการวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะของการเปน 
สัญญาทางปกครองแตกตางกัน โดยในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๔๖ ศาลวินิจฉัย 
โดยระบุชัดเจนวา “เปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคใหจัดทําบริการสาธารณะ” แตในสวนของคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๔๗ ศาลวินิจฉัยโดยใชถอยคําวา “เปนสัญญาที่มีวัตถุแหงสัญญา  
คือ การใหผูลาศึกษากลับมาปฏิบัติราชการอันเปนบริการสาธารณะของรัฐ” โดยไมไดระบุชัดเจนวา
สัญญาดังกลาวเปนสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ  

 

 (๒.๓) สัญญาจางกอสรางอาคารของสวนราชการ 
        
  (ก) สัญญาจางกอสรางอาคารฝกอบรมและหอพัก
พรอมครุภัณฑ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลา 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๔๘ สัญญาจาง
กอสรางอาคารฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลา 
ระหวางกรมสงเสริมการเกษตรกับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญาที่มีคูสัญญาอยางนอยฝายใด 
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญา 
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
    (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ ๑๙๘/๒๕๔๙) 

 

   (ข) สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๔๙ สัญญาจาง
กอสรางอาคารหอพักนิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนสัญญาจางกอสรางอาคาร
เพ่ือจัดใหมีการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการจัดทําบริการสาธารณะ อันเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๓/๒๕๔๙ และที่ ๖๗๘/๒๕๔๙) 
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๓๖ 

 (๒ .๔ )  สัญญาจางซอมแซมอาคารของกองสรรพาวุธ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๔๗ สัญญา 
จางซอมแซมอาคารของกองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเอกชน 
ผูรับจางดําเนินการซอมแซมอาคารหรือบํารุงรักษาอาคารของรัฐหรือถาวรวัตถุของรัฐ  
เม่ือผูรับจางดําเนินการซอมแซมอาคารดังกลาวเสร็จสมบูรณ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเขา 
ใชประโยชนจากอาคาร อาคารดังกลาวจึงเปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนิน 
บริการสาธารณะโดยมีลักษณะพิเศษเพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ 
ทางปกครองบรรลุผล การวาจางดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 

  (๒.๕) สัญญาจางใหเปนผูดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
   : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๘๔๘/๒๕๔๘ สัญญาที่ 
เมืองพัทยาซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นและเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ วาจางเอกชนใหดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีลักษณะเปนสัญญา 
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว 
 

  (๒.๖) สัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการลานจอดรถยนต 
และสัญญาเชาพื้นที่ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๗/๒๕๔๘ สัญญาอนุญาต 
ใหประกอบกิจการลานจอดรถยนต และสัญญาเชาพื้นที่ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม ระหวาง 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) กับเอกชน มีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะอันเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชนที่มาใชบริการ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  (๒.๗) สัญญากูยืมเงินตามโครงการแทรกแซงตลาดสับปะรด 
และสัญญารับดูแลรักษาทรัพยจํานําเพื่อเปนประกันหนี้เงินกูยืม 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๔๙ สัญญาที่
องคการคลังสินคาใหบริษัทเอกชนกูยืมเงินเพื่อใหบริษัทดังกลาวมีทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรตามโครงการแทรกแซงตลาดสับปะรด (รับจํานํา)  
ของรัฐบาลเพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรสับปะรดใหสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคา 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๓๗ 

ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดทําสัญญาจํานําผลิตภัณฑสับปะรดกระปองใหไวแกองคการคลังสินคา
เพ่ือเปนประกันหนี้เงินกูยืมดังกลาว นั้น  โดยที่สัญญากูยืมเงินตามโครงการขางตนมีวัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินการแทรกแซงตลาดสับปะรดตามฤดูกาล ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและ 
มาตรการชวยเหลือเกษตรกร จึงมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ อันเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
   สําหรับสัญญาที่องคการคลังสินคาตกลงใหเอกชนรายอ่ืน 
เปนผูรับดูแลรักษาทรัพยจํานําขางตน นั้น เม่ือสัญญากูยืมเงินมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมี
บริการสาธารณะ สัญญารับดูแลรักษาทรัพยจํานําตามสัญญาจํานําเพื่อประกันหนี้เงินกูยืม
ดังกลาวซึ่งเปนสัญญาอุปกรณ จึงมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีบริการสาธารณะอันเปนสัญญา 
ทางปกครองดวยเชนกัน 

 

  (๒.๗) สัญญาจางขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๔๙ ในคดีที่ 
กรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ วาจางเอกชน (ผูถูกฟองคดี) ใหดําเนินการขุดลอกหนองสําหรับเก็บกักน้ํา 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งเปนการจัดทําบริการสาธารณะ แตผูถูกฟองคดี 
ดําเนินการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา
และฟองใหผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับตามสัญญาน้ัน เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๗/๒๕๔๙) 
     

  (๒.๘) สัญญาใหดําเนินการจัดเก็บรายไดและดูแลพัฒนา
ตลาดสดของเทศบาล 
    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ กรณีที่
เทศบาลตําบลตกลงใหเอกชนเปนผูจัดเก็บรายไดและดูแลพัฒนาตลาดสด โดยมีหนาที่ในการ
รักษาความสะอาดและดูแลความสงบเรียบรอยในบริเวณอาคารสถานที่ตลาดสด จัดใหมีน้ํา 
ไฟฟา เวรยาม และดูแลทรัพยสินใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีแทนเทศบาลตําบล โดยเอกชน
ดังกลาวจะตองจายคาเชารายเดือนใหแกเทศบาลตําบล นั้น  ขอตกลงดังกลาวเปนการมอบใหเอกชน
จัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลตามมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๕๑ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เม่ือเทศบาลตําบลเปนหนวยงานทางปกครองเขาผูกพัน

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๓๘ 

เปนคูสัญญากับเอกชน สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ๑.๓) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา
จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 

 

  การพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือไมนั้น  
อาจพิจารณาไดจากความหมายของคําวา “ สิ่งสาธารณูปโภค” ซึ่งตามคําสั่งศาลปกครองกลาง 
ที่ ๖๗๓/๒๕๔๔ ไดใหคําอธิบายไววา หมายถึง บริการสาธารณะที่ จัดทําเพื่อประโยชน 
แกประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน การไฟฟา การประปา การเดินรถ 
ประจําทาง การโทรศัพท  นอกจากนั้น ในกฎหมายฉบับตางๆ ก็ไดมีการใหคําจํากัดความ
เกี่ยวกับ “สาธารณูปโภค” ไวดวย เชน ตามความในขอ ๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ไดกําหนดวา “กิจการดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนกิจการ
คาขายอันเปนสาธารณูปโภค 
  (๑) การรถไฟ 

 (๒) การรถราง 

 (๓) การขุดคลอง 

 (๔) การเดินอากาศ  

 (๕) การประปา 

 (๖) การชลประทาน 

 (๗) การไฟฟา 

 (๘) การผลิตเพื่อจําหนายหรือจําหนายกาซโดยใชระบบสงทอไปยัง

อาคารตางๆ  

 (๙) บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุก

ของประชาชนตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา” 

 และตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๓ แห งพระราชบัญญัติ จั ดสรรที่ ดิ น  

พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติวา “สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดิน 

ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอม 

เพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร”  ซึ่งจากคําจํากัดความตางๆ อาจสรุปไดวา สาธารณูปโภค

สามารถแบงเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๓๙ 

  (๑) ทรัพยสินที่ประชาชนเขาใชประโยชนไดโดยตรง เชน ถนน สะพาน 

สะพานคนเดิน สวนสาธารณะ ทางเดินเทาสาธารณะ ทอระบายน้ําสาธารณะ ทาเทียบเรือ

สาธารณะ ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง เปนตน 

 (๒) ทรัพยสินที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชเปน

เครื่องมือโดยตรงในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนแกประชาชนในสิ่งอุปโภค 

ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน เสาไฟฟา สายไฟฟา ทอประปา เขื่อนผลิตกระแสไฟฟา เขื่อน

ชลประทาน โรงกรองน้ํา โรงเรียน โรงพยาบาล โรงกําจัดขยะ สถานีดับเพลิง เปนตน 

 ทั้งน้ี สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ไดแก 
 

 (๑) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล 

 

  (๑.๑) สัญญาวาจางกอสรางอาคาร 
 

   (ก) สัญญาจางกอสรางปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลของรัฐ 
    : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๐/๒๕๔๕ 
สัญญาจางกอสรางปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลอําเภอระหวางจังหวัดชุมพรกับเอกชนผูรับจาง 
เนื่องจากการสาธารณสุขเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ อาคารโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเปน
ถาวรวัตถุอันเปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผล
และประชาชนทั่วไปสามารถเขาใชประโยชนไดโดยตรง อาคารโรงพยาบาลของรัฐจึงเปน 
สิ่งสาธารณูปโภค และเน่ืองจากวัตถุแหงสัญญา คือ การรับจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาล  
จึงถือไดวาเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคและเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ข) สัญญาจางกอสรางอาคารในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

    : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๘/๒๕๔๕ 

สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับ 

เอกชนผูรับจาง เนื่องจากการศึกษาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ อาคารมหาวิทยาลัย

ของรัฐซ่ึงเปนถาวรวัตถุอันเปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะ

ดังกลาวใหบรรลุผล จึงเปนสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนไดโดยตรง  

และเนื่องจากวัตถุแหงสัญญา คือ การรับจางกอสรางอาคารในมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงถือไดวา
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๔๐ 

เปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญา

ดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ค) สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงคของเทศบาล
ตําบล 
   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที ่๕๔/๒๕๔๗ 
สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงคระหวางเทศบาลตําบลกับเอกชนผูรับจางมีวัตถุประสงคให
ผูรับจางกอสรางอาคารอเนกประสงคเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและเพื่อเปนเครื่องมือ 
ในการดําเนินบริการสาธารณะภายในทองถิ่นใหบรรลุผล อาคารดังกลาวเปนสิ่งสาธารณูปโภค 
กรณี จึงถือไดว าหนวยงานทางปกครองไดมอบหมายให เอกชนเข าดํ าเนินการจัดให มี 
สิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  (๑.๒) สัญญาจางกอสรางวางทอนํ้าประปา 
   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๔/๒๕๔๕ 

สัญญาจางกอสรางวางทอประปาระหวางเทศบาลกับเอกชนผูรับจาง เน่ืองจากการประปา 
เปนสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงที่รัฐเปนผูจัดใหมีขึ้น สัญญา
ดังกลาวจึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งไดรับ
มอบหมายใหกระทําการแทนรัฐและเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันเปนสัญญา 
ทางปกครอง 
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ไดวินิจฉัยตามแนวทาง 
ของคําวินิจฉัยชี้ขาดอาํนาจหนาที่ระหวางศาลขางตน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๔๖ 
และที่ ๔๐๒/๒๕๔๖) 
 

  (๑.๓) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๒/๒๕๔๕ 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนเพื่อกอสรางถนนพุทธมณฑลสาย  ๑ ระหวาง
กรุงเทพมหานครกับเจาของที่ดิน เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
และเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ โดยใชอํานาจทางปกครองบังคับซื้อที่ดินจากเอกชน ทั้งการ
เวนคืนที่ดินพิพาทก็เพ่ือใชในการกอสรางถนนซึ่งเปนสาธารณูปโภคที่ประชาชนเปนผูใช 
และไดรับประโยชนโดยตรง อันมีลักษณะเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญา 
ทางปกครอง 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๔๑ 

   ขอสังเกต คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้วินิจฉัยแตกตางไปจากคําสั่งของ
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๔๕ ซึ่งเคยวินิจฉัยวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่ผูกพันตาม
ลักษณะของสัญญาจะซื้อจะขายทางแพง 
   (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่วินิจฉัยในทํานอง
เดียวกันกับคําวินิจฉัยฯ ที่ ๒๒/๒๕๔๕ ไดแก คําวินิจฉัยฯ ที่ ๒๓/๒๕๔๕ และที่ ๒๗/๒๕๔๕) 
 

  (๑.๔) สัญญาจางกอสรางปรับปรุงผิวจราจร กอสรางคันหิน

ทางเทา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และขยายสะพานขามคลอง 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ ๑๓/๒๕๔๙ 

สัญญาจางกอสรางปรับปรุงผิวจราจร กอสรางคันหินทางเทา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  
และขยายสะพานขามคลอง ระหวางเทศบาลตําบลกับเอกชนผูรับจาง มีวัตถุประสงคใหผูรับจาง
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยรัฐเปนผูจัดใหมีขึ้น
สัญญาจางกอสรางดังกลาวจึงเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอันเปนบริการสาธารณะ  
และมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 (๒) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 

  (๒.๑) สัญญาจางสรางสิ่งกอสรางเพื่อการสาธารณูปโภคโดยตรง 

 

   (ก) สัญญาจางกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๖/๒๕๔๕ สัญญาจาง

ทํางานโครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางเทศบาลตําบลกับเอกชนผูรับจาง
เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 

   (ข) สัญญาจางกอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปองกันตลิ่งพัง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๔๖ สัญญาจาง
กอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปองกันตลิ่งพังระหวางเทศบาลตําบลกับเอกชนผูรับจาง 
มีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
    

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๔๒ 

    (ค) สัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวม 
นํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมือง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๔๗ สัญญาจาง
กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย ระหวางเทศบาลเมือง 
กับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ง) สัญญาจางปรับปรุงระบบทอประปาในหมูบาน 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๔๘ สัญญาจาง 
ทําการปรับปรุงระบบทอประปาหลักในหมูบาน ระหวางการประปาสวนภูมิภาคกับเอกชน 
ผูรับจาง มีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 

  (จ) สัญญาจ างกอสร างคันดินและอาคารประกอบ 
ตามโครงการพัฒนาบึง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๔๘ สัญญาจาง
กอสรางคันดินและอาคารประกอบโครงการพัฒนาบึง ระหวางกรมชลประทานกับเอกชนผูรับจาง 
มีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ  
และเปนสัญญาที่มีลักษณะเปนการใหเอกชนเขามาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญา 
ทางปกครอง 

 

   (ฉ) สัญญาจางเหมากอสรางขุดลอกคลอง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๔๘ สัญญา 
จางเหมากอสรางขุดลอกคลอง ระหวางกรมทรัพยากรน้ํากับเอกชนผูรับจาง มีลักษณะ 
เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ 
และมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ช) สัญญาจางเหมากอสรางขุดลอกหนองน้ํา 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๔๘ สัญญา 
จางเหมากอสรางขุดลอกหนองน้ํา ระหวางจังหวัดนราธิวาสกับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญา 
ที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง และมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๔๓ 

   (ซ) สัญญาจางขุดคลองระบายน้ํา 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๘ สัญญาจาง 
ขุดคลองระบายน้ําระหวางกรมชลประทานกับเอกชนผูรับจางเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่ง
เปนหนวยงานทางปกครอง และมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาว
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ฌ) สัญญาจางปรับปรุงแหลงนํ้าธรรมชาติ 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๔๘ สัญญาจาง
ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ระหวางกรมชลประทานกับเอกชนผูรับจาง มีหนวยงานทางปกครอง
เปนคูสัญญาและมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  (ญ) สัญญาจางติดตั้งไฟฟาแสงสวางในเขตทางหลวง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๔๘ สัญญาจาง
ใหเอกชนติดตั้งไฟฟาแสงสวางในเขตทางหลวง เปนสัญญาที่กรมทางหลวงซึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองมอบหมายใหเอกชนดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางปกครอง 
 

  (ฎ) สัญญาจางติดตั้งไฟฟาอาคารเรียนและกอสรางสวม 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๔๘ สัญญาจาง

ติดตั้งไฟฟาอาคารเรียนและกอสรางสวม ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคล 
ซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาว 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ฏ) สัญญาจางกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ถนนเชื่อมสะพานขามคลอง 

   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนเชื่อมสะพานขามคลอง ระหวางองคการบริหาร 
สวนตําบลกับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญาที่มีลักษณะเปนการจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค จึงเปน
สัญญาทางปกครอง 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๔๔ 

   (ฐ) สัญญาจางกอสรางถนนลาดยางพรอมสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางถนนลาดยางพรอมสะพาน คสล. ระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับเอกชนผูรับจาง เปนสัญญา
ที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรฐัและมีลักษณะเปน
สัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ฑ) สัญญาจางกอสรางถนนดินลูกรัง 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางถนนดินลูกรัง มีเทศบาลตําบลซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาและมีลักษณะ
เปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   (ฒ) สัญญาจางกอสรางสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางสะพานทางเดิน คสล. มีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชน
สามารถเขาไปใชประโยชนไดโดยตรง สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  (ณ) สัญญาจางกอสรางถนนหินคลุกพรอมทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๔๙ สัญญาจาง

กอสรางถนนหินคลุกพรอมทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลตําบลและสัญญาจาง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ระหวางเทศบาลตําบลกับผูฟองคดี เปนสัญญา
ซึ่งมีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปน
สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 (๒.๒) สัญญาจางกอสรางอาคารของสวนราชการตางๆ  

 

 (ก) สัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๔๕ สัญญาจาง

กอสรางอาคารสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสตูล ระหวางกรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงานกับเอกชนผูรับจาง เน่ืองจากอาคารตามสัญญาจางเปนถาวรวัตถุท่ีเปนองคประกอบ 
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๔๕ 

และเครื่องมือสําคัญในการบริการสาธารณะ จึงเปนสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาจางกอสรางอาคาร
ดังกลาวซึ่งเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง  
 

   (ข) สัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานเขต 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๗/๒๕๔๕ สัญญาจาง

กอสรางอาคารสํานักงานเขตระหวางกรุงเทพมหานครกับเอกชนผูรับจางเพ่ือใชอาคาร 
ตามสัญญาจางเปนสถานที่สําหรับปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ดานตางๆ ของสํานักงานเขต 
เพ่ือบริการประชาชน ซ่ึงเปนการบริการสาธารณะตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ อาคารดังกลาวจึงเปนถาวรวัตถุซึ่งเปนองคประกอบ
และเครื่องมือสําคัญในการบริการสาธารณะ อันเปนสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนสามารถเขาใช
ประโยชนไดโดยตรง และเน่ืองจากวัตถุแหงสัญญา คือ การรับจางกอสรางอาคารขางตน จึงถือไดวา
เปนการที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
 

 (ค) สัญญาจางกอสรางอาคารสถานีอนามัย 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ สัญญาจาง
กอสรางอาคารสถานีอนามัย ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับเอกชนผูรับจาง 
เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครองและสัญญาดังกลาวมีลักษณะ 
เปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับน้ี ศาลปกครอง
สูงสุดไดวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองโดยไมไดใหเหตุผลในรายละเอียดเอาไว มีเพียง 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) ที่ใหเหตุผลไววา อาคารสถานีอนามัย
เปนองคประกอบที่ใชในการดําเนินบริการสาธารณะทางดานสาธารณสุข สัญญาจางกอสราง
อาคารดังกลาว จึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
 

 (ง) สัญญาจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๔๘ สัญญาจางเหมา
กอสรางอาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กับเอกชน เปนสัญญาที่มีหนวยงานซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครองเปนคูสัญญา 
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๔๖ 

และมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางปกครอง 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๔๘) 
 

 (จ) สัญญาจางเหมากอสรางหอบังคับการบินพรอมระบบ

ปรับอากาศ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๔๘ สัญญาจางเหมา

กอสรางหอบังคับการบินพรอมระบบปรับอากาศ ระหวางกรมการขนสงทางอากาศกับเอกชน 
ผูรับจาง เพ่ือใชอาคารดังกลาวเปนหอควบคุมการเดินอากาศ มีลักษณะเปนสัญญาที่มีคูสัญญา
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐและมีลักษณะเปนสัญญา 
ที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับน้ี ศาลปกครอง
สูงสุดไดวินิจฉัยการเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคโดยไมไดใหเหตุผลเอาไว สวนศาลปกครอง
ชั้นตนก็ไมไดวินิจฉัยในประเด็นของการเปนสัญญาทางปกครอง จึงไมปรากฏเหตุผลในคําวินิจฉัย 
 

 (ฉ) สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ

ดับเพลิงและอาคารที่พักอาศัยของเจาหนาที่ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางอาคารที่ทําการสถานีตํารวจดับเพลิงและอาคารที่พักอาศัยของเจาหนาที่ มีวัตถุ 
แหงสัญญาคือการรับจางกอสรางอาคารดังกลาวใหแลวเสร็จตามสัญญา จึงเปนการที่หนวยงาน
ทางปกครองมอบหมายใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอันเปนบริการ
สาธารณะของรัฐ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 (ช) สัญญาจางกอสรางอาคารโรงฝกงานในสถานศึกษา 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๑/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางอาคารโรงฝกงานในพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิค เปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
เพ่ือประโยชนในการศึกษาอันเปนบริการสาธารณะ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
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๔๗ 

 (ซ) สัญญาจางกอสรางสวมโรงเรียน 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๓/๒๕๔๘ สัญญาจาง

กอสรางสวมโรงเรียนเปนงานกอสรางสาธารณูปโภคตามขอ ๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ สัญญาจางดังกลาวจึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทาํการแทนรัฐและมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 (๒.๓) สัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสาธารณูปโภค 
 

 (ก) สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อขยายเขตคลอง  

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑ /๒๕๔๖ สัญญา 

ซื้อขายที่ดินระหวางกระทรวงการคลังกับเจาของที่ดินเพ่ือขยายเขตคลองตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยกระทรวงการคลังเปนเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการเวนคืน ซึ่งในการตกลง
ทําสัญญาดังกลาวหากเจาของที่ดินไมยอมขาย ทางราชการก็จะดําเนินการออกพระราชบัญญัติ
เวนคืนที่ดินตอไป จึงเปนกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและเปนบุคคล 
ซึ่งกระทําการแทนรัฐใชอํานาจทางปกครองบังคับซื้อที่ดินจากเอกชน ทั้งการเวนคืนที่ดิน
ดังกลาวก็เพ่ือใชในการขยายเขตคันคลองที่ประชาชนเปนผูใชประประโยชนโดยตรง อันเปน
ลักษณะการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายที่ดินขางตนจึงเปนสัญญาทางปกครอง  
ทั้งนี้ ตามนัยคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๓/๒๕๔๕   
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๙๗/๒๕๔๗, ที่ ๕๓๔/๒๕๔๗ และที่ ๕๖๓/๒๕๔๗) 
 

 (ข) การตกลงยินยอมใหใชที่ดินเพื่อจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๔/๒๕๔๖ การที่เอกชน

อนุญาตใหกรุงเทพมหานครเขาไปกอสรางถนนในเขตที่ดินของตนตามคํารองขอของกรุงเทพมหานคร 
ภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ สิ้นผลบังคับใชแลว 
เปนการตกลงยินยอมใหใชที่ดินเพ่ือกอสรางถนนอันเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือการ
บริการสาธารณะโดยตรง โดยจะมีการคิดคาตอบแทนกันภายหลัง ถือไดวาเกิดสัญญาทางปกครอง
ระหวางเอกชนกับกรุงเทพมหานครนับตั้งแตมีการตกลงกัน  
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๔๘ 

 ขอสังเกต ตามคําวินิจฉัยขางตนจะเห็นไดวา ศาลยอมรับวา
สัญญาทางปกครองนั้นสามารถทําขึ้นดวยวาจาก็ได  ทั้งน้ี ไดมีคําวินิจฉัยในลักษณะเดียวกัน 
คือ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๔๘ ซึ่งศาลวินิจฉัยวา การตกลงยินยอมใหที่ดิน 
เพ่ือสรางถนนอันเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อเปนการบริการสาธารณะโดยจะมีการคิด
คาตอบแทนกันในภายหลัง ถือวาเกิดสัญญาทางปกครองขึ้นนับตั้งแตที่มีการตกลงกัน 
 

 (ค) สัญญาจางติดตั้งไฟฟาภายในอาคารเรียนและอาคาร

อเนกประสงคฯ ของโรงเรียนของรัฐ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๔๘ สัญญา 
จางติดตั้งไฟฟาในอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงคฯ ของโรงเรียน ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับเอกชนผูรับจาง เปนงานกอสรางสาธารณูปโภคตามขอ ๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ สัญญาจางดังกลาวเปนสัญญา 
ที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะ 
เปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ขอสังเกต  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้ ศาลไดวินิจฉัย
การเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคโดยไมไดใหเหตุผลเอาไวนอกเหนือจากที่ปรากฏขางตน 

 

 หมายเหตุ ในสวนของสัญญาการใชบริการไฟฟา 
น้ําประปา เชาสัญญาณโทรศัพท แมจะเกี่ยวของกับการบริการสาธารณูปโภค แตเปนกรณีที่
หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมีเจตนาผูกพันตนในฐานะผูใหใชบริการ 
หรือผูใหเชาแลวแตกรณี อันเปนสัญญาทางแพง จึงมิใชสัญญาทางปกครอง 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก  คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๖๒/๒๕๔๕, ที่  ๑๙๗/๒๕๔๖, ที่  ๒๙๒/๒๕๔๖,  
ที่ ๔๘๓/๒๕๔๖, ที่ ๔๘๗/๒๕๔๖ และที่ ๕๗๑/๒๕๔๖)  
 

 ๑.๔) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา

ใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของวุฒิสภาในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมไดอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ 
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๔๙ 

ความหมายและถอยคําของสัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยยกตัวอยางวา
ควรครอบคลุมถึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทการทําเหมืองแร ปาไม หรือกาซตางๆ๒๘  
 ทั้งนี้ ลักษณะของการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจะแตกตาง
จากการใหรวมจัดทําบริการสาธารณะ เพราะทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม เหมืองแร เปนทรัพย 
ที่อยูในความดูแลของรัฐ เม่ือเอกชนจะเขาทําประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวจะตอง
ไดรับอนุญาตในรูปแบบของสัมปทานจากรัฐและอยูในความควบคุมดูแลของรฐัโดยเสียคาใชจาย
ใหแกรัฐตามสมควร รูปแบบของสัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เพราะการเขาทําสัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจะเปน
รูปแบบของสัญญาสัมปทานที่เปนไปตามแบบของทางราชการซึ่งผูขอสัมปทานตองยื่นคําขอ  
เม่ือรัฐอนุญาตก็จะออกประทานบัตรให สัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  
จึงไมมีรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะตัว แตจะเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติแร  
พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนตน โดยกฎหมายจะวางหลักเกณฑไว 
เปนการเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเง่ือนไขการขออาชญาบัตรและประทานบัตร โดยไมมีการ 
ประกวดราคาหรอืการประกาศในการใหสัมปทาน๒๙ 
 สําหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญาใหแสวงประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติในชวงที่ผานมานั้น ปรากฏคําวินิจฉัยดังตอไปน้ี 
 

 - การตกลงยินยอมใหประกอบการขุดดินลูกรังในที่ดินของรัฐ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๘/๒๕๔๘ การที่ผูซึ่งไดรับอนุญาต 

จากอธิบดีกรมที่ดินใหประกอบกิจการขุดดินลูกรังในที่ดินของรัฐซ่ึงอยูในเขตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดชําระคาตอบแทนรายปตามนัย 
มาตรา ๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายดังกลาวในปแรกใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
วิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัดแลวน้ัน ถือไดวาผูไดรับอนุญาตดังกลาว 
ไดตกลงกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการที่จะประกอบกิจการเพื่อแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อันเขาลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว เม่ือมีขอโตแยงเกี่ยวกับการชําระคาตอบแทนรายปที่ผูไดรับอนุญาตฯ  

                                                 
๒๘ รวมเหตุผลและความเปนมาเปนรายมาตราของรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ...., รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา เลม ๔ จัดพิมพโดย
สํานักงานศาลปกครอง มีนาคม ๒๕๔๘, หนา ๘๗. 

๒๙ สุภาวิณี จิตตสุวรรณ, สัญญาสัมปทาน, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ปการศึกษา ๒๕๔๖, หนา ๓๒๑ – ๓๒๒. 
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๕๐ 

คางชําระตอองคการบริหารสวนจังหวัด จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๒) กรณีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ (สัญญา
ทางปกครองในความหมายอยางกวาง) 
 

 การพิจารณาเกี่ยวกับการเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือสัญญา 
ทางปกครองในความหมายอยางกวางนั้น เปนการพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครอง 
ที่นอกเหนือจากการเปนสัญญาที่มีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยในการศึกษา 
แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในความหมายอยางกวาง สามารถศึกษาไดทั้งจาก 
แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล และจากแนวคําวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
 

 ๒.๑) แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล 

 

 จากการศึกษาคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเกี่ยวกับการเปน
สัญญาทางปกครองในความหมายอยางกวาง พบวาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลไดวินิจฉัยการเปนสัญญาทางปกครองโดยพิจารณาจากการเปนสัญญาที่จัดทําขึ้น 
เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผลเปนสําคัญ โดยอาจแบงสัญญาทางปกครอง 
ในความหมายอยางกวางตามเหตุผลที่ปรากฏในคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
ไดเปน ๓ กลุม คือ 
 (๑) กลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่ให
เอกชนเขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงานบริการสาธารณะ 
 (๒) กลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาซึ่งมีวัตถุ
แหงสัญญาเกี่ยวกับการจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนในการดําเนินบริการสาธารณะที่อยูใน 
อํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองใหบรรลุผล 
 (๓) กลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนกิจการที่หนวยงาน
ทางปกครองตองดําเนินการเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล 
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๕๑ 

 (๑) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเน่ืองจากเปนสัญญาที่ใหเอกชน
เขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงานบริการสาธารณะ 
 

  - สัญญาลาศึกษาหรืออบรมของขาราชการ 
  : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ี ๒๕/๒๕๔๕ 
สัญญาของขาราชการที่ลาไปศึกษาหรืออบรมในประเทศระหวางขาราชการผูลาศึกษา (ผูฟองคดี) 
กับกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) เนื่องจากผูถูกฟองคดีเปนหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่น
มีหนาที่จัดการศึกษาตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘๙ (๒๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเปนกรณีที่คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครอง การที่ผูฟองคดีทําสัญญากับผูถูกฟองคดีโดยตกลงวา เม่ือครบกําหนดเวลาแลวจะ
กลับมารับราชการที่โรงเรียนในสังกัดของผูถูกฟองคดีนั้น วัตถุแหงสัญญาคือการใหผูฟองคดี
กลับมาดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะอันเปนเร่ืองของการจัดการศึกษา 
ซึ่งถือวาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐตองจัดใหมีขึ้น และการที่ในสัญญามีขอตกลงวา 
หากผูฟองคดีไมสามารถกลับมาปฏิบัติราชการไดจะตองชดใชเงิน หรือหากปฏิบัติหนาที่
ราชการไดไมครบตามกําหนดจะตองชดใชเงินโดยลดลงตามสวน การปฏิบัติการชําระหนี้ 
ตามสัญญาของผูฟองคดีจึงสามารถเลือกกระทําได ๒ วิธี คือ ชําระหนี้ดวยการปฏิบัติราชการ 
หรือชําระหนี้ดวยการชําระเงิน แตหากกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลาตามสัญญา 
ตองชําระหนี้ดวยการชําระเงินโดยลดลงตามสวน จึงเห็นไดวาสัญญามีวัตถุประสงคหลักใหผูฟองคดี
กลับมารับราชการในโรงเรียนที่สังกัดของผูถูกฟองคดีอันเปนการดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
บริการสาธารณะ ไมใชใหผูฟองคดีชําระเงินแกผูถูกฟองคดี สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญา 
ทางปกครอง 
  (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๖/๒๕๔๗ วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน) 
 

 (๒) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีวัตถุแหงสัญญาเก่ียวกับ

การจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล 
 

  (๒.๑) สัญญาจางกอสรางหลักเทียบเรือ 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๑/๒๕๔๖ 
สัญญาจางกอสรางหลักเทียบเรือระหวางกองทัพเรือกับเอกชนผูรับจาง เน่ืองจากกองทัพเรือ 
เปนหนวยงานทางปกครองที่มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศซึ่งถือวา
เปนบริการสาธารณะที่รัฐจัดทําขึ้น โดยกองทัพเรือจะตองจัดใหมีอาวุธยุทโธปกรณและอุปกรณ
อ่ืนๆ ที่จําเปน รวมถึงการจัดใหมีหลักเทียบเรือเพื่อใชในภารกิจดังกลาวดวย หลักเทียบเรือ 
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๕๒ 

จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะดังกลาวใหบรรลุผล สัญญาจางกอสราง
หลักเทียบเรือจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  (๒ .๒)  สัญญารับจางเปนที่ปรึกษาออกแบบและควบคุม 

งานกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค) 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๔๗/๒๕๔๗ 

สัญญารับจางเปนที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(อาคารอเนกประสงค) มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเปน
หนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือสัญญาดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเอกชนทําการตรวจและควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนฯ ใหเปนไปตามสัญญา
กอสรางและถูกตองตามหลักวิชาโดยผูควบคุมงานที่มีความรูความสามารถดานสถาปตยกรรม
และวิศวกรรมแทนหนวยงานทางปกครอง เพ่ือใหไดงานกอสรางที่บรรลุตามวัตถุประสงคในการ
ใหบริการดานการศึกษาและดานการกีฬา  ทั้งน้ี การศึกษาเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ
อาคารเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะในการสงเสริมและประสานงาน
การกีฬาเพื่อการศึกษาของรัฐใหบรรลุผล สัญญารับจางเปนที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางขางตน จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตดิังกลาว คดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

   ขอสังเกต  สัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุม 
งานกอสรางอาคารเรียนนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดเคยมีคําวินิจฉัยไวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕/๒๕๔๕ กอนที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลจะมีคําวินิจฉัยขางตน
โดยวินิจฉยัวา สัญญาดังกลาวไมเปนสัญญาทางปกครอง โดยใหเหตุผลวาเปนเพราะสัญญาจาง
ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารเรียน เปนสัญญาที่คูสัญญาแสดงเจตนา
ดวยใจสมัครในฐานะที่เทาเทียมกันและสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ 
ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 
หรือมีขอกําหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ แมวาสัญญาดังกลาว 
จะกระทําขึ้นตามแบบในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต “แบบ” 
ของสัญญาแนบทายระเบียบดังกลาว เปนเพียงตัวอยางสัญญา ไมมีลักษณะเปน“กฎ” ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๕๓ 

   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกันกับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๔๕ ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗/๒๕๔๕) 
 

 (๒.๓) สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยศึกษาวิจัยศิลปกรรมฯ  
ของกรมศิลปากร 
 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๘/๒๕๔๘  
สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีของกรมศิลปากร  
เนื่องจากกรมศิลปากรเปนหนวยงานทางปกครองที่ มีอํานาจหนาที่ จัดการศึกษาในดาน
ศิลปวัฒนธรรม อันเปนบริการสาธารณะของรัฐอยางหน่ึง อาคารดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการดําเนินบริการสาธารณะในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาของรัฐใหบรรลุผล 
สัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 (๓) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนกิจการที่หนวยงาน
ทางปกครองตองดําเนินการเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล 
 

  (๓.๑) สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ  
  : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑/๒๕๔๘  
สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาและระบบสาธารณูปโภคที่เชื่อมตอภายนอกอาคาร
ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับเอกชนผูรับจาง เมื่อปรากฏวามหาวิทยาลัยดังกลาว 
มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ สัญญาขางตนจึงถือเปน
กิจการที่หนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่จัดการศึกษาตองดําเนินการเพ่ือใหการจัดทําบริการ
สาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง สําหรับสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวซึ่งเปนสัญญาหลักนั้น 
เม่ือสัญญาหลักเปนสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองดวย 
 

 (๓.๒) สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการและบานพักสถานี
ตํารวจดับเพลิง 
  : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๒/๒๕๔๘ 
สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการและบานพักของสถานีตํารวจดับเพลิงระหวางสํานักงาน
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๕๔ 

ตํารวจแหงชาติกับเอกชนผูรับจาง ถือเปนกิจการที่หนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนดําเนินการเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกลาว 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 

 ๒.๒) แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 

 ตามมติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔  
เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ อาจสรุปไดวา สัญญาทางปกครองตามความหมายอยางกวางอันเปน
สัญญาที่ไมเขาลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี 
ส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ตามบทนิยาม “สัญญาทางปกครอง” 
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น  ไดแก สัญญาที่หนวยงานทางปกครอง 
หรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการ
บริการสาธารณะโดยตรง และสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐที่มีเหนือคูสัญญา  ทั้งน้ี เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง 
ซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล   
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบวา
นอกจากการพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครองในความหมายอยางกวางตามนัยของ 
มติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ดังที่กลาวขางตนแลว ยังมีกรณี
ที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยความเปนสัญญาทางปกครองโดยพิจารณาจากวัตถุแหงสัญญา 
วาเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนซ่ึงมีไวเพ่ือดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะใหบรรลุผลอีกดวย โดยสัญญาที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองดวยเหตุ 
ดังกลาว ไดแก สัญญาจางกอสรางเรือตรวจการณปน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๔๖)  
และสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลในโรงพยาบาลของรัฐ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๖/๒๕๔๗) 
 ดังนั้น จากมติของที่ประชุมใหญฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ และจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดดังที่กลาวขางตน จึงอาจแบงสัญญาทางปกครองในความหมายอยางกวาง
ตามเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดใชในการวินิจฉัยการเปนสัญญาทางปกครองไดเปน ๓ กลุม คือ 
 (๑) กลุมที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่
หนวยงานทางปกครองใหเอกชนเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 
เพ่ือใหการบริการสาธารณะบรรลุผล  
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๕๕ 

 (๒) กลุมที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่มีเหนือคูสัญญา เพ่ือใหการบริการสาธารณะ
บรรลุผล 
 (๓) กลุมที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีวัตถุแหงสัญญา
เปนการจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนซ่ึงมีไวเพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล 

 

 (๑) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่ใหเอกชน

เขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงานบริการสาธารณะโดยตรง 
 

 (๑.๑) สัญญาจางลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ 

 : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๕๔๕ /๒๕๔๖ ผูฟองคดี 

เปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาศูนยการศึกษานอกสถาบัน ศูนยตรัง 
สังกัดสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ตอมาอธิการบดีสถาบันราชภัฎสวนดุสิตมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ออกจากงานโดยอางเหตุวาผูฟองคดีขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา ผูฟองคดีจึงฟองขอเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา ขอพิพาทในคดีนี้เปนเรื่องการ
โตแยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีซึ่งเปนลูกจางของสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจใหบริการทางการศึกษาของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต จึงถือไดวาสัญญาจางระหวาง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตกับผูฟองคดีเปนสัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินงานหรือเขารวม
ดําเนินงานบริการสาธารณะ อันเปนสัญญาทางปกครอง๓๐  ดังน้ัน ขอพิพาทเกี่ยวกับการให 
ผูฟองคดีซึ่งเปนลูกจางของสวนราชการออกจากงานจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

                                                 
๓๐ เปรียบเทียบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส คดี Affortit et Vingtain ลงวันที่ ๔ มิถุนายน 

๑๙๕๔ การจางลูกจางของรัฐจะอยูภายใตระบบกฎหมายมหาชน ถาหากการปฏิบัติหนาที่ของลูกจางผูนั้น 
เปนการมีสวนรวมโดยตรงในการจัดทําบริการสาธารณะ (นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครองของไทย,                        
(ตอนที่ ๖), [Online], Available Website : http//www.pub-law.net/article/ac thcon 06a.html: (๑ ธันวาคม ๒๕๔๕)) 

 แนวคิดของฝรั่งเศสถือวาสัญญาวาจางบุคลากรใหมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ 
ที่มีลักษณะทางปกครองโดยตรง (contrat d’engagement de personnels participant directement a l’exécution 
d’un service public administratif) เชน สัญญาวาจางแพทยโดยโรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณะ 
ดานสาธารณสุข สัญญาวาจางอาจารยโดยสถานศึกษา และสัญญาวาจางผูดูแลเด็กโดยสถานรับเล้ียงเด็ก 
เปนสัญญาทางปกครอง (ชาญชัย แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองกับการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการ
สาธารณะ, หนา ๔๒ – ๔๓.) 
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๕๖ 

 สําหรับประเด็นในการพิจารณาวาคดีขางตนเปนคดีที่อยู 
ในอํานาจของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑)๓๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไมนั้น ศาลพิจารณาเห็นวา สัญญาจางแรงงาน
ตามนัยของบทบัญญัติดังกลาวไมนาจะครอบคลุมถึงขอตกลงการจางลูกจางของสวนราชการ  
ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางไปจากการจางลูกจางทั่วไปตามสัญญาจางแรงงาน เน่ืองจากขอตกลง
การจางลูกจางของสวนราชการ ไมวาจะเปนลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว จะมีลักษณะ 
เปนขอตกลงเพื่อใหลูกจางปฏิบัติหนาที่ราชการอันเปนภารกิจของสวนราชการในการจัดทํา 
บริการสาธารณะ อีกทั้งการจายคาจางลูกจางของสวนราชการยังตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ทําใหสวนราชการ
ไมมีอิสระในการกําหนดไดเองเหมือนภาคเอกชน ขอตกลงดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญา 
ใหเอกชนเขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงานบริการสาธารณะอันเปนสัญญาทางปกครอง  
นิติสัมพันธระหวางสวนราชการกับลูกจางของสวนราชการเปนนิติสัมพันธอันเกิดจากสัญญา 
ทางปกครอง มิใชนิติสัมพันธอันเกิดจากสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงมิใชขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน 
ตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๔๗) 

  

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๒๗๔ /๒๕๔๘  สัญญาที่
โรงพยาบาลของรัฐจางลูกจางชั่วคราวเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาหนาที่กูชีพ เปนการจาง
เพ่ือใหลูกจางดังกลาวปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับภารกิจใหบริการดานการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาล จึงถือเปนสัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินงานหรือเขารวมดําเนินงานบริการสาธารณะ
อันเปนสัญญาทางปกครอง 

 

 (๑.๒) สัญญาจัดการบริหารทาเทียบเรือ 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๘๘๙ /๒๕๔๘  สัญญาที่

องคการบริหารสวนจังหวัดใหเอกชนเขาจัดการบริหารและดําเนินกิจการทาเทียบเรือเปนการ

                                                 
๓๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  

 มาตรา ๘ ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องตอไปนี้ 
 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๕๗ 

ชั่วคราว เปนสัญญาที่ใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะรวมกับหนวยงานทางปกครองสวนทองถิ่น 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 

 (๑.๓) สัญญาการเปนนักศึกษาและสัญญาลาศึกษา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๔๘ สัญญาของ

ผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนหนังสือสัญญาของผูปกครองของผูสมัคร 
เขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซึ่งทําใหไวตอกองทัพบก (ผูฟองคดี)  
นั้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
เขารับราชการตอไปเพ่ือดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินบริการสาธารณะ ถือไดวา 
มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองเชนกัน  ทั้งน้ี ตามนัยคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
ที่ ๓๕/๒๕๔๗  

 

 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .๓๐๒ /๒๕๔๙  

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศระดับปริญญาโทกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) โดยมีขอสัญญากําหนดวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จ
การศึกษาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  
และในกรณีที่ผิดสัญญาไมวาเหตุใดจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางการศึกษา  
และเงินชวยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจายใหในระหวางการศึกษา  นอกจากนี้ ยังตองชําระเบี้ยปรับ 
อีกหนึ่งเทาของเงินที่จะตองชดใชคืน  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของสัญญาแลว จะเห็น 
ไดวาสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการสังกัดผูฟองคดี 
เพ่ือดําเนินการหรือมีสวนรวมดําเนินการบริการสาธารณะในเรื่องของการจัดการศึกษา สัญญา
ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๔๙ และที่ ๗๐๘/๒๕๔๙) 

 

 (๑.๔) สัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๔๙ สัญญาการรับ 
การสนับสนุนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม (แทนตําแหนงที่วาง) 
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๕๘ 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเอกชน (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งตามสัญญาผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยมีลักษณะงานเปนการรับแจงเหตุเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง การสังเกตการณการเลือกตั้ง และการสังเกตการณการนับคะแนน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่การจัดใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการจัดทําบริการสาธารณะ 
ทางปกครอง  ดังนั้น การที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
ทําสัญญาขางตนกับผูถูกฟองคดี กรณีจึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
และมีวัตถุประสงคของสัญญาใหคูสัญญาเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อันเปน 
สัญญาทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๒) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาซึ่งมีลักษณะ
พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ 

 

 ขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ 
ที่ มีเหนือคูสัญญา (prerogatives de la puissance publique)๓๒ ศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส 

                                                 
๓๒ คดีของศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสไดวางหลักเรื่องเอกสิทธิ์พิเศษของรัฐนี้ไวในคดี Terrier  

ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๑๙๐๓ โดยวางหลักไววา ในการดําเนินการจัดทํากิจกรรมของฝายปกครองนั้น  
ฝายปกครองสามารถเลือกใชกระบวนการทําสัญญาในระบบกฎหมายมหาชนหรือระบบกฎหมายเอกชนก็ได 
โดยในการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองซึ่งมิใชการดําเนินกิจกรรมในฐานะเปนนิติบุคคลมหาชน 
เพ่ือประโยชนของสาธารณะหรือเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะนั้น ฝายปกครองสามารถที่จะใหการดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวอยูภายใตระบบกฎหมายเอกชนไดสองวิธี คือ ในวิธีแรก ดวยการทําสัญญาภายใตระบบ
กฎหมายเอกชนดังเชนที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพง เชน การเชาอาคารเพ่ือใชเปนที่ทํางานของ 
ฝายปกครอง เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไมตองมีการใชกฎเกณฑพิเศษใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
บริการสาธารณะเลย สวนในวิธีที่สอง ก็คือ การใชวิธีการปกติที่ฝายเอกชนใชในการดําเนินกิจกรรมเปนปกติ
ธุระของตน เชน การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ดวยวาจาหรือการขนสงสินคาทางรถไฟในราคาเดียวกับ
ประชาชนทั่วๆ ไป เปนตน 

 ขอกําหนดที่ถือเปนเอกสิทธิ์พิเศษตามแนวความคิดของฝรั่งเศสนี้ เชน ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
อํานาจในการเลิกสัญญาฝายเดียวของฝายปกครอง (คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส คดี Soc.du 
Vélodrome du parc des princes ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๑๙๖๕) ขอกําหนดที่ใหเทศบาลในฐานะผูใหเชา 
มีสิทธิใชโรงละครไดในบางเวลา (คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส คดี cazautets c/Ville  
de Linoges. ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๑๙๖๒) หรือขอกําหนดที่ใหฝายปกครองแกไขสัญญาฝายเดียวได  
(คําพิพากษาของศาลอุทธรณแหงเมืองปารีส ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑๙๙๕), อางใน นันทวัฒน บรมานันท, 
สัญญาทางปกครองของไทย, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๒๖ หนา ๓๑. 
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๕๙ 

เรียกขอสัญญาดังกลาววา “ขอสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ไมคอยพบไดในสัญญาตามกฎหมาย
เอกชน (clauses exorbitantes de driot commun)”  ดังน้ัน สัญญาใดที่มีขอสัญญาลักษณะดังกลาว 
จึงถือเปนสัญญาทางปกครอง โดยหากสัญญาใดมีขอสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่ไมคอยพบได 
ในสัญญาตามกฎหมายเอกชน (clauses exorbitantes) แมเพียงขอเดียวก็เปนการเพียงพอที่จะ 
เขาลักษณะเปนสัญญาทางปกครองแลว๓๓ 
 อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนบางประการที่แนวคิดของฝรั่งเศสถือวา 
แมวาสัญญาบางสัญญาจะมีขอกําหนดลักษณะพิเศษที่ไมคอยพบไดในสัญญาตามกฎหมายเอกชน 
(clauses exorbitantes) แตก็ไมถือวาสัญญาที่มีขอกําหนดดังกลาวเปนสัญญาทางปกครอง ซึ่งไดแก
สัญญาที่ทําขึ้นระหวางหนวยงานบริการสาธารณะที่มีลักษณะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมกับผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชบริการไดรับ
ประโยชนจากการบริการสาธารณะนั้น๓๔  
 สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการเปน
สัญญาทางปกครองโดยพิจารณาจากขอกําหนดลักษณะพิเศษที่ ไมคอยพบไดในสัญญา 
ตามกฎหมายเอกชน หรือเปนสัญญาซ่ึงมีขอกําหนดลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  
มีตัวอยาง ดังนี้ 

 

 (๒.๑) สัญญาจางกอสรางหอพักขาราชการโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ สัญญาจางกอสราง
หอพักขาราชการโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีขอกําหนดที่ให
เอกสิทธิ์แกผูวาจางซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง เชน ขอกําหนดที่ใหสิทธิแกคูสัญญาฝายปกครอง
เพียงฝายเดียวบอกเลิกสัญญาไดโดยที่ผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญาฝายเอกชนไมไดผิดสัญญา 
ในสาระสําคัญ หรือขอกําหนดที่ใหอํานาจแกผูวาจางที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษเพิ่มเติมได
แมไมไดมีระบุไวในสัญญาจาง อีกทั้งสัญญาดังกลาวมีลักษณะพิเศษเพื่อใหการใชอํานาจ 
ทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล ซึ่งไมพบในสัญญาทางแพงทั่วไป  
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 
 
 

                                                 
๓๓ ชาญชัย แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองกับการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการสาธารณะ, 

สํานักพิมพนิติธรรม, พ.ศ. ๒๕๔๓, หนา ๒๘. 
๓๔ ชาญชัย แสวงศักดิ์, อางแลว, หนา ๓๕. 
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 (๒.๒) สัญญาลาศึกษาของขาราชการ 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๔๖ สัญญาลาศึกษา

ตอหรือฝกอบรมภายในประเทศ ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับขาราชการ 
ในสังกัดที่ลาศึกษา ซึ่งตามสัญญาดังกลาวสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกําหนดขอกําหนด 
ในสัญญา โดยขาราชการผูทําสัญญามิไดมีสวนรวมในการกําหนดดวย สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญา
ทางปกครอง 
 

  (๓) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่มีวัตถุ 
แหงสัญญาเก่ียวกับการจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนซึ่งมีไวเพื่อดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะใหบรรลุผล 
 

 ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ในกลุมน้ี เปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองทําสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงจัดใหมีเครื่องมือ
สําคัญที่จําเปนซึ่งมีไวเพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล แมวาคูสัญญาจะไมได
ดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะโดยตรง ก็ถือวาเปนสัญญาทางปกครองแลว 
จึงอาจกลาวไดวาเปนการขยายหลักเกณฑในการพิจารณาการเปนสัญญาทางปกครอง 
ใหกวางขวางออกไปจากเดิม โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยในกรณีดังกลาว  ดังน้ี 
  

      (๓.๑) สัญญาจางเหมาปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาธนารักษ 
ของกรมธนารักษ 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖ ศาลเห็นวา 
กรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยเงินตรา 
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อันเปนหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ ซึ่งอาคารสถานที่สําหรับการใหบริการสาธารณะดังกลาวเปนถาวรวัตถุ 
อันเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล เม่ือสัญญาจางเหมาปรับปรุง 
ตอเติมอาคารศาลาธนารักษซึ่งเปนอาคารที่ใชเพ่ือการใหบริการสาธารณะขางตนมีวัตถุแหงสัญญา 
คือ การรับจางปรับปรุงตอเติมอาคารของรัฐ จึงถือไดวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

   ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับน้ีไมไดวินิจฉัยวา
สัญญาจางปรับปรุงตอเติมอาคารของกรมธนารักษเปนสัญญาทางปกครองประเภทที่ใหจัดทํา 
บริการสาธารณะตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมไดอางหลักเกณฑ
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การเปนสัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ 
แตวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา เม่ืออาคารตามสัญญาจางปรับปรุงตอเติมจัดเปนถาวรวัตถุอันเปน
องคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล สัญญาดังกลาว 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง  ดังนั้น โดยผลของคําวินิจฉัยฉบับนี้ จึงเปนการขยายหลักการ
พิจารณาการเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพใหกวางขวางขึ้น โดยมุงหมายใหสัญญา 
ทางปกครองครอบคลุมไปถึงสัญญาที่มีลักษณะเปนการจางปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินของรัฐ
ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใชในการดําเนินบรกิารสาธารณะใหบรรลุผลดวย 
 

 (๓.๒) สัญญาจางกอสรางเรือตรวจการณปน 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๔๖ สัญญาจาง 
กอสรางเรือตรวจการณปนระหวางกองทัพเรือกับเอกชนผูรับจาง มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเรือ
ดังกลาวในการปองกันประเทศและการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ของกองทัพเรือ อันเปนการจัดทํา
บริการสาธารณะ เรือตรวจการณปนจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของกองทัพเรือในการดําเนินการ
บริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ใหบรรลุผล สัญญาจางดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 (๓.๓) สัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
การประมวลผลในโรงพยาบาลของรัฐ 
 : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๗๒๖ /๒๕๔๗  สัญญา 
ซื้อขายติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลระบบคอมพิวเตอรเพ่ือติดตั้ง 
ในโรงพยาบาลของรัฐ ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับเอกชนคูสัญญา เน่ืองจาก 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่จะตองสงมอบตามสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะใช 
ในการเชื่อมโยงและรับสงขอมูลของประชาชนที่มาใชบริการสาธารณะดานการแพทยใหสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วัตถุแหงสัญญาดังกลาวจึงเปนการซื้อเคร่ืองมือสําคัญที่จําเปน 
ตอการจัดทําบริการสาธารณะดานการแพทยใหบรรลุผลและเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน 
ที่มาใชบริการ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ขอสังเกต เกี่ยวกับสัญญาซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอรของ
หนวยงานทางปกครองนั้น ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคําสั่งศาลปกครองสูงสดุที ่๑๓๒/๒๕๔๔ วนิจิฉยั
วาสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณระหวางเอกชนกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนสัญญาซื้อขายทางแพง โดยพิจารณาวาเปนกรณีที่คูสัญญาอยูในฐานะเทาเทียมกัน เปนการ
แสดงเจตนาโดยใจสมัครตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสัญญาดังกลาวไมได 
มอบหมายใหผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะ จึงไมเปนสัญญาทางปกครอง  ทั้งน้ี จะเห็นไดวา
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เหตุผลในการพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาทางปกครองระหวางคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่  ๑๓๒ /๒๕๔๔ กับคําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๗๒๖ /๒๕๔๗ นี้  มีหลักในการพิจารณา 
ที่แตกตางกัน กลาวคือ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒/๒๕๔๔ ไดวินิจฉัยโดยพิจารณาจาก 
หลักการพื้นฐานในการทําสัญญาในทางแพงและประเภทของสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนสําคัญ เม่ือสัญญาพิพาทไมเขาลักษณะเปนสัญญา
ทางปกครองประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติขางตน ประกอบกับ
คูสัญญาเขาผูกพันในฐานะที่เทาเทียมกันโดยหนวยงานทางปกครองไมไดมีเอกสิทธิ์เหนือกวา
คูสัญญาฝายเอกชน จึงวินิจฉัยวาสัญญาดังกลาวไมใชสัญญาทางปกครอง ในขณะที่ตามคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๖/๒๕๔๗ ไดวินิจฉัยโดยหยิบยกวัตถุแหงสัญญาขึ้นมาพิจารณาดวยวา
อุปกรณที่มีการจัดซื้อตามสัญญาดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญที่จําเปนตอการจัดทําบริการ
สาธารณะใหบรรลุผลหรือไม เม่ือเห็นวาเปนเครื่องมือสําคัญที่จําเปนฯ จึงวินิจฉัยวาเปนสัญญา
ทางปกครอง อันแสดงใหเห็นแนวโนมในการวินิจฉัยการเปนสัญญาทางปกครองของศาลวา 
ไดมีการขยายขอบเขตในการพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครองใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม
โดยไมไดพิจารณาแตเพียงประเภทของสัญญาทางปกครองประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับความเทาเทียมกันหรือไมเทาเทียมกัน 
ในฐานะของคูสัญญาที่เขาผูกพันกันเทานั้น แตไดพิจารณาไปถึงความสําคัญของวัตถุแหงสัญญา
กับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานทางปกครองวาวัตถุแหงสัญญาเปนการจัดซื้ออุปกรณอันเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานทางปกครองบรรลุผลไดหรือไมดวย 
 

 ๓) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองมากกวาหน่ึงลักษณะสัญญา 

 

 คําวินิจฉัยในกลุมน้ี ศาลปกครองไดวินิจฉัยลักษณะของสัญญาพิพาทวาเปน
สัญญาทางปกครองโดยพิจารณาขอกฎหมายมากกวาหนึ่งลักษณะสัญญา โดยอาจมีทั้งลักษณะ
ของสัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ พรอมกันหลายลักษณะสัญญา หรืออาจมีทั้งลักษณะของสัญญาทางปกครอง 
โดยผลของกฎหมายพรอมกันกับลักษณะของสัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือโดยความหมาย
อยางกวาง อันทําใหสัญญาในกลุมน้ีอาจไดรับการวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองในหลายลักษณะ
สัญญาพรอมกัน เชน เปนทั้งสัญญาสัมปทาน สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ และสัญญาที่มี
ขอกําหนดวาดวยเอกสิทธิ์ของรัฐในขณะเดียวกัน เปนตน โดยมีตวัอยางคําวินิจฉัย ดังนี้ 
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 ๓.๑) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาสัมปทานและสัญญาใหจัดทํา 
บริการสาธารณะ  เชน 

 

 - สัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพท 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๔๕  สัญญารวมการงานและ 
รวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทในเขตโทรศัพทภูมิภาคระหวางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
กับบริษัทเอกชน เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ สัญญานี้ จึงมีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่ง 
เปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และยังมีลักษณะ
เปนสัญญาสัมปทานและสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง๓๕ 

 

 ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวา 
เปนสัญญาสัมปทานและสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ โดยไมไดใหเหตุผลประกอบการ
พิจารณาไวโดยละเอียด 

 

 ๓.๒) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ 
หรือสัญญาที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ และสัญญาที่มีขอกําหนด
ซึ่งแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ เชน 
 

 (๑) สัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุติดตามตัว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ สัญญาใหดําเนินการ
ใหบริการวิทยุติดตามตัวสงขอมูลขาวสารระบบ Digital Display และ Alphanumeric Paging 
ระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทยกับเอกชนคูสัญญา เปนสัญญาที่กําหนดใหคูสัญญาซึ่งเปน 
บริษัทเอกชนจัดหาและจัดเตรียมเครื่องอุปกรณทั้งหมด โดยการสื่อสารแหงประเทศไทยมีหนาที่ 
ในการใหใชสถานที่เพ่ือติดตั้งเครื่องและอุปกรณสถานีรับสงสัญญาณ ซึ่งในการติดตั้งอุปกรณ 
ดังกลาว เอกชนคูสัญญาตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด หากการสื่อสารฯ ไดออกคาใชจายไปกอน
เอกชนคูสัญญาตองชดใชคืนใหการสื่อสารฯ สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคหลัก
เกี่ยวกับบริการสาธารณะแกประชาชนทั่วไปและมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ
และมีขอกําหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่ไมอาจพบในสัญญา 
ทางแพงทั่วไป จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

                                                 
๓๕ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวาสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทภูมิภาค 

เปนทั้งสัญญาสัมปทานและสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคแหงสัญญา 
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 (๒) สัญญาการเปนนักศึกษาและสัญญาลาศึกษาของขาราชการ 
  

  (ก) สัญญาลาศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศ 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๔๖  สัญญาลาไปศึกษา 
หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ระหวางสถาบันราชภัฏกับขาราชการผูลาศึกษา มีวัตถุประสงค 
ใหผูลาศึกษากลับมารับราชการในสถาบันราชภัฏภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว จึงมีวัตถุ 
แหงสัญญาเปนการดําเนินการตามหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาแกประชาชนทั่วไป อันเปนการ
จัดทําบริการสาธารณะโดยตรง  นอกจากนั้น ในขอสัญญายังใหอํานาจแกหนวยงานทางปกครอง 
ซึ่งเปนคูสัญญาสามารถใชดุลพินิจในการระงับการใหทุนหรือเงินเดือนหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด รวมทั้ง 
การเรียกตัวผูลาศึกษาใหกลับประเทศได ตลอดจนใหสวนราชการหักหนี้ที่ผูลาศึกษาจะตอง
ชําระตามสัญญาจากเงินบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอ่ืนใดที่ผูลาศึกษาไดรับจากทางราชการ  
อันเปนขอกําหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์พิเศษของรัฐที่ไมพบในสัญญาทางแพงทั่วไป สัญญา
ดังกลาวจึงเปนสญัญาทางปกครอง 
 

  ขอสังเกต ตามคําวินิจฉัยขางตนจะเห็นไดวา ศาลปกครองสูงสุด 
ใชถอยคําในการวินิจฉัยเกี่ยวกับวัตถุแหงสัญญาวา “มีวัตถุแหงสัญญาเปนการดําเนินการ 
ตามหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาแกประชาชนทั่วไป อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ
โดยตรง” โดยมิไดใชถอยคําวา “วัตถุแหงสัญญา คือ การใหผูฟองคดีกลับมาดําเนินการหรือ 
มีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะอันเปนเรื่องของการจัดการศึกษา” อันเปนถอยคํา 
ที่ใชวินิจฉัยการเปนสัญญาทางปกครองของสัญญาลาศึกษาตามคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕ คําวินิจฉัยดังกลาวจึงอาจจะไมสอดคลองกับคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕ เสียทีเดียว แตก็มีนัยที่ทําใหเขาใจไดวามีวัตถุประสงคในทํานอง
เดียวกัน นอกจากนี้ สัญญาพิพาทตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับน้ียังแตกตางจากคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕ ตรงที่ไดมีขอกําหนดในสัญญาที่ใหเอกสิทธิ์แกรัฐ
ไวอยางชัดเจน จึงทําใหสัญญาพิพาทดังกลาวเขาลักษณะเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๖/๒๕๔๖, ๗/๒๕๔๗ และที่ ๖๔๗/๒๕๔๗) 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๘/๒๕๔๗  สัญญาลาศึกษาตอ
ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับขาราชการในสังกัดที่ขอลาศึกษาตอ มีวัตถุประสงค
ใหขาราชการที่ลาไปศึกษากลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา อันเปน
การบริการสาธารณะของรัฐ และมีขอกําหนดในสัญญาที่จํากัดสิทธิของขาราชการผูลาศึกษา 
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ไมวาจะเปนกรณีการลาออกจากราชการ การโอนสังกัดหรือการบอกเลิกสัญญา โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิและอํานาจเด็ดขาดฝายเดียวที่จะบอกเลิกสัญญาหรือเรียกตัว 
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการหรือกรณีผูฟองคดีผิดสัญญาตองชดใชเงินใหแกทางราชการ ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะพิเศษของสัญญาที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

  : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๒๑๗ /๒๕๔๙ สัญญาของ
ข าราชการที่ ไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ ตางประเทศ  ระหว างข าราชการผู รับทุนกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา ซึ่งถือวาเปน
การบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ โดยขอสัญญาดังกลาวกําหนดวา เม่ือขาราชการผูรับทุนสําเร็จ
การศึกษาหรือถูกเรียกตัวกลับกอนสําเร็จการศึกษา จะตองเขารับราชการตามแผนงานหรือ
โครงการที่ทางราชการกําหนดตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและ
ในกรณีที่ผิดสัญญาไมวาดวยเหตุใดจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางการศึกษาและ
เงินอ่ืนใดที่ทางราชการจายใหในระหวางการศึกษา พรอมทั้งตองชําระเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงิน 
ที่จะตองชดใชคืน จึงเห็นไดวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่หนวยงานคูสัญญามีเอกสิทธิ์ท่ีจะ
กําหนดขอสัญญาไดอยางอิสระเพื่อใหบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาขางตนจึงเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน ขอพิพาทเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามสัญญาจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

  

 (ข) สัญญาศึกษาหลักสูตรการบินในโรงเรียนการบินทหารอากาศ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๔๔ สัญญาศึกษาหลักสูตร
การบินในโรงเรียนการบินทหารอากาศซึ่งกองทัพเรือไดสงผูฟองคดี (ซึ่งฟองวากองทัพเรือคํานวณ
เงินคาปรับตามสัญญาดังกลาวไมถูกตอง) ไปเขารับการศึกษาโดยผูฟองคดีผูกพันตนวาจะตองรับ
ราชการชดใชทุนเปนเวลา ๘ ป นับแตวันที่บรรจุเปนนักบินซ่ึงเปนสัญญาที่กําหนดใหมีขึ้นตาม
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และขอบังคับฯ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยทําสัญญาตามแบบแนบทายขอบังคับและวางหลักทรัพยค้ําประกัน 
ขอบังคับดังกลาวจึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาสําหรับผูที่ทางราชการสงไปศึกษา ซึ่งวัตถุ 
แหงสัญญา คือ ผูฟองคดีตองกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหมตามระยะเวลาที่กําหนด  
และขอกําหนดดังกลาวผูฟองคดีจะถูกจํากัดสิทธิของตนกรณีลาออก หรือโอนสังกัดหรือบอกเลิก
สัญญา แตในขณะเดียวกันหนวยงานทางปกครองที่เปนคูสัญญามีสิทธิและอํานาจเด็ดขาดในการ 
บอกเลิกสัญญาฝายเดียวได หรือเรียกตัวผูฟองคดีกลับจากตางประเทศกอนครบกําหนดไมวา 
กรณีใดๆ หรือกรณีผูฟองคดีประพฤติผิดสัญญาตองชดใชเงินใหแกกระทรวงกลาโหมโดยยินยอมให
ทางราชการเรียกตัวกลับหรือปลดผูฟองคดีออกจากราชการได  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาถึงวัตถุ 
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แหงสัญญาและขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะเปนสิทธิพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่ไมอาจ 
พบไดในสัญญาแพงทั่วไป สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 

 

 (ค) สัญญาการเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก โรงเรียนดุริยางค 

ทหารบก สังกัดกองทัพบก 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๔๙ สัญญาระหวางผูสมัคร

เขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกกับกองทัพบก ซึ่งมีขอกําหนดวาเม่ือผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของโรงเรียนดุริยางคทหารบก หรือเม่ือทางราชการมีความจําเปนตองใหออกมา 
รับราชการแมยังไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผูเขาศึกษาจะตองเขารับราชการในตําแหนงหนาที่
ตามที่ทางราชการกําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ผูเขาศึกษาไดรับการศึกษา 
อยูที่โรงเรียนดุริยางคทหารบกนั้น เปนการสั่งใหผูเขาศึกษาจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งขอกําหนด 
ในสัญญาดังกลาวมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะ 
เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๑/๒๕๔๙ สัญญาการเปน

นักเรียนดุริยางคทหารบกระหวางผูเขาเรียนกับกองทัพบก โดยสัญญามีวัตถุประสงคใหผูเขาเรียน
เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนดุริยางคทหารบก หรือเม่ือทางราชการมีความ
จําเปนที่ตองใหออกมารับราชการแมยังไมสําเร็จการศึกษา ผูเขาเรียนตองรับราชการตาม
ตําแหนงหนาที่ซึ่งทางราชการไดสั่งใหปฏิบัติอันเปนบริการสาธารณะของรัฐเปนระยะเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ผูเขาเรียนไดรับการศึกษานั้น เปนสัญญาที่มีขอกําหนด
ในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ๓๖ 

                                                 
๓๖ เปรียบเทียบคําพิพากษาศาลปกครองแหงสหพันธ (เยอรมัน) : BverwGE ๓๐,๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๑๙๖๘ วางหลักวา สัญญาสนับสนุนการศึกษาเพื่อเขาศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรม เปนสัญญาตามกฎหมาย
มหาชน  ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากความมุงหมายของสัญญา (Gegenstand des Vertrges) เพ่ือสนับสนุนทางการเงิน 
สําหรับการศึกษาพ้ืนฐานแกนักศึกษาผูรับทุน อันจะนําไปสูเปาหมายเพื่อใหผูรับการสนับสนุนเขามา 
รับราชการในภายหลัง การปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีความหมายคือทําใหแนใจวาจะมีเจาหนาที่เขามา
ปฏิบัติงาน (มีคนรุนใหมเขามารับราชการ) เมื่อพิจารณาความมุงหมายและเนื้อหาของสัญญาแลว แสดงให 
เห็นถึงธรรมชาติทางกฎหมายมหาชนของสัญญา การฟองตามสิทธิเรียกรองใหชําระเงินคืนตามขอตกลง 
ในสัญญา จึงเปนขอพิพาทตามกฎหมายมหาชนหรือขอพิพาทตามกฎหมายปกครองในความหมาย 
ของมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความในศาลปกครอง ค.ศ. ๑๙๖๐  
 (มีตอหนาถัดไป) 
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 ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๑/๒๕๔๙ กับคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๔๙ ไดวินิจฉัยวา สัญญาการเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 
โรงเรียนดุริยางคทหารบก สังกัดกองทัพบก เปนสัญญาทางปกครองเชนเดียวกัน แตศาลใชถอยคํา
ในการใหเหตุผลของการเปนสัญญาทางปกครองแตกตางกัน โดยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๔๑/๒๕๔๙ ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงค 
ใหผูเรียนเขารับราชการอันเปนบริการสาธารณะและมีขอกําหนดในสัญญาที่แสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ  แตคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๔๙ ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองที่มี
ขอกําหนดเปนการสั่งใหผูเขาศึกษาจัดทําบริการสาธารณะและมีขอกําหนดในสัญญาที่แสดงถึง
เอกสิทธิ์ของรัฐ 
 

 ๓.๓) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคและ
สัญญาที่มีขอกําหนดที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ เชน  
 

 (๑) สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๕/๒๕๔๖ สัญญาจางกอสราง
อาคารเรียนระหวางสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกับเอกชนผูรับจาง  
เปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค โดยจัดใหมีอาคารเรียนเพื่อเปนสถานที่ศึกษาใหกับเด็ก 
และเยาวชนในทองถิ่น อันเปนบริการสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันประกอบกับ
ขอกําหนดในสัญญายังมีลักษณะที่ใหเอกสิทธิ์แกผูวาจางซึ่งเปนคูสัญญาฝายปกครอง ดังจะเห็น
ไดจากขอความในสัญญาที่กําหนดใหสิทธิแกคูสัญญาฝายปกครองฝายเดียวที่จะเลิกสัญญาได 
แมคูสัญญาฝายเอกชนจะไมผิดสัญญาก็ตาม และสั่งใหคูสัญญาฝายเอกชนทํางานพิเศษ 
เพ่ิมเติมไดแมไมไดมีการตกลงไวในสัญญาจางตั้งแตแรก  ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค
เปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุวัตถุประสงคของการบริการสาธารณะ สัญญาดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางปกครอง 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๔๖, ที่ ๖๓๗/๒๕๔๗ และที่ ๓๖๓/๒๕๔๘) 
  
 

                                                                                                                                            
 
(ดู ดร.เพ็ญศรี วงศเสรี : คําพิพากษาศาลปกครองเยอรมัน สัญญาสนับสนุนการศึกษา : สัญญาทางปกครอง 
๓ ป ศาลปกครอง ๙ มีนาคม ๒๕๔๗, ศาลปกครอง, หนา ๖๑.) 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓๖ หนา ๖๖) 
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 (๒) สัญญากอสรางพัฒนาระบบแปลงเกษตรกรรม   
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๔๗ สัญญาจางกอสรางพฒันา
ระบบแปลงเกษตรกรรม ระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมผูวาจางกับเอกชน 
ผูรับจาง เปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกันและมี
ขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่ใหเอกสิทธิ์แกผูวาจางซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองเปนอันมาก 
เชน ขอกําหนดที่ใหอํานาจแกผูวาจางที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษ ขอกําหนดที่ใหผูวาจาง 
บอกเลิกสัญญาฝายเดียวได ประกอบกับเปนสัญญาสําเร็จรูปที่มีวัตถุประสงคเพ่ือกอสรางพัฒนา
ระบบแปลงเกษตรกรรมอันเปนลักษณะพิเศษเพื่อใหการดําเนินการทางปกครองบรรลุผล ซึ่งเปน
ลักษณะที่ไมพบในสัญญาทางแพงทั่วไป  นอกจากนี้ ยังมีการตกลงใหใชสัญญาแบบปรับราคาได
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง  
 

 (๓) สัญญาจางขุดสระน้ําตามโครงการสงเสริมการใชนํ้าเพื่อเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๔๙ สัญญาซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี 
จางเอกชนขุดสระน้ําตามโครงการสงเสริมการใชน้ําเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง แมจะเปนการจาง 
ขุดสระน้ําเพื่อประโยชนในการชวยเหลือประชาชนซึ่งเปนผูมีสิทธิในที่ดินอันเปนที่ตั้งของสระน้ํา 
ใหสามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสรางผลผลิตใหเพียงพอสําหรับบริโภคในครัวเรือน 
โดยไมไดใชประโยชนเพ่ือสวนรวมหรือสําหรับประโยชนโดยทั่วไป แตวัตถุประสงคของสัญญาจาง
ดังกลาวตองการใหสระน้ํากอใหเกิดผลผลิตและรายไดอันทําใหประชาชนมีความเปนอยูพอเพียง
เปนการยกมาตรฐานการดํารงชีพของประชาชน อีกทั้งสัญญาดังกลาวไมไดระบุโดยเฉพาะเจาะจงวา
ผูมีสิทธิในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของสระน้ําเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหน่ึง หากแตเปน
การบริการใหแกประชาชนจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑตามที่ระบุไวในโครงการ โดยมีแนวทาง
ใหมีการจัดเก็บรายไดสวนหนึ่งของผูมีสิทธิในที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งของสระน้ําสงคืนใหแกกลุม 
เพ่ือนําไปขยายผลการขุดสระน้ําใหแกสมาชิกอ่ืน การขุดสระน้ําดังกลาวจึงเปนการใชเพ่ือจุดมุงหมาย
ในการสาธารณูปโภคของประชาชน ถือเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอันเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  นอกจากนี้ การที่สัญญาจาง
ดังกลาวมีบันทึกเพิ่มเติมเง่ือนไขสัญญาจางระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได และมีขอกําหนด
วาผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญา 
หากงานพิเศษน้ันๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา รวมทั้งผูวาจางมีสิทธิ 
สั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขรูปแบบและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญาไดโดยไมทําใหสัญญา
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เปนโมฆะขอกําหนดดังกลาวจึงเปนขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อันทําให
สัญญาจางพิพาทเปนสัญญาทางปกครองดวย 

 

 (๔) สัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 

 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๔๗ สัญญาจาง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง ระหวางองคการบริหารสวนตําบลผูวาจางกับ
เอกชนผูรับจาง เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และมีขอตกลงในสัญญาที่ใหผูวาจาง  
ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองมีสิทธิพิเศษเหนือผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชนคูสัญญา เชน ใหมีสิทธิ
สั่งใหผูฟองคดีทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวในเอกสารสัญญาหากเปนงานที่อยูในขอบขายทั่วไป 
แหงวัตถุประสงคของสัญญา (จากขอตกลงดังกลาว เม่ือปรากฏวาดินขางถนนดานเลียบลําคลอง 
ทรุดตัวและเลื่อนไหลลงคลองทําใหไมสามารถกอสรางถนนตามสัญญาได ประธานกรรมการ 
บริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูแทนตามกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามนัยมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ 
จึงมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดีกอสรางเขื่อนกันดินพัง โดยถือวาเปนงานพิเศษซึ่งอยูในขอบขาย
ทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญาได เน่ืองจากเปนการกอสรางเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
กอสรางถนนตามขอตกลงในสัญญาตอไปได และถือวาการสรางเขื่อนดังกลาวเปนขอตกลง 
สวนหนึ่งของสัญญาแมวาจะเปนการตกลงดวยวาจาก็ตาม) 

 

 (๕) สัญญาจางกอสรางปรับปรุงกิจการประปา 

 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๔๙ สัญญาจาง

กอสรางปรับปรุงกิจการประปาระหวางการประปาสวนภูมิภาคกับเอกชน เปนสัญญาที่มีคูสัญญา
อยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมี
ลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ประกอบกับขอกําหนดในสัญญามีลักษณะเปนการ 
ใหเอกสิทธิ์แกผูวาจางซึ่งเปนคูสัญญาฝายปกครอง สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 หมายเหตุ คําวินิจฉัยของศาลคดีนี้ไมไดระบุชัดเจนวาขอกําหนด 
ในสัญญากรณีใดบางที่มีลักษณะเปนการใหเอกสิทธิ์แกผูวาจาง 
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 ๓.๔) สัญญาทางปกครองที่เปนทั้งสัญญาที่มีวัตถุประสงคใหมีเครื่องมือ
สําคัญเพื่อใหการดําเนินการบริการสาธารณะบรรลุผลและเปนสัญญาที่มีขอกําหนด 
ซึ่งแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ 
 

 - สัญญาจางจัดทําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ 
 : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๘๕๓ /๒๕๔๗  สัญญาจางจัดทํ า 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และสัญญาจางจัดทําครุภัณฑ 
ประกอบหองพรอมสวนควบ ระหวางสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับเอกชนผูรับจาง 
เพ่ือใชสําหรับจัดกระบวนการเรียนรู การถายทอดความรู การฝกการอบรม ฯลฯ อันเปนการ
สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูวาจางนั้น หองปฏิบัติการดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึง 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาซึ่งถือวาเปนบริการสาธารณะของรัฐบรรลุผล ประกอบกับสัญญาขางตน 
มีขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่ใหเอกสิทธิ์แกผูวาจางซึ่งเปนคูสัญญาฝายปกครองโดยไมอาจ 
พบในสัญญาทางแพงทั่วไป เชน กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผูวาจางแตงตั้งมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญาได 
หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามอาจถูกสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราว โดยความลาชาในกรณี
ดังกลาวผูรับจางไมอาจถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปได  นอกจากนั้น ผูวาจางยังมีสิทธิ
ที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ 
อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา มีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป 
และขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญาโดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ และหากในสัญญาไมได
กําหนดไวถึงอัตราคาจางที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้น ผูวาจางและผูรับจาง
จะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหม ในกรณีที่
ตกลงกันไมไดผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสม
และถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง  ดังนั้น สัญญาดังกลาวขางตน 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ๔) แนวคําวินิจฉัยกรณีอ่ืน ๆ  
 

 ๔.๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอพิพาทที่เกิดจากขอตกลงตามประกาศ
ประกวดราคาจางถือเปนขอพิพาทตามสัญญาทางปกครอง แมวายังไมมีการทําสัญญาจาง 
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 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๔๘ ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ 
ผูชนะการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางกลุมอาคารสังคมศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมยอมเขาทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยฯ เปนเหตุใหมหาวิทยาลัยฯ
ริบหลักประกันซองและเรียกใหผูชนะการประกวดราคาชําระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการประกวดราคา 
แตผูชนะการประกวดราคาเห็นวาเปนการริบหลักประกันซองโดยไมชอบดวยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไมชอบดวยเง่ือนไขการประกวดราคา จึงฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งริบหลักประกันและใหมหาวิทยาลัยฯ คืนหลักประกันดังกลาวแกผูชนะการ
ประกวดราคานั้น ประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางเปนคําเชื้อเชิญใหทําคําเสนอ และการที่
หนวยงานทางปกครองผูประกาศประกวดราคาสั่งรับคําเสนอรับจางของผูเสนอราคาเปนคําสนอง  
ซึ่งถือวาคําสนองดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามขอ ๑ (๑)๓๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และมีผลกอใหเกิดนิติสัมพันธเปนสัญญานับแตคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอตามมาตรา ๓๖๑ 
วรรคหนึ่ง๓๘ ประกอบกับมาตรา ๓๖๖ วรรคสอง๓๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาตามประกาศประกวดราคา (คําเชื้อเชิญใหทําคําเสนอ) และแบบใบเสนอราคา 
มีเง่ือนไขกําหนดวาหากผูชนะการประกวดราคาไมทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ผูชนะการประกวด
ราคายอมใหมหาวิทยาลัยฯริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้ง
ยินดีชดใชคาเสียหายตางๆ  ซึ่งผูชนะการประกวดราคาไดยื่นใบเสนอราคา (คําเสนอ) ตามแบบ
ดังกลาวตอมหาวิทยาลัยฯ โดยยอมรับตามเงื่อนไขขางตน และมหาวิทยาลัยฯ ไดมีคําสนอง 
เปนหนังสือแจงวา มหาวิทยาลัยฯ เห็นควรจางผูชนะการประกวดราคาเปนผูกอสรางตามโครงการ
                                                 

๓๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ใหการดําเนินการของเจาหนาที่ดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครอง 
 ๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปล่ียน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใหสิทธิประโยชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๘-๓๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๓๖๑ อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางนั้นยอมเกิดเปนสัญญาขึ้นแต
เวลาเมื่อคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๖๖  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถาไดตกลงกันวาสัญญาอันมุงจะทํานั้นจะตองทําเปนหนังสือไซร เมื่อกรณีเปนที่สงสัย  
ทานนับวายังมิไดมีสัญญาตอกันจนกวาจะไดทําขึ้นเปนหนังสือ 
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ในประกาศประกวดราคา ขอพิพาทในคดีนี้ จึงมิใชขอพิพาทวาการประกวดราคาไมชอบ 
ดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือคําสั่งรับคําเสนอรับจาง 
ไมชอบตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนขอพิพาท
เกี่ยวกับขอตกลงตามประกาศประกวดราคาซึ่งไดมีคําเสนอของผูเสนอราคาและคําสนอง 
ของหนวยงานทางปกครองผูจัดประกวดราคาอันจะกอใหเกิดสัญญากอสรางกลุมอาคาร 
ทางสังคมศาสตรที่เปนสัญญาทางปกครองตอไปแลว ขอตกลงดังกลาวจึงถือเปนสัญญา 
ทางปกครองตามบทนิยามของมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเปนคดีที่อยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๔๘ กรณีที่เทศบาลนครนครราชสีมา
จัดใหมีการสอบราคาจางกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา แตเอกชนผูเสนอราคาซึ่งชนะ
การสอบราคาไมเขาทําสัญญาจางกับเทศบาลฯ ตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาจางแนบทาย
ประกาศสอบราคาฯ เปนเหตุใหเทศบาลฯ ฟองเรียกคาเสียหายจากผูเสนอราคาดังกลาว นั้น 
เน่ืองจากประกาศสอบราคาจางเปนการเชื้อเชิญใหทําคําเสนอ และโดยที่เอกสารสอบราคา 
แนบทายประกาศสอบราคาในกรณีนี้ไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาโดยใชแบบ 
ใบเสนอราคาตามที่ทางเทศบาลฯ จัดใหไวเทานั้น โดยในใบเสนอราคาดังกลาวมีขอความระบุวา
ผูเสนอราคายอมรับวาเทศบาลฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอของผูเสนอราคาหรือใบเสนอราคา
ใดๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ผูเสนอราคาไดเขาเสนอราคา
ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูเสนอราคาไดเสนอราคาตามใบเสนอราคาดังกลาว จึงเปนการทําคําเสนอ
ตอเทศบาลฯ โดยเทศบาลฯ อยูในฐานะที่เหนือกวาผูเสนอราคา และการที่เทศบาลฯ ไดมีหนังสือ
แจงใหผูเสนอราคาซึ่งชนะการสอบราคาไปทําสัญญาจางภายในเวลาที่กําหนดไวในเอกสาร 
สอบราคานั้น เปนคําสนองอันกอใหเกิดสัญญาอยางหนึ่งซ่ึงไมใชสัญญาจางกอสรางถนน 
ตามประกาศสอบราคา โดยถือไดวาสัญญาที่เกิดขึ้นกอนสัญญาจางดังกลาว เปนสัญญาที่มี
ขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพ่ือใหการใชอํานาจ 
ทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองอันไดแกการบริการสาธารณะบรรลุผล จึงเขา
ลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง กรณีขางตนจึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่อยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
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                      ๔.๒) กรณีที่ศาลไมไดระบุวาสัญญาทางปกครองเปนสัญญาทางปกครอง
ประเภทใด 

 

 มีคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดจํานวนหนึ่งที่ศาลวินิจฉัยวาเปน 
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ โดยไมไดระบุเหตุผลในการที่วินิจฉัยวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครอง เชน 
 - สัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
ซึ่งมีขอพิพาทเกี่ยวกับการจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) และการชําระดอกเบี้ย๔๐  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๔๗) 
 - สัญญาใหเอกชนดําเนินการใหบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๔๖) 
 - สัญญาซื้อขายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ค.๑/๒๕๔๗) 
 - สัญญากูยืมเงินตามโครงการแทรกแซงตลาดหัวมันสําปะหลัง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๔๗) 
 - สัญญาจางกอสรางคลองสงน้ําดาดคอนกรีตพรอมอาคารชลประทาน
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๓/๒๕๔๗) 
 - สัญญาที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุมัติใหพนักงานลาศึกษาตอ 
ยังตางประเทศ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๘/๒๕๔๙) 
 - สัญญาที่ส วนราชการอนุ มัติ ให เจ าหนาที่ ในสั งกัดลาศึกษาตอ 
ทั้งภายในประเทศ ตางประเทศ และสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๕๖/๒๕๔๘, ที่ ๔๗๑/๒๕๔๙, ที่ ๖๘๙/๒๕๔๙ และที่ ๖๙๘/๒๕๔๙) 
 - สัญญาการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๙/๒๕๔๘, ที่ ๘๐/๒๕๔๘, ท่ี ๘๑/๒๕๔๘, ที่ ๘๒/๒๕๔๘, ที่ ๙๐/๒๕๔๘, ที่ ๙๑/๒๕๔๘, 
ที่ ๙๒/๒๕๔๘, ที่ ๙๓/๒๕๔๘, ที่ ๑๑๖/๒๕๔๘, ที่ ๑๕๖/๒๕๔๘ และที่ ๑๕๗/๒๕๔๘) 

                                                 
๔๐ ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๔๔ วินิจฉัยวา สัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ํา ระบบ 

รวบรวมและบําบัดน้ําเสียซึ่งมีเทศบาลเมืองเปนผูวาจางใหเอกชนดําเนินการ เปนสัญญาทางปกครองและเปน
สัญญาแบบปรับราคาไดเพราะมีขอสัญญากําหนดใหสามารถปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา 
เมื่อคดีนี้มีขอพิพาทเกี่ยวกับการจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) และดอกเบ้ียตามสัญญาจางฯ จึงเปน 
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  
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 - สัญญาจางกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๖/๒๕๔๙) 
 - สัญญาเขาเปนนักเรียนชางฝมือทหาร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๕๔/๒๕๔๙) 
 - สัญญาเขารับราชการเปนขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 
(บรรจุครั้งแรกในอัตราจา) และสัญญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการอนุญาตใหลาไปศึกษา 
ในสถานศึกษาภายในประเทศ โดยทุนสวนตัวนอกกระทรวงกลาโหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๒๔/๒๕๔๙) 
 - สัญญาจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการและที่พักอาศัยสถานีตํารวจ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๖/๒๕๔๙) 
 - สัญญาจางกอสรางถนนลูกรังในหมูบาน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๖๑/๒๕๔๙) 
 - สัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๔๙ และที่ ๘๒๒/๒๕๔๙) 
 - สัญญาซ้ือขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อกอสรางทางพิเศษตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๔๙) 
 - สัญญาจางขุดลอกอางเก็บน้ํา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘) 
 - สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔/๒๕๔๘, 
ที่ ๒๒๗/๒๕๔๘ และที่ ๔๗๐/๒๕๔๘) 
 - สัญญาจางกอสรางอาคารสถานีอนามัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๗/๒๕๔๘) 
 - สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการไปรษณียรับจายและอาคารที่ทําการ
สื่อสารโทรคมนาคม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔/๒๕๔๘ และที่ ๑๕๔/๒๕๔๘) 
 - สัญญาจางปลูกและบํารุงปาเขตปาสงวนแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๑๗/๒๕๔๘) 
 - สัญญาจางกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๙๕๒/๒๕๔๘) 
 - สัญญานํารถตูปรับอากาศเขารวมเปนรถตูโดยสาร (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๑๒/๒๕๔๘) 
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 - สัญญาจางใหทํางานโครงการระบบบริหารงานสํานักงานที่ปรึกษา
การเกษตรอิเล็กทรอนิกส ณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๔๙) 
 - สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๒/๒๕๔๙ 
และที่ ๖๐๗/๒๕๔๙) 
 - สัญญาจางตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพและน้ําหนักของขาวสาร 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๔๙) 
 - สัญญาจางบริษัทที่ปรึกษางานสํารวจออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๔๙) 
 

 ๒.๒ สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง แตอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง 
 

 นอกจากแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปนสัญญาทางปกครองตามที่ไดกลาวมา 
ขางตนแลว ยังมีสัญญาบางประเภทที่แมวาโดยเน้ือหาของตัวสัญญานั้นเองจะไมใชสัญญา 
ทางปกครอง แตก็ถือวาเปนสัญญาที่เกี่ยวเน่ืองกับสัญญาทางปกครองและอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน ซึ่งไดแกสัญญาดังตอไปน้ี 
 

 ๑) สัญญาค้ําประกันสัญญาทางปกครอง 
 

 ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันสัญญาทางปกครองนั้น คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลและศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันวา
สัญญาค้ําประกันเปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครองซึ่งเปนสัญญาหลัก ขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกบัสญัญาหลกั
โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัย ดังนี้ 
 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๘/๒๕๔๖ สัญญาจาง
ปรับปรุงถนนระหวางเทศบาลนครยะลากับเอกชนคูสัญญา เปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
อันเปนบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาจางดังกลาว แมจะมีลักษณะ
เปนสัญญาทางแพง แตก็เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาจางปรับปรุงถนนซึ่งเปนสัญญา 
ทางปกครอง ประกอบกับไดมีการฟองเก่ียวกับกรณีพิพาทตามสัญญาทางปกครองซึ่งเปน
สัญญาหลักอยูที่ศาลปกครอง และขอพิพาทในคดีสัญญาอุปกรณมีการโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ตามสัญญาหลักวาผูรับจางไมไดผิดสัญญา จึงมีประเด็นตองวินิจฉัยเกี่ยวของกับสัญญาหลัก
เสียกอน ซึ่งจะมีผลไปถึงสัญญาค้ําประกันตอไป  ดังน้ัน กรณีพิพาทเกี่ยวกับการฟองใหชําระเงิน
ตามสัญญาค้ําประกันจึงตองฟองตอศาลปกครองซึ่งเปนศาลที่มีเขตอํานาจเดียวกันกับศาล 
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันเปนสัญญาหลัก 
 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๓๕/๒๕๔๗ สัญญาค้ําประกัน
ของผูปกครองระหวางกองทัพอากาศกับเอกชนผูใหสัญญา (ผู อุปการะของผู เขาศึกษา 
ในโรงเรียนจาอากาศของกองทัพอากาศ) โดยผูใหสัญญารับรองวา หากผูเขาศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนจาอากาศแลว ตองเขารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ 
หากผูเขาศึกษาลาออกหรือออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในสัญญา  
ผูใหสัญญายอมรับชดใชคาปรับใหแกทางราชการ สัญญาค้ําประกันของผูปกครองจึงเปนสัญญา 
ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผู เขาศึกษาตามหลักสูตรขางตนเขารับราชการทหารตอไป 
เพ่ือดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ อันมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับสัญญาค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาค้ําประกันของผูปกครองขางตนน้ัน มีลักษณะเปนสัญญาอุปกรณโดยมี
สัญญาค้ําประกันของผูปกครองเปนสัญญาหลัก  ดังน้ัน เม่ือขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๑/๒๕๔๗ สัญญาลาศึกษาตอมีวัตถุประสงคหลัก
ใหผูลาศึกษากลับมารับราชการในหนวยงานทางปกครองจึงเปนสัญญาทางปกครองตามนัย 
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕๔๑ และสัญญาค้ําประกันสัญญาลาศึกษาตอ
เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาดังกลาวซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง  ดังนั้น การฟองเรียกใหชําระเงิน
ตามสัญญาค้ําประกันจึงตองฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจเดียวกันกับศาลที่พิจารณาคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันเปนสัญญาหลักตามนัยคําวินิจฉัยชี้ขาดอาํนาจหนาที่ระหวางศาล
ที่ ๒๘/๒๕๔๖ 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๔๗ สัญญาค้ําประกันสัญญารับทุน 
เพ่ือการศึกษา แมจะเปนเอกเทศสัญญาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
แตก็เปนสัญญาอุปกรณของสัญญารับทุนเพ่ือการศึกษาอันเปนสัญญาทางปกครองซึ่งอยูใน 
                                                 

๔๑ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนาที่ ๕๑   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๗๗ 

เขตอํานาจของศาลปกครอง ประกอบกับการวินิจฉัยตามสัญญาค้ําประกันจําตองวินิจฉัย
เกี่ยวกับสัญญารับทุนเพ่ือการศึกษาอันเปนสัญญาหลักเสียกอน  ดังนั้น เม่ือศาลปกครอง 
มีอํานาจรับคําฟองในประเด็นที่ฟองเกี่ยวกับการผิดสัญญารับทุนเพื่อการศึกษาอันเปนสัญญา
หลักไวพิจารณา ศาลปกครองยอมมีอํานาจพิจารณาในประเด็นที่ผูค้ําประกันผิดสัญญาค้ําประกัน 
อันเปนสัญญาอุปกรณดวย 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๘/๒๕๔๙, คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๔๘,  
ที่ ๑๑๘/๒๕๔๘, ที่ ๑๕๖/๒๕๔๘, ที่ ๑๕๗/๒๕๔๘, ที่ ๗๗๒ /๒๕๔๘, ที่ ๘๕๖/๒๕๔๘ ,  
ที่ ๔๔๕/๒๕๔๙, ที่ ๔๗๑/๒๕๔๙, ที่ ๕๔๑/๒๕๔๙, ที่ ๕๕๔/๒๕๔๙, ที่ ๖๒๔/๒๕๔๙ ,  
ที่ ๖๙๘/๒๕๔๙ และที่ ๗๐๘/๒๕๔๙) 
 

 ขอสังเกต ตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลและของศาลปกครองสูงสุดดังที่กลาวมาขางตน ไดวินิจฉัยวางหลักไวสรุปไดวา 
การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอุปกรณตองยื่นฟองตอศาลเดียวกันกับศาลที่พิจารณา 
พิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลัก  ดังนั้น จากหลักการดังกลาว เม่ือมีการวินิจฉัยวา 
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันเปนสัญญาหลักอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองดวย และจากหลักการเดียวกันนี้ มีผลทําให
กรณีที่ไดมีการนําขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันเปนสัญญาหลักยื่นฟองตอ 
ศาลยุติธรรมไวกอนที่ศาลปกครองจะเปดทําการ หากตอมาประสงคที่จะฟองใหผูค้ําประกัน 
รับผิดตามสัญญาค้ําประกัน ก็ตองยื่นฟองตอศาลยุติธรรมเชนเดียวกัน (แมวาศาลปกครอง 
จะเปดทําการแลวก็ตาม) โดยปรากฏตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๔๘ ซึ่งวินิจฉัยวา 
กรณีที่ผูรับทุนผิดสัญญารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอตางประเทศโดยไมมารายงานตัว 
เพ่ือปฏิบัติราชการตามสัญญา ซึ่งหนวยงานทางปกครองคูสัญญาไดยื่นฟองใหผูรับทุนรับผิด 
ตามสัญญาตอศาลยุติธรรมไวกอนที่ศาลปกครองเปดทําการแลว โดยศาลยุติธรรมไดมี 
คําพิพากษาจนคดีถึงที่สุดใหผูรับทุนรับผิดชดใชเงินตามสัญญา แตในชั้นบังคับคดีปรากฏวา
หนวยงานคูสัญญาไมสามารถยึดหรืออายัดทรัพยของผูรับทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ได การที่
หนวยงานคูสัญญาจะนําคดีมายื่นฟองใหผูค้ําประกันรับผิดตามสัญญาค้ําประกันอันเปนสัญญา
อุปกรณจึงตองยื่นฟองตอศาลเดียวกันกับศาลที่ไดวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญา 
อันเปนสัญญาหลัก ซึ่งในที่นี้ไดแกศาลยุติธรรม  ทั้งน้ี เพ่ือใหการตรวจสอบโดยองคกรศาล 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๗๘ 

อยูในเขตอํานาจของศาลเดียวกันโดยตลอด (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๔๙) 
 

 ๒) สัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง 
 

 คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาประเภทนี้ ยังไมปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
คงมีแตเพียงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ดังนี้ 
 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๘/๒๕๔๘ โจทกเปนผูรับโอน

สิทธิเรียกรองของเอกชนซึ่งเปนผูรับจางกอสรางอาคารศูนยศึกษาวิจัยศิลปกรรมฯ ใหกับ 
กรมศิลปากรผูวาจาง ยื่นฟองกรมศิลปากรเปนจําเลยเพื่อเรียกใหชําระคาเสียหายเน่ืองจาก 
กรมศิลปากรไมชําระเงินคาจางกอสรางอาคารดังกลาวใหแกโจทกตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
ระหวางโจทกกับผูรับจางกอสราง กรณีดังกลาวแมจะไมใชขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง
อาคารโดยตรง แตเปนเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองมาจากสิทธิและหนาที่ของกรมศิลปากรกับเอกชน 
ที่ผูกพันเปนคูสัญญาในสัญญาจางกอสรางอาคาร เม่ือสัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาว 
เปนสัญญาทางปกครอง เน่ืองจากอาคารที่กอสรางเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร 
ใหบรรลุผล ขอพิพาทขางตนจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  

 

 ๓) การรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง 

 

 กรณีที่เอกชนซึ่งเปนคูสัญญาทางปกครองมีหนังสือรับสภาพความรับผิด 
เพ่ือชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาทางปกครองซึ่งพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวน้ัน 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยวา หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญาทางปกครองมีสิทธิ 
ฟองเรียกใหมีการชําระหนี้ไดเฉพาะตามจาํนวนที่มีการรับสภาพความรับผิดไวเทานั้น เน่ืองจาก
ไมใชการฟองเรียกตามสัญญาเดิม โดยตองฟองภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่มีการ 
รับสภาพความรับผิด ซึ่งปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
 

 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๙/๒๕๔๙ กรณีที่หนวยงาน 

ทางปกครองผูใหทุนการศึกษาตามสัญญาการรับทุนเพื่อศึกษาตอในตางประเทศ ฟองขอใหผูรับทุน
ซึ่งลาออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาฯ ใหชดใชทุนพรอม
เบี้ยปรับ โดยไดยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว แตตอมาผูรับทุนไดมีหนังสือยอมรับสภาพความรับผิดวา หนวยงาน 
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๗๙ 

ทางปกครองคูสัญญามีสิทธิเรียกใหตนชําระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนตามจํานวนที่ระบุไวใน
หนังสือดังกลาวไดนั้น ถือไดวาผูรับทุนในฐานะลูกหนี้ไดรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน 
เปนหนังสือ เปนเหตุใหอายุความการเรียกรองหน้ีทุนการศึกษาขางตนขยายเปนสองปนับแต
วันที่ไดรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง๔๒

ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๕๔๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตโดยที่การฟองคดี
ปกครองมีกําหนดระยะเวลานานที่สุดเพียงหนึ่งป  ดังนั้น หนวยงานทางปกครองคูสัญญาจึงฟองคดี
เฉพาะตามมูลหนี้อันเกิดจากการรับสภาพความรับผิดไดเพียงภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่ผูรับทุนรับสภาพความรับผิด และเนื่องจากมูลหนี้ที่หนวยงานทางปกครองขางตนมีสิทธิ
ฟองเรียกไดจากผูรับทุนเปนมูลหน้ีอันเกิดจากหลักฐานการรับสภาพความรับผิดเปนหนังสือ 
ไมใชฟองเรียกตามสัญญาเดิม จํานวนเงินที่จะฟองเรียกรองไดจึงตองเปนไปตามจํานวนที่มีการ
รับสภาพความรับผิดไวเทานั้น และกรณีดังกลาวจะฟองผูค้ําประกันสัญญาการรับทุนใหตองรับผิด
ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดไมไดตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๔๙) 
 
 
 
 

                                                 
๔๒-๔๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๙๓/๒๘ การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองซ่ึงขาดอายุความแลวนั้นไมวามากนอยเพียงใด 
จะเรียกคืนไมได แมวาผูชําระหนี้จะไมรูวาสิทธิเรียกรองขาดอายุความแลวก็ตาม 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน 
เปนหนังสือ หรือโดยการใหประกันดวย แตจะอางความขอนี้ขึ้นเปนโทษแกผูค้ําประกันเดิมไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ  
 มาตรา ๑๙๓/๒๗ ผูรับจํานอง ผูรับจํานํา ผูทรงสิทธิยึดหนวง หรือผูทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน 
ของลูกหนี้อันตนไดยึดถือไว ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรือที่ไดยึดถือไว แมวา 
สิทธิเรียกรองสวนที่เปนประธานจะขาดอายุความแลวก็ตาม แตจะใชสิทธินั้นบังคับใหชําระดอกเบี้ย 
ที่คางยอนหลังเกินหาปขึ้นไปไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  มาตรา ๑๙๓/๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ 
รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือหรือโดยการใหประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิดหรือใหประกัน  
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๘๐ 

 ๒.๓ สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 
 

 แนวทางในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสถานะของสัญญาที่ไมใช
สัญญาทางปกครองนั้น ศาลจะพิจารณาประกอบกันทั้งสถานะของสัญญาทางปกครอง 
ตามกฎหมาย คือ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และตามมติของ 
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ รวมทั้งพิจารณาถึงการแสดงเจตนา
ของคูกรณีในการเขาทําสัญญา กลาวคือ หากเปนการแสดงเจตนาในฐานะที่เทาเทียมกัน ศาลจะ
วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางแพง  อยางไรก็ตาม มีคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดบางคําวินิจฉัย
ที่ศาลพิจารณาสถานะของสัญญาโดยนําหลักเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึงมาวินิจฉัย  ดังนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับการเรียบเรียงแนวคําวินิจฉัยที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองดังไดกลาว
มาแลวขางตน จึงขอแบงหัวขอในการสรุปสัญญาที่ศาลวินิจฉัยวาไมเปนสัญญาทางปกครอง 
ในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
 

 ๑) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะหรือมี

วัตถุประสงคเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ 
 

 ๑.๑) สัญญาจางทําความสะอาดอาคารของหนวยงานของรัฐ 
 

 (๑) สัญญาจางทําความสะอาดสุขาภายในสวนสัตว 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๖ สัญญาจางทําความสะอาด

สุขาภายในสวนสัตวดุสิตเปนเพียงการใหบริการดานสุขาแกประชาชนที่เขามาชมสวนสัตว 
ไมเปนบริการสาธารณะของรัฐเพราะแมรัฐไมจัดทําก็ไมมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
แตอยางใด จึงเปนสัญญาทางแพง ไมใชสัญญาทางปกครอง  
 

 (๒) สัญญาจางทําความสะอาดอาคารโรงพยาบาล  

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔/๒๕๔๙ สัญญาจางทําความสะอาด

อาคารโรงพยาบาลของรัฐ เปนเพียงสัญญาจางทําของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประกอบกับการรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลเปนเพียงเพ่ือใหความสะดวกแกประชาชน 
ที่เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาล สัญญาดังกลาวจึงไมไดเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ
หรือเขารวมจัดทําบริการสาธารณะตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
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๘๑ 

 ๑.๒) สัญญารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๔/๒๕๔๗ สัญญารับทุนการศึกษา 
เพ่ือศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับบัณฑิตผูรับทุน มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใหทุนการศึกษา 
แกผูรับทุนที่ศึกษาหลักสูตรดังกลาวใหมีความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  
แมในขณะที่กําลังศึกษาจะตองปฏิบัติการจริงในพื้นที่หมูบานและชุมชนเมืองรอยละ ๘๐  
ของหลักสูตร โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนเน้ือหารอยละ ๒๐ ของหลักสูตรมาแนะนํา 
ใหคําปรึกษาแกประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองก็ตาม แตก็เปนเพียงกระบวนการหนึ่ง 
ของหลักสูตรที่จัดใหมีการศึกษาในรูปแบบเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะใหผูศึกษาเทานั้น หาได
ถึงขนาดเปนการใหผูศึกษาใชอํานาจทางปกครองจัดทําบริการสาธารณะไปในตัวดวยไม อีกทั้ง
ขอกําหนดในสัญญาก็ไมไดระบุวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ผูรับทุนตองเขาไปจัดทําบริการ
สาธารณะอยางใดอยางหนึ่งของหมูบานหรือชุมชน สัญญาดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนสัญญา 
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะอันจะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๔๗) 
 

 ๑.๓) สัญญาการศึกษาอบรมเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๔๙ สัญญาการศึกษาอบรม 
เปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยระหวางผูถูกฟองคดีกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
(ผูฟองคดี) แมจะเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและมีวัตถุ 
แหงสัญญาเปนการใหผูถูกฟองคดีเขาศึกษาอบรมในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชยก็ตาม  
แตก็เปนการใหการศึกษาอบรมเพื่อใหผูถูกฟองคดีนําความรูไปประกอบอาชีพการเดินเรือ
พาณิชยสําหรับตนเอง โดยไมมีขอกําหนดใดในสัญญาบังคับใหผูถูกฟองคดีตองเขารับราชการ
หรือทํางานในสวนราชการหรือองคการของรัฐภายหลังสําเร็จการศึกษาแตอยางใด สัญญา
ดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหผูถูกฟองคดีเขาดําเนินการหรือมีสวนรวมในการบริการ
สาธารณะ จึงไมเขาลักษณะของสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
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 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๔๘, ที่ ๘๔๗/๒๕๔๘, ที่ ๘๕๑/๒๕๔๘, ที่ ๘๕๔/๒๕๔๘ 
และที่ ๘๕๕/๒๕๔๘) 
 

 ๑.๔) สัญญาเชาคลังสินคาเพื่อเก็บรักษาขาวเปลือกที่รับจํานําจาก
เกษตรกร 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๔๙ สัญญาเชาคลังสินคา 

เพ่ือเก็บรักษาขาวเปลือกที่รับจํานําจากเกษตรกรในโครงการรับจํานําขาวเปลือกตามมติ
คณะรัฐมนตรีระหวางองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (ผูถูกฟองคดี) กับเอกชน (ผูฟองคดี) แมจะมี 
ผูถูกฟองคดีเปนผูมีหนาที่รับจํานําขาวเปลือกจากเกษตรกรซึ่งอาจถือเปนการจัดทําบริการสาธารณะ
ไดก็ตาม แตผูฟองคดีก็มิไดมีสวนรวมในการรับจํานําขาวเปลือกดังกลาว เปนแตเพียงผูใหเชา
คลังสินคาเพื่อเก็บขาวเปลือกที่ผูถูกฟองคดีรับจํานํามาเทานั้น ผูฟองคดีไมมีสิทธิเก็บกุญแจ
คลังสินคา เคลื่อนยายกองขาวสาร ตลอดจนสั่งการใหคนงานดําเนินการนอกเหนือจากที่ผูเชา
คลังสินคามีคําสั่งใหปฏิบัติ การจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวจึงเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีเพียง
ฝายเดียว มิอาจถือไดวาผูฟองคดีไดเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรง สัญญาเชาคลังสินคาดังกลาวจึงเปนสัญญาเชาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ที่คูกรณีทั้งสองฝายผูกพันตนดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค  นอกจากนี้ แมวา 
ขอสัญญาบางประการจะเอื้อประโยชนใหแกสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมากกวาอีกฝาย แตก็ถือเปน
สิทธิของคูสัญญาที่ยินยอมใหกันเทานั้น มิไดถือเปนเอกสิทธิ์ของรัฐแตอยางใด  ดังน้ัน สัญญา
เชาคลังสินคาพิพาทจึงมิใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ   
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๔๙) 
 

 ๒) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
 

 - สัญญาจางปรับปรุงซอมแซมทาสีตัวอาคารและเปลี่ยนสายไฟที่ทําการ

ไปรษณีย 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๔๕ สัญญาจางปรับปรุงซอมแซมทาสี

ตัวอาคารและเปลี่ยนสายไฟที่ทําการไปรษณีย ระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทยกับเอกชน 
ผูรับจาง เปนสัญญาซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหตัวอาคารเรียบรอย ไมกระทบกระเทือนการ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๘๓ 

ใหบริการสาธารณะแตอยางใด และไมใชสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค แตมีลักษณะเปน
สัญญาทางแพง๔๔ 
 

 ๓) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะและไมใช
สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
 

 ๓.๑) สัญญาจําหนายกระแสไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๓/๒๕๔๖ สัญญาเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจจําหนายกระแสไฟฟาของการไฟฟานครหลวงเพื่อการใชไฟฟาในกิจการสวนตัวของเอกชน 
เปนขอพิพาทที่เกิดจากการที่หนวยงานทางปกครองใหบริการสาธารณะแกเอกชนไมใชการ 
มอบอํานาจใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาที่คูสัญญามุงผูกพันกันบนพ้ืนฐานแหงความ
เสมอภาคอันมีลักษณะเปนสัญญาทางแพง ไมใชสัญญาทางปกครอง 
 

 ๓.๒) สัญญาอุทิศที่ดินใหแกทางราชการเพื่อสรางตลาดสด 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๔๗ สัญญาที่เอกชนอุทิศที่ดิน
ใหแกเทศบาลเพื่อสรางตลาดสด แมคูสัญญาฝายหนึ่งจะเปนหนวยงานทางปกครอง แตการ
ดําเนินกิจการตลาดสดไมไดมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภคโดยตรง แตเปนการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย โดยมีการเรียก
เก็บคาเชาจากผูประกอบการในลักษณะเอกชนตอเอกชน และไมใชการใชเอกสิทธิ์ของรัฐ 
เหนือคูสัญญาเพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินการบริการสาธารณะบรรลุผล 
สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางแพง กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงมิใชคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๓.๓) สัญญาซื้อขายดินลูกรัง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๖/๒๕๔๘ สัญญาซื้อขายดินลูกรัง
ระหวางกรมชลประทานกับเอกชนคูสัญญา แมการซอมแซมถนนบนคันคลองฝายจะเปนการ 
ทําเพื่อประโยชนแกประชาชน ซึ่งถือเปนบริการสาธารณะ แตการจัดหาดินลูกรังเปนเพียง
อุปกรณที่ใชในการจัดทําบริการสาธารณะของกรมชลประทานผูซื้อเทานั้น ไมเปนสิ่งสาธารณูปโภค 
การจัดหาดินลูกรังของกรมชลประทานโดยทําสัญญากับเอกชนผูขาย จึงไมใชสัญญาที่ใหผูขาย
                                                 

๔๔ ในคําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖ วินิจฉัยวา สัญญาปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาธนารักษ 
เปนสัญญาทางปกครอง เพราะเปนอาคารสําหรับใหบริการสาธารณะและเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือใหบริการ
สาธารณะบรรลุผล 
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๘๔ 

จัดทําบริการสาธารณะหรือสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันจะเปนสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งสัญญาซื้อขายดินลูกรังดังกลาว
ไมไดมีขอกําหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของหนวยงานทางปกครองแตอยางใด สัญญาดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางแพง ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ขางตน 

 

 ๔) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ และไมใช
สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ 
 

 ๔.๑) สัญญาซื้อขายเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อใชในโรงพยาบาล 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๔๕ สัญญาซ้ือขายเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเพื่อจัดสงใหกับโรงพยาบาลของรัฐ ไมมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมมีขอกําหนดที่มีลกัษณะพิเศษแสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ๔๕ แตเปนขอกําหนดที่คูสัญญาผูกพันตนดวยใจสมัครภายในกรอบของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย วัตถุประสงคของสัญญาแมจะเพ่ือนําเครื่องกําเนิดไฟฟาไปใชในกิจการของ
โรงพยาบาล แตก็ไมใชสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนทั่วไปจะเขาไปใชประโยชนไดโดยตรง 
หรือเปนเครื่องมือโดยตรงที่จะขาดเสียมิไดในการรักษาพยาบาลผูปวยของโรงพยาบาล 
ในการจัดทําบริการสาธารณะจึงไมใชสัญญาทางปกครอง 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔/๒๕๔๕ และที่ ๑๐๑/๒๕๔๕) 
 

 ๔.๒) สัญญาขอใชนํ้าประปาและไฟฟา 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๔๗ ขอพิพาทเกี่ยวกับการขอคืน 
เงินประกันการขอใชน้ําประปาและไฟฟามีมูลมาจากสัญญาขอใชน้ําประปาชั่วคราวและสัญญา
ขอไฟฟาชั่วคราวที่เอกชนทํากับการประปานครหลวงและการไฟฟานครหลวง ไมมีลักษณะ 
เปนสัญญาทางปกครอง แมการประปานครหลวงและการไฟฟานครหลวงจะเปนรัฐวิสาหกิจ 
และเปนผูกําหนดเงื่อนไขของสัญญาเพียงฝายเดียว ก็เปนเพียงการกําหนดแบบของสัญญา

                                                 
๔๕ ขอกําหนดลักษณะพิเศษที่ไมคอยพบไดในสัญญาตามกฎหมายเอกชน (clauses exorbitantes) 

ที่จะทําใหเปนสัญญาทางปกครองได ก็ตอเมื่อ “เอกสารที่กําหนดเงื่อนไขของสัญญาของฝายปกครองไว 
เปนแบบแผน” (le cahier des charges) นั้น มีเง่ือนไขหรือขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่ไมคอยไดพบใน
สัญญาตามกฎหมายเอกชน มิฉะนั้น ขอสัญญาที่อางถึงเอกสารนั้นจะไมมีผลดังกลาวแตอยางใด (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส คดี Bureau de l’édition musico-mécanique ค.ศ. ๑๙๓๘) (อางถึงใน ชาญชัย 
แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองฯ, หนา ๕๓) 
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๘๕ 

ตามปกติของผูประกอบการทั่วไป ซึ่งไมมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ไมไดใชอํานาจ
ทางปกครองและไมมีจุดมุงหมายเพื่อจะใชอํานาจทางปกครอง จึงไมใชสัญญาทางปกครอง ขอพิพาท
ดังกลาวจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔)  
แหงพระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 ๕) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ และไมได
ระบุวาไมใชสัญญาทางปกครองประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ 
 

 ๕.๑) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 

 - สัญญาเชาสถานที่และวัสดุครุภัณฑจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๓/๒๕๔๖ คดีพิพาท
กรณีเอกชนฟองขอคืนหลักประกันตามสัญญาเชาสถานที่และวัสดุครุภัณฑจากมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมนั้น โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนสวนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนกรม 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีวัตถุประสงคในการใหการ 
ศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ฯลฯ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาเชาทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพ่ือประกอบกิจการสระวายน้ํา ลางอัดฉีดรถ และซักอบรีดเสื้อผา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับประโยชนตอบแทนเปนคาเชา จึงเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองยอมใหเอกชนเขาใช
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการในการดําเนินกิจการเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย มิไดมีวัตถุประสงคหลักในการจัดทําบริการสาธารณะดานการศึกษาโดยตรง  
ทั้งสัญญาดังกลาวไมได มีลักษณะเปนสัญญาประเภทตางๆ อันจะเขาลักษณะสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไมใชขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัตดิังกลาว 
 

 ๕.๒) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 

 (๑) สัญญาเชา 
 

 - สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุและสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธ์ิ
ใหกระทรวงการคลัง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
เพ่ืออยูอาศัยระหวางผูเชาและกระทรวงการคลัง และสัญญาที่บริษัทเอกชนกอสรางอาคาร 
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๘๖ 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง แมจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองแตสัญญา
ดังกลาวก็มิใชสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาพิพาทจึงมิใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๔๙ และที่ ๑๒๐/๒๕๔๙) 

 

  ขอสังเกต คําวินิจฉัยขางตนไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนในคําวินิจฉัย
วา อาคารที่มีการจางกอสรางนั้นเปนอาคารอะไร และมีวัตถุประสงคในการกอสรางอยางไร 
 

 (๒) สัญญาซื้อขาย 
 

 (๒.๑) สัญญาซื้อขายเครื่องสงวิทยุแฝงในแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ 
และชุดเครื่องรับวิทยุแบบปรับความถี่ได 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๔๕ สัญญาซ้ือขาย
เครื่องสงวิทยุแฝงในแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือและชุดเครื่องรับวิทยุแบบปรับความถี่ได ระหวาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติกับเอกชนคูสัญญา ไมไดมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดอันเปนสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือมีลักษณะเปนการ
มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง หรือใหดําเนินกิจการทางปกครองแตประการใด จึงไมใช
สัญญาทางปกครอง 
 

 (๒.๒) สัญญาซื้อขายกระแสไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง 
กับผูใชไฟฟา 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๔๖ การทวงถาม 

ใหชําระหนี้คากระแสไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงซึ่งเปนผูใหบริการกับผูรับบริการ  
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพง ไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
กระทําการทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตามลําดับ 
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๘๗ 

 (๓) สัญญาจาง 
 

 - สัญญาจางเหมาปรับปรุงบานพักขาราชการของมหาวิทยาลัย 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๔๕ สัญญาจางเหมาปรับปรุง

บานพักขาราชการของมหาวิทยาลัยแมโจ ไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
จึงไมเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปน
สัญญาทางแพง 

 

 ขอสังเกต ตามคําวินิจฉัยขางตน ศาลไดวินิจฉัยวาสัญญาจาง
เหมาปรับปรุงบานพักขาราชการของมหาวิทยาลัยแมโจเปนสัญญาทางแพง แตตามคําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ ศาลวินิจฉัยวา สัญญาจางกอสรางหอพักขาราชการของโรงพยาบาล
เปนสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเปนสัญญาที่ใหเอกสิทธิ์แกคูสัญญาฝายปกครองเปนอยางมาก  
ดังน้ัน การพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครองของสัญญาพิพาทที่ มีวัตถุแหงสัญญา 
คลายคลึงกันเชนนี้ นอกจากจะตองพิจารณาตามประเภทของสัญญาทางปกครองในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว ยังตองพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครอง 
โดยสภาพ อาทิ เปนสัญญาที่ใหเอกสิทธิ์เปนพิเศษแกฝายปกครอง ดังเชน คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ ขางตนเปนสําคัญดวย  นอกจากนั้น คําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
ในระยะเวลาตอมาไดนําหลักเกณฑในการพิจารณาวาอาคารของรัฐที่มีการกอสรางหรือการ
ปรับปรุงตอเติมนั้น เปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานทางปกครองใหบรรลุผลหรือไม มาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาความเปน
สัญญาทางปกครองดวย เชน คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๔๖ เปนตน ซึ่งนาจะ
ทําใหการพิจารณาความเปนสัญญาทางปกครองกวางขวางและชัดเจนมากขึ้น 

 

 ๖) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองโดยใหเหตุผลแตเพียงวา
เปนสัญญาทางแพง 
 

 ๖.๑) สัญญาจางซอมรถยนตของทางราชการ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๔๗ สัญญาจางซอมรถยนต
ระหวางเทศบาลกับเอกชนผูรับจาง แมนายกเทศมนตรีซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูวาจางจะมีฐานะ
เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐก็ตาม แตการ
ไมชําระคาซอมรถยนตตามสัญญาดังกลาวเปนความรับผิดตามสัญญาจางทําของตาม 
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มาตรา ๕๘๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งตองบังคับตามสิทธิและหนาที่ของ
คูสัญญาตามประมวลกฎหมายดังกลาว กรณีจึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๖.๒) สัญญาเชาหรือซื้อขายที่ดินพรอมอาคารของธนาคารอาคาร
สงเคราะห 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๗ สัญญาเชาที่ดินและอาคาร
และสัญญาซ้ือขายที่ดินพรอมอาคาร ระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับเอกชนคูสัญญา  
แมธนาคารอาคารสงเคราะหจะเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ แตสัญญาเชาทรัพยและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
ไมไดมีขอกําหนดในสัญญาอันมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง หากแตเปนสัญญาที่กอ 
นิติสัมพันธในทางแพงเทานั้น 
 

 ๖.๓) สัญญาการเขาเปนสมาชิกวิสามัญของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๖/๒๕๔๗ สัญญาการเปนสมาชิก 

ของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบกเพื่อใหคูสัญญาที่เปนสมาชิกมีสิทธิใชบริการของศูนยพัฒนากีฬา
ดังกลาวไดนั้น นิติสัมพันธในกรณีดังกลาวแมจะทําขึ้นโดยมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงาน 
ทางปกครองแตในการทําสัญญาเปนการมุงผูกพันกันดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค 
จึงมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

 ๖.๔) สัญญาเชาที่ราชพัสดุ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๔๗ สัญญาที่เอกชนเชาอาคาร

และที่ดินซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ เปนสัญญาทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูเชา 
มีหนังสือขอประนีประนอมยอมความกับกรมธนารักษซึ่งเปนผูปกครองดูแลและจัดเก็บผลประโยชน 
ที่ราชพัสดุเนื่องจากกรมธนารักษฟองขับไลผูเชาออกจากที่ดินดังกลาว แตกรมธนารักษ 
มีหนังสือแจงใหผูเชาทราบวาไมอาจประนีประนอมยอมความไดนั้น เปนเพียงการดําเนินการ 
ในฐานะคูความตามกระบวนการยุติธรรมทางแพง และการที่กรมธนารักษแจงปฏิเสธ 
การทําสัญญาเชาฉบับใหมโดยมีลักษณะเปนการชี้แจงใหผูเชาเดิมทราบวาการที่ทําสัญญาเชา
ฉบับใหมไมไดเปนเพราะไดจัดใหผู อ่ืนเชาแลวนั้น ไมไดมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง  
กรณีจึงไมเขาลักษณะเปนคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
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 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๗/๒๕๔๗) 
 

 ๖.๕) สัญญาเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมือง 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๔๗ สัญญาเชาอาคารพาณิชย

ระหวางเทศบาลเมืองกับเอกชนผู เชา เนื่องจากอาคารพาณิชยดังกลาวเปนทรัพยสิน 
ของเทศบาลเมืองซ่ึงเปนทรัพยสินประเภทที่เอกชนยอมที่จะมีกรรมสิทธิ์ได ไมใชทรัพยสิน
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประชาชนไมอาจถือกรรมสิทธิ์ได  ดังน้ัน การดําเนินการ 
เพ่ือใหมีการตอสัญญาเชาของเทศบาลเมืองจึงเปนการกระทําในฐานะผูดูแลผลประโยชน 
ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนเดียวกับเอกชนซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือ
ผูดูแลผลประโยชนแทนเจาของกรรมสิทธิ์ดูแลผลประโยชนของตนเอง สัญญาเชาอาคารพาณิชย
ระหวางผูเชากับเทศบาลเมือง จึงไมใชสัญญาทางปกครอง 
 

 ๖.๖) สัญญารับสภาพหนี้อยางอ่ืนที่ไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาทางปกครอง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๘/๒๕๔๘ กรณีที่ขาราชการในสังกัด
กรมสงเสริมการเกษตรทําบันทึกยอมรับวามีความบกพรองโดยสุจริตในการเบิกคาเชาบาน 
เปนจํานวนเกินกวาที่มีสิทธิเบิกได โดยยินดีนําสงเงินที่เบิกเกินทั้งหมดคืน แตขอผอนผัน 
การชําระเงินคืนตามที่กรมฯ เห็นสมควร ซึ่งตอมาไดรับการอนุมัติใหผอนชําระเงินคืนภายใต
เง่ือนไขตามประกาศกระทรวงการคลัง แตขาราชการดังกลาวไมยินยอมสงเงินคืนทั้งหมด นั้น  
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับสภาพหนี้ซึ่งเปนคดีแพง ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 ๖.๗) สัญญาจางพนักงานของโรงพิมพตํารวจ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๐/๒๕๔๘ นิติสัมพันธตามสัญญาจาง
ระหวางโรงพิมพตํารวจกับพนักงาน มีลักษณะเปนการจางใหพนักงานปฏิบัติงานในกิจการ 
ของโรงพิมพตํารวจซึ่งเปนการดําเนินกิจการทางการคาเชนเดียวกับการประกอบกิจการ 
โรงพิมพเอกชน  ดังนั้น ขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาจางดังกลาวจึงมิใชคดีพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาท
เกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 
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 ๖.๘) สัญญาที่เอกชนเชาสถานที่ประกอบการคาของการเคหะแหงชาติ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๙๐๘ /๒๕๔๘ สัญญาเชาสถานที่
ประกอบการคาระหวางเอกชนผูเชากับการเคหะแหงชาติผูใหเชา เปนสัญญาเชาทรัพยตาม 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 ๖.๙) บันทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธ์ิ
ใหกระทรวงการคลัง และสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธ์ิใหกระทรวงการคลัง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๔๙ การที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูเชา
ที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหมดอนเมือง ทําหนังสือมอบอํานาจใหบริษัท พ. เปนผูยื่นคําขอพัฒนา
ที่ราชพัสดุดังกลาวตอกรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดี) โดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ปรากฏหลักฐานตามบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังและสัญญากอสรางอาคาร 
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังระหวางกรมธนารักษกับบริษัท พ. จึงทําใหผูฟองคดีในฐานะ
ตัวการผูมอบอํานาจตองผูกพันตามหนังสือมอบอํานาจ บันทึกคํายินยอมฯ และสัญญากอสราง
อาคารฯ ที่บริษัท พ. ซึ่งเปนตัวแทนทําไวกับผูถูกฟองคดี แตเน่ืองจากบันทึกคํายินยอมฯ  
และสัญญากอสรางอาคารฯ ขางตน ไมไดมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนสัญญาทางแพง ผูฟองคดีจึงตองนําคดีพิพาท 
อันเกิดจากบันทึกคํายินยอมฯ และสัญญากอสรางอาคารฯ ดังกลาว ยื่นฟองตอศาลยุติธรรม 
ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีขางตน 

 

 ๗) สัญญาที่มีคําวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครองโดยใหเหตุผลหลายประการ
ประกอบกัน 
 

 สําหรับคําวินิจฉัยในกลุมนี้ ศาลจะไมวินิจฉัยวาสัญญาพิพาทไมเปนสัญญา 
ทางปกครองดวยเหตุใดเหตุหน่ึงเพียงประการเดียว แตจะเปนการวินิจฉัยในเชิงปฏิเสธ 
โดยอธิบายความหมายของ “สัญญาทางปกครอง” ตามคํานิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ตลอดจนอธิบายถึงลักษณะการไมเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ 
ของสัญญานั้นตามมติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ รวมไว
ดวยกัน และมีการพิจารณาเจตนาของการทําสัญญาน้ันๆ วาเปนการแสดงเจตนาอยางเสมอภาคกัน
ทํานองเดียวกับสัญญาทางแพง โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
อํานาจหนาที่ระหวางศาลและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 
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 ๗.๑) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 

 (๑) สัญญาจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนของรัฐ 
 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๐/๒๕๔๖ สัญญา
จําหนายอาหารและเครื่องด่ืมในโรงเรียนของรัฐซ่ึงมีขอตกลงใหเอกชน (ผูฟองคดี) ไดรับ
ประโยชนจากการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมในโรงเรียน โดยผูฟองคดีจะบริจาครถยนต 
นั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน เปนการตอบแทน และการบอกเลิกสัญญากระทําไดเม่ือครบกําหนด
สัญญาหรือผูจําหนายเปนฝายบอกเลิกสัญญาไดนั้น ลักษณะของสัญญาเปนการที่หนวยงาน 
ทางปกครองยอมใหเอกชนเขาใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพื่ออํานวย 
ความสะดวกใหแกนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งมิใชวัตถุประสงคหลักในการจัดบริการสาธารณะ
ดานการศึกษา แมในสัญญาจะกําหนดใหผูจําหนายตองดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษา 
วาดวยการควบคุมผูนําอาหารเขามาจําหนายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ และปฏิบัติตาม 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมทั้งระเบียบของโรงเรียนก็ตาม ก็เปนเพียงเง่ือนไขขอตกลงระหวางคูสัญญา
ภายใตหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ความเสมอภาคและสมัครใจของคูสัญญา อันเปนลักษณะ
ของสัญญาทางแพง มิใชเอกสิทธิ์ของรัฐที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหวัตถุประสงคในการบริการสาธารณะ
ดานการศึกษาบรรลุผล อีกทั้งสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไมใชสัญญาทางปกครอง 
 

 (๒) สัญญาซื้อขายมันสําปะหลังเสน 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่  ๕๗/๒๕๔๗ 

สัญญาซื้อขายมันสําปะหลังเสนระหวางองคการคลังสินคากับเอกชนผูซื้อ แมจะมีหนวยงาน 
ทางปกครองเปนคูสัญญาฝายผูขาย แตสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 
หรือสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด 
ในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพ่ือใหการดําเนินกิจการทางปกครองอันเปน
บริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงมิใชสัญญาทางปกครอง แตเปนสัญญาที่คูสัญญา 
ทําขึ้นโดยมุงผูกพันดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน จึงเปนสัญญาทางแพง 
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 (๓) สัญญาการใหความชวยเหลือดานการเงินและสัญญาค้ําประกัน

ภาระหนี้สินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่  ๑๖ /๒๕๔๙  

สัญญาการใหความชวยเหลือดานการเงินระหวางกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย แมจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง  
แตมูลคดีพิพาทกรณีนี้สืบเน่ืองมาจากการที่กองทุนฯ ไดใหความชวยเหลือดานการเงินแก 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในรูปเงินชวยเหลือ เงินใหกูยืม เงินลงทุน การรับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน 
และการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินโดยคิดคาตอบแทนเปนดอกเบี้ย นิติสัมพันธระหวาง 
กองทุนฯ กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยดังกลาว จึงเปนการดําเนินกิจการในการทําธุรกรรมทางแพง
โดยการขอเขารับบริการจากกองทุนฯ และมีลักษณะมุงผูกพันดวยใจสมัครบนพ้ืนฐานแหงความ
เสมอภาค อีกทั้งสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ นิติสัมพันธ
ระหวางคูสัญญาขางตนจึงเปนนิติสัมพันธในทางแพง  ดังน้ัน เม่ือสัญญาการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินซึ่งเปนสัญญาหลักดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  
ขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยอันเปนสัญญา
อุปกรณ จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเชนเดียวกัน 

 

 (๔) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑนมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล 
 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๗/๒๕๔๙  สัญญา
ซื้อขายผลิตภัณฑนมระหวางกลุมผูเลี้ยงโคนมกับองคการบริหารสวนตําบล แมจะมีองคการบริหาร
สวนตําบลซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาฝายผูซื้อ โดยกลุมผูเลี้ยงโคนม 
ซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูขายจะตองสงมอบผลิตภัณฑนมดังกลาวใหแกโรงเรียนในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหเด็กนักเรียนไดด่ืม อันเปนหนาท่ีในการสงเสริมการศึกษาและ
สงเสริมการพัฒนาเด็กขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๗ (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็ตาม  แตไมปรากฏวาผลิตภัณฑนม
ดังกลาวเปนอุปกรณสําคัญสําหรับใชในการบริการสาธารณะ คงเปนเพียงเครื่องมือสวนหนึ่ง 
ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑนม
พิพาทจึงเปนเพียงสัญญาจัดหาพัสดุที่สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะ  อีกทั้งสัญญา
ดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงาน 
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ทางปกครองใหเอกชนเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปน
สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือใหการ
ดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล  ดังนั้น สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑนม
จึงมิใชสัญญาทางปกครอง แตเปนสัญญาที่คูสัญญาทําขึ้นโดยมุงผูกพันดวยใจสมัครบนพื้นฐาน
แหงความเทาเทียมกัน จึงเปนสัญญาทางแพง   
 (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ี ๒๘/๒๕๔๙, ที่ ๒๙/๒๕๔๙ และ 
ที่ ๓๐/๒๕๔๙) 

 

 ๗.๒) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 

 (๑) สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร 
                        : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๑๓๒ /๒๕๔๔  สัญญาซื้อขาย 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประมวลผลระหวางสํานักงานตรวจเงินแผนดินกับเอกชนผูขาย  
แมจะมีคูสัญญาฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง แตก็เปนสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นโดย
คูสัญญาอยูในฐานะที่เทาเทียมกันและแสดงเจตนาดวยใจสมัครตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ไมใชสัญญาที่หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูซื้อมอบหมายใหเอกชนผูขายจัดทํา
บริการสาธารณะเพราะเมื่อผูซื้อรับมอบเครื่องคอมพิวเตอรมาแลว ผูซื้อไดนํามาดําเนินการเอง
โดยตรง สัญญาดังกลาวจึงไมใชสัญญาทางปกครอง 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๒/๒๕๔๘) 
 

 (๒) สัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกขอมูลตรวจสวนหัวใจ 
 : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๘๒ /๒๕๔๕  สัญญาซื้ อขาย 
เครื่องบันทึกขอมูลตรวจสวนหัวใจระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับเอกชนผูขาย แมคูสัญญา 
ฝายหน่ึงจะเปนหนวยงานทางปกครอง แตวัตถุประสงคของสัญญาก็เพ่ือใหไดมาซึ่งเครื่องมือ 
ที่ใชในหนวยงานเทานั้นไมมีวัตถุประสงคใหคูสัญญาเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ
สาธารณะโดยตรงและไมมีขอกําหนดที่แสดงใหเห็นถึงการใชอํานาจของรัฐเหนือคูสัญญา  
จึงเปนสัญญาที่มุงผูกพันตนดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคอันเปนสัญญาทางแพง 
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๙๔ 

 (๓) ขอตกลงเขารวมโครงการประหยัดไฟฟา 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๗/๒๕๔๕ กรณีบริษัท กรุงไทย
การไฟฟา จํากัด (ผูฟองคดี) เขารวมโครงการประชารวมใจใชเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟา
โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงระหวางผูฟองคดีกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
(ผูถูกฟองคดี) โดยผูถูกฟองคดีจะใหเงินสนับสนุนการเขารวมโครงการของผูฟองคดี แตตอมา 
ผูถูกฟองคดีไดแจงยุติการใหเงินสนับสนุนตามขอตกลง นั้น  เน่ืองจากกิจกรรมตามโครงการ
ประหยัดไฟฟาของผูถูกฟองคดีไมใชการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาหรือธุรกิจอ่ืน
เกี่ยวกับกิจการของผูถูกฟองคดี แตเปนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชไฟฟา  ผูถูกฟองคดีจึงไดจัดกิจกรรมโครงการขึ้นมาเพื่อจูงใจผูบริโภคและมอบบัตร
สงเสริมการขายใหแกผูเขารวมโครงการ การทําขอตกลงระหวางผูถูกฟองคดีและผูฟองคดี 
อยูบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและสมัครใจของคูกรณี ทั้งไมใชสัญญาที่หนวยงานทางปกครอง
ตกลงใหคูสัญญาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือมอบอํานาจ 
ใหผูฟองคดีใชอํานาจทางปกครองเหนือผูบริโภค จึงไมเปนสัญญาทางปกครอง และแมจะมี
ขอตกลงใหผูถูกฟองคดีบอกเลิกขอตกลงไดกอนครบระยะเวลาหากมีเหตุจําเปน ก็ไมถือเปน 
ขอสัญญาที่ใหเอกสิทธิ์เปนพิเศษแกผูถูกฟองคดีที่จะทําใหสัญญาดังกลาวเปนสัญญาทางปกครอง
โดยสภาพ เน่ืองจากไมมีขอกําหนดใดหามผูฟองคดีไมใหบอกเลิกขอตกลง กรณีจึงมิใช 
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
 

 (๔) สัญญาใหดําเนินการรานคาสวัสดิการโรงพยาบาลของรัฐ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๓/๒๕๔๖ สัญญาใหดําเนินการ
รานคาสวัสดิการโรงพยาบาลโรคทรวงอกเกิดขึ้นจากคําเสนอและคําสนองของคูสัญญา 
เม่ือสัญญาที่ทํากันไวนั้นไมมีขอความใหผูรับสัญญามีสิทธิตอสัญญาได ยอมเปนสิทธิของผูให
สัญญาที่จะตอหรือไมตอสัญญาก็ไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสัญญาดังกลาว
มิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคล
ซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ
สาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ สัญญาดังกลาวจึงไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  นอกจากนั้น ขอตกลงดวยวาจาของคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลฯ 
วาจะใหคูสัญญาตอสัญญาเม่ือครบกําหนดก็ไมเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ
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๙๕ 

ทางปกครอง จึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

     (๕) สัญญาซื้อขายเตาเผาขยะ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๔๖ สัญญาซื้อขายเตาเผา
ขยะระหวางเทศบาลตําบลกับเอกชนผูขาย แมวาการกําจัดขยะมูลฝอยเปนหนาที่ตามกฎหมาย
ของเทศบาลตําบลผูซื้อ อันถือไดวาเปนบริการสาธารณะ แตเตาเผาขยะเปนเพียงอุปกรณ 
ที่ใชในการจัดทําบริการสาธารณะของผูซ้ือเทานั้น ไมไดเปนสิ่งสาธารณูปโภค ดังนั้น สัญญา 
ซื้อขายเตาเผาขยะดังกลาวจึงไมใชสัญญาที่ใหผูขายจัดทําบริการสาธารณะหรือสัญญาจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค ไมเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
นอกจากนั้น สัญญาดังกลาวไมมีขอกําหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของผูซื้อซ่ึงเปนหนวยงาน 
ทางปกครอง จึงเปนสัญญาทางแพง 
 

 ขอสังเกต คําวินิจฉัยของศาลปกครองในเวลาตอมาที่เกี่ยวกับการจัดซือ้ 
จัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งเครื่องมือสําคัญและจําเปนสําหรับหนวยงานทางปกครองใชในการ 
จัดทําบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองใหบรรลุผลนั้น ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาจางกอสรางเรือตรวจการณปนของกองทัพเรือ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๔๖) และสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณการประมวลผลในโรงพยาบาลของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๖/๒๕๔๗ ) เปนตน  
ซึ่งเตาเผาขยะก็นาจะจัดไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการใชกําจัดขยะอันเปนการจัดทําบริการ
สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดวยเชนกัน 
 

 (๖) สัญญาซื้อขายไฟฟากับผูใชไฟฟา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๔๖ สัญญาซ้ือขายไฟฟา
ระหวางการไฟฟานครหลวงกับเอกชนผูใชไฟฟา แมจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงาน 
ทางปกครองแตไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือสัญญาที่หนวยงานทางปกครอง 
หรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการ 
บริการสาธารณะโดยตรง หรือสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ 
ของรัฐ แตสัญญาขางตนมีลักษณะเปนสัญญาที่การไฟฟานครหลวงกับเอกชนมุงผูกพันกัน 
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ดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค อันมีลักษณะเปนสัญญาทางแพง กรณีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาดังกลาวจึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
กระทําการในการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือ
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๗) สัญญาซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๔๗ สัญญาซื้อขายน้ํามัน
เชื้อเพลิงระหวางนิคมสหกรณกับเอกชนผูขายไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให
จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ
หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญา 
อีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มี
ขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ แตสัญญาดังกลาวมุงผูกพันกัน
ดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค อันมีลักษณะเปนสัญญาทางแพง 
 

 หมายเหตุ คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๕๗/๒๕๔๗ 
(วินิจฉัยเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) วินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายมันสําปะหลังเสน 
ระหวางองคการคลังสินคากับเอกชนผูซื้อวาไมใชสัญญาทางปกครอง โดยใหเหตุผลในทํานอง 
เดียวกันกับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๔๗ (วินิจฉัยเม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗) 
ขางตน 
 

 (๘) สัญญาเชาแผงคาเพื่อจําหนายสินคาในตลาดนัดจตุจักร 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๔๗ สัญญาใหสิทธินําสินคา 
เขามาจําหนายในบริเวณตลาดนัดจตุจักรระหวางกรุงเทพมหานคร โดยผูอํานวยการตลาดนัด
กรุงเทพมหานครผูใหเชา กับเอกชนผูเชา เปนกรณีที่ผูใหเชาจัดใหผูเชาไดใชหรือไดรับ 
ประโยชนในการเชาแผงคาเพ่ือจําหนายสินคาชั่วระยะเวลาอันจํากัดโดยเอกชนผูเชาตกลงให 
คาเชาเพื่อการนั้นในเชิงพาณิชย นิติสัมพันธระหวางคูสัญญาจึงเปนนิติสัมพันธในฐานะเอกชน
กับเอกชนที่เทาเทียมกัน สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาเชาอันเปนสัญญาทางแพง  
ขอพิพาทในคดีจึงมิใชขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
สวนขอกําหนดในสัญญาแมจะเรียกผูใหเชาวา “ผูอนุญาต” และเรียกผูเชาวา “ผูรับอนุญาต”  
ซึ่งแสดงใหเห็นวาคูสัญญามิไดมีฐานะเทาเทียมกันดังเชนสัญญาเชาทั่วไป ก็ไมทําใหความหมาย 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๙๗ 

ของคําวา ผูใหเชา และคําวา ผูเชา ตามนัยมาตรา ๕๓๗๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยเปลี่ยนแปลงไป แมผูใหเชาจะเปนผูกําหนดขอกําหนดตางๆ ในสัญญาขึ้นฝายเดียว
ก็ตาม แตสัญญาดังกลาวเกิดจากคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันดวยใจสมัครโดยมีขอกําหนด 
ที่กําหนดสิทธิและหนาที่ทั่วไปของคูสัญญาวา หากคูสัญญาฝายใดฝาฝนคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได อันเปนหลักพื้นฐานของสัญญาทางแพงทั่วไป หาไดมีขอกําหนดที่มี
ลักษณะพิเศษซึ่งแสดงถึงอํานาจฝายเดียวของฝายปกครองที่มีเหนือเอกชนอันเปนสิทธิ์ของรัฐไม 
แมวัตถุประสงคของระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจัดตลาดนัด คือ การจัดใหมีตลาดนัด
เพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประชาชนไดมาซื้อขายสินคา อันเปนการจัดใหมีบริการสาธารณะ 
แตวัตถุประสงคของสัญญาที่ผูเชาทํากับผูใหเชา คือ การใหผูเชาเชาแผงคาในตลาดนัด 
เพ่ือจําหนายสินคา และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้นในเชิงพาณิชย ไมใชมีวัตถุประสงค 
ใหผูเชาเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการจัดใหมีตลาดนัดอันเปนบริการสาธารณะ 
 

 ขอสังเกต   คําวินิจฉัยฉบับนี้ศาลวินิจฉัยวา สัญญาเชาแผงคา 
เพ่ือจําหนายสินคาในตลาดนัดจตุจักรไมใชสัญญาทางปกครอง เน่ืองจากวัตถุประสงคของ
สัญญาคือ การใหเอกชนผูเชาเชาแผงคาในตลาดนัดเพื่อจําหนายสินคา และผูเชาตกลงจะให 
คาเชาเพื่อการนั้นในเชิงพาณิชย ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเอกชนผูเชาเขาดําเนินการหรือ 
เขารวมดําเนินการจัดใหมีตลาดนัดอันเปนบริการสาธารณะแตอยางใด ซึ่งแตกตางไปจาก 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ ที่ไดวินิจฉัยวา สัญญาใหดําเนินการจัดเก็บ
รายไดและดูแลพัฒนาตลาดสดของเทศบาลเปนสัญญาทางปกครอง  ทั้งน้ี เนื่องจากคําวินิจฉัย
ดังกลาวเปนกรณีที่เทศบาลตําบลตกลงใหเอกชนเปนผูจัดเก็บรายไดและดูแลพัฒนาตลาดสด 
โดยการรักษาความสะอาด ดูแลความสงบเรียบรอยในบริเวณอาคารสถานที่ตลาดสด จัดใหมีน้ํา 
ไฟฟา เวรยามและดูแลทรัพยสินใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ขอตกลงขางตนจึงเปนการ
มอบหมายใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๕๓๗ อันวาเชาทรัพยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหเชา ตกลงใหบุคคล 
อีกคนหนึ่งเรียกวาผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด  
และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการนั้น  
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๙๘ 

 (๙) สัญญาเชาอาคารเทศบาลเพื่ออยูอาศัย 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๙๒/๒๕๔๗ สัญญาเชาอาคาร 
กับเทศบาลเมือง แมวาเทศบาลเมืองจะเปนหนวยงานทางปกครองตามคํานิยามในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งทําใหสัญญาเชาอาคารพิพาทเปนสัญญาที่มีคูสัญญา 
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองก็ตาม แตผูเชาอาคารเชาเพื่อใชอยูอาศัยและทําการคา  
สัญญาเชาอาคารดังกลาวจึงไมใชสัญญาที่หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญาฝายหนึ่งตกลง 
ใหผูเชาซึ่งเปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ  อีกทั้ง 
สัญญาดังกลาวไมเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติแตอยางใด สัญญาเชาอาคารกับเทศบาลเมือง 
จึงเปนสัญญาทางแพง ไมใชสัญญาทางปกครอง 
 

 (๑๐) สัญญารับทุนการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๕๔๕ /๒๕๔๗  สัญญารับทุน 
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการ 
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อันเปน
การศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติรวมกันจัดทําขึ้น แมมหาวิทยาลัยเชียงใหมผูใหทุนการศึกษาจะเปนหนวยงาน 
ทางปกครอง แตสัญญาดังกลาวไมไดมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมมีขอสัญญาผูกมัดวาเมื่อศึกษาจบหลักสูตรแลว  
ผูรับทุนจะตองเขารับราชการหรือทํางานชดใชใหชุมชน แตผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางาน 
กับเอกชนหรือใชความรูความสามารถในการประกอบอาชีพสวนตัวไดดวยความสมัครใจ  ดังน้ัน 
วัตถปุระสงคแหงสัญญาจึงเปนการชวยเหลือผูรับทุนเทานั้น ประกอบกับหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐไมไดใชเอกสิทธิ์ใดเหนือสัญญาเพ่ือใหบริการสาธารณะใดบรรลุผล สัญญา
ดังกลาวจึงไมมีสภาพเปนสัญญาทางปกครอง 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๔๗) 

 

 หมายเหตุ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๔๗ ขางตน
วินิจฉัยวาสัญญาพิพาทไมใชสัญญาทางปกครอง โดยใหเหตุผลแตกตางจากเหตุผลตามคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๔/๒๕๔๗ ซึ่งวินิจฉัยวาสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้ไมใชสัญญา 
ทางปกครอง เน่ืองจากขอกําหนดในสัญญาไมไดระบุวา เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวผูรับทุนตองเขาไป
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๙๙ 

จัดทําบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งของหมูบานหรือชุมชน สัญญาดังกลาวจึงไมมีลักษณะ
เปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ อันจะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๑๑) สัญญาเชาพื้นที่ขายสินคาในตลาดสดของเทศบาล 
 : คําสั่งศาลปกครองส ูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๔๘ สัญญาเชาพื้นที่ 
ขายสินคาในตลาดสดระหวางเทศบาลตําบลผูใหเชากับเอกชนผูเชา แมจะมีเทศบาลตําบล 
ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญา แตสัญญาดังกลาวเปนการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน
ในเชิงพาณิชยโดยการเรียกเก็บคาเชาจากผูประกอบการในลักษณะเอกชนตอเอกชน มิไดมี
วัตถุประสงคตามบทบัญญัติในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมมี 
การใชเอกสิทธิ์ของรัฐเหนือคูสัญญาเพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ 
ทางปกครองซึ่งเปนบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางแพง มิใชสัญญา 
ทางปกครอง 

 

 (๑๒) ขอตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อใหเอกชน
ใชประโยชน 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๒/๒๕๔๘ ในคดีที่ผูฟองคดี 
ฟองวาผูฟองคดีไดเชาชวงที่ดินตอจากเอกชนซึ่งเปนคูสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทย  
(ผูถูกฟองคดี) ตอมาเอกชนดังกลาวผิดสัญญาไมจายคาเชา การรถไฟฯ จึงฟองขับไลเอกชน 
คูสัญญาและผูฟองคดีออกจากที่เชา แตผูฟองคดีไมยอมออกจากที่ดินดังกลาว การรถไฟฯ  
จึงไดทําขอตกลงกับผูฟองคดีวา การรถไฟฯ ตกลงจะจัดสรรที่ดินใหแกผูฟองคดีทดแทนที่ดิน 
แปลงเดิมโดยมีขอแลกเปลี่ยนคือใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงเดิม 
เม่ือไดมีการสรางที่อยูอาศัยบนที่ดินแปลงทดแทนที่การรถไฟฯ จัดสรรใหแลวเสร็จ แตตอมา 
ปรากฏวาการรถไฟฯ ไมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวโดยไดดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง 
ของผูฟองคดีบนที่ดินแปลงเดิม นั้น  การกระทําของการรถไฟฯ โดยการจัดใหมีการเชาที่ดิน
ดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับผูประกอบกิจการธุรกิจทั่วไป มิใชเปนกิจการที่ใช
อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง และขอตกลงดังกลาวไมมีลักษณะ 
เปนสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาที่กําหนดใหผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีดงักลาวจึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
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๑๐๐ 

 ๒.๔ การพิจารณาเกี่ยวกับขอพิพาทในการฟองเรียกเงินชดเชยคางานกอสราง  
(คา K) 
 

 จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบวา นอกจากกรณีที่ศาลพิจารณา
ถึงลักษณะของสัญญาทางปกครองอันมีผลทําใหมีคําวินิจฉัยที่เปนการวางแนวทางการพิจารณา
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ทั้งกรณีที่เปนสัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมาย และสัญญา
ทางปกครองโดยสภาพหรือโดยความหมายอยางกวางดังที่กลาวมาแลว ยังมีกรณีอ่ืนที่สําคัญ 
ซึ่งศาลไดวินิจฉัยวางแนวทางในการพิจารณาไว อันไดแก การพิจารณาถึงมูลคดีพิพาทในคําฟอง
เกี่ยวกับการขอใหชําระเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ซึ่งขอพิพาทในเรื่องดังกลาวมีทั้งกรณี
ที่ศาลวินิจฉัยวา เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี ้
 

 ๑) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาการฟองเรียกเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)  

เปนคดีพิพาททางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญา

ฝายเอกชนตามสัญญาขายพรอมติดตั้งสะพานรถยนตบนถนนสมเด็จพระปนเกลาและถนน 
บรมราชชนนี ฟองวาหนวยงานทางปกครองคูสัญญาไมอนุมัติจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ใหแกผูฟองคดี ดวยเหตุผลวางานที่ขอ 
เบิกเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) เปนงานที่ผูฟองคดีทําสัญญากับผูถูกฟองคดีในรูปแบบ
ของสัญญาซื้อขายซึ่งสํานักงบประมาณเคยใหความเห็นวา ในกรณีของสัญญาซื้อขายไมสามารถ 
นําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)  
แตผูฟองคดีเห็นวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาจางกอสราง จึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชย
ดังกลาวใหแกผูฟองคดี นั้น  เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากคดีนี้เปนคดีที่โอนมาจากคณะกรรมการวินิจฉัย 
รองทุกขโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม๔๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
                                                 

๔๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๐๓  ฯลฯ ฯลฯ 
 เมื่อไดมีประกาศวันเปดทําการศาลปกครองกลางแลว บรรดาเรื่องรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขซึ่งอยูในระหวางการพิจารณา หรือที่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลว  
แตนายกรัฐมนตรียังมิไดส่ังการ ใหโอนไปเปนคดีของศาลปกครองกลางและถาศาลปกครองกลางเห็นวา 
เปนคดีตามมาตรา ๙ ก็ใหพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๐๑ 

ดังน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุแหงการรองทุกขตามมาตรา ๒๓๔๘ แหงพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว จึงเปนเรื่องรองทุกขที่ขาดอายุความซึ่งคณะกรรมการ 
วินิจฉัยรองทุกขไมอาจรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๒๐ (๗)๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ศาลปกครองจึงไมอาจรับคดีไวพิจารณาได 
 

 ๒) กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาการฟองเรียกเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดีทําสัญญา 
รับจางกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียกับเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ซึ่งมีขอกําหนดใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได โดยผูฟองคดีไดรับคาจางตามสัญญาครบถวนแลว
เวนแตเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได เนื่องจากคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซึ่งตามสัญญาดังกลาวมีขอกําหนดใหเปนผูพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมสําหรับชวยเหลือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเปนเงิน
ชดเชยคางานกอสราง (คา K) ตามสัญญาขางตน มีมติไมอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือนํามาจายเปนเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของกับการจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) รับผิดชดใชเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
นั้น  เน่ืองจากขอพิพาทในคดีนี้เกี่ยวกับการจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) และดอกเบี้ย
ตามสัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนสัญญา 
ทางปกครอง กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

                                                 
 ๔๘-๔๙ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒  
 มาตรา ๒๐ เร่ืองรองทุกขดังตอไปนี้ไมใหรับไวพิจารณา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) เร่ืองที่ขาดอายุความรองทุกข  ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขตามมาตรา ๒๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๓ การยื่นคํารองทุกขตองกระทําภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการรองทุกข หรือนับแตวันที่ผูรองทุกขไดมีหนังสือรองขอตอเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหเจาหนาที่ 
ของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากเจาหนาที่ของรัฐโดยมีเหตุผล 
อันสมควร แลวแตกรณี   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๐๒ 

 ขอสังเกต กรณีการฟองเรียกเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ตามคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๔๖ มีขอเท็จจริงที่แตกตางจากกรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๙๔/๒๕๔๖ กลาวคือ ในกรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๔๖ ซึ่งศาลวินิจฉัยวา 
เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น เปนกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา 
วาสัญญาที่ขอเบิกเงินชดเชยฯ เปนสัญญาแบบปรับราคาไดที่อยูในขายตามมติคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งผูฟองคดีมีสิทธิจะไดรับเงินชดเชยฯ หรือไม ในขณะที่กรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๙๔/๒๕๔๖ ซึ่งศาลวินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) นั้น มีความชัดเจน 
อยูแลววาเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเงินชดเชยฯ ตามสัญญาจางกอสรางที่เปนสัญญา 
แบบปรับราคาได 

 

 ๒.๕ กรณีที่มีคําวินิจฉัยแยกขอพิพาทในลักษณะอ่ืนที่ เ ก่ียวของกับสัญญา 
ทางปกครองออกจากขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีนี้สืบเน่ืองมาจากการที่ผูไดรับทุนตามสัญญาอนุมัติใหขาราชการลาไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ ฟองโตแยงการคํานวณเงินที่หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูใหทุน
เรียกใหผูรับทุนชดใชทุนและเบี้ยปรับกรณีผูรับทุนกระทําผิดสัญญาดังกลาว โดยผูรับทุนเห็นวา
จํานวนเงินที่เรียกใหชําระนั้น เปนอัตราตามที่กําหนดไวเดิมในสัญญา ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนด
ตามระเบียบ ก.พ. เกี่ยวกับการใหขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศซึ่งออกมาใชบังคับ 
ในภายหลัง โดยระเบียบดังกลาวกําหนดใหมีผลใชบังคับกับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา
กอนที่ระเบียบจะมีผลใชบังคับดวย แตหนวยงานผูใหทุนไดมีการออกระเบียบฉบับใหมเกี่ยวกับ
การใหขาราชการลาไปศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ ก.พ. ขางตน โดยมีขอกําหนดให
ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษากอนหนานั้นยังคงตองอยูภายใตเง่ือนไขตามสัญญาที่จัดทํา
ไวเดิมตอไป อันมีผลทําใหผูรับทุนไมไดรับสิทธิตามระเบียบ ก.พ. จึงไดฟองคดีตอศาลปกครอง
ขอใหเพิกถอนหรือแกไขระเบียบฉบับใหมของหนวยงานผูใหทุน และใหหนวยงานดังกลาว
กําหนดการชดใชทุนและเบี้ยปรับใหมตามหลักเกณฑที่สอดคลองกับระเบียบ ก.พ.  กรณีดังกลาว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในสวนของการขอใหเพิกถอนหรือแกไขระเบียบของหนวยงาน 
ผูใหทุนเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
แตในสวนของการขอใหพิจารณากําหนดการชดใชทุนและเบี้ยปรับใหม เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยปรากฏตาม 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ตอไปนี้ 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๐๓ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๔๖  กรณีที่ผูรับทุนการศึกษาตามสัญญา
อนุมัติใหขาราชการลาไปศึกษาตอภายในประเทศ ฟองโตแยงการคํานวณเงินที่สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนคูสัญญาเรียกใหชดใชทุนและเบี้ยปรับกรณีผูรับทุนผิดสัญญา 
ดังกลาว โดยผูรับทุนเห็นวาการเรียกใหชําระเงินขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเดิม 
ในสัญญาซึ่งกําหนดใหผูรับทุนเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองเขารับราชการ ณ สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไปศึกษา หากผิดสัญญา
จะตองชดใชเงินเดือนและเงินอ่ืนใดที่ไดรับไปในระหวางลาศึกษาคืนแกทางราชการ รวมทั้ง 
ตองชําระเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินเดือนที่จะตองชดใชคืน ในขณะที่ระเบียบ ก.พ. วาดวย 
การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งออกมา 
ใชบังคับในภายหลัง กําหนดใหผูเสียหายตองเขารับราชการหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 
เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา และหากผิดสัญญาตองคืนเงินที่รับไปในระหวาง
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา โดยตองชําระเบี้ยปรับในจํานวนเทากับจํานวนเงินท่ีตองคืนใหแก 
ทางราชการเทานั้น ซึ่งระเบียบ ก.พ. ดังกลาวกําหนดใหใชบังคับกับขาราชการที่ไดรับอนุมัติ 
ใหไปศึกษากอนวันที่ระเบียบฯ ใชบังคับดวย  ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวใหมใหสอดคลองกับระเบียบ ก.พ. ขางตน 
แตไดกําหนดใหผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาซึ่งทําสัญญาไวกอนวันที่ระเบียบดังกลาวใชบงัคับ
ใหคงใชบังคับตอไป อันมีผลทําใหผูรับทุนไมไดรับสิทธิตามระเบียบ ก.พ. ซึ่งหากระเบียบ
ดังกลาวกําหนดการมีผลใชบังคับที่สอดคลองกับระเบียบ ก.พ. จะถือวาผูรับทุนไมผิดสัญญา 
เน่ืองจากผูรับทุนไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาเปนเวลา  
๓ ปแลว กอนลาออกจากราชการ ซึ่งไมนอยกวาเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ผูรับทุน 
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหเพิกถอนหรือแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขขางตน
ใหสอดคลองกับระเบียบ ก.พ. และใหกระทรวงสาธารณสุขกําหนดการชดใชทุนและเบี้ยปรับใหม
ตามหลักเกณฑที่สอดคลองกับระเบียบ ก.พ. นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในสวนของการ
ขอใหเพิกถอนหรือแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น เม่ือมีการฟองคดีภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่
ผูรับทุนไดรับแจงใหชดใชทุนและเบี้ยปรับ จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งศาลรับคดีในประเด็นนี้ไวพิจารณาได 
สวนกรณีการขอใหกระทรวงสาธารณสุขกําหนดการชดใชทุนและเบี้ยปรับใหม เปนขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาตอ อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตเน่ืองจากคําขอดังกลาวไมใชการขอใหผูถูกฟองคดี
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๑๐๔ 

ชดใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามขอตกลงในสัญญา 
ที่พิพาท ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ขางตนได  ศาลไมอาจรับคําฟองในประเด็นน้ีไวพิจารณา 
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บทที่ ๓ 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
ในประเด็นเรื่อง เงื่อนไขการฟองคดี 

 
๑. เงื่อนไขเก่ียวกับผูมีสิทธิฟองคดี 
 
 เง่ือนไขการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในสวนของผูมีสิทธิฟองคดี ถือเปน 
เง่ือนไขสําคัญสวนหนึ่งของการพิจารณาตรวจรับคําฟองที่ศาลจะตองพิจารณาวาคําฟอง 
มีองคประกอบครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เพ่ือที่ศาลจะไดรับคําฟองไวพิจารณา
และแสวงหาขอเท็จจริงตอไป 
 ทั้งนี้ ผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายจากขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยตองพิจารณาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดวา 
“ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ัน 
ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง”  ทั้งน้ี ผูที่จะ 
มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง นอกจากจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
ขางตนแลว ยังตองพิจารณาถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับความสามารถของผูฟองคดีตามขอ ๒๖๕๐ 
ของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย  สําหรับแนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับผูมีสิทธิฟองคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองนั้น มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาผูมีสิทธิฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน

                                                 
๕๐ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๒๖ บุคคลผูไรความสามารถจะฟองคดีปกครองไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยความสามารถ 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการอนุญาตหรือตองไดรับความยินยอมกอน ใหแนบหนังสือ
อนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพรอมกับคําฟองดวย   
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๑๐๖ 

หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือไม 
ซึ่งจากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองอาจแยกประเด็นพิจารณาออกได ดังนี้  
 ๑.๑ เหตุที่เปนประเด็นขอโตแยงในคดีจะตองเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 ๑.๒ เหตุที่เปนประเด็นขอโตแยงจะตองกระทบสิทธิของผูฟองคดีหรือเปนกรณีที่ถือไดวา
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นแลว 
  

 ๑.๑ กรณีเหตุที่เปนประเด็นขอโตแยงในคดีจะตองเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง 
 

 จากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดอาจสรุปไดวา หากกรณีที่นํามาฟองตอศาล
ไมใชขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแลว ยอมไมอาจฟองเปนคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัย ดังน้ี 
 

 - การฟองโตแยงเก่ียวกับสิทธิของผูรับทุนในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

  ผูฟองคดีแมจะเปนคูสัญญาในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย แตเม่ือ 
เหตุแหงการฟองคดีเปนการโตแยงสิทธิระหวางผูรับทุนดวยกัน ไมใชระหวางหนวยงาน
ทางปกครองซึ่งเปนผูใหทุนกับผูรับทุนตามสัญญา ขอโตแยงดังกลาวจึงไมใชกรณีพิพาท
เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๐/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดีเปนผูจัดการ
มรดกของบุคคลซึ่งไดรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในน้ํานมโค ตอมาเม่ือบุคคล
ดังกลาวเสียชีวิตลง ไดมีการนําผลการวิจัยในเรื่องขางตนไปผลิตและจําหนายใหแกบุคคลภายนอก 
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวากรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเปนของผูตายตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
ขอรับทุน แตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนกรรมสิทธิ์ของตน ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาล
สั่งใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคืนผลประโยชนตามโครงการวิจัยใหแกผูฟองคดี นั้น  เม่ือปรากฏวา 
เหตุแหงการฟองคดีเปนการโตแยงสิทธิระหวางผูรวมรับทุนวิจัยดวยกันเองในฐานะสวนตัว 
ไมใชขอพิพาทระหวางผูรับทุนกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติผูใหทุน กรณีพิพาท 
จึงไมใชสาเหตอัุนเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับผูฟองคดี
ที่จะเปนขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
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๑๐๗ 

 ๑.๒ กรณีเหตุที่เปนประเด็นขอโตแยงจะตองกระทบสิทธิของผูฟองคดี 
หรือเปนกรณีที่ถือไดวามีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองเกิดข้ึนแลว 

 

   จากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดอาจสรุปไดวา หากยังไมมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้น ผูฟองคดียอมไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

 

  ๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีไมใชผ ู ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  
หรือยังไมมีขอโตแยงเก่ียวกับสิทธิตามสัญญาทางปกครองเกิดข้ึน  มีตัวอยางคําวินิจฉัย 
ในกรณีตางๆ ดังนี้ 
    

   ๑.๑) กรณีการฟองขอตอสัญญาจําหนายน้ําดื่มในโรงเรียนโดยที่ยัง
ไมไดยื่นคําขอตอสัญญา 
 

    - การที่ผูฟองคดียังไมไดเขาเสนอราคาหรือยื่นคําขอตอสัญญา 
จึงยังไมมีการกระทําที่เปนการไมรับคําขออันจะทําใหผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๐ /๒๕๔๔  กรณีที่ผูฟองคดี 
เปนผูไดรับอนุญาตใหจําหนายน้ําดื่มในโรงเรียนของรัฐ มีกําหนด ๑ ป กอนครบกําหนดอนุญาต
เจาหนาที่ของโรงเรียนไดจัดใหมีการยื่นซองเสนอราคาในปตอไป ผูฟองคดีประสงคจะยื่นซอง
เสนอราคาแตไดรับแจงจากเจาหนาที่ดังกลาววาไมรับพิจารณาซองของผูฟองคดี  ตอมาไดมีการ
เรียกใหผูฟองคดียื่นซองเสนอราคาใหม แตผูฟองคดีไมยื่นเน่ืองจากไดรับทราบจากรานคา
ดวยกันวาจะไมไดรับการพิจารณา และตอมาผูฟองคดีไดฟองขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาตให 
ผูฟองคดีจําหนายน้ําดื่มเพียงผูเดียวตอไป นั้น  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดียังไมได 
ยื่นซองเสนอราคาหรือยื่นคําขอตอสัญญาหรือขออนุญาตใชสถานที่ เพื่อขายเครื่องด่ืม 
ตอผูถูกฟองคดี จึงเปนกรณีซึ่งยังไมมีการกระทําหรือคําสั่งใดๆ ของผูถูกฟองคดีที่เปนการ 
ไมรับคําขอหรือไมอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

     ขอสังเกต แมวากรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐/๒๕๔๔ นี้ 
 ศาลจะวินิจฉัยไมรับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุเง่ือนไขเกี่ยวกับผูมีสิทธิฟองคดีไมใชผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย อันอาจทําใหเขาใจไปไดวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครอง 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๐๘ 

ก็ตาม แตตามขอเท็จจริงที่ปรากฏนั้น คําสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกลาวยังไมไดวินิจฉัยวาสัญญา
พิพาทเปนหรือไมเปนสัญญาทางปกครองแตอยางใด 
     อน่ึง ไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๐/๒๕๔๖ 
วินิจฉัยในเวลาตอมาวา สัญญาจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมในโรงเรียนของรัฐเปนสัญญา 
ทางแพง ไมใชสัญญาทางปกครอง  
 

   ๑.๒) กรณีที่ผูฟองคดีไมไดเปนคูสัญญาในสัญญาพิพาท๕๑ ยอมไมใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากสัญญาดังกลาว 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๔๔ กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปน
ผูใชไฟฟาฟองวาการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กับโรงไฟฟาเอกชนมีขอกําหนดที่ทําใหรัฐเสียเปรียบทําใหมีตนทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเพราะตองใชไฟฟาราคาแพง จึงฟองขอให 
เพิกถอนสัญญาดังกลาว นั้น  เน่ืองจากเงื่อนไขในสัญญามีผลใชบังคับเฉพาะคูสัญญา บุคคล 
ที่จะไดรับผลกระทบจากขอสัญญาดังกลาวยอมมีเพียงผูที่เปนคูสัญญาเทานั้น เม่ือผูฟองคดี 
เปนเพียงผูใชไฟฟาแตไมไดเขาเปนคูสัญญา จึงไมอาจถือไดวาเปนผูเดือดรอนเสียหาย 
อันเนื่องมาจากสัญญาดังกลาว 
 
 

                                                 
         ๕๑ ในบางกรณี ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ไมใชคูสัญญาสามารถยื่นฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครองได หากสัญญาดังกลาวกระทบสิทธิของตน  ทั้งนี้ ตองเปนการยื่นฟองในมูลคดีที่เกิดจากการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไมใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน โดยการยื่นฟองคดีพิพาทดังกลาว จะตองฟองหนวยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน 
ทางปกครองที่ เปนคู สัญญานั้น ดังที่ศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยไวในคําส่ังศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๗/๒๕๔๗ ซึ่งเปนกรณีที่มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค (ผูฟองคดี) ฟองวา สํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ปลอยใหบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนคูสัญญาปรับผังรายการ 
ที่ออกอากาศโดยไมเปนไปตามผังรายการที่กําหนดไวในสัญญา ทําใหผูฟองคดีตองสูญเสียสถานีโทรทัศน 
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอรายการขาว สารคดี และสาระประโยชนตอสังคม จึงฟองขอใหศาลมีคําสั่ง 
ใหสํานักงานปลัดฯ ส่ังใหบริษัท ไอทีวีฯ ยุติรายการออกอากาศที่ไมเปนไปตามผังรายการที่กําหนดไว 
ในสัญญาดังกลาว  ซึ่งศาลวินิจฉัยวา กรณีขางตนเปนการฟองวาสํานักงานปลัดฯ ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติอันเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๐๙ 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๔๘ กรณีที่นิติบุคคลเอกชน  
(ผูฟองคดีที่ ๑) ทําสัญญารับจางกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกับองคการบริหารสวนตําบล  
(ผูถูกฟองคดี) ตอมาระหวางการกอสรางในงานงวดที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๑ ไดประสบปญหาทางการเงนิ
อันเปนผลจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ จึงขอเปลี่ยนแปลงคูสัญญาจากผูฟองคดีที่ ๑ เปนนิติบุคคล
เอกชนรายอื่น (ผูฟองคดีที่ ๒) เพ่ือใหเขามาทํางานงวดที่ ๓ ใหแลวเสร็จตามสัญญาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหความชวยเหลอืผูประกอบอาชีพ
งานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการ แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาต ผูฟองคดี 
ทั้งสองจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีเปลี่ยนแปลงคูสัญญาดังกลาว 
และขอใหชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคูสัญญา 
นั้น ผูฟองคดีที่ ๒ ไมใชคูสัญญากับผูถูกฟองคดีและยังไมไดเขาปฏิบัติงานตามสัญญาหรือ 
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาดังกลาว จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๔๘ กรณีที่การเคหะแหงชาติ 
(ผูถูกฟองคดี) ออกขอบังคับการเคหะแหงชาติกําหนดใหบริษัทที่ผูถูกฟองคดีเปนหุนสวนหรือเปน 
ผูถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ ๔๕ มีสิทธิไดรับการวาจางใหจัดการดูแลชุมชนโครงการเคหะ 
ของผูถูกฟองคดีโดยวิธีพิเศษ ซึ่งโดยผลของขอบังคับดังกลาวทําใหผูถูกฟองคดีตกลงทําสัญญา
วาจางใหบริษัท จ. ซึ่งผูถูกฟองคดีถือหุนอยูรอยละ ๔๘ เปนผูจัดการดูแลชุมชนโครงการเคหะ
ของผูถูกฟองคดีตามแนวทางของขอบังคับขางตน ตอมาผูถูกฟองคดีไดยกเลิกขอบังคับดังกลาว
เน่ืองจากเห็นวาการจางโดยวิธีพิเศษเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเสรี สงผลใหมีการ
ยกเลิกสัญญาจางระหวางบริษัท จ. กับผูถูกฟองคดีและจัดใหมีการประกวดราคาเพื่อหาผูรับจาง
รายใหม ผูฟองคดีซึ่งเปนพนักงานของบริษัท จ. ไดรับความเดือดรอนเพราะตองออกจากงาน 
จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับของผูถูกฟองคดีฉบับใหมที่ออกมายกเลิกขอบังคับฉบับเดิม 
และใหยกเลิกการประกวดราคาครั้งใหม รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทําสัญญาจางบริษัท จ. เพ่ือดูแล
โครงการดังกลาวตอไป นั้น  การที่ผูถูกฟองคดีเลิกจางบริษัท จ. ไมใหจัดการดูแลโครงการเคหะ
ของผูถูกฟองคดี เปนการเลิกนิติสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนคูสัญญา ซึ่งหากการเลิกจาง
ดังกลาวจะทําใหมีขอโตแยงเกิดขึ้นก็เปนขอโตแยงระหวางคูสัญญาจางเทานั้น ผูฟองคดีซึ่งมิใช
คูสัญญาจางใหจัดการดูแลโครงการเคหะของผูถูกฟองคดี จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการเลิกสัญญาจาง
ดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๐ 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๕/๒๕๔๘ กรณีที่โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทําสัญญาวาจางใหหางหุนสวนจํากัด ว. 
กอสรางอาคารโรงเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืน โดยมีขอสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดจากการชํารุด
บกพรองเอาไว แตภายหลังจากสงมอบงาน ปรากฏวาอาคารเกิดการชํารุดบกพรอง ซึ่งหางหุนสวน
จํากัด ว. เพิกเฉยไมแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมคืนหนังสือ 
ค้ําประกันสัญญาใหแกธนาคารผูค้ําประกันอันเปนการใชสิทธิตามสัญญา ผูฟองคดีจึงฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ําประกันสัญญาใหกับธนาคาร นั้น  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
เปนผูทําหนังสือใหไวกับธนาคารผูค้ําประกันวา ตนยอมชําระหนี้แทนธนาคารหากปรากฏวา 
หางหุนสวนจํากัด ว. ผิดนัดไมชําระเงินอันเกิดจากความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงาน 
ที่จางใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  กรณีจึงเปนเพียงการทําสัญญาค้ําประกันการทํางานของหางหุนสวน
จํากัด ว. ระหวางผูฟองคดีกับธนาคารผูค้ําประกันเทานั้น ผูฟองคดีไมใชคูสัญญากับผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ําประกันใหกับ
ธนาคารได  ผูฟองคดีไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๔๙ กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางชวงจากบริษัท ค. ตามสัญญาดําเนินงานวางระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในโครงการ
จางกอสรางอาคารหอพักนิสิต โดยบริษัท ค. เปนคูสัญญากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดี) 
ฟองโตแยงกรณีที่ผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาจางบริษัท ค. และมีคําสั่งหามมิใหมีการ
เคลื่อนยายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ออกจากบริเวณกอสรางหอพักดังกลาว นั้น  เม่ือไมปรากฏ
หลักฐานวาผูฟองคดีไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีรับจางชวง 
จากบริษัท ค. ผูฟองคดีจึงไมใชคูสัญญาตามสัญญาจางกอสรางขางตน  ดังน้ัน การใชสิทธิของ 
ผูถูกฟองคดี ในฐานะผูวาจางในการบอกเลิกสัญญากับบริษัท ค. จึงไมมีผลผูกพันตอผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจาก 
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

    ขอสังเกต  คําวินิจฉัยขางตนเปนกรณีที่ผูยื่นฟองคดีในสัญญา 
ทางปกครองไมใชคูสัญญาตามสัญญาที่พิพาท ผูฟองคดีดังกลาวจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่จะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม แมผูฟองคดีจะเปนคูสัญญา หากยื่นฟองบุคคลภายนอก 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๑ 

ที่ไมใชคูสัญญา ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีดังกลาวไมมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชนเดียวกัน ดังนี้ 
 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๔/๒๕๔๗  กรณีที่ผูฟองคดี 
ซึ่งรับราชการเพื่อชดใชทุนไมครบกําหนดตามสัญญาการรับทุนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เพ่ือไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ เปนเหตุใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรียกใหชดใชทุนและ 
เบี้ยปรับ ฟองกระทรวงการคลังใหเปนผูชดใชเงินดังกลาวบางสวนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากเห็นวากระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูฟองคดีจะตองชดใชคืนลาชา 
ทําใหผูฟองคดีไมสามารถขอกลับเขารับราชการภายใน ๑ ป อันมีผลทําใหผูฟองคดีไมอาจชดใชทุน
เพียงเทาระยะเวลาที่ยังไมครบ แตตองชดใชไมนอยกวา ๒ เทา ของระยะเวลารับราชการชดใชทุน 
ที่ยังขาดอยูตามมติของคณะรัฐมนตรี อีกทั้งกระทรวงการคลังยังไดใชหลักเกณฑใหมในการ
คํานวณหน้ี ทําใหจํานวนหน้ีของผูฟองคดีสูงกวาที่ผูฟองคดีคํานวณดวยเกณฑสูงสุด นั้น  
ศาลเห็นวา การตรวจสอบจํานวนเงินที่ตองชดใชกรณีผิดสัญญารับทุนของกระทรวงการคลัง 
ผูถูกฟองคดีเปนเร่ืองการปฏิบัติราชการภายในของฝายปกครอง ไมไดมีเจตนาที่จะใหการ
กระทําดังกลาวกอนิติสัมพันธโดยตรงกับผูฟองคดี เม่ือผูถูกฟองคดีไมไดเปนคูสัญญาและ 
ไมใชเจาหนี้โดยตรงของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงอางไมไดวาทําใหผูฟองคดีเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยตรง ความลาชาของผูถูกฟองคดีในการคํานวณหนี้ของผูฟองคดี และการที่ผูถูกฟองคดี 
ใชหลักเกณฑใหมในการคํานวณหนี้ เปนเร่ืองที่ผูฟองคดีจะตองโตแยงกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนคูสัญญา ผูฟองคดีไมมีสิทธิที่จะฟองผูถูกฟองคดีซึ่งไมใชหนวยงาน 
ทางปกครองโดยตรงที่เกี่ยวของกับเหตุแหงการฟองคดี เน่ืองจากมูลเหตุทั้งหมดมาจากการที่ 
ผูฟองคดีผิดสัญญารับทุน 
 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๔๙ กรณีที่คูสัญญาฝายเอกชน
ซึ่งเปนผูรับจางฟองขอใหหนวยงานทางปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซึ่งเปนผูวาจางจายเงินคาจาง
ตามสัญญาจางใหทํางานโครงการระบบบริหารสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรอิเล็กทรอนิกส นั้น 
เปนการฟองเก่ียวกับความรับผิดตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนคูสัญญาตามสัญญาจาง 
ฉบับดังกลาวจึงตองรับผิดตามสัญญา สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๖ ซึ่งไมใชคูสัญญา
กับผูฟองคดี แตเปนเพียงคณะกรรมการตรวจการจางและทําความเหน็เสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการจายคาจาง  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ที่จะทําใหมีสิทธิฟอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๖ ใหตองรับผิดตามสัญญาจางตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๒ 

   ๑.๓) กรณีที่เจาหนี้ใชสิทธิเรียกรองใหลูกหน้ีชําระหนี้ตามสัญญา  
เปนกรณีที่ลูกหน้ีอาจปฏิเสธการชําระหนี้ตอเจาหนี้ไดหากเห็นวาไมชอบ จึงยังไมอาจ 
ถือวาลูกหนี้ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองโตแยงการเรียกใหชําระหนี้
ดังกลาว 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๔๖  การที่ผูฟองคดีลาออก
จากราชการกอนปฏิบัติราชการชดใชทุนของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขครบตามสัญญาลาศึกษาตอ โรงพยาบาลดังกลาวจึงไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทราบวาผูฟองคดีผิดสัญญาตองชดใชเงินตามที่กําหนดในสัญญาพรอมดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด 
นั้น  ถือวาเปนกรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผูถูกฟองคดีมีสิทธิที่จะเรียกใหผูฟองคดี
ชําระเงินตามสัญญาขางตนได และผูฟองคดีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญา หากผูฟองคดีเห็นวา
การเรียกใหชําระเงินไมชอบหรือไมถูกตองอยางไร ก็ชอบที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได ผูฟองคดีไมมีสิทธินําคดีมาฟองเพ่ือขอใหเพิกถอนการเรียกใหชําระหนี้
ดังกลาวตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๔๗  กรณีที่ผูฟองคดี 
ไดรับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท โดยทําสัญญาของขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  
ณ ตางประเทศกับกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผูถูกฟองคดี)  แตเม่ือผูฟองคดีจบการศึกษา ปรากฏวา
สถาบันที่เขาศึกษาไมไดใหวุฒิบัตรปริญญาโท แตใหเปนเพียงประกาศนียบัตร ทั้งที่เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวผูฟองคดีตองกลับเขารับราชการเพื่อชดใชทุนเปนเวลาสองเทาของระยะเวลา 
ที่ไปศึกษา ผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวทําใหไมเปนไปตามความประสงคของผูฟองคดี และไมใช
ความผิดพลาดของผูฟองคดี จึงไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีอนุมัติการงดใชทุนใหกับผูฟองคดี 
แตผูถูกฟองคดีไมอนุมัติ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอนการชดใชทุนตามสัญญาขางตน นั้น  
สัญญาลาศึกษาตอมีวัตถุประสงคหลักใหผูฟองคดีกลับมารับราชการในหนวยงานของผูถูกฟองคดี 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือสัญญาดังกลาวมีขอกําหนดใหผูถูกฟองคดีมีสิทธิเรียกให 
ผูฟองคดีชดใชคาเสียหายและคาปรับกรณีทําผิดสัญญา การที่ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติใหงดใชทุน
ตามความประสงคของผูฟองคดีและมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชําระเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา
นั้น หากผูฟองคดีเห็นวาการเรียกใหชําระเงินดังกลาวไมชอบหรือไมถูกตอง ผูฟองคดีก็มีสิทธิ
ปฏิเสธการชําระหนี้แกผูถูกฟองคดีได ซึ่งหากขอปฏิเสธของผูฟองคดีมีเหตุผลที่รับฟงได 
ตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีอาจจะระงับการเรียกรองใหผูฟองคดีชําระหนี้ตามที่แจงมาก็ได  
ดังนั้น ในชั้นน้ีผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเกิดจากขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
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    (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๔๗, ที่ ๙๙/๒๕๔๗, ที่ ๔๒๔/๒๕๔๗, ที่ ๕๑๐/๒๕๔๗ 
และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒-อ.๒๒๓/๒๕๔๘) 
 

   ๑.๔) กรณีที่ยังไมมีการแจงเหตุขัดของที่ผูฟองคดีไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ ไมอาจถือวามีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาเกิดข้ึนแลว 
 

    - การที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไมอาจทําการกอสรางตามสัญญาได 
เน่ืองจากหนวยงานที่เก่ียวของไมสงมอบพื้นที่ใหน้ัน เมื่อผูฟองคดีไมไดแจงเหตุดังกลาว
ใหคูสัญญาทราบ จึงไมอาจถือวามีการโตแยงเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาเกิดข้ึน ผูฟองคดี
ไมมีสิทธิฟองขอใหเลิกสัญญา 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๒/๒๕๔๖ การที่ผูฟองคดีฟองวา 
ผูฟองคดีรับจางกรุงเทพมหานครในสัญญากอสรางปรับปรุงถนน และรับจางการประปานครหลวง
ในสัญญากอสรางวางทอประปาตามโครงการปรับปรุงถนนดังกลาว แตนับจากวันทําสัญญา
จนถึงวันฟองคดี ผูฟองคดีอางวาไมอาจเริ่มทําการกอสรางตามสัญญากับการประปาฯ ได
เนื่องจากกรุงเทพมหานครไมสามารถสงมอบพ้ืนที่ใหทําการกอสรางดวยเหตุมีปญหาเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ อันเปนพฤติการณที่อยูนอกเหนือการคาดหมายของคูสัญญาและวิญูชนในการ 
เขาทําสัญญาทําใหผูฟองคดีไมอาจทําตามสัญญาจางได จึงฟองขอใหศาลปกครองเลิกสัญญา
จางกอสรางวางทอประปาขางตน นั้น  ศาลเห็นวา ขออางดังกลาวไมใชขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิ 
ตามสัญญา ทั้งไมปรากฏวาผูฟองคดีไดแจงเหตุหรือพฤติการณที่ทําใหผูฟองคดีไมสามารถ 
เริ่มทํางานตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาใหการประปาฯ ทราบ อันจะทําใหมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาเกิดขึ้น  สําหรับขอที่ผูฟองคดีกลาวอางวาอาจจะไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายเพราะอาจถูกริบหลักประกันและถูกขึ้นทะเบียนเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิใชเปนเหตุบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิทางศาลไดเพราะถือวาเปนขอโตแยง
เกี่ยวกับสัญญานั้น เม่ือปรากฏวาคดีไมมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวแลว ผูฟองคดีจึงไมมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   ๑.๕) กรณีที่มีการทําหนังสือรับสภาพหนี้ ยอมเปนการยอมรับ
จํานวนหนี้ตามที่ไดรับสภาพหนี้ไว กรณีจึงไมมีขอโตแยงเก่ียวกับจํานวนหนี้ตามสัญญา
ที่พิพาท 
 

    - สัญญารับสภาพหนี้ของหนี้ที่เกิดข้ึนตามสัญญาลาศึกษามีผล
เปนการยอมรับวาผูลาศึกษา (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนลูกหนี้มีหน้ีที่ตองชําระใหแกผูอนุญาต 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๔ 

ใหลาศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนเจาหนี้ตามจํานวนที่รับสภาพหนี้จริง กรณีจึงไมมี 
ขอโตแยงเกี่ยวกับจํานวนหนี้ที่จะตองชําระตามสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดี 
ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอตามสัญญาลาศึกษาตอกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ผูถูกฟองคดี) โดยสัญญากําหนดวาเม่ือผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาแลวตองกลับมารับราชการ 
เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ใชในการศึกษา หากผิดสัญญาจะถูกปรับเปนสองเทาของ
ระยะเวลาดังกลาว ตอมาปรากฏวาผูฟองคดีไดลาออกจากราชการกอนครบกําหนดตามสัญญา
ขางตน ผูถูกฟองคดีจึงเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาปรับและคาเสียหาย ซึ่งผูฟองคดีไดทําสัญญา
รับสภาพหนี้ตามหนี้เงินที่ผูถูกฟองคดีเรียกเก็บ  ตอมาผูฟองคดีเห็นวาสัญญาที่ผูฟองคดีทํากับ 
ผูถูกฟองคดีขัดกับระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะตามระเบียบดังกลาว ผูถูกฟองคดีสามารถเรียกคาปรับจากผูฟองคดี
ไดเพียงหน่ึงเทาของระยะเวลาที่ใชไปในการศึกษา ผูฟองคดีจึงฟองขอใหเพิกถอนสัญญา 
รับสภาพหนี้ขางตน นั้น  การที่ผูฟองคดีทําสัญญารับสภาพหนี้กับผูถูกฟองคดี ยอมผอนชําระ
ชดใชเบี้ยปรับและคาเสียหายเต็มตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา การรับสภาพหนี้ดังกลาว
ยอมมีผลเปนการยอมรับวาผูฟองคดีมีหน้ีที่ตองชําระใหแกผูถูกฟองคดีจริงตามจํานวนที่ 
รับสภาพหนี้ กรณีจึงไมมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาวาผูฟองคดีจะตองชําระหนี้จํานวนเทาใด  
เม่ือสัญญาดังกลาวเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่ผูถูกฟองคดีเปนผูกําหนด
ขอกําหนดในสัญญาโดยผูฟองคดีไมมีสวนรวมในการกําหนด ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการ 
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
     (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๘/๒๕๔๗) 
 

   ๑ .๖) กรณีที่ไมไดโตแยงขอผิดพลาดในการปฏิบัติตามสัญญา 
ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดําเนินการแกไขกอน ถือวายังไมเปนกรณีพิพาทที่จะฟองคดี 
ตอศาลปกครองได 
 

    - การที่ผูฟองคดีไมไดโตแยงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการคํานวณเงิน
ที่ตนตองชดใชตามสัญญาใหหนวยราชการผูถูกฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาดําเนินการแกไข 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๕ 

การฟองขอใหแกไขจํานวนเงินดังกลาวจึงยังไมเปนกรณีพิพาทท่ีศาลปกครองจะรับ 
ไวพิจารณาได 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๔๖ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดชําระเงินชดใชใหแกหนวยราชการตนสังกัดตามสัญญาลาศึกษาตอซ่ึงเปนสัญญา 
ทางปกครองแลว ตอมาไดทราบวามีการคํานวณเงินที่ไดชดใชไปน้ันผิดพลาด จึงมาฟองคดี 
ตอศาลปกครองขอใหกรมบัญชีกลางและหนวยราชการตนสังกัดของผูฟองคดีแกไขการคํานวณเงิน
ดังกลาวโดยที่ไมไดมีการโตแยงหรือเรียกรองใหหนวยราชการตนสังกัดซึ่งเปนคูสัญญา
ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดกอน  อีกทั้งไมปรากฏวากรมบัญชีกลางไดปฏิเสธการดําเนินการ
ตามที่ผูฟองคดีรองขอ กรณีจึงยังไมเปนกรณีพิพาทที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได 
 

     ขอสังเกต ขอเท็จจริงของคําสั่งน้ีแตกตางจากขอเท็จจริงตามคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๔๖ และที่ ๑๔๗/๒๕๔๗ ของขอ ๑.๓) ที่กลาวมาแลว เน่ืองจาก
ขอเท็จจริงของทั้งสองคําสั่งขางตนเปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนการเรียกใหชําระหนี้
โดยที่ไมไดโตแยงหนังสือบอกกลาวทวงถามและยังไมไดชําระหนี้ แตขอเท็จจริงตามคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๔๖ นี้ เปนกรณีที่ผูฟองคดีชําระเงินตามที่ผิดสัญญาไปแลวแตมา
ขอคืนสวนที่ชําระไวเกินในภายหลังโดยยังไมไดโตแยงตอคูสัญญาในกรณีที่เห็นวาคูสัญญา
คํานวณเงินผิดพลาดอันทําใหผูฟองคดีตองชําระเงินเกินไปกวาจํานวนที่ตองชําระตามสัญญา 
 

   ๑.๗) กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
คาจางกอสรางตามสัญญาไปใหแกบุคคลภายนอกแลว ยอมไมใชผูมีสวนไดเสียที่จะฟอง
ขอใหคูสัญญาจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหแกตน 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๐/๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีไดทํา
สัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางอาคารพักพยาบาลและอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ตอมาผูฟองคดีไดทําสัญญาโอนสิทธิการรับเงินคาจางกอสรางตามสัญญาดังกลาวใหกับ 
นิติบุคคลอื่น โดยผูฟองคดีไดทําหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิการรับเงินคาจางใหผูถูกฟองคดี
ทราบแลว  ดังนั้น การโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาจางกอสรางระหวางผูฟองคดีกับ 
นิติบุคคลอ่ืนยอมมีผลสมบูรณตามกฎหมาย สิทธิเรียกรองในการรับเงินคาจางรวมถึงคาจาง 
ตามสัญญาที่สามารถปรับราคาไดตลอดจนสิทธิในการรับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)  
ยอมโอนไปยังผูรับโอนสิทธิเรียกรองดวย ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิเรียกรองในเงินดังกลาว อันทําให 
ผูฟองคดีไมใชเปนผูมีสวนไดเสียหรือมีประโยชนเกี่ยวของที่จะฟองขอใหผูถูกฟองคดีจายเงิน
ชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหแกผูฟองคดี 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๖ 

   ๑.๘) กรณีที่ไมมีขอกําหนดในสัญญาใหคูกรณีมีสิทธิขอเพิกถอน
ขอกําหนดในสัญญา และผูฟองคดีไดลงนามในสัญญาโดยไมไดขอสงวนสิทธิในการ 
ขอแกไขสัญญา จึงถือไมไดวาผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากขอกําหนดในสัญญาที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนขอกําหนดในสัญญา
ดังกลาว 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๔๘ กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางสะพานทางเดิน คสล. กับกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี)  
ฟองขอใหศาลเพิกถอนขอกําหนดรายการกอสรางบางรายการ โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 
มีการประกาศประกวดราคานั้น  เม่ือสัญญาพิพาทเปนสัญญาที่ผูฟองคดีไดลงนามเปนคูสัญญาแลว 
สัญญาดังกลาวจึงมีผลผูกพันผูฟองคดีตามกฎหมาย หากผูฟองคดีเห็นวาขอกําหนดในสัญญา 
ไมเปนธรรมก็ชอบที่จะขอแกไขกอนการลงนาม หรือปฏิเสธไมลงนามในสัญญาเสียตั้งแตตน 
การที่ผูฟองคดีไดลงนามในสัญญา โดยมิไดสงวนสิทธิในการขอแกไขสัญญาไว ประกอบกับ 
ในสัญญาจางมิไดมีขอกําหนดใหผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญามีสิทธิขอเพิกถอนขอกําหนดรายการ
กอสรางดังกลาว จึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากขอกําหนดในสัญญาที่ตนไดยินยอมลงนามแลว ผูฟองคดี 
จึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

   ๑.๙) กรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งปฏิเสธการปฏิบัติในเรื่องที่ไมไดมี
ขอตกลงไวในสัญญา ยอมไมกระทบสิทธิของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใหไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย 
 

    - กรณีที่ไมไดมีขอกําหนดไวในสัญญาวา เมื่อครบระยะเวลา
การจางแลว ผูวาจางจะตองตอสัญญาหรือออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานใหแกผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับจาง  ดังน้ัน เมื่อครบระยะเวลาการจางตามสัญญา ยอมทําใหความผูกพัน
ระหวางผูวาจางกับผูฟองคดีสิ้นสุดลง การที่ผูวาจางปฏิเสธการดําเนินการขางตน  
จึงไมกระทบสิทธิของผูฟองคดีใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตอศาล 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๕/๒๕๔๘ กรณีที่ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
ผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราว มีระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๖โดยในสัญญาดังกลาวไมมีขอตกลงวา เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการจางแลว 
ผูถูกฟองคดีจะตองตอสัญญาใหผูฟองคดีหรือออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานใหผูฟองคดี 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๑๗ 

และไมมีระเบียบหรือคําสั่งกําหนดใหผูถูกฟองคดีตองทําสัญญาจางผูฟองคดีอีกตอไป  ดังนั้น 
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา ความผูกพันของคูสัญญายอมสิ้นสุดลงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดีพักงานตั้งแตวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงเปนเพียงการแจงใหทราบการปฏิบัติตามสัญญา ผูถูกฟองคดีไมได 
ใชอํานาจตามกฎหมายที่กระทบสิทธิของผูฟองคดีหรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหาย
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนกรณีผูถูกฟองคดี 
ไมออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานใหแกผูฟองคดีนั้น เม่ือไมมีขอตกลงในสัญญาหรือ 
มีกฎหมาย ระเบียบหรือคําสั่งกําหนดใหผูถูกฟองคดีตองปฏิบัติดังกลาว ทั้งหนังสือรับรอง 
การปฏิบัติงานก็ไมใชขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ผูฟองคดีมีสิทธิจะขอจากเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ผูถูกฟองคดี
ปฏิเสธการออกหนังสือรับรองดังกลาว จึงไมกระทบสิทธิของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

    ๑.๑๐) กรณีที่หนี้ตามสัญญาจางซึ่งเปนสัญญาหลักไมอาจฟองบังคับได
โดยสภาพ เน่ืองจากอยูในระหวางการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามขอกําหนด 
ในสัญญาจาง หน้ีตามสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาจางซึ่งเปนหนี้อุปกรณ 
ยอมยังไมอาจฟองบังคับไดเชนเดียวกัน ผูวาจางจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่จะมีสิทธิฟองผ ู ค้ําประกันใหรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๔๙  กรณีที่การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางบริษัท อ. ใหทําการขุดลอกเพื่อขยาย
รองน้ําในบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสัญญาจางดังกลาวมีธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) เปนผูค้ําประกัน  ตอมาปรากฏวาบริษัท อ. ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาพรอมกับขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคาปรับและคาเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา รวมทั้งขอริบหลักประกันสัญญา และไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
นําเงินมาชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกัน แตบริษัท อ. ไดนํากรณีดังกลาวเสนอตออนุญาโตตุลาการ
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดตามขอตกลงในสัญญา  จากนั้น ในขณะที่ขอพิพาทอยูในระหวางการดําเนินการ 
ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีรับผิด
ตามสัญญาค้ําประกัน นั้น  เม่ือขอพิพาทเกี่ยวกับหน้ีตามสัญญาจางระหวางผูฟองคดีกับบริษัท อ. 
ซึ่งเปนหนี้ประธานยังอยูในชั้นอนุญาโตตุลาการ จึงเปนหนี้ที่ยังไมอาจบังคับไดโดยสภาพ  
ดังน้ัน หน้ีตามสัญญาค้ําประกันระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหน้ีอุปกรณจึงยังไมอาจ
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๑๑๘ 

บังคับไดเชนเดียวกัน  ฉะนั้น จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากมีขอโตแยงเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

    ขอสังเกต คําวินิจฉัยที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๗/๒๕๔๘ แตไดใหคําอธิบายในรายละเอียดของเหตุผลแตกตางกัน  
โดยใหเหตุผลในการวินิจฉัยวา การที่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการยังไมเสร็จสิ้น 
และยังไมเปนที่ยุติวาผูรับจางเปนผูผิดสัญญาและตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกหนวยงาน 
ทางปกครอง (ผูฟองคดี) หรือไม เพียงใด ผูรับจางจึงยังไมเปนผูผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดนัด
ชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิที่จะเรียกใหผูค้ําประกัน (ผูถูกฟองคดี) ชําระหนี้ตามสัญญา 
ค้ําประกัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองเพื่อเรียกรองใหผูถูกฟองคดีรับผิดตามสัญญา 
ค้ําประกัน จึงเปนกรณีที่ยังไมมีขอพิพาทหรือขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือสัญญา
ค้ําประกันที่ผูฟองคดีจะตองใชสิทธิทางศาล ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองฯ  
 

   ๑.๑๑) กรณีที่การดําเนินกิจการของบริษัท (ซึ่งมีสถานะเปนหนวยงาน
ทางปกครอง) เปนอํานาจของคณะกรรมการของบริษัท ผูถือหุนของบริษัทซึ่งแมจะมีฐานะ
เปนเจาของบริษัทตามอัตราสวนของผูถือหุน ยอมไมมีสิทธิที่จะฟองขอใหเพิกถอน
สัญญาซึ่งบริษัทเปนคูสัญญากับบุคคลภายนอกไดดวยตนเอง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๔๙ กรณีที่ผูถือหุนของ
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ยื่นฟองบริษัท อสมท.ฯ เพ่ือขอใหเพิกถอนสัญญารวมดําเนิน
กิจการใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกระหวางบริษัท อสมท.ฯ (ผูถูกฟองคดี)  
กับบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ยู.บี.ซี.) โดยอางวาเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความเสียหายแกทั้งผูถูกฟองคดีและผูฟองคดีในฐานะของ 
ผูถือหุน นั้น  เม่ือผูฟองคดีเปนเพียงผูถือหุนของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมไดเปนคูสัญญา 
รวมดําเนินกิจการดังกลาวที่ทําขึ้นระหวางผูถูกฟองคดีกับบริษัทยูไนเต็ต บรอดคาสติ้งฯ ประกอบกับ
การดําเนินกิจการตามสัญญาขางตนของผูถูกฟองคดี อันไดแก การปฏิบัติตามสัญญา การเลิกสัญญา 
รวมทั้งการใชสิทธิตอศาล อยูในอํานาจของคณะกรรมการของผูถูกฟองคดีที่จะพิจารณา
ดําเนินการ  ดังนั้น แมผูฟองคดีจะเปนผูถือหุนซ่ึงมีฐานะเปนเจาของบริษัทตามอัตราสวนของ 
ผูถือหุน ผูฟองคดีก็ไมมีสิทธิดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดดวยตนเอง  นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดี
กลาวอางวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายในฐานะที่เปนประชาชนและในฐานะ
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๑๑๙ 

ผูบริโภคนั้น ก็ยังไมถือวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ 
ผูถูกฟองคดี หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
เพ่ือขอใหเพิกถอนสัญญารวมดําเนินการดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

     ขอสังเกต  กรณีที่ผูถือหุนของบริษัทยื่นฟองคดีแทนบริษัท นั้น   
ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๔๖ วินิจฉัยแตกตางไปจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุดขางตน 
โดยวินิจฉัยวา ผูถือหุนของบริษัทสามารถฟองคดีแทนบริษัทไดโดยตรง (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหนา ๑๒๑) 
 

  ๑.๑๒) กรณีการฟองขอใหศาลกําหนดคําบังคับในเรื่องที่หนวยงาน 
ทางปกครองสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเอง  
 

 - กรณีที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูฟองคดี)
มีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตใหเก็บรักนกอีแอนจายเงินคาตอบแทน
การอนุญาตดังกลาว น้ัน  มีลักษณะเปนการออกคําสั่งทางปกครองใหชําระเงินตาม
มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งหาก 
ไมมีการชําระเงินตามคําสั่ง เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองในการยึดอายัด
ทรัพยสินของผูถูกฟองคดีขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ได จึงเปนกรณีที่การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายไมจําเปนตองใหศาลปกครองมีคําบังคับตาม
มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๔๙  การอนุญาตใหผูใด 
ไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอน และการออกประกาศ เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
และคาตอบแทนการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ 
ตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีกแอนเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูฟองคดี)  
ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีในฐานะผูไดรับสัมปทานในการเก็บรังนกอีแอนและไดเขาไปเก็บรังนกอีแอน
ในเขตอุทยานแหงชาติจึงมีหนาที่ตองจายคาธรรมเนียมและคาตอบแทนใหแกผูฟองคดีตามที่
ระเบียบและประกาศของผูฟองคดีกําหนดไว  การที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจงและทวงถามให 
ผูถูกฟองคดีจายเงินคาตอบแทนดังกลาว จึงถือวาเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๐ 

ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคลอันเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูถูกฟองคดีไมยอมชําระเงิน 
เจาหนาที่ยอมอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดอายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดี
ออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ไดตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จึงเปนกรณีที่การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี 
ไมจําเปนตองใหศาลปกครองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  

 

 ขอสังเกต  ตามคําวินิจฉัยนี้  ศาลปกครองไมไดวินิจฉัยวา 
ขอพิพาทในลักษณะขางตนเปนขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาสัมปทานอันเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ๒) กรณีที่ถือวามีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองเกิดข้ึนแลว  
อันทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีตอศาล  มีตัวอยางคําวินิจฉัยในกรณีตางๆ ดังนี้ 
 

   ๒.๑) กรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา 
 

    (๑) การที่หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญาผูใหสัมปทาน
ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน มีคําสั่งระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทาน 
ไวชั่วคราว เปนการใชสิทธิของหนวยงานทางปกครองตามสัญญา หากผูรับสัมปทาน 
เห็นวาตนไดรับความเสียหายยอมมีสิทธิฟองเรียกเอาคาเสียหายจากคูสัญญาสัมปทานได 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๙/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดี 
ทําสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตตอมาอธิบดีกรมปาไม 
ไดมีคําสั่งระงับการทําไมตามสัญญาดังกลาวไวชั่วคราว เม่ือผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองกรมปาไมเพ่ือเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย นั้น  
เหตุแหงการฟองคดีเกิดจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะผูใหสัมปทานทําไมปาชายเลน
อาศัยอํานาจตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานมีคําสั่งใหผูฟองคดีในฐานะเปนผูรับสัมปทาน 
ตามสัญญาดังกลาว ระงับการทําไมปาชายเลนเอาไวกอน โดยสั่งผานทางอธิบดีกรมปาไม 
ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนผูควบคุมดูแล 
การทําไมปาชายเลนใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน การกระทําของอธิบดีกรมปาไม 
จึงเปนการใชสิทธิของผูใหสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งหากผูฟองคดีไดรับความเสียหาย

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๑ 

จากการถูกระงับการทําไมตามเง่ือนไขสัญญาสัมปทาน ยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะเปนคูสัญญาสัมปทาน มิใชเรียกรองจากกรมปาไม 
 

    (๒) การที่ผูรับทุนผิดสัญญาทุนการศึกษาโดยปฏิบัติราชการ
ชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินัยไลออกจากราชการ
หนวยงานทางปกครองผูใหทุนมีสิทธิฟองใหผูรับทุนรับผิดตามสัญญาไดทันที กรณี 
ถือไดวามีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองเกิดข้ึนแลว 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๖/๒๕๔๖  การที่ผูถูกฟองคดี 
ทําสัญญารับทุนเพ่ือศึกษาในประเทศกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (ผูฟองคดี) โดยมีขอกําหนดวา
เม่ือผูฟองคดีกําหนดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติราชการกับผูฟองคดีเม่ือใด ผูถูกฟองคดีตองเขา
ปฏิบัติราชการติดตอกันไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน ถาผูถูกฟองคดีไมยอม
ปฏิบัติราชการหรือไมปฏิบัติตามสัญญา จะตองรับผิดชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับจํานวนสองเทา 
หรือหากปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวจะตองชดใชเบี้ยปรับลดลงตามสวน 
ที่ไดปฏิบัติราชการไปแลว เม่ือผูถูกฟองคดีกลับเขารับราชการแตตอมาถูกลงโทษทางวินัย 
ไลออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีจึงตกเปนผูผิดสัญญา ตอมาเม่ือกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ 
แจงจํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองชดใชตามที่ผูฟองคดีขอใหตรวจสอบแลว ผูฟองคดีจึงไดมี
หนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินดังกลาวโดยสงทางไปรษณียตอบรับไปยังภูมิลําเนา
ของผูถูกฟองคดี แตไมสามารถสงไดเน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมไปรับหนังสือภายในกําหนด นั้น 
เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีถูกลงโทษทางวินัยไลออกจากราชการ ถือไดวาผูถูกฟองคดีปฏิบัติ
ราชการไมครบกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงตองชดใชทุนตามที่ 
ผูฟองคดีไดจายไปพรอมทั้งเบี้ยปรับ ทั้งไมปรากฏวากระทรวงการคลังไดพิจารณาเห็นวา 
มีเหตุผลอันสมควรใหผูถูกฟองคดีพนความรับผิดตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองให 
ผูถูกฟองคดีรับผิดตามสัญญาไดทันที คดีมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นแลว 
อันทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
 

   ๒.๒) กรณีที่สิทธิในการฟองคดีตกทอดแกทายาทโดยธรรมของผูรับ
สัมปทาน 
 

    - เมื่อผูรับสัมปทานถึงแกความตาย สิทธิในการฟองคดีเก่ียวกับ
การกระทําผิดสัญญาสัมปทานยอมตกทอดแกทายาทโดยธรรมทันที ทายาทโดยธรรม
ดังกลาวจึงเปนผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคูสัญญาสัมปทานที่กระทําผิดสัญญาตอศาล
ปกครองได แมวาการแตงตั้งผูจัดการมรดกจะยังไมเสร็จสมบูรณ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๒ 

     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๔๖ กรณีที่ผูฟองคดี 
ซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของผูรับสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนที่ถึงแกความตาย 
ไปแลว ยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปนคูสัญญาผูใหสัมปทาน 
ในสัญญาสัมปทานดังกลาวจายเงินชดเชยความเสียหายจากการที่มีคําสั่งใหระงับการทําไม 
ตามสัญญาสัมปทานโดยไมมีกําหนดซึ่งถือเปนการผิดสัญญาสัมปทาน นั้น  การที่คูสัญญาในสัญญา
สัมปทานถึงแกความตาย สิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ ตามสัญญายอมเปนมรดกตกทอด 
แกทายาทโดยธรรมของคูสัญญาที่ถึงแกความตายตามมาตรา ๑๕๙๙๕๒ และมาตรา ๑๖๐๐๕๓  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และแมวาการแตงตั้งผูจัดการมรดกจะยังไมเสร็จสมบูรณ 
ตามกฎหมาย ทายาทโดยธรรมในฐานะเจาของรวมในทรัพยมรดกตามมาตรา ๑๓๕๙๕๔ แหงประมวล
กฎหมายดังกลาว ยอมเปนผูเสียหายหรืออาจจะเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับการกระทํา 
ผิดสัญญาขางตนตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
 

   ๒.๓) กรณีที่มีการเรียกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งชําระหนี้โดยระบุวา 
จะบังคับจากหลักประกันและบอกเลิกสัญญาหากไมมีการชําระหนี ้ 
 

    - การที่ผูฟองคดีปฏิเสธการชําระหนี้เน่ืองจากเห็นวาไมมีหนี้ 
ที่ตองชําระ ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาทางปกครองจึงแจงใหชําระหนี้อีกคร้ัง โดยระบุ
ดวยวาหากไมชําระจะบังคับจากหลักประกันหรือบอกเลิกสัญญา ถือวากรณีมีขอพิพาท
เก่ียวกับสัญญาเกิดข้ึนแลว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองขอใหยกเลิกการแจงใหชําระหนี้
ดังกลาวได 

                                                 
๕๒-๕๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๓๕๙ เจาของรวมคนหนึ่งๆ อาจใชสิทธิอันเกิดแตกรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพยสิน
ทั้งหมดเพื่อตอสูบุคคลภายนอก แตในการเรียกรองเอาทรัพยสินคืนนั้น ทานวาตองอยูในบังคับแหงเง่ือนไข 
ที่ระบุไวในมาตรา ๓๐๒ แหงประมวลกฎหมายนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
 ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๑๖๐๐ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสิน
ทุกชนิดของผูตายตลอดจนสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการ
เฉพาะตัวของผูตายโดยแท 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๓ 

     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ สัญญาที่การสื่อสาร 
แหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ทํากับบริษัทเอกชน (ผูฟองคดี) เพ่ือดําเนินการใหบริการวิทยุ
ติดตามตัว เปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะแกประชาชนทั่วไป 
ประกอบกับในสัญญามีขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่ไมอาจพบได 
ในสัญญาแพงทั่วไป สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง การที่ขอสัญญากําหนดให 
การสื่อสารฯ มีหนาที่ตองใหบริษัทเอกชนคูสัญญาใชสถานที่ของตนเพื่อประโยชนในการดาํเนิน
กิจการตามสัญญา เปนเหตุใหการสื่อสารฯ อาศัยขอสัญญาดังกลาวแจงใหบริษัทคูสัญญา 
ไปทําสัญญาขอใชอาคารสถานที่และชําระเงินคาบํารุงรักษาสถานที่ที่บริษัทเขาใชประโยชน   
เม่ือบริษัทฯ คูสัญญาปฏิเสธการทําสัญญาและการชําระเงินดังกลาวเนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ  
มีสิทธิใชสถานที่ตามสัญญาขางตนไดอยูแลวโดยไมตองเสียคาตอบแทน การสื่อสารฯ จึงไดแจง
ใหบริษัทฯ ชําระหนี้อีกครั้งหน่ึงพรอมทั้งแจงวาจะใชสิทธิบังคับกับหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาและบอกเลิกสัญญาหากไมมีการชําระหนี้ นั้น  ถือไดวามีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองเกิดขึ้นแลว บริษัทฯ คูสัญญาจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองขอใหยกเลิกการแจง
ใหชําระหนี้ขางตนได 
 

    หมายเหตุ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๔๙ มีขอเท็จจริง
ทํานองเดียวกันกับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ ขางตน แตศาลวินิจฉัยแตกตางกัน 
โดยวินิจฉัยวา กรณีที่การสื่อสารฯ เรียกใหบริษัทฯ คูสัญญาชําระคาใชสถานที่เปนเพียงการ 
ใชสิทธิเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญา หากบริษัทฯ เห็นวาตนไมตองชดใชก็ชอบที่จะปฏิเสธการ
ชําระหนี้ดังกลาวได และหากการสื่อสารยื่นฟองบริษัทฯ ใหชําระหนี้ดังกลาว บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะ
ใหการโตแยงคัดคานตอศาลได จึงยังไมถือวามีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นแลว 
บริษัทฯ คูสัญญาซึ่งเปนผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองขอใหยกเลิกการแจง 
ใหชําระหนี้ขางตน 
    

   ๒.๔) กรณีที่คูสัญญาตามสัญญารวมลงทุนจัดตั้งบริษัททําใหบริษัท 
ที่จัดตั้งข้ึนไดรับความเสียหาย 
 

    - การที่คูสัญญาฝายหนึ่งในสัญญารวมลงทุนจัดตั้งบริษัทกระทํา
ใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งข้ึน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งซึ่งเปน 
ผูถือหุนของบริษัทที่จัดตั้งข้ึนยอมเปนผูเสียหายที่มีสิทธิยื่นฟองคูสัญญาฝายที่ทําให
บริษัทดังกลาวไดรับความเสียหายแทนบริษัทไดโดยตรง 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๔๖ กรณีที่บริษัทเอกชน  
(ผูฟองคดี) ทําสัญญารวมลงทุนกับการสื่อสารแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) จัดตั้งบริษัท 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๔ 

เพ่ือดําเนินกิจการโทรคมนาคมและบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ โดยผูถูกฟองคดี 
เปนคูสัญญากับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกลาวในสัญญาดําเนินกิจการโทรคมนาคมและบริการ 
บัตรโทรศัพทระหวางประเทศ และมีสัญญาผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งทําขึ้นระหวางผูฟองคดีกับ 
ผูถูกฟองคดีเปนสวนหนึ่งของสัญญาดําเนินกิจการโทรคมนาคมฯ ขางตน  ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดี 
มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อเปนประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดวย  ตอมา 
ปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดจงใจกระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีและแกบริษัท 
ที่จัดตั้งขึ้น เปนเหตุใหบริษัทฯ มีรายไดจากการประกอบกิจการลดลง กรณีดังกลาวบริษัทฯ  
ไมอาจดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีมีคําสั่งหามกรรมการฝายผูถูกฟองคดี
ลงนามในการแตงตั้งทนายความ ทําใหผูฟองคดีในฐานะผูถือหุนสวนใหญของบริษัทฯ ไดรับ
ความเสียหาย จึงฟองขอใหศาลปกครองมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
เพ่ือเปนการแกไขความเสียหายใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่คูสัญญา
ฝายหน่ึงในสัญญารวมลงทุนจัดตั้งบริษัท กระทําใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินกิจการ 
ของบริษัทที่รวมกันจัดตั้งขึ้น คูสัญญาอีกฝายหนึ่งในฐานะผูถือหุนยอมเปนผูเสียหายซ่ึงมีสิทธิฟอง
คูสัญญาฝายที่กอใหเกิดความเสียหายแทนบริษัทดังกลาวไดโดยตรง  ดังนั้น การที่ปรากฏวา
บริษัทขางตนไมอาจใชสิทธิทางศาลไดดวยเหตุไมไดรับความเห็นชอบจากกรรมการที่มาจาก
ฝายผูถูกฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญารวมลงทุนจัดตั้งบริษัท ผูฟองคดีในฐานะผูถือหุนซ่ึงมีอํานาจ 
ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัท จึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีแทนบริษัทไดโดยตรงตาม 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพ่ือใหผูถูกฟองคดีกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการอันเปนการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี 
และเนื่องจากสัญญาผูถือหุนระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี และสัญญาดําเนินกิจการ
โทรคมนาคมฯ เปนสัญญาทางปกครอง กรณีจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   ๒.๕) กรณีที่ผูรับทุนเห็นวาอัตราเบี้ยปรับตามสัญญาไมเปนธรรม  
จึงขอลดเบี้ยปรับและขอคืนคาปรับบางสวนภายหลังจากที่ไดขอใหคูสัญญาทบทวนแลว 
 

    - กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
ไดชําระหนี้ทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับใหแกหนวยงานทางปกครองคูสัญญาเต็ม 
ตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาแลว แตตอมาไดขอทบทวนอัตราเบี้ยปรับ แตหนวยงาน
ทางปกครองปฏิเสธการทบทวนโดยอางวาหนี้ไดระงับดวยการชําระหนี้แลว ผูฟองคดี 
จึงฟองขอใหหนวยงานทางปกครองคูสัญญาลดอัตราเบี้ยปรับและคืนเบี้ยปรับบางสวน

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๕ 

ใหแกผูฟองคดี ถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจาก 
มีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีสิทธิฟองคดีตอศาลได  
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๔๙ กรณีที่ผูฟองคดีไดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย และทําสัญญาลาศึกษาตอ
ภายในประเทศกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผูถูกฟองคดี) แตตอมาไดลาออกจากการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ผูถูกฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับ 
ตามสัญญา แตผูฟองคดีเห็นวาอัตราเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีกําหนดนั้นสูงเกินไป จึงไดสอบถาม
ไปยังผูถูกฟองคดีซึ่งไดรับคําแนะนําวาใหชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามที่ผูถูกฟองคดีเรียกเก็บ
เต็มจํานวนไปกอน แลวคอยดําเนินการรองเรียนตอผูถูกฟองคดีในภายหลังอีกครั้ง ผูฟองคดี 
จึงไดชดใชเงินเต็มจํานวนตามที่ผูถูกฟองคดีเรียกรอง และตอมาไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดี
ทบทวนอัตราเบี้ยปรับตามสัญญาดังกลาว แตผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดีทราบวาหนี้ตามสัญญา
ไดระงับลงดวยการชําระหนี้แลว ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจพิจารณาเพื่อเพ่ิมหรือลดเบี้ยปรับ 
ตามสัญญาไดอีกตอไป ผูฟองคดีเห็นวาอัตราคาปรับดังกลาวไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟอง 
เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีลดอัตราเบี้ยปรับและคืนเบี้ยปรับบางสวนใหแกผูฟองคดี นั้น 
กรณีดังกลาวถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจาก 
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

     ขอสังเกต ขอเท็จจริงของคดีนี้มีรายละเอียดแตกตางไปจากคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๔๖ ซึ่งศาลวินิจฉัยวา ผูรับทุนไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองขอใหศาลแกไขอัตราเบี้ยปรับกรณี 
ผิดสัญญาลาศึกษาตอจากสองเทาเปนหนึ่งเทาตามที่ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการ
พลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว เนื่องจากคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๔๖ ปรากฏขอเท็จจริงวา กอนการฟองคดีผูรับทุนไดทําหนังสือ 
รับสภาพหนี้กับหนวยงานทางปกครองผูใหทุน ยอมผอนชําระชดใชเบี้ยปรับและคาเสียหาย 
เต็มตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาฯ การรับสภาพหนี้ดังกลาวจึงมีผลเปนการยอมรับวา 
ผูรับทุนมีหนี้ที่ตองชําระใหแกหนวยงานทางปกครองผูใหทุนจริงตามจํานวนที่รับสภาพหนี้ กรณี
จึงไมมีขอโตแยงเกี่ยวกับจํานวนหนี้ที่จะตองชําระตามสัญญาฯ ผูรับทุนจึงไมใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง  รวมทั้งแตกตางจากขอเท็จจริงตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๔๖ 
เนื่องจากตามคําวินิจฉัยดังกลาว เปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหมีการแกไขการคํานวณเงิน 
ที่ผูฟองคดีตองชดใชทุนโดยที่ผูฟองคดียังไมไดโตแยงหรือเรียกรองใหหนวยงานตนสังกัด 
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๑๒๖ 

ซึ่งเปนคูสัญญาดําเนินการแกไขการคํานวณเงินที่ผูฟองคดีไดชดใชทุนไปโดยผูฟองคดีเห็นวา
เปนการคํานวณที่ผิดพลาด ศาลจึงวินิจฉัยวายังไมมีกรณีพิพาทที่ศาลจะรับไวพิจารณาได 
 

   ๒.๖) กรณีที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญาแกไขขอสัญญาโดยไมชอบ 
 

     - การที่คูสัญญาฝายเอกชนฟองวาหนวยงานทางปกครองซึ่งเปน
คูสัญญาทางปกครองแกไขขอสัญญาและปรับลดเงินคาจางตามสัญญาโดยไมชอบ  
เปนกรณีที่มีการโตแยงขอสัญญาอันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแลว 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๘/๒๕๔๙ กรณีที่กรมวิทยาศาสตร
บริการ (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร ไดทําบันทึกขอตกลงกับผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสญัญา
แนบทายสัญญาดังกลาว โดยขอตกลงเกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณระบบโสตและทัศน
ระบุวา วงเงินการปรับลดราคาของการเปลี่ยนแปลงใหใชแนวทางตามคําวินิจฉัยตอบขอหารือของ
สํานักนายกรัฐมนตรี  เม่ือปรากฏวาสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําวินิจฉัยวากรณีดังกลาวใหเปน
ดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่จะพิจารณาโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน ซึ่งผูถูกฟองคดี 
มีความเห็นวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทําใหตองมีการปรับลดราคาตามสัญญาจางโดยผูฟองคดี
ตองคืนเงินใหแกทางราชการเนื่องจากอุปกรณที่ผูฟองคดีขอเปลี่ยนแปลงมีราคาต่ํากวาอุปกรณเดิม 
อันเปนการปฏิบัติตามขอตกลงแนบทายสัญญา โดยผูถูกฟองคดีไดหักเงินที่ปรับลดดังกลาว 
จากคาจางของงวดงานที่ ๑๙ ของผูฟองคดี แตผูฟองคดีเห็นวาการปรับลดจํานวนเงินขางตน 
ไมถูกตองจึงนําคดีมาฟองตอศาล นั้น  กรณีเปนการโตแยงขอสัญญาอันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว    
 

     ขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดตัวผูถูกฟองคดี 
 

     แมวาจากแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการฟองคดีสัญญาทางปกครอง 
โดยพิจารณาในแงมุมของผูมีสิทธิฟองคดีดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะปรากฏวาสวนใหญ 
เปนกรณีที่ผูมีสิทธิฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิ 
ตามสัญญาอันเน่ืองมาจากการกระทําของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนผลใหการยื่นฟองคดี 
เปนการฟองคูสัญญาฝายดังกลาวเปนผูถูกฟองคดีก็ตาม แตจากการศึกษาคําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสูงสุดมีขอสังเกตวา แมคดีสัญญาทางปกครองสวนใหญจะเปนกรณีการฟอง
คูสัญญาที่เขาผูกพันตนในสัญญาพิพาทเปนผูถูกฟองคดีก็ตาม แตหากประเด็นพิพาทที่ฟอง 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๗ 

มีบุคคลที่ไมใชคูสัญญาเขามาเกี่ยวของดวยตามอํานาจหนาที่ที่บุคคลดังกลาวมีอยูตามกฎหมาย 
และตามที่กําหนดไวในขอสัญญา ศาลปกครองก็สามารถรับคําฟองในสวนที่มีการฟองบุคคล 
ที่ไมใชคูสัญญาดังกลาวนั้นไวพิจารณาได เชน  
 

     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๔๖ การที่บริษัทเอกชน  
(ผูฟองคดี) ทําสัญญากอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียกับเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และไดรับคาจางตามสัญญาครบถวนแลวเวนแตเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา 
แบบปรับราคาได (คา K) เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติ 
ไมอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกเมืองพัทยาเพื่อนํามาจายใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี
จึงฟองขอใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของชดใชเงินชดเชยดังกลาว
ใหแกผูฟองคดี นั้น  เน่ืองจากขอพิพาทในคดีเปนกรณีเกี่ยวกับการจายเงินชดเชยคางาน
กอสราง (คา K) และดอกเบี้ยตามสัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย 
เมืองพัทยา อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)  ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดีจะมีสิทธิฟองบุคคลใด บุคคลนั้นจะตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
ในการจายเงินชดเชยคางานกอสรางและดอกเบี้ยตามสัญญาที่พิพาท เม่ือพิจารณาเนื้อหา 
ของสัญญาที่กําหนดใหสามารถปรับราคาไดตามสูตรปรับราคาในเอกสารแนบทายสัญญา โดยมี
เง่ือนไขวาการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลดตองไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และถือวาคําวินิจฉัยน้ันเปนที่สุด ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  ดังน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนผูที่มีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียกับการจาย 
เงินชดเชยดังกลาว ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคําฟองในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ไวพิจารณาได 
    สวนผูถูกฟองคดีรายอ่ืนซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองและเปน
ผูกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง ไมไดมีสวนเกี่ยวของหรือไมไดมีสวนไดเสียกับการ
จายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาขางตน แมวาจะไดมีสวนผลักดันใหเกิดแผนปฏิบัติการ
ควบคุมมลพิษเมืองพัทยาจนมีการวาจางผูฟองคดีก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหผูฟองคดีมีอํานาจฟอง
บุคคลดังกลาวใหรวมกันหรือแทนกันรับผิดชดใชเงินคาชดเชยฯ ได ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง 
ในสวนน้ีไวพิจารณา 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๘ 

     อน่ึง กรณีที่มีความผิดพลาดในการกําหนดตัวผูถูกฟองคดีน้ัน 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยวา เปนขอผิดพลาดที่อาจแกไขใหถูกตองได ดังปรากฏ
ตามคําวินิจฉัยตอไปน้ี 
 

     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗ /๒๕๔๖ กรณีที่หนังสือ 
มอบอํานาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งมอบอํานาจใหกับอธิบดีกรมปาไม โดยระบุให
ดําเนินคดีกับผู จัดการมรดกและทายาทของผูรับสัมปทานทําไมปาชายเลนปาโครงการ 
คลองทรายขาว-คลองขุนจร และปาโครงการคลองกําพวน จังหวัดระนอง ซึ่งกระทําผิดสัญญา
สัมปทาน  ตอมาอธิบดีกรมปาไมไดมอบอํานาจตอใหพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 
ดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจ แตปรากฏวาไดมีการฟองผูจัดการมรดกของผูรับสัมปทาน
ทําไมปาชายเลนคนละแปลงกับที่ระบุในหนังสือมอบอํานาจ นั้น  กรณีเปนการยื่นคําฟองผิดตัว 
ผูถูกฟองคดีและผิดสถานที่ แตความผิดพลาดดังกลาวเปนกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได 
 
๒. เงื่อนไขเก่ียวกับคําขอบังคับเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
 
 ในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง นอกจากผูฟองคดีจะตองเปนผูที่มีสิทธิ 
ในการฟองคดีโดยเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว บทบัญญัติมาตราดังกลาว
ยังไดกําหนดไววา การแกไขเพื่อบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายหรือยุติขอโตแยงขางตน
นั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ ดวย โดยคําขอใหศาลปกครองออกคําบังคับ
ดังกลาวตองเปนกรณีที่ศาลปกครองมีอํานาจตามกฎหมายที่จะสั่งหรือออกคําบงัคับใหได  ทั้งน้ี 
ในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนกรณีที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) โดยศาลมีอํานาจสั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือ 
ใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ไวดวยก็ได  
ดังนั้น หากคําฟองคดีมีคําขอกําหนดคําบังคับที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองดังที่กลาวมา
ขางตน ศาลยอมไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได 
 

 ๒.๑ กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปนการขอใหศาลกําหนดคําบังคับซึ่งศาลมีอํานาจ
กําหนดไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  มีตัวอยางคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําขอในกรณีตางๆ  
ที่สําคัญ ดังนี้ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๒๙ 

  ๑)  คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ทําสัญญาจางใหมกับผูรับจางที่ถูกบอกเลิกสัญญาจาง 
 

   - กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาทางปกครองดวยเหตุผูรับจางไมเขา
ดําเนินการตามสัญญาอันเน่ืองมาจากมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการกอสรางตามที่
กําหนดไวในสัญญา ผูรับจางจึงฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูวาจางพิจารณาแกไขรูปแบบ
การกอสรางและใหทําสัญญากับผูรับจางใหมหรือตออายุสัญญาออกไป โดยกําหนด
คาจางและระยะเวลาจางตามสัญญาเดิม น้ัน  เปนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวาการบอกเลิก
สัญญาจางไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๒/๒๕๔๗  กรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
บอกเลิกสัญญาวาจางกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะผูรับจางไมเขาดําเนินการ 
ตามสัญญาจนลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จ อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
รูปแบบในการกอสรางตามที่กําหนดไวในสัญญา โดยผูวาจางไมอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการกอสรางฐานรากสะพานตามที่ผูรับจางเสนอเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ 
ที่จะทําการกอสราง ผูรับจางจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูวาจางพิจารณา
แกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฐานรากสะพานและใหทําสัญญาจางกับผูรับจางใหม หรือตออายุ
สัญญาจางออกไปอีก โดยกําหนดคากอสรางและระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางเดิม นั้น   
เปนที่เขาใจไดวาคําขอดังกลาวของผูฟองคดีเปนการกลาวอางวาการบอกเลิกสัญญาจางขางตน
ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับตาม 
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 

 ๒) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญาและใหขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาจาง 
 

  - กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาจาง
และเรียกคาเสียหายจากผูรับจาง ผูรับจางจึงฟองขอใหศาลสั่งใหผูวาจางยกเลิกการบอกเลิก
สัญญา ใหขยายระยะเวลาตามสัญญาจาง และใหระงับการเรียกรองเงินตามหนังสือ 
ค้ําประกันสญัญา เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับใหแกผูฟองคดีได 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๓/๒๕๔๙  กรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดี)  
ทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางอาคารดนตรีไทย คสล. ๘ ชั้น แตปรากฏวาผูฟองคดี 
ไมสามารถเขาทํางานตามสัญญาไดทันที เนื่องจากสถานที่กอสรางมีอุปสรรคในการทํางาน  
ทําใหการกอสรางลาชา ผูฟองคดีจึงขอขยายระยะเวลาในการกอสรางออกไปอีก แตคณะกรรมการ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๐ 

ตรวจการจางของผูถูกฟองคดีไมอนุมัติ  ตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาจาง
และเรียกคาเสียหายจากผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการบอกเลิกสัญญาไมชอบดวยกฎหมาย
หรือไมชอบดวยขอกําหนดในสัญญา เน่ืองจากผูฟองคดีมีสิทธิที่จะขอขยายระยะเวลาในการ
กอสราง และการบอกเลิกสัญญาดังกลาวทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินคาจางในงวดงานที่ ๖ 
รวมทั้งไดรับความเสียหายอื่นๆ เชน ถูกริบหลักประกันสัญญาหรือถูกเรียกรองเอาหลักประกัน
จากธนาคารผูค้ําประกันสัญญา เปนตน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดี
ยกเลิกการบอกเลิกสัญญา ใหขยายระยะเวลากอสราง และใหระงับการเรียกรองเงินตามหนังสือ
ค้ําประกันสัญญา นั้น  คําขอดังกลาวเปนกรณีที่อยูในบังคับของเง่ือนไขของสัญญา และหาก 
การบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยขอกําหนดในสัญญา  
ผูฟองคดียอมที่จะเขาไปดําเนินการกอสรางตามสัญญาได โดยผูถูกฟองคดีตองพิจารณาการขอ
ขยายระยะเวลาการทํางานใหแกผูฟองคดี เวนแตโดยสภาพจะไมเปดชองใหทําได  นอกจากนี้  
ผูถูกฟองคดียังไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายอยางใดๆ จากผูฟองคดี  อีกทั้ง หากผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาที่ไมชอบ ผูฟองคดียอมมีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทน
ความเสียหายพรอมดอกเบี้ย คําขอของผูฟองคดีจึงเปนการขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวา
การบอกเลิกสัญญาไมชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยขอกําหนดในสัญญา ซึ่งเปนคําขอ 
ที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๓) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหคูสัญญาทางปกครองชําระหนี้ตามหนังสือ
ขอผอนชําระหนี้ 
 

  - กรณีการย่ืนฟองขอใหผูรับทุนซึ่งผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
รับผิดตามหนังสือผอนชําระหนี้ทุนการศึกษาซึ่งหนวยงานทางปกครองผูใหทุนยินยอม
ใหผอนชําระตามคําขอของผูรับทุนน้ัน แมการชําระหนี้ดังกลาวจะมิไดมีการทําสัญญา 
รับสภาพหนี้กันไว แตเมื่อพฤติการณเขาลักษณะอันเปนการตกลงเกี่ยวกับวิธีการชําระหนี้ 
คําขอใหศาลมีคําสั่งใหผูรับทุนรับผิดตามหนังสือผอนชําระหนี้ จึงเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับได 
  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๘  กรณีที่ผูรับทุนอุดหนุน
การศึกษาตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเรงรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรของประเทศ กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเปน 
ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผูฟองคดี) ลาออกจากการศึกษา 
ในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผูฟองคดี 
จึงเรียกใหผูรับทุนชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับตามสัญญา แตผูรับทุนขอผอนผันการชําระหนี้
ดังกลาวและขอยกเวนเบี้ยปรับรวมทั้งดอกเบี้ยที่จะตองชําระ ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแลว

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๑ 

เห็นควรผอนผันใหตามคําขอ ตอมาผูรับทุนไดยื่นคําขอขยายระยะเวลาการเริ่มผอนชําระเงินทุน
ออกไปอีก แตในระหวางการพิจารณาคําขอของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีไดยื่นฟองขอใหผูรับทุน
ชําระหนี้ขางตนพรอมดอกเบี้ย โดยในระหวางการไตสวนของศาลปกครองชั้นตนกรมบัญชีกลาง
ไดแจงใหผูฟองคดีทราบวากรมบัญชีกลางยินยอมใหผอนผันการชําระหนี้ตามคําขอ แตผูรับทุน
ตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดอีกสวนหนึ่งดวย ซึ่งผูรับทุนยินยอมรับผิดตามความเห็นของ
กรมบัญชีกลาง นั้น  กรณีดังกลาวแมจะมิไดมีการทําสัญญารับสภาพหนี้กันไว แตการที่คูกรณี
ทั้งสองฝายมีความประสงคจะระงับขอพิพาทอันมีตอกันหรือจะมีขึ้นใหเสร็จสิ้นไปโดยตางฝาย
ตางยอมผอนผันใหแกกัน เจตนารมณและพฤติการณของคูกรณีจึงเขาลักษณะอันเปนการตกลง
เกี่ยวกับวิธีการชําระหนี้อยางหนึ่ง เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งใหผูรับทุน 
ผอนชําระหนี้เงินทุนการศึกษาตามหนังสือผอนชําระหนี้ จึงเปนคําขอที่ศาลปกครองมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   ขอสังเกต คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๘ มีขอสังเกต ดังนี้ 
   ๑) ในสัญญาทางปกครอง หนวยงานทางปกครองคูสัญญาสามารถปรับลด
เบี้ยปรับตามสัญญาใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได 
   ๒) การรับสภาพหนี้ตามคําวินิจฉัยขางตนใชถอยคําวา “สัญญารับสภาพหนี้”  
ซึ่งแตกตางจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เคยวินิจฉัยไวโดยใชคําวา “การรับสภาพหนี้
โดยมีหลักฐานเปนหนังสือหรือการทําหนังสือรับสภาพหนี้” เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๖๕/๒๕๔๘, ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ และที่ ๙๖๙/๒๕๔๘ เปนตน 

 

 ๒.๒ กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปนคําขอซึ่งศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
 

  ๑) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหมีการแกไขขอสัญญาหรือใหมีการปฏิบัติ
ที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา 
 

    ๑.๑) การมีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญา
แกไขขอสัญญาที่ขัดตอหลักการตามรัฐธรรมนูญซึ่งออกมาใชบังคับภายหลังการ 
ทําสัญญา และใหผูถูกฟองคดีงดเวนการใชสิทธิบางประการตามสัญญาหรือใหบุคคลอ่ืน 
ทําหนาที่ตามสัญญาแทนผูถูกฟองคดี เปนคําขอใหศาลกําหนดใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
กระทําการหรืองดเวนกระทําการซึ่งแตกตางไปจากที่ตกลงกันไวในสัญญา ศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคับใหได 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๒ 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๔๕  กรณีที่ผูฟองคดีทําสัญญา 
รวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) 
ในป ๒๕๓๕ ตอมาเม่ือมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว ผูฟองคดีเห็นวา 
ผลของกฎหมายดังกลาวทําใหผูถูกฟองคดีเปลี่ยนมาเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง
เทานั้น ผูฟองคดีจึงอยูในสถานะที่มีเสรีภาพในการแขงขันเทาเทียมกันกับผูถูกฟองคดี การที่ 
ผูถูกฟองคดียังคงอางอํานาจตามสัญญาดังกลาวบางขอซ่ึงมีลักษณะที่ขัดตอหลักการแขงขัน 
อยางเสรี เทาเทียม และเปนธรรม จึงไมชอบดวยมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ผูฟองคดี
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาและมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีแกไขขอสัญญาที่มีลักษณะขางตน 
และใหผูถูกฟองคดีงดเวนใชสิทธิบางประการตามสัญญา หรือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแทนผูถูกฟองคดี นั้น ถือไดวา 
เปนคําขอใหศาลปกครองกําหนดคําบังคับใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดนอกเหนือหรือแตกตางไปจากที่คูสัญญาไดตกลงกันไวในสัญญา ซึ่งศาลไมอาจ
มีคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๔๕ เปนกรณีการฟอง
ขอใหเปลี่ยนแปลงสัญญาทางปกครองโดยคูสัญญาฝายเอกชน อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงปรากฏ
ขึ้นภายหลังวาประโยชนของคูสัญญาฝายเอกชนนั้นลดนอยลง ซึ่งถาหากคูกรณีในสัญญา 
ยอมเจรจาตกลงกันไดก็ยอมไมมีปญหา แตในกรณีที่ตกลงกันไมไดศาลปกครองจึงวางแนวทาง
ไวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๔๕ วาศาลไมอาจกาวลวงเขาไปพิจารณาถึงการ
กําหนดหรือแกไขขอสัญญาใหเปนไปในทางใดทางหนึ่งได และตามกฎหมายศาลไมมีอํานาจ 
ที่จะสั่งบังคับเชนน้ันได อันจะตางกับการสั่งใหเลิกสัญญาที่คูสัญญาไมตองปฏิบัติการชําระหนี้ 
กันตอไป คงมีเพียงกรณีของคาเสียหายเทานั้นซ่ึงศาลปกครองสามารถกําหนดคําบังคับได๕๕ 
    

   ๑.๒) การมีคําขอใหศาลกําหนดหลักเกณฑตามสัญญาลาศึกษาตอ 
ใหสอดคลองกับระเบียบ ก.พ. ไมใชกรณีที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหได 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๔๖ การที่ผูลาศึกษาตอตามสัญญา
ลาศึกษาตอภายในประเทศกับกระทรวงสาธารณสุข ฟองขอใหศาลกําหนดหลักเกณฑการชดใช
เงินทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น  เปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แตโดยที่การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายสําหรับคดีพิพาท 

                                                 
         ๕๕ โภคิน พลกุล, สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย, อางแลว, หนา ๕๔.  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๓ 

ในลักษณะดังกลาว มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
กําหนดใหศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับดวยการสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการตามขอตกลงในสัญญาที่พิพาท  ดังน้ัน คําขอของผูฟองคดีขางตน  
จึงเปนเรื่องที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับตามมาตราดังกลาวได ศาลไมอาจรับคําฟองในประเด็นนี้
ไวพิจารณา 
 

   ๑.๓) การมีคําขอใหศาลแกไขขอสัญญาที่ผูฟองคดีเห็นวาไมเปนธรรม 
หรือใหยกเลิกการทําสัญญาดังกลาว เปนกรณีที่ศาลไมอาจมีคําบังคับได 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๑/๒๕๔๘  กรณีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผูถูกฟองคดี) ทําสญัญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางตอเติมอาคารเรียน 
แตภายหลังจากทําสัญญาแลวผูฟองคดีเห็นวาขอสัญญาเกี่ยวกับการแบงงวดงาน งวดเงิน  
และกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเปนธรรมกับผูฟองคดี จึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจางเพ่ือขอแกไขขอสัญญาที่เห็นวาไมเปนธรรมดังกลาว แตคณะกรรมการฯ และ 
ผูควบคุมงานมีมติยืนยันตามขอสัญญาเดิม และเรงรัดใหผูฟองคดีปฏิบัติงานตามสัญญา ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรม หรือใหยกเลิกสัญญาฉบับดังกลาว นั้น  
โดยที่อํานาจออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เปนอํานาจในการสั่งใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขของสัญญา
เทานั้น ศาลไมมีอํานาจสั่งใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการนอกเหนือหรือเกินไปกวา 
ที่กําหนดไวในสัญญาได  ดังนั้น คําขอของผูฟองคดีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับใหได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) ดังกลาว 
 

   ๑.๔) การมีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีแกไขอัตรา
คาปรับตามสัญญาใหมีมูลคาลดลง เปนคําขอใหศาลกําหนดใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
กระทําการหรืองดเวนกระทําการซึ่งแตกตางไปจากที่ตกลงกันไวในสัญญา ศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคบัใหได 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒/๒๕๔๙ กรณีที่ผูรับจางตามสัญญา
จางกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงฟองเทศบาลตําบลซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูวาจาง  
(ผูถูกฟองคดี) โดยขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีแกไขอัตราคาปรับจากอัตรารอยละ 
๐.๒๕ เหลืออัตรารอยละ ๐.๐๑ ของมูลคางานที่วาจางเพื่อใหสอดคลองกับเน้ืองาน นั้น เปนคําขอให
ศาลกําหนดคําบังคับใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการนอกเหนือจากที่
คูสัญญาไดตกลงกันไวในสัญญา ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๔ 

  ๒) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับในเรื่องที่หนวยงานไดดําเนินการตาม 
คําขอแลว 
 

   - การที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญาไดดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี
ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองตอศาลแลว จึงไมเปนกรณีที่ศาลมีเหตุใหตอง
บังคับตามคําขออีก 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๔/๒๕๔๗ การที่กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) 
ทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางฝายและทอรับน้ําลงคลองพรอมขุดลอกลําหวย ตอมาเม่ือ 
ถึงกําหนดสงมอบงาน ผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดสุดทายลาชา ผูถูกฟองคดีจึงหักเงินคาปรับจาก
เงินคาจางตามสัญญาจางดังกลาว ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการหักเงินคาปรับไมถูกตองตามขอสัญญา 
จึงยื่นฟองเพ่ือขอเงินคาปรับคืนและขอใหศาลเพิกถอนหนังสือรับรองผลงานโดยใหออกหนังสือ
รับรองผลงานฉบับใหมแกผูฟองคดี นั้น  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงในเวลาตอมาวาผูถูกฟองคดี 
ในฐานะผูวาจางไดออกหนังสือดังกลาวใหแกผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางแลว จึงไมมีเหตุที่ศาลจะ
ออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหผูถูกฟองคดี
ออกหนังสือขางตนใหแกผูฟองคดีอีก  
  

  ๓) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับซึ่งไมสอดคลองกับประเด็นขอพิพาทในคดี 
 

   - การที่ศาลเห็นวากรณีตามคําฟองเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง ไมใชการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังที่ระบุในคําฟอง คําขอ
ตามคําฟองซึ่งขอใหหนวยงานทางปกครองปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่กําหนด จึงเปน 
คําขอที่ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๔๖  กรณีที่กองทัพเรือทําสัญญา
วาจางผูฟองคดีใหสรางเรือตรวจการณปน แตผูฟองคดีไมสามารถสงมอบเรือไดตามกําหนด 
โดยผูฟองคดีเห็นวาเหตุที่ทําใหสงมอบงานลาชาเกิดจากกองทัพเรือผูวาจางนั้นเอง จึงขอให
กองทัพเรือลดคาปรับแตปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับคาปรับตามที่
กําหนดไวในสัญญา เห็นควรลดคาปรับเปนจํานวนนอยกวาที่ผูฟองคดีรองขอ ผูฟองคดี 
จึงยื่นอุทธรณการลดคาปรับดังกลาวตอปลัดกระทรวงกลาโหมและปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลสั่งใหหนวยราชการตนสังกัดของ
เจาหนาที่ของรัฐดังกลาวพจิารณาและมีคําสั่งในเรื่องที่ผูฟองคดีอุทธรณใหแลวเสร็จตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒ และตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๕ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง นั้น  การที่ผูฟองคดีโตแยงการพิจารณาลดคาปรับเปนการ
โตแยงสิทธิเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหวางกองทัพเรือกับผูฟองคดี สวนการใชอํานาจ 
ในการงดหรือลดคาปรับแกคูสัญญาเปนกรณีที่ปลัดกระทรวงกลาโหมใชสิทธิตามสัญญาวาจาง 
ไมใชการปฏิบัติหนาที่ราชการทั่วไปตามที่กฎหมายกําหนด การที่ผูฟองคดีในฐานะผูรับจาง 
ไมเห็นดวยกับการอนุมัติใหลดคาปรับและมีคําขอใหผูมีอํานาจเกี่ยวกับกรณีดังกลาวพิจารณา
คาปรับใหม จึงถือเปนการโตแยงสิทธิตามสัญญาวาจาง เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (เน่ืองจากเรือตรวจการณปน
เปนเครื่องมือสําคัญของกองทัพเรือในการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล สัญญาจางสรางเรือ
ดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง) ไมใชการโตแยงในประเด็นการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ และตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐฯ  ดังน้ัน เม่ือคดีนี้
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ขางตน คําขอของผูฟองคดี 
ที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหนวยงานทางปกครองปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่กําหนด
จึงเปนคําขอที่ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เปนผลใหผูฟองคดีไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 

    ขอสังเกต ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๔๖ นอกจากเปนการ 
วางหลักพิจารณาในเรื่องคําขอตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แลว มีขอสังเกตเกี่ยวกับการ 
กําหนดประเด็นพิพาทตามคําฟองของศาลกับคําขอที่ปรากฏในคําฟอง กลาวคือ เม่ือประเด็นพิพาท
ตามที่ระบุมาในคําฟองเปนกรณีผูฟองคดีมีความประสงคที่จะฟองผูถูกฟองคดีในขอหาละเลย 
ตอการปฏิบัติหนาที่ แตศาลปกครองสูงสุดเห็นวาประเด็นพิพาทดังกลาวเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง  ดังนั้น คําขอของผูฟองคดีตามที่ระบุมาในคําฟองจึงยอมไมอยูในอํานาจ
กําหนดคําบังคับของศาลไปโดยปริยาย กรณีจึงมีขอพิจารณาวาเม่ือศาลปกครองใชดุลพินิจ
กําหนดประเด็นพิพาทที่มิใชประเด็นเดียวกับที่ผูฟองคดีระบุมาในคําฟองเปนเหตุใหคําขอตามที่
ระบุมาในคําฟองไมใชคําขอที่สามารถเยียวยาความเสียหายตามประเด็นพิพาทที่ศาลกาํหนดได 
เปนเหตุใหเปนคําขอที่ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับนั้น จะถือเปนหลักในการวินิจฉัยของศาล
หรือไมวากรณีที่คําขอซึ่งผูฟองคดีระบุมาในคําฟองไมสัมพันธกับประเด็นพิพาท ไมวาประเด็น
ดังกลาวจะเปนไปตามวัตถุประสงคของผูฟองคดีเองหรือเปนกรณีที่ศาลใชดุลพินิจกําหนด
ประเด็นพิพาทที่แตกตางออกไป ผูฟองคดีก็ไมอาจแกไขคําฟองในสวนคําขอเสียใหมเพ่ือให
สอดคลองกับประเด็นพิพาทได โดยศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองนั้นไวพิจารณาทันที 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๖ 

  ๔) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับในเรื่องที่เปนอํานาจดุลพินิจของคูสัญญา 
ฝายปกครอง 
 

   - กรณีผูใหสัมปทานกระทําการผิดเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน ผูรับสัมปทาน
ยอมใชสิทธิเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากการผิดสัญญาได แตสําหรับการยื่นคําขอ 
ใหศาลมีคําสั่งใหขยายอายุสัมปทานนั้น กรณีน้ีเปนอํานาจดุลพินิจของผูใหสัมปทาน 
จึงเปนคําขอท่ีไมเปนไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔-อ.๒๒/๒๕๔๘  กรณีที่ผูฟองคดี
ทําสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) โดยมีกําหนดระยะเวลาใหสัมปทานเปนเวลา ๑๕ ป แตในระหวางอายุสัมปทาน อธิบดี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่งตามมติคณะรัฐมนตรีใหผูฟองคดี
ระงับการทําไมตามเงื่อนไขสัมปทาน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหขยายระยะเวลา 
การทําไมปาชายเลนออกไปอีก ๔ ป เพ่ือทดแทนระยะเวลาที่ไมไดทําไมในชวงที่มีการสั่งระงับ
การทําไมดังกลาว นั้น  การสั่งระงับการทําไมขางตนเปนการใชอํานาจของคูสัญญาฝายเดียว 
ที่มีผลกระทบสิทธิในการทําไมปาชายเลนตามอายุสัมปทาน และกอใหเกิดความเสียหาย 
แกผูฟองคดี จึงเปนกรณีที่ผูใหสัมปทานกระทําผิดเง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานชอบที่จะใชสิทธิเรียกรองคาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูใหสัมปทาน
ฐานผิดสัญญาสัมปทานได แตเม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมิไดมีคําขอคาทดแทนความเสียหาย
ดังกลาว แตกลับขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาทําไมปาชายเลนตามสัญญา
สัมปทานออกไปอีก ๔ ป นับแตวันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด ซึ่งเปนอํานาจดุลพินจิของผูถกูฟองคดี
ที่ ๑ ที่จะขยายอายุสัมปทานตอไปใหอีกหรือไมก็ได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนด 
คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ     
 
๓. เงื่อนไขเก่ียวกับระยะเวลาในการฟองคดี 
 
 ในการฟองคดีปกครอง นอกจากจะตองพิจารณาเงื่อนไขการเปนผูมีสิทธิฟองคดี 
และเง่ือนไขเกี่ยวกับคําขอบังคับดังที่กลาวไวในขอ ๑. และขอ ๒. แลว ยังมีเง่ือนไขที่สําคัญ 
อีกประการหนึ่งที่ตองคํานึงถึง คือ เง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟองคดี โดยในสวนของ
ระยะเวลาในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กฎหมายไดกําหนดไวเปนกรณีเฉพาะ
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยใหตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งป 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๗ 

นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี  
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่เกิดขึ้นมีหลายลักษณะที่ศาลปกครอง
จําเปนตองนําหลักเกี่ยวกับการเกิดสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใช
กับคดี  ดังน้ัน คําวินิจฉัยของศาลปกครองในสวนของระยะเวลาในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
สัญญาทางปกครองจึงอาจมีหลักกฎหมายแพงและพาณิชยปรากฏอยูดวย อาทิ กรณีการนับ
ระยะเวลาในการยื่นฟองทายาทของเจามรดกซึ่งเจามรดกเปนคูสัญญาทางปกครองเพื่อใหรับผิด
ในหนี้ที่เกิดจากการกระทําผิดสัญญาของเจามรดก เปนตน 
    สําหรับแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นั้น อาจแยกพิจารณาได ดังนี้ 
     ๓.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
        ๓.๒ การพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๒๕๖

 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

      ๓.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  การนับระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ นั้น  ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
จะเปนกรณีที่ศาลวินิจฉัยในประเด็นวาเหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นเม่ือใด และผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตเม่ือใด โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 

  ๑) การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจาง 
 

  ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางนั้น อาจแบงออกไดเปนกรณีการใชสิทธิเรียกรอง
ของเอกชนผูรับจาง และการใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง ซึ่งมีลักษณะ 
ขอพิพาทแตกตางกันออกไปในหลายกรณี ดังตอไปน้ี 
 
 
 

                                                 
         ๕๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๕๒ การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล 
จะย่ืนฟองคดีเมื่อใดก็ได 
 การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้น 

จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ  ศาลปกครองจะรับไว
พิจารณาก็ได 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๘ 

 ๑.๑) การใชสิทธิเรียกรองของเอกชนผูรับจาง 
 

 (๑) การฟองขอใหชําระเงินคาจางตามสัญญา 
 

  ในการฟองเรียกเงินคาจางนั้น ศาลปกครองสูงสุดมีแนวคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับวันที่ถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในกรณีตางๆ ดังนี้ 
 

 (๑.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ทราบวาคณะกรรมการตรวจการจางปฏิเสธการตรวจรับงานจาง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๕/๒๕๔๖  การที่ผูฟองคดี 
ซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนของรัฐ ทราบวาคณะกรรมการ 
ตรวจการจางของสํานักงานการประถมศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางปฏิเสธที่จะทําการ
ตรวจรับงานจางของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาจางตามสัญญาจางตั้งแตวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ แมจะพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  แตเม่ือเปนกรณีตามนัยของคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕  
(ประชุมใหญ) โดยเปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นกอนศาลปกครองเปดทําการ และยัง 
ไมครบกําหนดอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรม จึงใหเร่ิมนับอายุความฟองคดีหน่ึงปตั้งแตวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการ กรณีจึงยังไมพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 

 (๑.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางปฏิเสธการจายเงินคาจาง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๔๙ การที่องคการ
บริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางถนนลูกรังในหมูบาน 
ตอมาเมื่อการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาและมีการสงมอบงานแลว ผูฟองคดีไดขอเบิกเงิน
คาจาง แตผูถูกฟองคดีขอหักเงินจํานวนรอยละ ๒๕ ของเงินคาจาง ซึ่งผูฟองคดีไมยินยอม  
ผูถูกฟองคดีจึงไมจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดปฏิเสธ
ไมจายเงินคาจางในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดียื่นฟองตอศาลแขวงราชบุรีเม่ือวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ซึ่งเม่ือคดีนี้โอนมายังศาลปกครองจึงถือวาเปนวันยื่นฟองคดีตอศาลปกครองดวย

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓๙ 

ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง๕๗ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ 
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 (๑.๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางวามีหน้ีที่จะหักกลบลบหนี้
กับผูฟองคดี 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๖  กรณีที่ผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับจางฟองเรียกเงินคาจางจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง
ตามสัญญาจางเหมาติดตั้งอุปกรณระบบจําหนายไฟฟา โดยเปนคาจางสวนที่ผูฟองคดีดําเนินการ
ตามสัญญาจางแลวเสร็จบางสวนกอนที่ผูถูกฟองคดีจะบอกเลิกสัญญาจางเนื่องจากผูฟองคดีทํางาน
ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธการจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดีโดยอางวา
ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการกอสรางในงานสวนที่เหลือเอง และตามขอสัญญาผูถูกฟองคดีมีสิทธิที่จะ
เรียกคาปรับและคาเสียหายจากผูฟองคดีได โดยตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงตอผูฟองคดีวา 
มีหนี้ที่จะหักกลบลบหนี้กับผูฟองคดี นั้น  กรณีดังกลาวเปนการโตแยงสิทธิของผูฟองคดี  
เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือแจงขอหักกลบลบหนี้จากผูถูกฟองคดีในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ จึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระคาจาง
ในวันดังกลาว ซึ่งสามารถฟองคดีตอศาลไดภายในกําหนดสองปตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑)๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เม่ือผูฟองคดีไมไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม แตนําคดี
มายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ แมวาจะเปนกรณีตามนัยคําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) ซึ่งใหเร่ิมนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ 

                                                 
        ๕๗ พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๓ ในการโอนคดีตามคําส่ังศาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวากระบวนพิจารณาที่ได
ดําเนินการไปแลวในศาลที่มีคําส่ังโอนคดีเปนกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีดวย เวนแตศาลที่รับโอนคดี
จะมีคําสั่งเปนอยางอื่นเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
     ๕๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๓๔ สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ ใหมีกําหนดอายุความสองป 
 (๑) ผูประกอบการคาหรืออุตสาหกรรม ผูประกอบหัตถกรรม ผูประกอบศิลปอุตสาหกรรมหรือ
ชางฝมือ เรียกเอาคาของที่ไดสงมอบ คาการงานที่ไดทํา หรือคาดูแลกิจการของผูอื่น  รวมท้ังเงินที่ไดออก 
ทดรองไป เวนแตเปนการที่ไดทําเพื่อกิจการของฝายลูกหนี้นั้นเอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๑๔๐ 

อันเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการก็ตาม แตก็เปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
หน่ึงปนับแตวันดังกลาว จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
  

 (๒) การฟองขอใหคืนเงินคาปรับ 
 

 การเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีในกรณีการฟองขอใหคืนเงินคาปรับนั้น  
ศาลไดมีแนวคําวินิจฉัยไวหลายกรณี สรุปไดดังนี้  
 

 (๒.๑) การฟองขอใหคืนเงินคาปรับในกรณีที่มีการจายคาจางโดยหักเงิน
คาจางไวเปนคาปรับ 
    

  (๒.๑.๑) กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางสงมอบงานลาชากวาที่
กําหนดไวในสัญญาและผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางไดหักเงินคาจางไวเปนคาปรับ ถือวา
วันที่มีการหักเงินคาจางไวเปนคาปรับเปนวันที่ผูฟองคดีอาจใชสิทธิเรียกรองขอเงิน
คาปรับคืนได  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๔/๒๕๔๗ การฟองคดี 

เพ่ือเรียกคืนเงินคาปรับที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางถูกหักจากเงินคาจางกรณีสงมอบงานตามสัญญา
จางกอสรางฝายและขุดลอกลําหวย อันเปนสัญญาทางปกครองลาชา นั้น  ตองฟองคดีภายใน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยนับแต
วันที่ผูฟองคดีถูกหักเงินคาปรับ เม่ือปรากฏวากรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง 
ไดหักเงินคาปรับออกจากเงินคาจางแลวจายเงินคาจางสวนที่เหลือใหแกผูฟองคดีในวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๔๖ วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีอาจใชสิทธิเรียกรองได เม่ือผูฟองคดีมายื่นฟอง
คดีตอศาลในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง 
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๘/๒๕๔๗, ที่ ๕๑/๒๕๔๘, ที่  ๖๘๒/๒๕๔๘,  
ที่ ๘๙๗/๒๕๔๘, ที่ ๑๙๘/๒๕๔๙ และที่ ๒๕๓/๒๕๔๙) 
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๑๔๑ 

 (๒.๑.๒) กรณีที่หนวยงานผูวาจางปรับผูรับจางเนื่องจากสงมอบงาน

ลาชา แตผูรับจางเห็นวาคาปรับที่ตองชําระมีจํานวนสูงเกินความเสียหายที่แทจริง  

จึงฟองขอใหคืนเงินคาปรับบางสวน ถือวาผูรับจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี

อยางชาที่สุดในวันที่ถูกหักคาปรับจากเงินคาจางในการสงมอบงานงวดสุดทาย 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๑/๒๕๔๘ กรณีกรมอาชีวศึกษา 

(ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางอาคารโรงฝกงาน แตผูฟองคดีไมสามารถ 
สงมอบงานภายในระยะเวลาตามสัญญาไดเปนจํานวน ๔ งวด จึงตองชําระคาปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดีรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕,๑๔๒,๒๘๐ บาท โดยผูถูกฟองคดีไดหักคาปรับดังกลาวจาก
เงินคาจางที่ตองชําระใหแกผูฟองคดี ซึ่งคาปรับครั้งสุดทายไดหักจากเงินคาจางในการสงมอบงาน
งวดสุดทาย ผูฟองคดีเห็นวาคาปรับที่ตองชําระมีจํานวนสูงเกินความเสียหายที่แทจริง จึงนําคดี
มาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับคืนใหแกผูฟองคดีจํานวน ๓,๓๔๔,๒๘๐ บาท 
นั้น  เหตุแหงการฟองคดีนี้คือการเรียกคืนคาปรับที่ผูฟองคดีอางวาสูงเกินความเสียหายที่แทจริง  
ดังนั้น วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดคือในวันที่ถูกหักคาปรับ 
จากเงินคาจางในการสงมอบงานงวดสุดทาย ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เม่ือผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
  

 (๒.๑.๓) กรณีที่ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบถึงการหักเงิน
คาปรับเมื่อใด ถือวาวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหคืนเงินคาปรับเปนวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดี 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๔/๒๕๔๘  การฟองคดี 
เพ่ือขอใหคืนเงินคาปรับอันเน่ืองมาจากผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายออกไป 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางจึงหักเงินคาปรับ
ออกจากคาจาง นั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ครบกําหนดการขยายเวลาครั้งที่ ๓ 
ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึงผูฟองคดีเพ่ือขอเรียกคาปรับ
ดังกลาว ซึ่งไมปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบถึงการหักเงินคาปรับตามหนังสือขางตนเม่ือใด  
แตปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ ขอเงินคาปรับที่ถูกหักไว
ดังกลาวคืน จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีคืนเงิน
คาปรับอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ ขางตน 
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๑๔๒ 

 (๒.๒) การฟองขอใหคืนคาปรับในกรณีที่ผูวาจางไมอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาจาง 
 

  - การที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางพิจารณาไมอนุญาตใหมีการ
ขยายระยะเวลาการทํางานตามสัญญาจางออกไปตามคําขอของผูฟองคดีซึ่งเปนผูรบัจาง 
ถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองขอใหคืนคาปรับตั้งแตวันที่ไดรับทราบ
ผลการพิจารณาดังกลาว แตหากไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดทราบผลการพิจารณา 
ในวันใด ถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ผูฟองคดี 
มีหนังสืออุทธรณผลการพิจารณาขางตน  
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๔๗  การฟองคดีเพ่ือขอให
คืนเงินคาปรับอันเน่ืองมาจากกรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง
อาคารเรียนและอาคารโรงฝกงานของสถานศึกษาของรัฐไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา และอธิบดี
กรมอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางไมอนุมัติใหขยายเวลาการกอสรางตามสัญญาจาง
ออกไป นั้น  เม่ือไมปรากฏหลักฐานตามคําฟองวาผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณาไมอนุมัติ
ใหขยายเวลาการกอสรางในวันใด แตปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ ถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขออุทธรณผลการพิจารณาดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีไดรูวาตน 
ตองเสียคาปรับอันเปนเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณ
ขางตนตอผูถูกฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 (๒.๓) การฟองขอใหคืนเงินคาปรับในกรณีที่ผูวาจางไดตรวจรับ 
งานจางและแจงสงวนสิทธิในการเรียกคาปรับตามสัญญา 
 

  - การที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานจาง 
และแจงสงวนสิทธิในการเรียกคาปรับ ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีเพื่อเรียกเงินคาปรับคืนตั้งแตวันที่มีการตรวจรับงานจางและสงวนสิทธิ
เรียกคาปรับดังกลาว 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๗/๒๕๔๗  การนับระยะเวลา
การฟองคดีเพ่ือเรียกคาปรับคืนอันเนื่องมาจากผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางเห็นวา เหตุแหงความลาชา
ในการดําเนินการตามสัญญาจางไมไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดี นั้น  ถือวาวันที่มีการ 
ตรวจรับงานจางและการประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางไดแจงสงวนสิทธิ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๓ 

เรียกคาปรับตามสัญญา เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งผูฟองคดี 
ตองนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดสงมอบงานตามสัญญาจางปรับปรุงเสนทอประปาโดยคณะกรรมการตรวจการจาง
ของผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงานจางพรอมกับแจงสงวนสิทธิปรับตามสัญญาตั้งแตป ๒๕๔๑  
แตผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  
 

 (๓) การฟองขอใหชําระเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)  
 

 จากการตรวจสอบคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในการนับระยะเวลา 
การฟองคดีในกรณีนี้ พบวามีอยู ๒ แนวทาง ไดแก 
 

 (๓.๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาทบทวนการไมจายเงินชดเชยฯ 
 

 - กรณีที่ ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางไดแจงผลการพิจารณา
เก่ียวกับการไมจายเงินชดเชยคางานกอสรางของสํานักงบประมาณใหผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางทราบ และผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหมีการทบทวนผลการพิจารณาดังกลาว 
คูสัญญายอมไมอาจทราบไดแนชัดวาจะตองมีการจายเงินชดเชยคางานกอสรางหรือไม 
จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเมื่อไดรับแจงผลการพิจารณา
ทบทวนการไมจายเงินดังกลาว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๑๐๔/๒๕๔๔ การที่มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางใหผูฟองคดีกอสรางหอพักขาราชการโรงพยาบาล ไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ แจงใหผูฟองคดีทราบวา ไมอาจจายเงินชดเชยคางานกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาไดใหแกผูฟองคดี ซึ่งเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ที่เห็นวางานกอสรางของผูฟองคดีไมอยูในเง่ือนไขที่จะไดรับเงินชดเชยคางานกอสราง เน่ืองจาก
ในประกาศประกวดราคาไมไดระบุวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได แตผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี
ไดตกลงทําสัญญาเพิ่มเติมใหมีการใชสัญญาดังกลาวในภายหลัง ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ 
ขอทบทวนการงดจายเงินชดเชยดังกลาว  และตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๔๓ แจงผลการพิจารณาทบทวนของสํานักงบประมาณซึ่งยืนยันการไมจายเงิน
ชดเชยขางตนใหผูฟองคดีทราบ นั้น  กรณีดังกลาวเมื่อรับฟงไดวากอนวันที่ผูถูกฟองคดีจะมี

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๔ 

หนังสือแจงผลการพิจารณาทบทวนใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีตางยังไมทราบ
ไดแนชัดวาผูถูกฟองคดีจะตองจายเงินชดเชยฯ หรือไม เพราะหากสํานักงบประมาณไดพิจารณา
ขอเท็จจริงโดยครบถวนอีกครั้งหน่ึงแลวอาจเปลี่ยนแปลงความเห็นที่เคยใหไวแตแรก ดวยเหตุนี้ 
จึงถือวาผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชยฯ เม่ือได
รับทราบหนังสือแจงผลการพิจารณาทบทวนของผูถูกฟองคดีลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓   
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ จึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 

 

 (๓.๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาเงินชดเชยฯ   
 

 - กรณีที่ ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางไดมีหนังสือแจงผลการ
พิจารณาของสํานักงบประมาณที่ไมอนุญาตการจายเงินชดเชยคางานกอสราง 
ใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางทราบ ไมถือเปนคําสั่งทางปกครอง แตเปนการแจงการปฏิเสธ
การจายเงินชดเชยฯ ในฐานะคูสัญญา จึงไมตองมีการอุทธรณกอนฟองคดี และถือวา 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระเงินชดเชยฯ 
ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาดังกลาว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๔๗ การที่เทศบาลเมืองนาน 
(ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางตามสัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย 
อันเปนสัญญาแบบปรับราคาได มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางทราบผลการพิจารณา
ของสํานักงบประมาณที่ไมอนุญาตการจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหกับผูฟองคดี 
ตามที่ผูฟองคดีขอเบิก เน่ืองจากผูฟองคดียื่นหนังสือขอเบิกเงินดังกลาวเกินกวา ๙๐ วัน นับแต 
วันถัดจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายตามหลักเกณฑของการทําสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๓๒ นั้น  หนังสือแจงของผูถูกฟองคดีดังกลาวไมใชคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเปนการแจงปฏิเสธการจายเงินคา K ใหแกผูฟองคดี
ทราบในฐานะคูสัญญา จึงถือวาผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลว เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือเม่ือใด แตปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ โตแยงและชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นหนังสือขอเบิกเงินคา K 
ขางตนตอผูถูกฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดี

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๕ 

กอนหรืออยางชาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๔๙) 
 

 (๔) การฟองขอใหชดใชคาเสียหาย 
 

 การใชสิทธิเรียกรองของเอกชนผูรับจางโดยการฟองขอใหหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางชําระคาเสียหายที่เกี่ยวของกับสัญญาทางปกครองนั้น ตามที่ปรากฏในคําวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสูงสุดจะเปนการฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีการจายคาจางลาชา 
การยกเลิกสัญญาจาง การแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญา และการไมแจงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจางใหผูรับจางทราบ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดวางแนวเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดี
ในการฟองเรียกใหชําระคาเสียหายในกรณีดังกลาวไว ดังนี้ 
 

 (๔.๑) กรณีฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการจายคาจางลาชา 
 

 จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบวามีการนับระยะเวลา
การฟองคดีอยู ๒ แนวทาง ไดแก 
 

 (๔.๑.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางชําระคาจาง  
 

    - กรณีที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางจายคาจางลาชา  
และผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางไดมีหนังสือทวงถามใหมีการชําระคาจาง ถือวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากเหตุ
ดังกลาวตั้งแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระคาจาง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๔๖ การที่กรมปาไม 
(ผูถูกฟองคดี) วาจางใหผูฟองคดีกอสรางสะพานเขาชมธรรมชาติอุทยานแหงชาติหาดทรายรี 
โดยผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงานจางในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แตไมไดจายเงินคาจาง
ใหแกผูฟองคดีในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรงรัดใหผูถูกฟองคดีชําระคาจางใหแก 
ผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และตอมาผูถูกฟองคดีไดนําเงินคาจางมาชําระ 
ใหผูฟองคดีในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔  ซึ่งลาชาจากวันที่ตรวจรับงานเปนเวลา ๒๗๕ วัน  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๖ 

ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเนื่องจากการจาย
คาจางลาชา นั้น  การนับระยะเวลาการฟองคดีอันเนื่องมาจากการจายคาจางลาชา ถือวาวันที่ 
ผูฟองคดีมีหนังสือทวงถามใหชําระคาจางเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการที่จะไมไดรับชําระเงิน 
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันดังกลาว จึงพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 (๔.๑.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ไดทราบการปฏิเสธการชําระเงินคาเสียหาย   
 

  - กรณีที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางปฏิเสธการชดใช
คาเสียหายอันเกิดจากการจายคาจางลาชา ถือวาไดมีการโตแยงสิทธิของผูฟองคดี 
ซึ่งเปนผูรับจางเกิดข้ึนแลว โดยผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
ทราบการปฏิเสธดังกลาว 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๔๖ การที่ผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับจางรับทราบการปฏิเสธการชําระเงินชดใชคาเสียหายจากกรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ซึ่งเปนผูวาจางจายคาจางตามสัญญาจางกอสรางและปรับปรุงขยายการประปาหาดใหญใหแก 
ผูฟองคดีลาชาเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒  ถือวาขอพิพาทไดเกิดขึ้นหรือมีการโตแยงสิทธิ
ของผูฟองคดีแลวนับแตวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒  ผูฟองคดีจึงไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ 
ฟองคดีมาตั้งแตวันดังกลาว เม่ือมาฟองคดีตอศาลปกครองในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ จึงเปน
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และแมจะนับระยะเวลาการฟองคดีจากวันที่ศาลปกครองเปดทําการในวันที่  
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีก็พนระยะเวลาหนึ่งปแลวเชนกัน 
 

 (๔.๒) กรณีฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการที่หนวยงาน
ทางปกครองยกเลิกการจางตามสัญญา  

 

 - กรณีที่หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูวาจางมีคําสั่งเลิกจาง 
ผูฟองคดีซึ่งเปนลูกจางชั่วคราว และมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ถือวา
วันที่ผูฟองคดีไดรับคําสั่งเลิกจางขางตนเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
เพื่อเรียกคาเสียหายจากการถูกเลิกจางดังกลาว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๔๘ กรณีโรงพยาบาล 
ราชวิถี (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๗ 

เจาหนาที่กูชีพ แตภายหลังไดยกเลิกการจางดังกลาวโดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีเปนผูหยอน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่และไมสามารถปฏิบัติหนาที่รวมกับผูอ่ืนได โดยไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจงคําสั่งเลิกจางไปยังผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีไดรับแจงหนังสือ
ดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นั้น  ถือวาวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงขางตน 
เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
จากการเลิกจางตามสัญญา  ดังน้ัน การนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕  
จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๔.๓) การฟองขอใหชดใชคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการไมแจงขอมูล 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานใหผูรับจางทราบตามขอสัญญา 
 

      - กรณีผูรับจางตามสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอยฟองวาผูวาจาง 
ไมยอมแจงขอมูลของจํานวนบานพักอาศัยหรือสถานประกอบการที่ตองเก็บขยะเพิ่มขึ้น
ใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางทราบ ทําใหผูฟองคดีขาดรายไดในสวนของคาเก็บขยะ 
จากบานพักอาศัยดังกลาว ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียก
คาเสียหายจากผูวาจางตั้งแตในระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หรืออยางชา
ที่สุดในปที่ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจางสิ้นสุดลง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๘/๒๕๔๘  การที่เอกชนซึ่งเปน 
ผูรับจางฟองเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางวากระทําผิดสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอย 
เน่ืองจากไมยอมแจงขอมูลจํานวนบานพักอาศัยหรือสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นใหผูฟองคดีทราบ 
ทําใหผูฟองคดีไดรับเงินคาตอบแทนในการเก็บขยะนอยกวาปริมาณงานเก็บขยะมูลฝอย 
ที่แทจริง จึงขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจากการไมแจงขอมูลจํานวนบานพักอาศัยหรือ 
สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว นั้น  เม่ือสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอยไมปรากฏวามีขอความ
ตอนใดหรือสัญญาขอหนึ่งขอใดที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีจะตองแจงจํานวนบานพักอาศัยหรือ
สถานประกอบกิจการที่เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีทราบ  อีกทั้ง ผูฟองคดีควรจะตองทราบถึง 
การผิดสัญญาตั้งแตในชวงระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกลาวแลว  ดังน้ัน  
เม่ือระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดีจึงควรไดรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตในระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา หรืออยางชาที่สุดในป  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาสิ้นสุดลง และตองใชสิทธิฟองคดีภายใน
หน่ึงปนับแตวันที่สัญญาไดสิ้นสุดลง เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๘ 

๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  

  

 (๔.๔) กรณีฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการที่หนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญา 
 

 - การโตแยงวาผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางเปลี่ยนแปลงวัสดุ
ครุภัณฑของงานจางตามคําวินิจฉัยของสํานักนายกรัฐมนตรีและมีการปรับลดวงเงิน
คาจาง ทําใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางไดรับความเสียหาย เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดรับแจงผลการพิจารณาของสํานักนายกฯ เมื่อใด ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางฯ ที่ไดรับผลกระทบ
จากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๘/๒๕๔๙ สัญญาจางกอสรางอาคาร
ฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร ระหวางผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางกับกรมวิทยาศาสตร
บริการ (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง เปนการจางใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาดังกลาว
จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญา
ขางตนไดทําบันทึกขอตกลงแนบทายใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาได โดยใหถือเอาตาม
แนวทางการตอบขอหารือของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตอมาเมื่อมีการแกไขขอสัญญา
และผูฟองคดีเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาดังกลาวทําใหตนไดรับความเสียหาย 
เน่ืองจากตองถูกปรับลดเงินคาจาง จึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามผลการพิจารณาของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหากผลการพิจารณาดังกลาวปรากฏวาราคางานจาง
ไมไดลดลงตามท่ีผูถูกฟองคดีกลาวอาง ก็ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาจางที่หักไปแลวพรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี นั้น  กรณีเปนการโตแยงขอสัญญาอันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการ
พิจารณาของสํานักนายกรัฐมนตรีและการปรับลดจํานวนเงินคาจางของผูถูกฟองคดีขางตน
เม่ือใด แตปรากฏวาผูฟองคดีไดอางถึงหนังสือดังกลาวตามหนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพ 
งานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตรา เพ่ือขอรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดนับแตวนัที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ การที่ผูฟองคดี

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๔๙ 

นําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 (๕) การฟองขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงคูสัญญา และขอใหชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาในการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคูสัญญา 
 

 - การฟองคดีในกรณีที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญาไมอนุญาตให 
ผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงคูสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพ
งานอ่ืนกับทางราชการ ระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูฟองคดีไดทราบคําสั่ง
ไมอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคูสัญญา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๔๘  กรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญา
รับจางกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกับองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี)  ตอมา 
ในระหวางการกอสรางงานงวดที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๑ ประสบปญหาทางการเงินอันเปนผลจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ จึงขอเปลี่ยนแปลงคูสัญญาจากผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูฟองคดีที่ ๒ 
เพ่ือใหเขามาทํางานงวดที่ ๓ ใหแลวเสร็จตามสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๔๑ เร่ืองมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพ 
งานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการ ซึ่งกําหนดใหผูประกอบการกอสราง 
กับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถเปลี่ยนแปลง
คูสัญญาได แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดีที่ ๑ โดยปรากฏตามคําสั่งลงวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ และผูฟองคดีที่ ๑ ไดทราบเหตุที่ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
คูสัญญาอันเปนเหตุกระทบสิทธิของผูฟองคดีที่ ๑ ในวันดังกลาวแลว ผูฟองคดีที่ ๑ จึงรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ การที่ผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอ
ศาลปกครองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคูสัญญาและขอใหชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ลาชาในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคูสัญญา นั้น  เน่ืองจากมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ กําหนดใหการฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และมาตรา ๕๑ กําหนดวาการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดี 
นําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดี  

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๕๐ 

 ขอสังเกต คดีพิพาทขางตน ศาลปกครองสูงสุดไมไดวินิจฉัยโดยชัดเจนวา 
ขอโตแยงกรณีหนวยงานทางปกครองคูสัญญาไมอนุญาตใหผูรับจางแกไขเปลี่ยนแปลงคูสัญญา 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการ เปนขอพิพาทที่เกิดจากการ
ออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯหรือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  อีกทั้ง การนับระยะเวลาการฟองคดีก็ไมไดวินิจฉัยโดยชัดเจนวา 
เปนการนับระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ที่กําหนดใหการฟองคดีปกครองตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี หรือตามมาตรา ๕๑ ที่กําหนดใหการฟองคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
หรือ (๔) ตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด 

 

 ๑.๒) การใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
 

 (๑) การฟองเรียกใหชําระคาปรับอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาจาง 
 

  กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชากวาระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน 
สัญญาจาง หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูวาจางอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหผูรับจาง
ชําระคาปรับตามสัญญาได ซึ่งจากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปรากฏวา ผูวาจางสามารถ
ใชสิทธิฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูรับจางชําระคาปรับไดทั้งในกรณีท่ีผูวาจางไดบอกเลิกสัญญาจางแลว
และยังไมไดบอกเลิกสัญญาจาง ซึ่งศาลไดวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิของผูวาจางในการฟองเรียก
คาปรับและวันที่ถือวาผูวาจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอันเปนวันเริ่มตนนับระยะเวลา
การฟองคดีไวหลายกรณี สรุปไดดังนี้ 
 

  (๑.๑) กรณีที่ยังไมไดบอกเลิกสัญญาจาง 
 

   กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานหลังจากพนระยะเวลาตามที่
กําหนดในสัญญาจาง และในสัญญาจางดังกลาวมีขอกําหนดวา “หากผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา และผูวาจางยังไมไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตอง
ชําระคาปรับใหแกผูวาจาง นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางตกลง
ขยายระยะเวลาใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง” ศาลวินิจฉัยวา ผูวาจางมีสิทธิเรียกใหผูรับจาง
ชําระคาปรับตามสัญญาอันเนื่องมาจากสงมอบงานลาชาได แตจะถือวาผูวาจางไดรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตเม่ือใดนั้น มีขอพิจารณา ดังนี้ 
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 (๑.๑.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน   
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๐/๒๕๔๗  การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา 
โดยมีกําหนดแลวเสร็จในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ ไดสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด  
แตเทศบาลตําบล (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางเห็นวาการกอสรางไมตรงตามรูปแบบรายการ
หลายประการ จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีแกไข ตอมาผูถูกฟองคดีไดแกไขงานดังกลาว 
และสงมอบงานตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการตรวจการจาง 
ของผูฟองคดีไดตรวจรับงานในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ จากนั้นผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงให 
ผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับกรณีงานกอสรางแลวเสร็จลาชามาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีถือวาผูถูกฟองคดีผิดนัดนับแตวันพน
กําหนด ๓๐ วัน ตามหนังสือทวงถาม จึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดี 
ชําระคาปรับ นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ แจงการ
สงมอบงานตามที่มีการแกไขแลว และคณะกรรมการตรวจรับงานไดตรวจรับในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๖ อันเปนวันที่งานแลวเสร็จจริง ผูถูกฟองคดีจึงตองเสียคาปรับกรณีสงมอบงานลาชา 
ใหกับผูฟองคดีตั้งแตวันที่ครบกําหนดในสัญญา คือ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ 
งานแลวเสร็จจริง คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ การที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงิน 
ไปชําระคาปรับภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือน้ัน เปนเพียงการทวงถามใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาปรับตามที่ตองชําระเทานั้น เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบญัญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

  (๑.๑.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
ทางปกครอง (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางไดรับทราบบันทึกการตรวจรับงานของคณะกรรมการ
ตรวจการจางซึ่งเสนอใหเรียกคาปรับจากผูรับจาง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑/๒๕๔๘ การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางคันดินและอาคารประกอบในโครงการพัฒนาบึง 
ดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา กรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางจึงมีหนังสือแจงให 
ผูถูกฟองคดีเรงรัดการทํางานพรอมทั้งสงวนสิทธิในการริบเงินประกันสัญญา เงินคาปรับ 
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และคาเสียหายตามเงื่อนไขของสัญญา ตอมาเม่ือผูถูกฟองคดีสงมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจาง
ไดมีบันทึกเสนอเจาหนาที่ของผูฟองคดีซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีของผูฟองคดี ใหปรับ 
ผูถูกฟองคดีเนื่องจากสงมอบงานลาชา โดยเจาหนาที่ดังกลาวไดลงนามรับทราบบันทึกของ 
คณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชําระ
คาปรับในเวลาตอมา เม่ือผูถูกฟองคดีไมชําระผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง นั้น   
ถือวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีคือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕  
ซึ่งเปนวันที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการแทนอธิบดีของผูฟองคดีไดรับทราบและลงนามอนุมัติ 
ตามบันทึกของคณะกรรมการตรวจการจาง เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๑.๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่ไดมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับ  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางขุดลอกหนองน้ํา ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๓๙ ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา จังหวัดนราธิวาส (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางจึงมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ แจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับมาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับ
หนังสือ โดยผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับ นั้น  ถือวา 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือเรียกให 
ผูถูกฟองคดีชําระคาปรับ คือ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   

 

 (๑.๒) กรณีที่ผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางแลว 
 

 กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานภายหลังจากพนระยะเวลาตามที่
กําหนดไวในสัญญาจาง และผูวาจางไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลวนั้น ศาลวินิจฉัยวาผูวาจาง
อาจเรียกใหผูรับจางชําระคาปรับได แตการใชสิทธิฟองเรียกเงินในกรณีนี้ ผูวาจางจะยื่นฟอง 
โดยถือเปนการฟองเรียกคาปรับตามสัญญาหรือตองฟองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคาเสียหาย
อันเกิดจากการที่ผูรับจางผิดสัญญา และจะถือวาวันใดเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีนั้น อาจแยกแนวคําวินิจฉัยออกไดเปนหลายกรณี ดังนี้ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๕๓ 

  (๑.๒.๑) กรณีที่ถือวาผูวาจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่ผูวาจางมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง  
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๔๘  การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางหอบังคับการบินพรอมระบบปรับอากาศ  
โดยมีกําหนดแลวเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาตามสัญญา กรมการขนสงทางอากาศ (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางจึงมีหนังสือ
เรงรัดการกอสรางและแจงเรื่องการเรียกคาปรับตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมมีการ
ดําเนินการตามสัญญาตอไป ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ บอกเลิก
สัญญา และตอมาไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับมาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหชําระ แตผูถูกฟองคดีผิดนัดไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครอง นั้น  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ บอกเลิก
สัญญาจางแกผูถูกฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด 
ในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเปนการ
ย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 

 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๕๕๒/๒๕๔๙   การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี) ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ซึ่งผูฟองคดีไดขยายระยะเวลา
กอสรางออกไปอีกจํานวน ๔ ครั้ง ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา แตผูถูกฟองคดียังทํางานไมแลวเสร็จ 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจงเตือนใหผูถูกฟองคดีเขาทํางาน 
และแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่  
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ แจงสงวนสิทธิการปรับและเรียกคาเสียหายตามสัญญาตอผูถูกฟองคดี จากนั้นไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระเงินขางตน แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาปรับและคาเสียหายจากการผิดสัญญาดังกลาว นั้น  กรณีที่ผูถูกฟองคดีไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งถือเปนการผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมี
หนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญา ถือวาวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิก
สัญญาเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิฟองคดี
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๑๕๔ 

ตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดในคาเสียหายดังกลาวไดภายในหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดี
บอกเลิกสัญญา แตคดีนี้ปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
จึงเปนการยื่นฟองคดเีม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๔๙  การที่ 
องคการบริหารสวนตําบลเนินหอม (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีกอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน ตอมาผูฟองคดีเห็นวาการกอสรางไมคืบหนา จึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี 
เขาดําเนินการกอสราง แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการกอสราง เม่ือครบกําหนดเวลา
กอสรางตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีชําระ
คาปรับใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวนวันละ ๑๑๔ บาท แตผูถูกฟองคดีก็ยังกอสรางไมแลวเสร็จ 
จนกระทั่งจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงบอกเลิกสัญญาจางพรอมทั้งริบเงินประกันสัญญา แตเน่ืองจาก 
เงินคาปรับเกินวงเงินค้ําประกันสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับ
มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟอง
ตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับดังกลาว นั้น  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงบอกเลิกสัญญาจางที่พิพาท 
จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว 
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน คือ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๔๙ และที่ ๖๙๗/๒๕๔๙) 
 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๓/๒๕๕๐  การที่ 
กรมทรัพยากรธรณี (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีกอสรางอาคารตัวอยางทางธรณีวิทยา  
แตผูถูกฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกให 
ผูถูกฟองคดีชําระคาปรับจากการทํางานไมแลวเสร็จดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับขางตน นั้น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจงการบอกเลิกสัญญาไปยังผูถูกฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงอาจฟองผูถูกฟองคดีไดตั้งแตเวลาที่ผูฟองคดีตัดสินใจบอกเลิกสัญญาโดยมิพักตอง 
รอใหการบอกเลิกสัญญามีผล กลาวคือ มิพักตองรอใหหนังสือบอกเลิกสัญญาไปถึงผูถูกฟองคดี

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๕๕ 

ตามมาตรา ๓๘๖๕๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖๙๖๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือรอให 
ผูถูกฟองคดีปฏิเสธไมชําระหนี้คาปรับตามที่ผูฟองคดีไดทวงถามใหชําระเสียกอนแตอยางใด  
จึงตองถือวาวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดี ผูฟองคดีจึงตองใชสิทธิฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว  
 

  อน่ึง มีขอสังเกตวา ในบางคําวินิจฉัยศาลปกครอง 
สูงสุดไดพิจารณาเกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการฟองคดีโดยมิไดวินิจฉัยโดยตรงวาวันใด 
เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีดังเชนคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่กลาวมา
ขางตน แตไดวินิจฉัยโดยใหเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันบอกเลิกสัญญา อันเปนวันที่ 
ผูฟองคดีเกิดสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับ โดยปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุด ตอไปน้ี 

 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๕/๒๕๔๗  การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางตอเติมชั้นดาดฟาอาคารปฏิบัติการเคมี 
สิ่งทอของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง ดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับและเรงรัดให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสราง แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา
เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ทวงถามให 
ผูถูกฟองคดีนําคาปรับมาชําระภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีไมยอม
ชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง นั้น  สิทธิเรียกรองของผูฟองคดีในกรณี
ดังกลาวยอมใชบังคับไดเม่ือผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
เปนตนไป เม่ือผูฟองคดีบังคับตามสิทธิเรียกรองไดแลว ผูฟองคดีชอบที่จะบังคับใหเปนไปตาม

                                                 
๕๙-๖๐  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๖๙ การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลาที่
การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้นกอนหรือพรอมกัน
กับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๘๖ ถาคูสัญญาฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง 

ฯลฯ   ฯลฯ  
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๑๕๖ 

สิทธิเรียกรองโดยการฟองคดีตอศาล อันเปนการเริ่มตนนับระยะเวลาในการฟองคดีตามที่
กฎหมายกําหนด การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ทวงถามใหผูถูกฟองคดี
นําเงินคาปรับมาชําระน้ัน เปนเรื่องของการเตือนใหชําระหนี้ ซึ่งไมมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดี 
ที่เริ่มนับไปแลวสะดุดหยุดลง เม่ือผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมนําเงินมาชําระภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามหนังสือทวงถามดังกลาว จึงมีผลเพียงใหผูถูกฟองคดีตกเปนลูกหนี้ผูผิดนัดชําระหนี้  
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีสามารถใชสิทธิเรียกรองไดตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อันเปน 
วันหลังจากวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญา การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ขอสั ง เกต   คดีนี้ ศาลไดวินิ จฉัยในตอนตนว า 
 สิทธิเรียกรองใหชําระหนี้ยอมใชบังคับไดตั้งแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยัง 
ผูถูกฟองคดีเปนตนไป โดยเห็นวาเปนการเร่ิมตนนับระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนด แตไดวินิจฉัยในตอนทายวา ผูฟองคดีสามารถใชสิทธิเรียกรองไดตั้งแตวันถัดจากวันที่ 
ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญา จึงอาจทําใหเกิดขอสงสัยไดวาควรเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดี
ตั้งแตวันใด 
 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๔๘  กรณีที่ 
กรมสงเสริมการเกษตร (ผูฟองคดี) มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดยะลาทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี
ใหกอสรางอาคารฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีดําเนินการ
กอสรางลาชากวากําหนดตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูถูกฟองคดี 
เรงดําเนินงานใหแลวเสร็จ และแจงเรียกคาปรับตามสัญญา แตผูถูกฟองคดียังคงเพิกเฉย 
ไมรีบเรงทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญา พรอมทั้งแจงใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับ  
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมยอมชําระ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ 
อีกครั้ง แตผูถูกฟองคดียังคงเพิกเฉยเชนเดิม ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลขอใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาปรับพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น  ถือวาสิทธิเรียกรองของผูฟองคดีเพ่ือให 
ผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับตามสัญญาเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อันเปนวัน
บอกเลิกสัญญาจาง มิใชนับแตวันที่อธิบดีของผูฟองคดีไดทราบเหตุแหงการไมปฏิบัติตามสัญญา 
เนื่องจากในการปฏิบัติราชการเมื่ออธิบดีของผูฟองคดีตกลงทําสัญญาจางกับผูรับจาง มิได
หมายความวาอธิบดีจะตองเปนผูดําเนินการควบคุมดูแลผูรับจางดวยตนเอง แตหนาที่ติดตาม
ดูแลขางตนเปนของขาราชการที่รับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรง วันที่อธิบดีของผูฟองคดี 
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๑๕๗ 

ทราบเหตุแหงการไมปฏิบัติตามสัญญาจึงมิใชวันเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดี  ดังน้ัน  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ อันเปนวันพนกําหนดหนึ่งป
นับแตวันบอกเลิกสัญญา จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว 

 

 (๑.๒.๒) กรณีที่ถือวาผูวาจางสามารถใชสิทธิเรียกรอง 
ใหชําระคาปรับไดตั้งแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา และการนับ
ระยะเวลาการฟองคดีเร่ิมนับตั้งแตวันดังกลาว 

 

   กรณีนี้ ปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เปน ๒ กรณี กลาวคือ กรณีที่ผูวาจางไดแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญาใหผูฟองคดีทราบ 
ซึ่งเปนกรณีที่เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาแลว ศาลจะวินิจฉัยวาผูวาจางสามารถฟองเรียกคาปรับ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาได และกรณีที่ผูวาจางไมไดแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ ซึ่งศาล 
จะวินิจฉัยวาการบอกเลิกสัญญาจางมีผลทําใหคูสัญญากลับสูฐานะเดิม ผูวาจางจึงไมมีสิทธิ 
เรียกใหผูรับจางชําระเบี้ยปรับตามสัญญา แตจะเรียกไดในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคาเสียหาย   
 

   (ก) กรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญาโดยมีการแจง 
สงวนสิทธิเรียกเบี้ยปรับ 
 

  - กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาระยะเวลาการฟองคดี
เพื่อเรียกใหผูรับจางชําระคาปรับเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงบอกเลิก
สัญญาซึ่งเปนวันที่การบอกเลิกสัญญามีผลและเปนวันที่ผูฟองคดีเกิดสิทธิเรียกรอง 
อันจะนํามาเปนเหตุแหงการฟองคดี 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๔๗ 
การที่ จังหวัดพังงา (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูถูกฟองคดีกอสรางสะพาน ค.ส.ล.  
แตผูถูกฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ พรอมกับสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา ซึ่งผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่  
๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ บอกกลาวทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองขอให 
ผูถูกฟองคดีชําระคาปรับ นั้น เม่ือผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๔๔ จึงถือวาผูฟองคดีเกิดสิทธิเรียกรองอันจะนํามาเปนเหตุแหงการฟองคดีไดนับแต 
วันดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองภายในกําหนดหนึ่งปนับแต 
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๑๕๘ 

วันขางตน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๔๘, ที่ ๑๑๔/๒๕๔๘, ที่ ๑๑๕/๒๕๔๘, 
ที่ ๒๒๗/๒๕๔๘, ที่ ๘๑๓/๒๕๔๘, ที่ ๘๑๗/๒๕๔๘ และที่ ๒๕๗/๒๕๔๙) 
 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๔๘ 
กรณีจังหวัดสุราษฎรธานี (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูถูกฟองคดีกอสรางถนนลาดยาง 
และสะพาน คสล. แตผูถูกฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ บอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิเรียกรองคาเสียหายและเบี้ยปรับ กรณี
เชนน้ีระยะเวลาการฟองคดีจะเร่ิมนับตั้งแตวันที่การบอกเลิกสัญญามีผล นั่นคือวันที่ผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญา ซึ่งแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ
แจงบอกเลิกสัญญาดังกลาวในวันใด แตการที่ผูถูกฟองคดีมิไดโตแยงวาไมไดรับหนังสือบอกเลิก
สัญญา และอางวาผูฟองคดีใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ กรณี 
จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาดังกลาวแลว  การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
  

 - กรณีที่ศาลวินิจฉัยวา ระยะเวลาการฟองคดี
เร่ิมนับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญา แตเมื่อไมปรากฏวันที่
ไดรับหนังสือฯ ถือวาผูรับจางทราบถึงการบอกเลิกสัญญาอยางชาที่สุดในวันที่มีหนังสือ
ขอทบทวนการบอกเลิกสัญญาตอผูวาจาง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๘/๒๕๔๘ 
การที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูถูกฟองคดีกอสรางพรอมติดตั้ง
อุปกรณระบบจําหนายไฟฟา แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ แจงบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิในการเรียกคาปรับ 
ตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ขอใหผูฟองคดีทบทวนการบอกเลิก
สัญญาดังกลาว แตผูฟองคดียังคงยืนยันการบอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรบั
ขางตน กรณีดังกลาวถือวาระยะเวลาการฟองคดีเร่ิมนับตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจง
การบอกเลิกสัญญา ซึ่งแมไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวในวันใด แตการที่ 
ผูถูกฟองคดีมีหนังสือขอใหผูฟองคดีทบทวนการบอกเลิกสัญญา ถือวาผูถูกฟองคดีทราบถึงการ
บอกเลิกสัญญาอยางชาที่สุดในวันที่มีหนังสือขอทบทวนการบอกเลิกสัญญาถึงผูฟองคดี  ดังน้ัน 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๕๙ 

การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดี
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว 
 

 (ข) กรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญาโดยไมไดแจง 
สงวนสิทธิเรียกคาปรับ 
   

 - กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาการนับระยะเวลา 
การฟองคดีเริ่มตั้งแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญาอันเปนวันที่การบอกเลิก
สัญญามีผล โดยถือวาผูฟองคดีประสงคเรียกรองเอาเบี้ยปรับในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง 
ของคาเสียหาย  
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘
กรณีที่กรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางผูถูกฟองคดีใหทํางานขุดลอกอางเก็บน้ํา 
โดยครบกําหนดสัญญาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แตเม่ือครบกําหนดสัญญาแลว ผูถูกฟองคดี
ยังไมสงมอบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางไดเรงรัดใหผูถูกฟองคดีเขาดําเนินการภายใน
เจ็ดวัน แตผูถูกฟองคดีไมเขาดําเนินการใหแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจงบอกเลิกสัญญาและกําหนดใหชําระคาปรับรายวนัตามสัญญาจางตั้งแต
วันที่ครบกําหนดตามสัญญาไปจนถึงวันที่ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญา โดยใหชําระภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
แตไมยอมชําระคาปรับ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับ 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น  ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา ในกรณีที่ 
ผูฟองคดีใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลวยอมไมมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับตามสัญญา 
ไดอีก เน่ืองจากคูสัญญาแตละฝายตองกลับไปสูฐานะที่เปนอยูเดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกลาวไมกระทบถึง 
สิทธิเรียกรองคาเสียหายของผูฟองคดี ซึ่งกรณีถือไดวาผูฟองคดีประสงคเรียกรองเอาเบี้ยปรับ 
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคาเสียหายที่ผูฟองคดีมีสิทธิตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่๖๒ ประกอบกับ 
 

                                                 
         ๖๑-๖๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๙๑ เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองให 
อีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม แตทั้งนี้จะใหเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 การใชสิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๖๐ 

มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง๖๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาและเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับอันเปนสวนหนึ่ง
ของคาเสียหายภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ 
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถือไดวาการบอกเลิกสัญญามีผลแลวตามมาตรา ๑๖๙๖๔  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเม่ือนับถึงวันที่ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครอง 
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสงสุดที่ ๖๒/๒๕๔๘, ที่ ๗๔/๒๕๔๘, ที่ ๘๔/๒๕๔๘,  
ที่ ๘๗/๒๕๔๘, ที่ ๘๘/๒๕๔๘, ที่ ๙๔/๒๕๔๘, ที่ ๑๙๙/๒๕๔๘ และที่ ๔๙/๒๕๔๙) 
 

 - กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาการแจงใหชําระ
คาปรับโดยไมมีผูรับ ถือไมไดวาเปนการแจงกําหนดเวลาชําระหนี้คาปรับใหผูรับจาง
ทราบโดยชอบแลว ผูวาจางจึงตองใชสิทธิเรียกรองใหชําระคาปรับในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของคาเสียหายตั้งแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาจาง อันเปนวันที่ 
เกิดสิทธิดังกลาว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๔๗  
การที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางไมสามารถดําเนินการกอสรางตามสัญญาจางกอสรางปรับปรุง
ระบบทอประปาและกอสรางถนนลาดยางจํานวน ๒ ฉบับ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางจึงบอกเลิกสัญญาและฟองคดีตอ 
ศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับตามสัญญา โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือบอกเลิก
สัญญาทั้งสองฉบับตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว 
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ตามลําดับ  ตอมาผูฟองคดีไดมี
หนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจงใหผูถูกฟองคดีชดใชคาปรับภายในกําหนดสามสิบวัน

                                                 
๖๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๓๘๐  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะ 
พึงริบนั้นในฐานเปนจํานวนนอยที่สุดแหงคาเสียหายก็ได การพิสูจนคาเสียหายยิ่งกวานั้นทานก็อนุญาต 
ใหพิสูจนได 

ฯลฯ   ฯลฯ   

    
๖๔

 อางแลวในเชิงอรรถที่ ๕๙-๖๐ หนา ๑๕๕ 
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๑๖๑ 

นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตหนังสือแจงไมมีผูรับ กรณีจึงถือไมไดวาหนังสือแจงดังกลาว 
เปนการที่ผูฟองคดีไดแจงกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแกผูถูกฟองคดีทราบโดยชอบแลว เหตุแหงการ
ฟองคดีจึงเกิดขึ้นตั้งแตเม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปน
วันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญา อันมีผลใหคูสัญญาแตละฝายกลับคืนสูฐานะเดิม 
แตไมกระทบถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายของคูสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๓๙๑๖๕  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับตามสัญญา 
โดยจะเรียกรองไดแตคาเสียหายฐานผิดสัญญา ซึ่งผูฟองคดีอาจเรียกเอาเบี้ยปรับในฐานเปน
สวนหนึ่งแหงคาเสียหายไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง๖๖  
แตเน่ืองจากสิทธิเรียกรองคาเสียหายฐานผิดสัญญานั้นผูฟองคดีไมไดทวงถามโดยกําหนดเวลา
ใหผูถูกฟองคดีทราบโดยชอบ สิทธิดังกลาวจึงยอมเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับแจง
หนังสือบอกเลิกสัญญาคือตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ 
ตามลําดับ ซึ่งผูฟองคดีมิไดใชสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมซ่ึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ในขณะน้ัน จนศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๒.๓) กรณีที่ถือวาผูวาจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูวาจางกําหนดใหผูรับจางตองชําระเงินคาปรับตามสัญญา  
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๔๘ กรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษาเดิม) (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางงานไมแลวเสร็จ
ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงขยายระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาออกไป แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเพียง ๗ งวดงานโดยยอมไมดําเนินการกอสรางงานงวดที่ ๘ ซึ่งเปน
งานงวดสุดทาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหปฏิบัติตามสัญญาและแจงเรื่องการชําระคาปรับ 
ตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยังกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ แจงบอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาปรับจากการ
กอสรางงานลาชา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉยไมชําระเงินคาปรับดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดมี
หนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาปรับและคาเสียหายตามสัญญา
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แตเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว 

                                                 
    ๖๕ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๖๑-๖๒ หนา ๑๕๙   

๖๖ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๖๓ หนา ๑๖๐  
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๑๖๒ 

ผูถูกฟองคดีก็ยังคงเพิกเฉยไมชําระเงินใหแกผูฟองคดี  กรณีดังกลาวถือวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเริ่มนับตั้งแตวันที่พนจากวันที่ผูฟองคดีกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชําระเงินคาปรับตามสัญญาตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว 
 

  (๑.๒.๔) กรณีที่ถือวาผูวาจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางที่ขยายออกไป   
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๔๗  สัญญา
จางกอสรางอาคารเรียนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง กาํหนดสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยในสัญญามีขอกําหนดวา หากผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจาง
ไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูฟองคดียังมิได 
บอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดีจะตองชําระคาปรับใหแกผูฟองคดีนับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จ
ตามสัญญาหรือวันที่ผูฟองคดีไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง  ตอมาผูฟองคดีไดขยาย
กําหนดวันสิ้นสุดของสัญญาออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ แตผูถูกฟองคดียังไมสามารถ
กอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและแจงใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาปรับตามที่กําหนดในสัญญา  ดังนี้ ผูฟองคดียอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาปรับไดนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ อันเปนวันถัดจากวันที่ครบกําหนดสิ้นสุด 
ของสัญญาที่ไดขยายออกไปครั้งสุดทาย โดยถือเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครองในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีหนึ่งปนับแตวันที่
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ซึ่งแมวาจะเปน
กรณีที่เขาลักษณะตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) โดยใหนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการเปนตนไป 
ก็ตาม  แตเม่ือนับจากวันดังกลาวจนถึงวันที่ยื่นฟองคดีเปนเวลาเกินกวาหนึ่งป กรณีจึงพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตขิางตนแลว   
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๔๗) 

 

 (๑.๒.๕) กรณีที่ถือวาผูวาจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดตามหนังสือแจงใหผูรับจางดําเนินงาน 
ตามสัญญาใหแลวเสร็จ 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๖๓ 

   - กรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางแลว 
แตผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จ ซึ่งผูวาจางไดมีหนังสือแจงใหดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ศาลวินิจฉัยวาระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ 
ครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือขางตน  
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๑/๒๕๔๘ กรณีที่
การประปาสวนภูมิภาค (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูถูกฟองคดีติดตั้งทอผสมและทอระบายพาส
ที่ทอน้ําดิบ แตผูถูกฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงขยายระยะเวลา 
การกอสรางออกไป และตอมาไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจงใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวใหถือหนังสือฉบับน้ีเปนการบอกเลิกสัญญา ซึ่งปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ขางตน ผูถูกฟองคดียังคงดําเนินงานไมแลวเสร็จ กรณีจึงถือวาการบอกเลิกสัญญามีผลเม่ือวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ อันเปนวันถัดจากวันที่ครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูรับจางไดรับ
หนังสือตามหลักฐานไปรษณียตอบรับ และถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับตามสัญญา 
เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงเปนการฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  
   

      (๒) การฟองขอใหคืนเงินคาจาง 

 

       การใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครองเพื่อใหเอกชน 
ผูรับจางคืนคาจางอันเปนคางานกอสรางนั้น ศาลปกครองไดวินิจฉัยวางแนวทางในการนับ
ระยะเวลาการฟองคดีไว ดังนี้ 
 

  - กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางทราบภายหลังจากที่จายคาจาง
ไปแลววาไดหักเงินเพื่อชําระหนี้จากจํานวนเงินคาจางต่ํากวาจํานวนที่มีสิทธิหักตาม
สัญญา จึงมีหนังสือแจงใหผูรับจางคืนเงินคาจางดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดนั้น ถือวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่พนระยะเวลาตามที่กําหนดไว 
ในหนังสือขางตน 
        : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๔๘ กรณีที่จังหวัดชลบุรี 
(ผูฟองคดี) วาจางใหผูถูกฟองคดีกอสรางสถานีอนามัย โดยผูถูกฟองคดีไดสงมอบงานแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามสัญญา แตตอมาสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๒ ไดตรวจสอบ 
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เงินคาใชจายตามโครงการแลวแจงผูฟองคดีวาจํานวนเงินคาเสาเข็มที่หักคืนต่ําไป ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจงผูถูกฟองคดีใหชําระเงินคาเสาเข็มคืนเปนจํานวนเงิน 
๗๔,๐๐๐ บาท ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ แตไมชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเสาเข็มที่ตนหักไวต่ําไปดังกลาว นั้น  กรณีเปนการ
ฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับมูลเหตุจากสัญญา ซึ่งถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
นับแตวันที่พนกําหนดสิบหาวันตามหนังสือเรียกใหชําระเงิน คือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แลว 
เม่ือผูฟองคดีมายื่นฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีหน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

         : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๒/๒๕๔๘  กรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ซึ่งเปนผูรับจางกอสรางประตูระบายนํ้าและประตูเรือสัญจรยื่นคําขอเบิกเงินชดเชยคางานกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาไดตอกรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง โดยผูฟองคดี
ตรวจสอบคางานกอสรางแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินชดเชยคางานกอสรางเพ่ิมขึ้น
เปนจํานวน ๘๕๑,๓๖๒.๗๙ บาท จึงไดมีหนังสือถึงสํานักงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
สําหรับจายใหแกผูถูกฟองคดี แตเม่ือสํานักงบประมาณพิจารณาแลวเห็นวาการคํานวณเงิน 
คางานกอสรางดังกลาวไมถูกตองตามประเภทของงาน โดยเห็นวาผูฟองคดีจะตองเรียกเงิน 
คางานคืนจากผูถูกฟองคดี เปนเงิน ๓๙๔,๗๒๕ บาท ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคางานกอสรางใหแกผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจง แตผูถูกฟองคดีไมนําเงินมาชําระตามกําหนด นั้น  แมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตเม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผูฟองคดีเพ่ือขอผอนผันการชําระเงินดังกลาว จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีไดรับ
หนังสือแจงใหชําระเงินอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ และจะครบกําหนดการชําระเงิน
อยางชาที่สุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ เม่ือผูถูกฟองคดีไมนําเงินมาชําระใหแกผูฟองคดี
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
ที่สุดในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๖๕ 

 (๓) การฟองขอใหชดใชคาเสียหาย 
 

  การใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครองในฐานะผูวาจาง 
โดยการฟองขอใหเอกชนซึ่งเปนผูรับจางชดใชคาเสียหายที่เกี่ยวของกับสัญญาทางปกครอง 
ตามที่ปรากฏในคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด นั้น  เปนการฟองขอใหชําระคาเสียหาย 
ในกรณีตางๆ ไดแก กรณีท่ีหนวยงานทางปกครองตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการจางผูรับจาง 
รายใหมแทนผูรับจางรายเดิม กรณีที่ผูรับจางไมเขาทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา กรณีที่ 
เกิดความชํารุดบกพรองของงานที่จาง กรณีใหผูค้ําประกันชําระคาเสียหายตามสัญญาค้ําประกัน 
และกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามขอสัญญาบางขอ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
การนับระยะเวลาการฟองคดีในการฟองเรียกใหชําระคาเสียหายในกรณีดังกลาวไว ดังนี้ 
 

  (๓.๑) การฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการที่
หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูวาจางตองมีคาใชจายเพิ่มข้ึนจากการจางผูรับจาง 
รายใหมแทนผูรับจางรายเดิม 
 

  จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบวามีการนับ
ระยะเวลาการฟองคดีอยู ๒ แนวทาง ไดแก 
 

  (๓.๑.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีเมื่อผูถูกฟองคดีไมชําระคาเสียหายภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถาม 
ใหชําระหนี้ 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๑/๒๕๔๖ การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคคลองสงน้ําดาดคอนกรีต  
พรอมอาคารชลประทานและทอสงน้ําทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ทําใหกรมชลประทาน  
(ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางตองจางผูรับจางรายอ่ืนทํางานในสวนที่เหลือแทน และไดใชสิทธิ 
บอกเลิกสัญญาจางพรอมทั้งแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับและคาเสียหาย โดยตอมาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับและคาเสียหายไปชําระภายใน ๑๕ วัน แตผูถูกฟองคดี
ไมชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด นั้น  ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ซึ่งเปนขอพิพาทในคดีแลว ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน
ขางตนภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๖๖ 

 (๓.๑.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันที่ผูฟองคดีทําสัญญาจางกับผูรับจางรายใหม 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙/๒๕๔๗  การที่ 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางกอสรางอาคารสําหรับจัดแสดงนิทรรศการของกรมทรัพยากรธรณี 
(ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจาง ดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
เปนเหตุใหผูฟองคดีฟองเรียกคาปรับและคาเสียหายจากการที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
การจางผูรับจางรายใหมมาดําเนินการตอใหแลวเสร็จ นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไมได
คัดคานการวาจางผูรับจางรายใหม ถือไดวาผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดตกลงเลิกสัญญาจางเดิม
โดยปริยาย และถือวาวันที่ผูฟองคดีทําสัญญากับผูรับจางรายใหมเปนวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีขางตนแลว แมตอมาผูฟองคดีจะไดมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาตอผูถูกฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิมในภายหลัง ก็ไมทําใหวันที่รูถึงเหตุแหงการฟองคดีเปลี่ยนแปลงไป 
ดังน้ัน เม่ือมีการนําคดีมาฟองตอศาลหลังจากวันดังกลาวเกินกวาหนึ่งป จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๔๙ และที่ ๗๐๖/๒๕๔๙) 
 

 (๓.๒) การฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากผูรับจาง 
ไมเขาทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา  
 

  - การที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จ
ตามสัญญา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางจึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีเขาทํางานตอ 
ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด โดยในหนังสือดังกลาวระบุไววา หากพนเวลาที่กําหนดให
ถือวาผูถูกฟองคดีผิดสัญญาและใหหนังสือดังกลาวเปนหนังสือบอกเลิกสัญญานับแต
วันที่ทําผิดสัญญา  ดังน้ัน เมื่อผูถูกฟองคดีไมเขาทํางานตอจึงถือวาผูถูกฟองคดีผิดสัญญา 
ในวันถัดจากวันที่ครบกําหนดตามหนังสือแจง และถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายตั้งแตวันดังกลาวอันเปนวันที่ 
มีผลเปนการบอกเลิกสัญญา 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๔๗ การที่ผูถูกฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตพรอมอาคารชลประทาน 
และทอสงน้ํา โดยมีกําหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๖ ทํางานไมแลวเสร็จตามเวลา 
ที่กําหนด กรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางจึงไดมีหนังสือเรงรัดการทํางานและแจง 
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๑๖๗ 

สงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา รวมทั้งมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีเขาทํางานตามสัญญาจาง
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากพนกําหนดดังกลาวใหถือวาผูถูกฟองคดีผิดสัญญา 
และใหถือวาหนังสือฉบับขางตนเปนหนังสือบอกเลิกสัญญานับแตวันที่ผูถูกฟองคดีทําผิดสัญญา 
นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดี
จึงตองเขาทํางานตามสัญญาจางภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ แตผูถูกฟองคดีไมได 
เขาทํางานตามกําหนดดังกลาว จึงถือวาผูถูกฟองคดีทําผิดสัญญาเม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ 
และถือวาผูฟองคดีไดบอกเลิกสัญญาจางในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงอาจบังคับสิทธิเรียกรอง 
เงินคาปรับและคาเสียหายตามสัญญาจางจากผูถูกฟองคดีไดตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๗  
ซึ่งถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว อันเปนวันที่มีผลเปนการ
บอกเลิกสัญญา เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๓.๓) การฟองขอใหชดใชคาเสียหายอันเน่ืองมาจากความชํารุด
บกพรองของงานจาง 
 

  จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบวามีการ 
นับระยะเวลาการฟองคดีอยู ๔ แนวทาง ไดแก 
 

  (๓.๓.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีซอมแซมงานที่ชํารุดบกพรอง   
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๔๘ กรณี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีใหกอสราง
อาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคม และไดมีการสงมอบงานตามสัญญาแลว แตตอมางานกอสราง 
ไดเกิดความชํารุดเสียหายหลายรายการ ผูฟองคดีจึงไดแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการซอมแซม
อาคารที่ชํารุดแตละรายการตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการใดๆ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงสงวนสิทธิในการ
เรียกใหชดใชคาใชจายและคาเสียหายในการซอมแซมอาคารดังกลาว นั้น  กรณีถือวาผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๔๔ แลวแตกรณี การยื่นฟองคดีนี้จึงตองกระทําภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีดังกลาว เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม 
เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รู
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๑๖๘ 

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และไมมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดีสะดุดหยุดอยูตามขอ ๓๑ ของระเบียบฯ วาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครองฯ แตอยางใด 

 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕/๒๕๔๘  กรณีที่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีกอสรางปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล
ชุมชน  ตอมา ภายหลังจากที่มีการตรวจรับมอบงานตามสัญญาจางแลวไดปรากฏการชํารุด
บกพรองของอาคารที่ผูถูกฟองคดีกอสรางหลายรายการ โดยทางโรงพยาบาลไดแจงใหผูฟองคดี
ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของโรงพยาบาลทราบความชํารุดบกพรองรวม ๓ ครั้ง ซึ่งแตละครั้ง 
ผูฟองคดีไดแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขซอมแซมการชํารุดบกพรอง ปรากฏตามหนังสือ
แจงลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒  
แตผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการแกไข จากนั้นผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ 
แจงราคาประมาณการในการซอมแซมใหผูถูกฟองคดีทราบ เพ่ือใหชําระคาซอมแซมดังกลาว 
แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมสามารถชําระคาซอมแซมใหได เนื่องจากเกินกําหนดระยะเวลาที่ 
ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินขางตน นั้น  การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ แจงใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการแกไขซอมแซมความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการ 
ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ตามลําดับ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟอง
ตอศาลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๓.๓.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันที่ไดรับรายงานความชํารุดบกพรองของงานที่จางจากชางผูควบคุมงาน
ภายหลังจากที่มีการตรวจรับมอบงานแลว  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๔๘  การที่
องคการบริหารสวนตําบลวรนคร (ผูฟองคดี) ซึ่งวาจางใหผูถูกฟองคดีกอสรางผนังกั้นน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับรายงานเกี่ยวกับความชํารุดบกพรองของงานที่จางจากชางผูควบคุมงาน
เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจางไดเขาไป
ตรวจรับมอบงานแลว และผูฟองคดีไดแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรอง
ดังกลาวเนื่องจากยังอยูภายในระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๖๙ 

ของงาน แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการแกไขจนกระทั่งตอมาไดเกิดน้ําปาไหลทะลักทําให
ผนังกั้นน้ําพังทลายลง ผูฟองคดีจึงยึดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนคาใชจายในการ
ซอมแซมและแจงใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบคาซอมแซมในสวนที่ขาด แตผูถูกฟองคดีไมยอม
ชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล นั้น ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ในวันที่ผูฟองคดีไดรับรายงานจากชางผูควบคุมงานขางตน  เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๔๙) 

 

  (๓.๓.๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีนับแตวันที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจของผูฟองคดีรูถึงความชํารุดบกพรอง หรืออยางชา
ในวันที่มีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีซอมแซมงานที่ชํารุดบกพรอง 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๔๘  กรณีที่
นายชางแขวงการทางผูรับมอบอํานาจจากกรมทางหลวง (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางใหผูถูกฟองคดี
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางในเขตทางหลวง และภายหลังจากตรวจรับมอบงานไดพบความชํารุด
บกพรองของหมอแปลงไฟฟาที่ติดตั้ง จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ แจงให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการซอมแซมงานที่ชํารุดบกพรองดังกลาว แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจง 
ปฏิเสธการซอมแซม โดยเห็นวาเปนเร่ืองที่ผูฟองคดีจะตองประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดยตรง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
อันเกิดจากความชํารุดบกพรองของงานที่จางดังกลาว นั้น  ถือวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายเริ่มนับแตวันที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ของผูฟองคดีรูถึงความชํารุดบกพรอง หรืออยางชาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่ 
ผูฟองคดีโดยนายชางแขวงการทางไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการซอมแซม 
ความชํารุดบกพรองนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗  
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว 
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๔๘) 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๗๐ 

   (๓.๓.๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ผูฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
เพื่อหาสาเหตุของความชํารุดเสียหายและหาผูที่จะตองรับผิดทางแพง 
    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๔๘  กรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา เดิม) (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางให
ผูถูกฟองคดีกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ แตภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับมอบงาน 
งวดสุดทายพบวามีการราวและทรุดตัวของอาคาร ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือหาสาเหตุของความเสียหายและหาผูที่จะตองรับผิด 
ทางแพง กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงความชํารุดบกพรองในงานที่จางอันเปนเหตุ
แหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งแมในขณะนั้นศาลปกครอง 
จะยังไมเปดทําการ ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
มิไดดําเนินการดังกลาว แตกลับนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ แลว 
 

 (๓.๔) การฟองขอใหผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันการทํางาน
ของลูกจางชั่วคราวชําระคาเสียหายกรณีลูกจางชั่วคราวกระทําละเมิด 
 

        - กรณีที่ลูกจางชั่วคราวกระทําละเมิดตอผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูวาจางและไมปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อชดใชคาเสียหายจากการกระทํา
ละเมิด เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือรับสภาพหนี้ดังกลาวในวันใด ถือวาวันที่ 
ผูฟองคดีมีหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปนวัน
อยางชาที่สุดที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
          : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๔๙  กรณีที่ผูถูกฟองคดี
ทําสัญญาค้ําประกันการทํางานตามสัญญาจางลูกจางชั่วคราวกับองคการบริหารสวนตําบล  
(ผูฟองคดี) เพ่ือค้ําประกันความเสียหายในระหวางที่นาง ศ. เขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว 
ในตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชีของผูฟองคดี  เม่ือปรากฏวาในระหวางการปฏิบัติหนาที่ 
นาง ศ. ไดกระทําละเมิดโดยยักยอกเงินของผูฟองคดีและตอมาไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ 
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วาจะชําระหนี้ดังกลาวภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แตเม่ือ
ครบกําหนดเวลาแลว นาง ศ. ไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด นั้น  เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๗๑ 

ผูฟองคดีไดรับหนังสือรับสภาพหนี้ของนาง ศ . เ ม่ือใด วันที่ผูฟองคดีมีหนังสือแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกลาวจึงเปนวันอยางชาที่สุดที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน  การที่
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

 

  ๒) การนับระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาสัมปทาน 
 

   สัญญาสัมปทานซึ่งมีคดีพิพาทเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีขึ้นสูการพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้น มีอยูดวยกัน ๒ ประเภท คือ สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน 
และสัญญาอนุญาตใหใชความถี่วิทยุ โดยศาลไดวางหลักในการนับระยะเวลาการฟองคดี
เกี่ยวกับขอพิพาทกรณีตางๆ ตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 

  ๒.๑) การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานทําไม 
ปาชายเลน       
 

  เน่ืองจากสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนมีประเด็นขอพิพาทในการ
ฟองคดีในกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอสัญญาอยูหลายกรณี และมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลาที่คอนขางจะแตกตางไปจากสัญญาจางในเรื่องที่ไดกลาวถึงมาแลว จึงไดนํากรณีของ
สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนมาสรุปเพ่ือนําเสนอแยกออกเปนอีกหัวขอหนึ่งตางหาก  ทั้งน้ี 
มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการฟองคดีและการนับระยะเวลาการฟองคดีของเอกชนผูรับสัมปทาน 
และหนวยงานทางปกครองผูใหสัมปทาน ดังนี้ 
 

 (๑) การใชสิทธิเรียกรองของเอกชนผูรับสัมปทาน 
 

  (๑.๑) การฟองขอใหชําระคาเสียหายอันเน่ืองมาจากผูใหสัมปทาน
สั่งระงับการดําเนินการตามสัญญาสัมปทาน  ศาลถือวา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งระงับการดําเนินการ 
ตามสัญญาสัมปทาน ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๗๒ 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๔๖  กรณีที่คูสัญญา
ในสัญญาสัมปทานเสียชีวิตลง สิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ ตามสัญญายอมเปนมรดกตกทอด 
แกทายาทโดยธรรมของคูสัญญาดังกลาวตามมาตรา ๑๕๙๙๖๗ และมาตรา ๑๖๐๐๖๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และแมวาการแตงตั้งผูจัดการมรดกจะยังไมเสร็จสมบูรณตามกฎหมาย 
ทายาทโดยธรรมในฐานะเจาของรวมในทรัพยมรดกตามมาตรา ๑๓๕๙๖๙ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ก็ยอมเปนผูเสียหายหรืออาจจะเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีเพ่ือเรียกคาเสียหาย
เกี่ยวกับการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหสัมปทานกระทําผิดสัญญา
สัมปทานโดยไดสั่งใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานระงับการดําเนินการตามสัญญาสัมปทาน
เปนการชั่วคราว ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
และเนื่องจากสัญญาขางตนเปนสัญญาทางปกครอง จึงเปนขอพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
ซึ่งตองฟองคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งใหระงับการทําไมตามวิทยุ 
ในราชการกรมปาไมเม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐ ทําใหผูฟองคดีตองระงับการทําไมตั้งแตนั้น 
เปนตนมา กรณีจึงถือวาผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญาสัมปทานและทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายตั้งแตเวลานั้น ซึ่งผูฟองคดีอาจบอกเลิกสัญญาและฟองผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรมได
ภายในสิบป แตผูรับสัมปทานไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
ซึ่งพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๔๗ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานไดรับทราบคําสั่งใหระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลนจากวิทยุในราชการกรมปาไมเม่ือประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๐ ทําให 
ผูฟองคดีตองระงับการทําไมตั้งแตวันดังกลาวเปนตนมา ถือวากรมปาไม (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปน
ผูใหสัมปทานกระทําผิดสัญญาสัมปทาน ซึ่งผูฟองคดีอาจบอกเลิกสัญญาและฟองคดีตอ 
ศาลยุติธรรมใหผูถูกฟองคดีรับผิดไดนบัตั้งแตวันดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีในฐานะผูจัดการ
มรดกของผูรับสัมปทานนําคดีมายื่นฟองภายหลังจากศาลปกครองเปดทําการ โดยไดยื่นฟองตอศาล 
 
 

                                                 
๖๗-๖๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๕๒-๕๔ หนา ๑๒๒  
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๑๗๓ 

เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แมจะยังไมพนกําหนดระยะเวลาฟองคดีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐๗๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตก็เปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว และแมจะเร่ิมนับระยะเวลา 
การฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการตามคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ก็เปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครอง
เปดทําการแลว 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๙/๒๕๔๙, ที่ ๓๖๐/๒๕๔๙, ที่ ๓๖๑/๒๕๔๙,  
ที่ ๓๖๒ /๒๕๔๙, ที่ ๓๖๓/๒๕๔๙, ที่ ๓๖๔/๒๕๔๙, ที่ ๓๗๓/๒๕๔๙, ที่ ๓๗๕/๒๕๔๙,  
ที่ ๓๗๖/๒๕๔๙ และที่ ๓๗๗/๒๕๔๙)  
 

 (๑.๒) การฟองขอขยายระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานเพื่อชดเชย
ชวงระยะเวลาที่ถูกสั่งใหระงับการดําเนินการตามสัญญาสัมปทานชั่วคราว  ศาลถือวา 
ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปน
ผูใหสมัปทานแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหขยายเวลาสัมปทานตามที่ผูฟองคดีรองขอ 
 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๔๕ เม่ือเหตุแหงการ
ฟองคดีเพ่ือขอขยายเวลาการทําไมตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนเกิดจากการที่ผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับสัมปทานไมไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาการทําไมตามสัญญาดังกลาว อันเปน
กรณีที่สืบเน่ืองมาจากการที่ผูฟองคดีถูกสั่งใหระงับการทําไมชั่วคราวตั้งแตป ๒๕๔๐ ถึงป 
๒๕๔๓  และตอมาจึงไดรับอนุญาตใหทําไมตอไปจนสิ้นสุดสัมปทาน เม่ือระยะเวลาตามสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลง ผูฟองคดีไดขอขยายเวลาการทําไมตามสัญญาสัมปทานออกไปอีกเพื่อชดเชย
ระยะเวลาที่ถูกสั่งใหระงับการทําไมชั่วคราวขางตน โดยผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทานไดแจงมติ
ของคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติที่พิจารณาไมใหขยายเวลาการทําไมสัมปทานใหผูฟองคดี
ทราบตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น  ถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ กรณีจึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
 

                                                 
๗๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ 
ใหมีกําหนดสิบป  
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๑๗๔ 

 (๑.๓) การฟองเรียกคืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน  
ศาลถือวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  

 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙-๕๘๐/๒๕๔๖  กรณี 
การฟองเรียกใหผูรับสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนชําระคาเปดปาตามสัญญา
สัมปทาน แตผูรับสัมปทานซึ่งเปนผูถูกฟองคดีเห็นวาตนไมไดทําผิดขอสัญญา ประกอบกับ 
ไดมีการวางเงินประกันการชําระเบี้ยปรับตามสัญญาดังกลาวไว โดยผูถูกฟองคดีมีสิทธิเรียกคืน 
เม่ือสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไดฟองแยงขอใหผูฟองคดีคืนเงินประกันฯ  
แกผูถูกฟองคด ีนั้น  การฟองแยงดังกลาวเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานอันเปนคดีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดี
ฟองแยงเพื่อขอเงินประกันฯ คืนเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานซึ่งเปน
วันที่ผูถูกฟองคดีมีสิทธิเรียกเงินประกันฯ คืน และเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
จึงเปนการฟองแยงเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๒) การใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานทางปกครองผูใหสัมปทาน
   

  (๒.๑) การฟองขอใหผูรับสัมปทานชําระคาเปดปารายป 
 

  การฟองขอใหชําระคาเปดปารายปตามสัญญาสัมปทานทําไม 
ปาชายเลนนั้น ศาลไดวางแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับวันที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีอันเปนวันเริ่มตนนับระยะเวลาในการฟองคดีไวแตกตางกันเปน ๔ แนวทาง ไดแก  
  

  (๒.๑.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันถัดจากวันที่สัญญาสัมปทานแตละฉบับสิ้นสุดลง  (คําวินิจฉัยของศาลในกรณีนี้
ทําใหเขาใจวา ศาลเห็นวาในแตละรอบปสัมปทานเปนสัญญาสัมปทานแตละฉบับแยกจากกัน) 
     

  - การที่ขอสัญญาสัมปทานมีกําหนดระยะเวลา
การชําระหนี้คาเปดปาในแตละรอบปสัมปทานไวแลว เมื่อผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับ
สัมปทานไมชําระหนี้ดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทานยอมมี
สิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาโดยไมตอง 
ทวงถาม โดยถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหผูถูกฟองคดี
ชําระหนี้อยางชาที่สุดในวันถัดจากวันที่สัญญาสัมปทานแตละฉบับสิ้นสุดลง 
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๑๗๕ 

   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๔๗  การที่
สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนมีกําหนดระยะเวลาสัมปทาน ๑๕ ป ตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยกําหนดใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานชําระเงิน 
คาเปดปารายปภายในเดือนแรกของรอบปสัมปทานทุกป จึงถือเปนสัญญาที่กําหนดระยะเวลา
การชําระหนี้ไวกอน เม่ือผูถูกฟองคดีคางชําระคาเปดปารอบปสัมปทานปที่ ๑๑ ถึงปสัมปทาน 
ปที่ ๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหสัมปทานยอมมี
สิทธิเรียกรองและบังคับใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ไดนับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
ในแตละรอบปสัมปทานโดยไมตองทวงถาม จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาเปดปาขางตนอยางชาที่สุดในวันถัดจากวันที่สัญญาสัมปทาน 
แตละฉบับสิ้นสุดลง ซึ่งสัญญาสัมปทานแตละฉบับ (ของปสัมปทานปที่ ๑๑ ถึงปสัมปทานปที่ ๑๕)  
จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ตามลําดับ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 (๒.๑.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันถัดจากวันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง  (กรณีนี้ศาลถือวา มีสัญญาสัมปทาน
ฉบับเดียว แมวาในสัญญาจะมีหลายรอบปสัมปทาน)  
 

  - การที่สัญญาสัมปทานกําหนดระยะเวลาการ
ชําระคาเปดปารายปไวแนนอน ผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทานยอมมีสิทธิเรียกรอง 
ใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานชําระเงินดังกลาวนับถัดจากวันที่ครบกําหนดโดยไมตอง
ทวงถาม และเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีเพื่อใหผูถูกฟองคดีชําระคาเปดปารายปอยางชาที่สุดในวันถัดจากวันที่สัญญา
สัมปทานสิ้นสุด  
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑-๙๖/๒๕๔๗  
การที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนกําหนดใหผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปารายป
ภายในเดือนแรกของรอบปสัมปทานทุกป ถือวาเปนสัญญาที่กําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ 
ไวแนนอน เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งหกซึ่งเปนผูรับสัมปทานในสัญญาสัมปทานแตละสัญญาคางชําระ
คาเปดปาในรอบปสัมปทานปที่ ๑๐ ถึงปที่ ๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูฟองคดี) ซึ่งเปน
ผูใหสัมปทานจึงมีสิทธิเรียกรองและเร่ิมบังคับใหผูถูกฟองคดีทั้งหกชําระหนี้ดังกลาวไดนับถัดจาก

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๗๖ 

วันที่ครบกําหนดเวลาในแตละรอบปสัมปทานโดยไมตองทวงถาม ซึ่งผูฟองคดีควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันถัดจากวันที่สัญญาสัมปทานแตละฉบับสิ้นสุดลง เม่ือสัญญา
สัมปทานมีกําหนดสิ้นสุดในป ๒๕๔๔  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในป ๒๕๔๖ 
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตาม 
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
  สําหรับการที่ผูถูกฟองคดีอางวา วันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตองนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดทราบเหตุ
แหงการฟองคดีนั้น เน่ืองจากในการปฏิบัติราชการเมื่อรัฐมนตรีฯ ไดใหสัมปทานแกผูรับสัมปทาน
แลวไมไดหมายความวารัฐมนตรีฯ จะตองเปนผูรับชําระคาเปดปาจากผูรับสัมปทานดวยตนเอง 
แตเปนหนาที่ของกรมปาไมและจังหวัดซึ่งเปนผูทําการแทนรัฐมนตรีฯ และมีอํานาจโดยตรง 
ในการดูแลปาชายเลน ขออางดังกลาวจึงฟงไมขึ้น 
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๔๗ และที่ ๑๖๔-๒๑๕/๒๕๔๗) 

 

  (๒.๑.๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันถัดจากวันครบกําหนดชําระหนี้ในแตละรอบปสัมปทาน   
 

  - การที่ในขอสัญญาสัมปทานมีกําหนดระยะเวลา
การชําระหนี้คาเปดปาในแตละรอบปสัมปทานไวแลว เมื่อผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทาน
ไมชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนด ถือวาผูถูกฟองคดีผิดนัดและถือวาผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูใหสัมปทานรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ดังกลาว
ในวันที่พนกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในแตละปโดยไมตองแจงเตือน 
ใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้อีก 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๔๗ การที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหสัมปทานทําสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
กับผูถูกฟองคดี มีกําหนดระยะเวลาการทําไม ๑๕ ป ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๙  
ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยกําหนดใหผูถูกฟองคดีจะตองชําระคาเปดปารอยละยี่สิบหา
ของจํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญาในวันที่รับสัมปทาน สวนที่เหลือใหเฉลี่ยชําระเปนรายป 
ตามระยะเวลาของสัมปทาน โดยในปแรกผูถูกฟองคดีจะตองชําระภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับสัมปทาน สวนในปตอไปใหชําระภายในเดือนแรกของรอบปสัมปทานทุกป คือภายในวันที่  
๑๔ มิถนุายน ของแตละปสัมปทาน ผูถูกฟองคดีไดชําระเงินดังกลาวมาโดยตลอด แตไดงดเวน
ไมชําระตั้งแตปสัมปทานปที่ ๑๓ ถึงปที่ ๑๕ ซึ่งผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
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๑๗๗ 

๒๕๔๕ ทวงถามใหผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระภายในวันที่๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แลว  
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน
ขางตน นั้น  เน่ืองจากสัญญาสัมปทานเปนสัญญาที่กําหนดระยะเวลาการชําระหนี้คาเปดปา 
ไวแลว โดยหนี้คาเปดปารายปในปที่ ๑๓ ถึงปที่ ๑๕ ถึงกําหนดตองชําระภายในวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓  และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ตามลําดับ  
หากพนกําหนดวันดังกลาวแลวและไมมีการชําระหนี้ ยอมถือวาผูถูกฟองคดีผิดนัดไมชําระ 
คาเปดปา และถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ตามลําดับ ซึ่งเปนวันที่พนกําหนด
ระยะเวลาชําระเงินคาเปดปาในแตละปโดยไมตองแจงเตือนใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้อีกตาม
มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง๗๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมายื่น
ฟองคดีตอศาลปกครองในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๔๗, ที่ ๒๕๒-๒๖๓/๒๕๔๗,  
ที่  ๓๑๙ /๒๕๔๗ ,  ที่  ๓๒๘ /๒๕๔๗ ,  ที่  ๓๖๘ -๓๗๐ /๒๕๔๗ ,  ที่  ๓๘๐ -๓๙๓ /๒๕๔๗ ,  
ที่ ๓๙๔ /๒๕๔๗ , ที่ ๔๖๖ /๒๕๔๗ , ที่ ๗๙๓ /๒๕๔๗ , ที่ ๗๙๘ /๒๕๔๗, ที่ ๕๗ /๒๕๔๘ ,  
ที่ ๑๒๘/๒๕๔๘, ที่ ๑๔๐/๒๕๔๘, ที่ ๑๖๑/๒๕๔๘, ที่ ๓๕๔/๒๕๔๘ และที่ ๓๗๒/๒๕๔๘) 

 

         (๒.๑.๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีนับแตวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ในแตละรอบปสัมปทาน 
 

        - การที่ขอสัญญาสัมปทานมีกําหนดระยะเวลา
การชําระหนี้คาเปดปาในแตละรอบปสัมปทานไวแลว เมื่อผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทาน
ไมชําระหนี้ดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทานยอมมีสิทธิเรียกรอง
ใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ไดนับแตวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ในแตละรอบปสัมปทาน  
และเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 

                                                 
       ๗๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๔  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถาไดกําหนดเวลาชําระหน้ีไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร ทานวา
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนา
กอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว   
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๑๗๘ 

        : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๔๘ การที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหสัมปทานทําสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลนกับผูรับสัมปทาน มีกําหนดระยะเวลาการทําไม ๑๕ ป ตั้งแตวันที่  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยกําหนดใหผูรับสัมปทานชําระเงิน 
คาเปดปารายปภายในเดือนแรกของรอบปสัมปทานทุกป คือ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคมของทุกป 
จึงถือวาสัญญาสัมปทานดังกลาวเปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ไวแนนอน  
โดยแบงจายเปนงวดปละครั้งจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลา  ดังน้ัน สิทธิเรียกรองใหผูรับสัมปทาน
ชําระหนี้แตละงวดจึงเริ่มนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่หนี้แตละงวดครบกําหนดชําระ  
เม่ือปรากฏวาผูรับสัมปทานคางชําระหนี้คาเปดปาสัมปทานในปที่ ๗ ถึงปที่ ๑๕ สิทธิเรียกรอง
ใหผูรับสัมปทานชําระหนี้ดังกลาวจึงเริ่มนับแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๓๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๘ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙   
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ และวันที่  
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามลําดับ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดี 
ซึ่งเปนทายาทของผูรับสัมปทานชําระหนี้คาเปดปารายปดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

        : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/๒๕๔๙ 
กรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูรับสัมปทานทําไม
ปาชายเลนชําระคาเปดปารายปที่ยังคงคางชําระนั้น เม่ือปรากฏวาสัญญาสัมปทานกําหนดให
ผูรับสัมปทานตองชําระคาเปดปาปแรกภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสัมปทาน สวนในป
ตอไปใหชําระเปนรายปภายในเดือนแรกของรอบปสัมปทานทุกป จึงถือไดวาสัญญาสัมปทาน
ดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้คาเปดปาไวแนนอนแลว เม่ือคดีนี้ผูถูกฟองคดีไดรับ
อนุมัติสัมปทานทําไมปาชายเลนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ จึงครบกําหนดชําระ 
คาเปดปาปแรกในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ของปสัมปทาน ตามมาตรา ๑๙๓/๓๗๒ และมาตรา ๑๙๓/๕๗๓ 

                                                 
       ๗๒-๗๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๓  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขา
ดวยกัน เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแตเวลาที่ถือไดวาเปนเวลาเริ่มตนทําการงานกันตามประเพณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๙๓/๕ ถากําหนดระยะเวลาเปนสัปดาห เดือน หรือป ใหคํานวณตามปปฏิทิน 
  

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๗๙ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับหนี้คาเปดปาในปที่ ๑๔ และปที่ ๑๕ ก็จะถึง
กําหนดชําระในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามลําดับ หากพน
กําหนดดังกลาวถือวาผูถูกฟองคดีผิดนัดไมชําระคาเปดปาโดยไมจําตองมีหนังสือแจงเตือนให 
ผูถูกฟองคดีชําระหนี้อีกตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง๗๔ แหงประมวลกฎหมายขางตน  ดังนั้น  
จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีตองชําระหนี้ 
ตามสัญญา สิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้คาเปดปาทั้งสองปดังกลาวจึงเริ่มนับแตวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามลําดับ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
ตอศาลในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

 

       ขอสังเกต คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/๒๕๔๙ 
ขางตน เปนกรณีที่ศาลเห็นวาวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีคือวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ 
ในแตละรอบปสัมปทานซึ่งเปนคนละวันกับวันที่เกิดสิทธิเรียกรอง โดยวันที่เกิดสิทธิเรียกรอง 
คือวันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ในแตละรอบปสัมปทาน 

 

       นอกจากกรณีการนับระยะเวลาการฟองคดีใหผูรับ
สัมปทานชําระคาเปดปารายปดังที่กลาวมาขางตนแลว ศาลปกครองสูงสุดยังไดวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่ผูรับสัมปทานถึงแกความตายไว ดังนี้ 
 

  - การฟองขอใหทายาทของผูรับสัมปทานชําระ 

คาเปดปารายปที่ผูรับสัมปทานคางชําระอยูกอนถึงแกความตายนั้น ถือวาผูฟองคดี 

รูหรือควรรูถึงความตายของผูรับสัมปทานอันเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแต

วันที่ทายาทของผูรับสัมปทานยื่นคําขอรับโอนสัมปทานตอผูฟองคดี 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๔๘  กรณีที่

ผูรับสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนไดถึงแกความตาย ผูถูกฟองคดีซึ่งเปน

                                                                                                                                            
 
 ถาระยะเวลามิไดกําหนดนับแตวันตนแหงสัปดาห วันตนแหงเดือนหรือป ระยะเวลายอมส้ินสุด
ลงในวันกอนหนาจะถึงวันแหงสัปดาห เดือนหรือปสุดทายอันเปนวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถาในระยะเวลา
นับเปนเดือนหรือปนั้นไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายแหงเดือนนั้นเปนวันส้ินสุดระยะเวลา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

     ๗๔ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๑ หนา ๑๗๗  

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๗๒-๗๓ หนา ๑๗๘) 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๐ 

ทายาทจึงยื่นขอรับโอนสัมปทานดังกลาวตอผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทานเมื่อปลายเดือน
สิงหาคม ๒๕๓๙ แตคณะรัฐมนตรีไดมีมติไมใหมีการโอนสัมปทานทําไมปาชายเลนในทุกกรณี 
จึงไมมีการโอนสัมปทานตามสัญญาขางตนมายังผูถูกฟองคดี แตในระหวางการพิจารณาเรื่อง
การโอนสัมปทานไดมีการตรวจพบวาผูรับสัมปทานซึ่งถึงแกความตายมีหน้ีคาเปดปารายป 
คางชําระ กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปนผูใหสัมปทานจึงฟองเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้
ดังกลาว นั้น  เห็นไดวาเหตุแหงการฟองคดีเปนเร่ืองหนี้คางชําระที่ผูฟองคดีมีสิทธิเรียกรอง 
เอากับผูถูกฟองคดีซึ่งมีฐานะเปนผูจัดการมรดกของผูรับสัมปทานที่ถึงแกความตาย โดยตองยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตเม่ือผูฟองคดีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔  
วรรคสาม๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดยื่น 
คําขอรับโอนสัมปทานดังกลาวตอผูฟองคดีเม่ือปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ จึงถือไดวาผูฟองคดี
รูหรือควรรูถึงความตายของผูรับสัมปทานอยางชาที่สุดเม่ือปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙  การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟอง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๓/๒๕๔๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
         ๗๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๒๗ ผูรับจํานอง ผูรับจํานํา ผูทรงสิทธิยึดหนวง หรือผูทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินของ
ลูกหนี้อันตนไดยึดถือไว ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรือท่ีไดยึดถือไว แมวาสิทธิ
เรียกรองสวนที่เปนประธานจะขาดอายุความแลวก็ตาม แตจะใชสิทธินั้นบังคับใหชําระดอกเบี้ยท่ีคางยอนหลัง
เกินหาปขึ้นไปไมได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
                มาตรา ๑๗๕๔ ฯลฯ                   ฯลฯ 
 ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอ 
เจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจาหนี้ไดรู 
หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๑ 

 (๒.๒) การฟองขอใหชําระเบี้ยปรับและคาเสียหาย 
    

  การฟองขอใหผูรับสัมปทานชําระเบี้ยปรับและคาเสียหาย 
ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนนั้น มีสาเหตุมาจากกรณีตางๆ เชน กรณีดําเนินการทําไม
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน กรณีผูรับสัมปทานไมดําเนินการปลูกปา
ทดแทนตามสัญญาสัมปทาน และกรณีผูรับสัมปทานถึงแกความตาย ซึ่งอาจสรุปคําวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสูงสุดในกรณีตางๆ ดังกลาวได ดังนี้ 
 

  (๒.๒.๑) กรณีฟองขอใหชําระเบี้ยปรับอันเน่ืองมาจาก
ผูรับสัมปทานดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาสัญญาสัมปทาน  ศาลถือวา ผูฟองคดี
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามใหชําระ
เบี้ยปรับ ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 

 

  - การที่ขอสัญญากําหนดใหผูฟองคดีซึ่งเปน
ผูใหสัมปทานสามารถเรียกใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานชําระเบี้ยปรับในสวนที่ 
ยังขาดอยูภายหลังจากที่หักจากหลักประกันแลวได  ดังน้ัน เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือทวงถาม
ใหผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับภายในเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาแลว แตผูถูกฟองคดี
ไมชําระ ผูฟองคดียอมมีสิทธิหักเบี้ยปรับจากหลักประกันไดทันที และถือวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับในสวนที่ยังขาดอยู
นับแตวันที่พนกําหนดตามหนังสือทวงถามดังกลาว 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒-๒๖๓/๒๕๔๗ 
การที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนกําหนดใหการเรียกเงินคาเบี้ยปรับกรณีที่ผูรับสัมปทาน
ดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาของการทําไมตามที่ระบุในสัญญา โดยกําหนดให
เจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจจากกรมปาไมแจงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานชําระภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง หากผูรับสัมปทานไมชําระ ผูใหสัมปทานสามารถหักเบี้ยปรับ 
จากเงินประกันที่ผูรับสัมปทานนํามาวางตอผูใหสัมปทานไดทันที และหากเบี้ยปรับสูงเกินกวา
เงินประกัน ผูรับสัมปทานตองนําเงินที่ขาดมาชําระเพิ่มใหครบถวน นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถกูฟองคดี
ซึ่งเปนผูรับสัมปทานจํานวน ๓ ราย ทําไมไมแลวเสร็จภายในกําหนดตามสัญญา ผูวาราชการ
จังหวัดจึงมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับ แตเม่ือครบกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือทวงถาม ผูถูกฟองคดีดังกลาวไมยอมชําระ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหสัมปทานจึงสามารถหักเอาเบี้ยปรับจากเงินประกันที่ผูถูกฟองคดีวางไว
ไดทันที และทําใหสิทธิเรียกรองใหชําระเบี้ยปรับในสวนซึ่งมีจํานวนเบี้ยปรับต่ํากวาหรือเทากับ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๒ 

จํานวนเงินประกันเปนอันระงับไป  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดหักหลักประกันดังกลาวแลว ผูฟองคดี
ยอมไมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือเรียกรองเงินในสวนนี้ของผูถูกฟองคดีรายที่มีจํานวนเบี้ยปรับต่ํากวา
หรือเทากับจํานวนเงินประกันอีกตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
สวนกรณีของผูถูกฟองคดีรายที่เบี้ยปรับสูงกวาจํานวนเงินประกันน้ัน ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกเบี้ยปรับในสวนที่ยังขาดอยูจากผูถูกฟองคดีรายดังกลาวนับแต
วันที่พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือทวงถาม เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือทวงถามในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ จึงพนกําหนดสามสิบวันตามหนังสือ 
ทวงถามนับแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แตผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีในวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  
 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘-๓๗๐/๒๕๔๗ 
การชําระเงินคาเบี้ยปรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานดําเนินการทําไมไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาของการทําไมในแตละแปลงตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนนั้น  
เม่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหสัมปทานไดมีหนังสือโดยผูวาราชการ
จังหวัดทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเบี้ยปรับดังกลาวภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือทวงถามตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไดรับ
หนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และวันที่  
๖ เมษายน ๒๕๔๔ ตามลําดับ ผูฟองคดียอมใชสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ขางตนไดนับแตวันที่
พนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีแตละรายไดรับหนังสือทวงถาม และถือวา
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดี 
นําหนี้คาเบี้ยปรับมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
  

 (๒.๒.๒) กรณีฟองขอใหชําระเงินคาเสียหายอันเน่ืองมาจาก
ผูรับสัมปทานไมดําเนินการปลูกปาทดแทนตามสัญญาสัมปทาน  ศาลถือวา ผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันถัดจากวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือทวงถามใหชําระหนี้  
ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 
 

  - การที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทานมีหนังสือ 
ทวงถามใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานชําระคาเสียหายกรณีไมดําเนินการปลูกปา 
ทดแทนใหเปนไปตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน โดยไมไดกําหนดเวลาการ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๓ 

ชําระหนี้ไว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองชําระหนี้โดยพลันและถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหชําระหนี้ดังกลาวนับแตวันถัดจากวันที่ผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ 
   : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๓๙๔ /๒๕๔๗  
การเรียกคาเสียหายจากกรณีที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับสัมปทานไมดําเนินการปลูกปาทดแทน 
ใหเต็มเน้ือที่ในแนวตัดไมที่ทําไมออก และจากกรณีที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการปลูกสรางสวนปา
หรือปลูกบํารุงปาธรรมชาติในเขตปาสัมปทานตามสัญญาทําไมปาชายเลน นั้น  เมื่อผูวาราชการ
จังหวัดไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวโดยไมไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไว  
ผูถูกฟองคดีจึงยอมมีหนาที่ตองชําระหนี้ของตนโดยพลันตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง๗๖  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ 
๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ แตไมชําระเงินตามที่ถูกทวงถาม จึงถือไดวากระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(ผูฟองคดี) ไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันถัดจากวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือทวงถาม
ดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 (๒.๒.๓) กรณีฟองขอใหชําระเบี้ยปรับและคาเสียหาย
ตามสัญญากรณีผูรับสัมปทานถึงแกความตาย  ศาลถือวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการตาย
ของผูรับสัมปทานอันเปนวันเร่ิมนับอายุความฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาท 
ของผูรับสัมปทานชําระหนี้ที่ผูรับสัมปทานคางชําระตามสัญญาสัมปทานนับแตวันที่ผูถูกฟองคดี 
ไดยื่นคํารองขอรับโอนสัมปทาน ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 
 

  - กรณีที่ผูรับสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไม

ปาชายเลนถึงแกความตายโดยมีหนี้คางชําระตามสัญญาสัมปทาน การฟองเพ่ือเรียกให

ทายาทของผูรับสัมปทานชําระหนี้ดังกลาวตองดําเนินการภายในอายุความหนึ่งปนับแต

วันที่เจาหนี้รูหรือควรรูถึงความตายของเจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔๗๗ แหงประมวล

                                                 
    ๗๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๓ ถาเวลาอันจะพึงชําระหนี้นั้นมิไดกําหนดลงไวหรือจะอนุมานจากพฤติการณทั้งปวง 
ก็ไมไดไซร ทานวาเจาหนี้ยอมจะเรียกใหชําระหนี้ไดโดยพลัน และฝายลูกหนี้ยอมจะชําระหนี้ของตนได 
โดยพลันดุจกัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๗๗ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๕ หนา ๑๘๐  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๔ 

กฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาทของผูรับสัมปทาน

ที่ถึงแกความตายไดยื่นขอรับโอนสัมปทานตอผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหสัมปทาน ยอมถือวา 

ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการตายของผูรับสัมปทานอันเปนเจามรดกตั้งแตวันท่ีผูถูกฟองคดี

ไดยื่นคําขอรับโอนสัมปทาน ผูฟองคดีจึงตองฟองใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ภายในหนึ่งป

นับแตวันดังกลาว 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๑/๒๕๔๗  การที่

ผูรับสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนถึงแกความตาย ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาท 
จึงยื่นขอรับโอนสัมปทานดังกลาวตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูให
สัมปทานตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ แตคณะรัฐมนตรีไดมีมติไมใหมีการโอน
สัมปทานทําไมปาชายเลนในทุกกรณี จึงไมมีการโอนสัมปทานตามสัญญาขางตนมายังผูถูกฟองคดี 
แตในระหวางการพิจารณาเรื่องการโอนสัมปทานไดมีการตรวจพบวาผูรับสัมปทานซึ่งถึงแกความตาย
มีหน้ีคางชําระ ซึ่งไดแกหน้ีคาปรับเน่ืองจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา หน้ีคาใชจายในการรังวัด
เขตปาสัมปทาน และหนี้คาเปดปารายป ทางจังหวัดจึงแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระหนี้
ดังกลาวตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีไมนําเงินมาชําระ ผูฟองคดี 
จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาทของผูรับสัมปทาน 
ที่ถึงแกความตายไดยื่นคําขอรับโอนสัมปทานตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ และไดมีการ
เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณารายละเอียดแลว ผูฟองคดี 
จึงนาจะรูถึงการตายของผูรับสัมปทาน และรูวาผูรับสัมปทานมีหนี้คางชําระนับแตวันดังกลาว 
ซึ่งตามมาตรา ๑๗๕๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดวา ถาสิทธิเรียกรอง 
ของเจาหนี้อันมีตอเจามรดก มีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งปมิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเม่ือพนกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่เจาหนี้ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดี 
ไดยื่นคําขอรับโอนสัมปทานตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ โดยผูฟองคดีนาจะรูหรือควรไดรู
ถึงการตายของผูรับสัมปทานซึ่งเปนเจามรดกตั้งแตบัดนั้นแลว การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟอง
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดี 
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง
เดียวกัน ไดแก คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๔/๒๕๔๙) 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๕ 

 ๒.๒) การนับระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาอนุญาตใหใชความถี่
วิทยุ 
 

  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตใหใชความถี่วิทยุซึ่งศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง นั้น  เปนกรณีที่หนวยงานทางปกครอง 
ผูใหสัมปทานฟองเรียกใหผูรับสัมปทานชําระเงินเพ่ิมอันเน่ืองมาจากการชําระคาตอบแทน 
การใชความถี่วิทยุรายปเกินเวลาที่กําหนด โดยปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ดังตอไปน้ี 

 

       - กรณีที่ผูรับสัมปทานตามสัญญาอนุญาตใหใชความถี่วิทยุชําระ
คาตอบแทนการใชความถี่วิทยุรายปเมื่อลวงเลยระยะเวลาที่กําหนด โดยไมไดชําระเงินเพิ่ม
ตามประกาศกระทรวงคมนาคมซึ่งกําหนดใหชําระในอัตรารอยละ ๑ ของคาตอบแทนฯ  
รายปที่ตองชําระตอวันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดชําระคาตอบแทนฯ รายป 
จนกวาจะชําระเสร็จ ถือวาผูใหสัมปทานรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองเพื่อเรียกใหชําระ
เงินเพิ่มฯ ตั้งแตวันที่ครบกําหนดใหชําระคาตอบแทนฯ รายป อันเปนวันที่ผูใหสัมปทาน
อาจบังคับสิทธิเรียกรองใหผูรับสัมปทานชําระเงินเพิ่มฯ ได 
         : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๑๙๐ /๒๕๔๙  กรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูฟองคดี) ทําสัญญาเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๓๓  
ใหผูถูกฟองคดีเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคม พรอมทั้งไดรับการจัดสรร
ความถี่วิทยุจํานวน ๑ ความถี่ ตอมาเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ กระทรวงคมนาคมไดมี
ประกาศกําหนดใหผูใชความถี่วิทยุตองเสียคาตอบแทนการใชความถี่วิทยุในขายวิทยุคมนาคม
เฉพาะกิจเปนรายป หากไมชําระคาตอบแทนดังกลาวในเวลาที่กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่ม 
ในอัตรารอยละ ๑ ของคาตอบแทนฯ ที่ตองชําระตอวัน นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเปนตนไป
จนกวาจะชําระครบถวน โดยผูถูกฟองคดีตองชําระคาตอบแทนฯ รายปงวดแรกภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูฟองคดี ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีจึงตองชําระคาตอบแทนฯ รายปงวดแรกในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๓๙ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีชําระคาตอบแทนดังกลาวในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒  
โดยไมไดชําระเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ ๑ ของคาตอบแทนฯ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
ขางตน ซึ่งผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉยไมยอมชําระ นั้น  กรณีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการเรียกคาตอบแทนตามสัญญาอนุญาต
ใหใชความถี่วิทยุอันมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๖ 

เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีตองชําระคาตอบแทนฯ รายปงวดแรกในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙  
แตไดชําระเงินดังกลาวในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ โดยไมไดชําระเงินเพ่ิมฯ ถือวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกเงินเพ่ิมฯ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ อันเปน 
วันที่ผูฟองคดีอาจบังคับสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระเงินเพิ่มฯ ไดเปนตนมา จนถึง 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ อันเปนวันสุดทายที่ผูถูกฟองคดีจะตองชําระเงินเพ่ิมฯ เม่ือผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 ๓) การนับระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาทุนการศึกษา 
 

 เนื่องจากสัญญาที่เกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษาตอเปนสัญญา
ทางปกครองอีกประเภทหนึ่งที่มีประเด็นขอพิพาทคอนขางหลากหลายเชนเดียวกับสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลน และศาลไดมีแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในกรณีตางๆ  
ที่นาสนใจหลายกรณี จึงไดแยกนําเสนอไวเปนอีกหัวขอหน่ึงตางหาก โดยอาจจําแนกคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีตามสัญญาดังกลาวในกรณีตางๆ ได ดังนี้ 
 

   ๓.๑) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่ผูใหทุนฟองเรียกใหผูรับทุน
ชดใชทุนคืนแกทางราชการอันเน่ืองมาจากผูรับทุนไมสามารถที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดในการเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศได  ศาลถือวา 
ผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่บอกเลิกสัญญารับทุน  

 

     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๖/๒๕๔๘ การที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับทุนตามสัญญารับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศไมสามารถที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนดในการเดินทางไปศึกษาตางประเทศได กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีซึ่งเปนผูใหทุน (ผูฟองคดี) จึงไดบอกเลิกสัญญารับทุนของผูถูกฟองคดีในวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๔๖  ดังน้ี ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดี
ชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับตามสัญญาในวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๗ 

      ๓.๒) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีผูใหทุนฟองเรียกใหผูรับทุน
ชดใชทุนคืนแกทางราชการอันเน่ืองมาจากผูรับทุนไมสามารถเดินทางไปศึกษาวิชา 
ในตางประเทศไดตามสัญญา  ศาลถือวา ผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่
การเพิกถอนทุนมีผล  

 

       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๕/๒๕๔๘  การที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับทุนไมสามารถเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศไดตามสัญญาทุนพัฒนาขาราชการ 
ตามความตองการของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เปนเหตุใหกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหทุนเพิกถอนทุนดังกลาวโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๔๖ และไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ แจงใหผูรับทุนทราบเกี่ยวกับการเพิกถอนทุน
และเรียกใหชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือ แตผูรับทุนไมชดใช
ทุนคืน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง นั้น  ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ แมจะปรากฏวาในเวลาตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจงผูฟองคดีวายินดีชดใชเงินคืนแกทางราชการโดยขอผอนชําระ
เปนรายเดือนซึ่งเปนการรับสภาพหนี้อันมีผลทําใหอายุความสะดุดหยุดลงก็ตาม แตการที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  
 

 ๓.๓) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีผูใหทุนฟองเรียกใหผูรับทุน 
ชดใชเงินคืนแกทางราชการอันเน่ืองมาจากผูรับทุนไมอาจศึกษาไดครบตามหลักสูตร 
ที่กําหนด 

 

 (๑) กรณีที่ถือวาผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่สถานศึกษาอนุมัติใหผูรับทุนลาออกจากการเปนนักศึกษา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๔๗  กรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ทําสัญญารับทุนเพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเซลลวิทยา ของกระทรวงสาธารณสุข  
ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีขอกําหนดในสัญญาวา ในกรณีที่ผูรับทุน 
ตองออกจากสถานศึกษาเนื่องจากลาออกหรือถูกใหออก นอกจากเหตุสุดวิสัยหรือตาย จะตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี)  ตอมาผูรับทุนไดขอ
ลาออกจากการเปนนักศึกษาหลักสูตรดังกลาวเนื่องจากตองไปศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตรไดมีคําสั่งอนุมัติใหผูถูกฟองคดีลาออกเม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๔๓ กรณีดังกลาวเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามที่กําหนด

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๘ 

ไวในสัญญา โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทวงถามใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายแลว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดี
ชําระหนี้ นั้น  เม่ือปรากฏวาคณบดีคณะแพทยศาสตรไดอนุมัติใหผูถูกฟองคดีลาออกจากการเปน
นักศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ จึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือเรียกใหชดใชคาเสียหายในวันดังกลาว และเม่ือเหตุแหงการฟองคดีเกิดกอนศาลปกครอง 
เปดทําการแตผูฟองคดีมิไดฟองคดีตอศาลยุติธรรมซ่ึงเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ในขณะนั้น โดยไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่น
ฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
  

       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๔๙  กรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ทําสัญญารับทุนเพ่ือศึกษาในประเทศกับกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) เพ่ือเขาศึกษาในภาควิชา
วิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตปรากฏวาในระหวางการศึกษา มหาวิทยาลัยไดมี
คําสั่งเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ใหผูถูกฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจาก 
มีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษาตอใหสําเร็จได 
ตามหลักสูตร อันเปนการผิดสัญญาซ่ึงถือไดวาผูฟองคดีมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชดใชทุน
ตามสัญญาไดนับแตวันที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษาดังกลาว  
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงเปนการ
ฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และเปนการฟองคดี 
ที่เกินสิบปนับแตวันที่ มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  
       

     (๒) กรณีที่ถือวาสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
เกิดข้ึนตั้งแตวันที่ที่ลงในคําสั่งใหผูถูกฟองคดีพนสภาพการเปนนักเรียน 
       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓/๒๕๔๙  กรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ทําสัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกกับกองทัพบก (ผูฟองคดี) โดยมีขอกําหนดวา 
ถาผูถูกฟองคดีออกจากความเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกเพราะถูกถอนทะเบียนจากความเปน
นักเรียนดุริยางคทหารบกหรือถูกไลออก ผูถูกฟองคดีตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น  
เม่ือปรากฏวาตอมาผูถูกฟองคดีถูกถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 
ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เน่ืองจากขาดการศึกษาหรือละทิ้งหนาที่ตั้งแต ๑๕ วัน 
ขึ้นไป อันเปนการผิดสัญญาขางตน สิทธิเรียกรองของผูฟองคดีที่จะเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายตามสัญญาที่ไดทําไวจึงเกิดขึ้นและอาจบังคับตามสิทธิเรียกรองไดตั้งแตในวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เปนตนไป  เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๘๙ 

พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีหน่ึงปตาม 
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
       (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๔๙) 
       ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓/๒๕๔๙ ไมไดวินิจฉัย 
โดยระบุชัดเจนวา วันใดเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไดวินิจฉัย 
โดยระบุวา สิทธิเรียกรองของผูฟองคดีที่จะเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายนั้น เกิดขึ้น
ตั้งแตวันใด และการที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองหลังจากพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันดังกลาว  
เปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
   

     (๓)  กรณีที่ถือวาเหตุแหงการฟองคดีเกิดข้ึนในวันที่ ผูรับทุน 
พนสภาพจากการเปนนิสิตหรือนักศึกษา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๔๙  กรณีที่สัญญาการ 
รับทุนของกรมที่ดินเพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศ ระหวางกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) กับผูรับทุน  
(ผูถูกฟองคดี) มีวัตถุแหงสัญญาคือการใหผูถูกฟองคดีกลับมารับราชการตามระยะเวลาที่กําหนด 
ในสัญญาอันเปนบริการสาธารณะของรัฐ จึงเปนสัญญาทางปกครอง  การที่ผูถูกฟองคดีพนสภาพ
การเปนนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เน่ืองจาก 
มีผลการศึกษาต่ํากวามาตรฐาน อันเปนการกระทําผิดสัญญาการรับทุนการศึกษา ถือวาเหตุแหงการ
ฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนการศึกษาใหแกผูฟองคดีเกิดขึ้นในวันที่ผูถูกฟองคดี 
พนสภาพจากการเปนนิสิตคือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๑  การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๒/๒๕๔๙) 
 ขอสังเกต คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๔๙ ศาลวินิจฉัยวา 
เปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีโดยพิจารณาจากวันที่เหตุแหงการ 
ฟองคดีเกิดขึ้น จึงไมไดวินิจฉัยวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือใด 
 

 (๔) กรณีที่ถือวาผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
เจาหนาที่ของหนวยงานผูใหทุนไดรับหนังสือขอเบิกเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการแนบรายชื่อนิสิตตามโครงการของผูใหทุนที่ไมมีสิทธิไดรับทุนตอไปเพราะถูกสั่ง
ใหพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยมีรายชื่อของผูรับทุนรวมอยูดวย 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๐ 

       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๔๙  กรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ทําสัญญารับทุนเพ่ือศึกษาในประเทศกับกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) เพ่ือเขาศึกษาในภาควิชา
วิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตระหวางการศึกษา มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีพนสภาพการเปนนิสิตเน่ืองจากมีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด อันถือเปนการ
ผิดสัญญา นั้น  แมจะไมปรากฏวามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดี
พนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อใด แตเม่ือปรากฏวามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ ถึงอธิบดีของผูฟองคดี เพ่ือขอเบิกเงินทุนของผูฟองคดีใหกับนิสิตโครงการพัฒนา 
กรมที่ดิน โดยไดแนบเอกสารรายชื่อนิสิตที่ไมมีสิทธิรับทุนตอไปเนื่องจากพนสภาพจากการ 
เปนนิสิต (Retired) ซึ่งมีรายชื่อของผูถูกฟองคดีรวมอยูดวยมาพรอมกับหนังสือดังกลาว  
โดยเจาหนาที่ของผูฟองคดีไดรับหนังสือเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงถือวาวันที่เจาหนาที่
ของผูฟองคดีไดรับหนังสือขางตนเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกให 
ผูถูกฟองคดีชดใชทุน  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  
       (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๔๙ และที่ ๒๙๙/๒๕๔๙) 
   

 (๕) กรณีที่ถือวาผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ครบกําหนดใหผูรับทุนมารายงานตัวเพื่อเขาศึกษาในสถานศึกษา แตผูรับทุนไมมา
รายงานตัวในเวลาที่กําหนด 
       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๖/๒๕๔๘  กรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนหนวยงานผูใหทุนการศึกษาเห็นวา ผูรับทุนที่ไปศึกษาตอ 
ยังตางประเทศไมสามารถศึกษาตอจนจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกได จึงไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ แจงใหผูรับทุนเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรายงานตัวเขารับการศึกษา
ในสถานศึกษาภายในประเทศภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ แตผูรับทุนไมมารายงานตัว 
เพ่ือเขารับการศึกษาในเวลาที่กําหนด นั้น  ศาลถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือเรียกใหผูรับทุนชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ อันเปน
วันที่ผูรับทุนผิดสัญญาดังกลาวเปนอยางชา การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๑ 

      (๖) กรณีที่ถือวาระยะเวลาในการฟองคดีเร่ิมนับใหมตั้งแตวันที่
ผูรับทุนซึ่งประพฤติผิดสัญญาการรับทุนไดมีหนังสือขอกลับเขารับราชการเพื่อชดใชทุน
อันเปนการรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรองที่ผูใหทุนมีอยู  
       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๔๙  กรณีที่ผูถูกฟองคดี 
ซึ่งเปนนักเรียนทุนตามสัญญาการรับทุน ก.พ. เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศกับสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูฟองคดี) ไมยื่นเรื่องขอขยายเวลาศึกษาตอเม่ือสิ้นสุดเวลา
ในการศึกษา และไมรายงานความกาวหนาในการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ อันเปน
การประพฤติผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีมติใหยุติการศึกษาและใหเดินทางกลับประเทศไทย 
เพ่ือรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการชดใชทุน แตผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ
ภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงไดทวงถามใหชดใชทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ นั้น  เม่ือปรากฏวา
ภายหลังจากที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชทุน
พรอมเบี้ยปรับแลว ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถงึผูฟองคดีเพ่ือขอเขา
ปฏิบัติราชการชดใชทุน อันถือไดวาผูถูกฟองคดีรับสภาพหนี้ตอผูฟองคดีตามสิทธิเรียกรอง 
ที่ผูฟองคดีมีอยู ซึ่งแมจะมีผลทําใหระยะเวลาในการฟองคดีสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑)๗๘ 
ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕๗๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และทําใหระยะเวลา 
ในการฟองคดีเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือขอเขารับราชการเพื่อชดใชทุนอันเปนการ
รับสภาพหนี้ดังกลาวก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองฯ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     ๗๘-๗๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให
บางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา 
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๙๓/๑๕ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๒ 

      (๗) กรณีที่ถือวาผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
ผูใหทุนมีมติใหผูรับทุนพนสภาพจากการเปนนักศึกษาตามโครงการของผูใหทุน  
แตเมื่อผูรับทุนมีหนังสือขอผอนผันการชดใชทุน จึงตองเร่ิมนับระยะเวลาการฟองคดีใหม 
นับแตวันถัดจากวันที่ผูรับทุนมีหนังสือดังกลาว เน่ืองจากถือวาการขอผอนผันการ 
ชดใชทุนเปนการรับสภาพหนี้ที่มีผลทําใหอายุความเดิมสะดุดหยุดลง 
       : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๔๙  กรณีที่
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยตามสัญญาใหทุนการศึกษาในโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญา
และถูกใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในโครงการดังกลาวดวยเหตุไมตั้งใจศึกษาทั้งที่ 
มีศักยภาพเพียงพอ และไมมีความซื่อสัตยสุจริตโดยไดเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกใหแตกตาง 
ไปจากที่กําหนดไวในสัญญาโดยไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี อันเปนการจงใจทุจริต
เพ่ือใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในโครงการ สควค. ดังกลาว นั้น  เม่ือปรากฏวา
คณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ ไดมีมติใหผูถูกฟองคดีพนจากสภาพการเปนนักศึกษา 
ในโครงการ สควค. โดยตองชดใชทุนคืนใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ วัน
ดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
ขอผอนผันการชดใชทุนการศึกษาตอผูฟองคดี ซึ่งมีลักษณะเปนการรับสภาพหนี้อันมีผลทําให
อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑)๘๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
จึงตองเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีใหมในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  การที่ผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลา 
หนึ่งปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๓.๔) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีฟองเรียกใหผูสําเร็จการศึกษา
ชดใชเงินตามสัญญาอันเน่ืองมาจากผูสําเร็จการศึกษาไมไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่
ปฏิบัติราชการตามสัญญา  
 

 กรณีนี้ศาลไดวินิจฉัยวา เม่ือไมปรากฏวาหนวยงานทางปกครองคูสัญญา
ซึ่งเปนผูฟองคดีรูวาผูสําเร็จการศึกษาไมไปรายงานตัวเม่ือใด ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 

                                                 
      ๘๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๘-๗๙ หนา ๑๙๑  
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๑๙๓ 

แหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ไดมีหนังสือเรียกใหผูสําเร็จการศึกษาชดใชเงินตามสัญญา 
โดยปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 

 

 - การที่ผูถูกฟองคดีไมไปรายงานตัวตามกําหนดเวลาเพื่อเลือก
สถานที่ปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาตามสัญญาการเปนนักศึกษา ถือวามีการกระทํา
ผิดสัญญาและมีเหตุแหงการฟองคดีเกิดข้ึนแลว โดยวันที่ผูฟองคดีรูวาผูถูกฟองคดีไมไป
รายงานตัวเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตเมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีรูถึง
กรณีดังกลาวเมื่อใด ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด 
ในวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินตามสัญญา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๔๘  สัญญาการเปนนักศึกษา 
เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) กําหนดวา หลังสําเร็จการศึกษาผูถูกฟองคดี
ยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐ ซึ่งเม่ือผูถูกฟองคดีสําเร็จการศึกษาแลว 
คณะกรรมการดังกลาวไดจัดสรรใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดให 
ไปรายงานตัวเพ่ือเลือกสถานที่ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ แตเม่ือถึงกําหนด
ดังกลาวผูถูกฟองคดีไมไปรายงานตัว จึงถือวาไดมีการกระทําผิดสัญญาและมีเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินตามสัญญาเกิดขึ้นแลว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีหนังสือแจง
คณะเภสัชศาสตรทราบ จากนั้นคณะเภสัชศาสตรไดมีหนังสือแจงใหมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเปน 
ผูฟองคดีทราบเพื่อติดตามใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน  ถือวาวันที่ผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดี 
ไมไปรายงานตัวเลือกสถานที่ปฏิบัติงานเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือไมปรากฏวา
ผูฟองคดีไดรับหนังสือของคณะเภสัชศาสตรเม่ือใด โดยปรากฏเพียงผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินใหแกผูฟองคดีภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงิน จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึง 
เหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน ซึ่งผูฟองคดี
ตองใชสิทธิฟองคดีภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันดังกลาว แตผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล
เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  การท่ีผูฟองคดีอางวาวันถัดจากวันที่ 
ครบกําหนดตามหนังสือแจงใหชดใชเงินเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนั้น หนังสือ
ดังกลาวเปนการแจงเตือนใหชดใชเงินตามสัญญาไมทําใหกําหนดระยะเวลาการฟองคดีที่เริ่มตน
นับมาแลวสะดุดหยุดลง และสําหรับกรณีการกลาวอางวาสิทธิในการฟองคดีมีอายุความสิบป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือศาลปกครองเปดทําการแลวสิทธิในการฟองคดี
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๑๙๔ 

ดังกลาวที่มีอยูกอนนาจะไดรับการคุมครองสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ไมใชหนึ่งป 
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ นั้น  มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เปนบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่บัญญัติใหสิทธิแกผูฟองคดีในการยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง โดยตองยื่นฟองภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หากผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตองยื่นฟองภายในหน่ึงปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เวนแตศาลเห็นวาคดีที่ยื่นฟองน้ันจะเปนประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ศาลจะรับไวพิจารณาก็ไดตามขอ ๓๐ วรรคสอง ของระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีรูวาผูถูกฟองคดีโตแยงสิทธิ 
ตามสัญญาที่ทําไวตอผูฟองคดีโดยไมยินยอมเขารับราชการ หรือทํางานชดใชตามสัญญาการเปน
นักศึกษา ผูฟองคดีชอบที่จะฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาวแลว 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๔๘, ที่ ๗๙/๒๕๔๘, ที่ ๘๐/๒๕๔๘ , ที่ ๘๑/๒๕๔๘ ,  
ที่ ๘๒/๒๕๔๘, ที่ ๙๐/๒๕๔๘, ที่ ๙๑/๒๕๔๘, ที่ ๙๒/๒๕๔๘, ที่ ๙๓/๒๕๔๘, ที่ ๙๘/๒๕๔๘,  
ที่  ๙๙ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๓ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๔ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๕ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๖ /๒๕๔๘ ,  
ที่ ๑๐๗/๒๕๔๘ , ที่ ๑๑๖/๒๕๔๘, ที่ ๑๑๘/๒๕๔๘, ที่ ๑๕๖/๒๕๔๘ และที่ ๑๕๗/๒๕๔๘)  

 

 กรณีขางตน หากปรากฏวันที่ที่หนวยงานทางปกครอง (ผูฟองคดี)  
ซึ่งเปนคูสัญญาทราบวาผูถูกฟองคดีไมมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ฟองคดีจะเร่ิมนับตั้งแตวันที่หนวยงานในสังกัดของผูฟองคดีไดรับรายงานการไมมารายงานตัว
ดังกลาว ซึ่งถือเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เชน คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๔๘, ที่ ๒๑๔/๒๕๔๘, ที่ ๒๑๕/๒๕๔๘, ที่ ๒๑๖/๒๕๔๘, ที่ ๒๒๒/๒๕๔๘,  
ที่ ๒๒๓/๒๕๔๘, ที่๒๒๔/๒๕๔๘ , ที่ ๒๒๕/๒๕๔๘, ที่ ๒๒๖/๒๕๔๘, ที่ ๒๔๑/๒๕๔๘,  
ที่ ๒๔๒/๒๕๔๘, ที่ ๒๔๓/๒๕๔๘, ที่ ๒๙๕/๒๕๔๘, ที่ ๓๐๘/๒๕๔๘ และที่ ๓๐๙/๒๕๔๘  
เปนตน 
 นอกจากนั้น หากเปนกรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาไดรับรายงาน 
การไมมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานโดยตรง ศาลวินิจฉัยวา วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีเริ่มนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงการไมมารายงานตัวดังกลาว เชน คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๔๘ และที่ ๒๗๙/๒๕๔๘ 

 

 หมายเหตุ  มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซึ่งบัญญัติใหฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งเปน
กําหนดเวลาที่สั้นกวาอายุความที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เคยมีผูโตแยง

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๕ 

วาเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
เพราะเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในการฟองคดีซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง 
และคุมครองไวตามมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติที่ยนอายุความตามที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน โดยไมมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไว เปนบทบัญญัติอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ 
แหงรัฐธรรมนูญ  กรณีดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วินิจฉัยไวแลววา แมมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
จะเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในการฟองคดีโดยใชระยะเวลาเปนเง่ือนไขในการจํากัดสิทธิ  
แตก็เปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีเทาที่จําเปนและไมไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ 
แหงสิทธิในการฟองคดี เน่ืองจากสิทธิในการฟองคดียังคงมีอยู และการที่กําหนดระยะเวลา 
ในการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแต
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ก็เพ่ือประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐาน ซึ่งหากกําหนดระยะเวลา
ในการฟองคดีใหชาออกไป อาจทําใหพยานหลักฐานบางสวนขาดหายไป ประกอบกับบทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ ไมไดมุงหมายจะบังคับกับกรณีหน่ึงกรณีใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการ
เฉพาะเจาะจง แตเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับเปนการทั่วไป บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงไมขัด 
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่วินิจฉัยโดยไดอางอิงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขางตน เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๒/๒๕๔๘ และที่ ๙๔/๒๕๔๘) 
 

 ๓.๕) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีฟองเรียกใหผูลาศึกษาชดใชทุน

อันเน่ืองมาจากผูลาศึกษาไมจบการศึกษาและมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตาม

สัญญาลาชา 
 

 - กรณีที่ผูลาศึกษา (ผูถูกฟองคดี) มารายงานตัวเพื่อกลับเขารับ

ราชการลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาลาศึกษา ผูฟองคดีซึ่งเปนหนวยงาน 

ผูอนุญาตใหลาศึกษาและเปนหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีจึงดําเนินการสอบสวน

ความผิดทางวินัยและมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ ถือวาผูฟองคดีรู

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว 

  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๔๘   กรณีที่ผูลาศึกษา  

(ผูถูกฟองคดี) เปนขาราชการในตําแหนงอาจารย ๔ ทําสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผูฟองคดี) ตอมาเมื่อครบกําหนดตามสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๖ 

๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีไมไดไปรายงานตัวเพื่อกลับเขารับราชการภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ดังกลาวตามที่กําหนดไวในสัญญา แตไดมารายงานตัวตอผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๔๓ และผูฟองคดีไดทราบวาผูถูกฟองคดีไมสําเร็จการศึกษา จึงไดดําเนินการสอบสวน
ความผิดทางวินัย ซึ่งตอมาผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ลงโทษไลผูถูกฟองคดี
ออกจากราชการเนื่องจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเกิน ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุอันสมควรและรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา นั้น  ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับตามสัญญาลาศึกษานับแต 
วันที่มีคําสั่งดังกลาว  เม่ือคดีนี้เกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองเปดทําการและผูฟองคดีไมไดนําคดี 
ไปยื่นฟองตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาอยูในขณะนั้น  อีกทั้ง  
เม่ือศาลปกครองเปดทําการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีก็ไมไดนําคดีมายื่นฟองตอ 
ศาลปกครองภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันดังกลาวตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ 
(ประชุมใหญ)  การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงเปน
การยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๔๙) 
 

 ๓.๖) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีฟองเรียกใหผูรับทุนชดใชทุนคืน
อันเน่ืองมาจากผูรับทุนปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา   
 

  จากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดอาจสรุปไดวา สาเหตุที่ผูรับทุน
ปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดตามสัญญา เกิดจากกรณีที่ผูรับทุนถูกลงโทษไลออก 
จากราชการหรือปลดออกจากราชการ และกรณีการลาออกจากราชการ ซึ่งในแตละกรณี 
ศาลไดวินิจฉัยเกี่ยวกับวันที่ผูรับทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ดังนี้ 
 

 (๑) กรณีผูรับทุนถูกไลออกจากราชการหรือปลดออกจากราชการ 

 

 การปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญาสําหรับกรณีนี้ ศาลปกครอง
สูงสุดมีแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการฟองคดีเปน ๒ แนวทาง ดังนี้  
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๗ 

 (๑.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ระบุใหผูรับทุนพนจากราชการตามคําสั่งปลดผูรับทุนออกจาก
ราชการ  
                     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๑/๒๕๔๗ กรณีที่ผูรับทุน  
(ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาเกี่ยวกบัขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ และสัญญา
อนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ผูฟองคดี)  ตอมาผูฟองคดีไดรับหนังสือของกรมวิเทศสหการ แจงวา รัฐบาลของ
ประเทศท่ีผูถูกฟองคดีไปศึกษาไดยุติการใหทุนการศึกษาแกผูถูกฟองคดีแลวเนื่องจากผูถูกฟองคดี
ไมสามารถศึกษาใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และไดใหผูถูกฟองคดีเดินทางกลับเพ่ือมารายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ แตผูถูกฟองคดีไมไดเดินทางกลับในทันทีและไมไดมารายงานตัว 
เพ่ือเขารับราชการตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ปลดผูถกูฟองคดี
ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เน่ืองจากขาดราชการติดตอกันเกิน ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร น้ัน  กรณีดังกลาว เน่ืองจากตามสัญญาขางตนไดระบุไวแตเพียงให 
ผูถูกฟองคดีตองรีบเดินทางกลับเพ่ือรายงานตัวตอผูฟองคดีโดยไมชักชาโดยไมไดระบุระยะเวลา
ที่ชัดเจนไว จึงไมมีกําหนดเวลาที่แนนอนวาผูถูกฟองคดีจะมารายงานตัวและเขารับราชการ 
ในวันใด ถือวาเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา
ยังไมเกิดขึ้น แตตอมาเมื่อปรากฏวาผูฟองคดีมีคําสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สั่งปลด 
ผูถูกฟองคดีออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป ซ่ึงตามคําสั่งดังกลาวเปนที่
แนชัดวาผูถูกฟองคดีไมสามารถกลับเขารับราชการตามสัญญาไดอีกตอไป จึงถือวาวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๔๙) 

 

 (๑.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่มีคําสั่งปลดหรือไลผูรับทุนออกจากราชการ  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๓/๒๕๔๘  กรณีที่กองทัพเรือ 
(ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหทุนฟองวาผูรับทุนผิดสัญญาเนื่องจากถูกปลดออกจากราชการกรณี
กระทําผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการตามคําสั่งของผูฟองคดีลงวันที่ ๒๓ กันยายน  
๒๕๔๑ นั้น  ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๙๘ 

เม่ือผูฟองคดีมีคําสั่งปลดผูรับทุนออกจากราชการตามคําสั่งลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑ จึงถือวา 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันดังกลาว แมขณะนั้นอายุความการฟองรอง
บังคับคดีจะเปนไปตามมาตรา ๑๙๓/๓๐๘๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม แตเม่ือ 
ผูฟองคดีมิไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม จนกระทั่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และศาลปกครองไดเปดทําการในวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๔ แลว เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการ กลาวคือ ตองฟองภายในวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๕  ทั้งน้ี ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ  
แตเม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเปนคําฟองที่ยื่น
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาไดตามขอ ๓๐ วรรคสอง ของระเบียบฯ วาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                       (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๑/๒๕๔๘, ที่ ๙๔๔/๒๕๔๘ และที่ ๖๒๔/๒๕๔๙) 
 

 : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๒๑๗ /๒๕๔๙   กรณีที่
มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหทุนการศึกษาตามสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา
หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ มีคําสั่งใหผูรับทุน (ผูถูกฟองคดี) กลับมารับราชการเนื่องจาก
ประพฤติและปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับการเปนนักเรียนทุนของรัฐบาล ซึ่งผูถูกฟองคดีไดมา
รายงานตัวเพื่อกลับเขารับราชการแลว แตผูฟองคดีมีคําสั่งไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ
เน่ืองจากขาดราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน นั้น  ผูฟองคดีจะตอง 
ยื่นฟองใหผูถูกฟองคดีรับผิดตามสัญญาภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการโดยใหมีผลยอนหลังไปถึง 
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีและผูค้ําประกันชดใชเงิน
ตามสัญญานับแตวันที่ไลผูถูกฟองคดอีอกจากราชการ อันถือวาเปนวันที่ผูถูกฟองคดีผิดสัญญา
ขางตน จึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๑  การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงเปน
การยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 

                                                 
๘๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๐ หนา ๑๗๓   
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๑๙๙ 

 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๖/๒๕๔๘, ๘๗/๒๕๔๙ และที่ ๒๑๑/๒๕๔๙)  

   

 (๒) กรณีลาออกจากราชการ 
 

 สําหรับกรณีผูรับทุนปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดระยะเวลา 
ตามสัญญาอันเนื่องมาจากผูรับทุนลาออกจากราชการกอนน้ัน มีแนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับ
วันเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูรับทุนชดใชเงินตามสัญญาอยู ๘ แนวทาง ไดแก  

 

 (๒.๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ผูรับทุนมีหนังสือขอลาออกจากราชการ  
  : คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่  ๓๒๐ /๒๕๔๙  กรณีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผูฟองคดี) ยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนผูรับทุนตามสัญญา 
รับเงินอุดหนุนการศึกษาของอาจารยอัตราจาง ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  รวมทั้ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว  
เพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชเงินกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมผานเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และไดแจงลาออกจากการเปนอาจารยตามบันทึกลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ 
โดยไมไดมาปฏิบัติงานอีก นั้น  วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีคือวันที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไมสามารถอยูปฏิบัติงาน ณ สถาบันของผูฟองคดีเพราะการลาออกเนื่องจากไมผานเกณฑ
การประเมินของผูฟองคดี อันไดแกวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลาออกเม่ือวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๔๖  ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสามเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘  
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
 

 (๒.๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ผูใหทุนมีคําสั่งอนุญาตใหผูรับทุนลาออกจากราชการ  

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๐/๒๕๔๘ การฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับทุนชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับเนื่องจากปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลา 
ตามสัญญา นั้น  เม่ือปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี) ไดมี
คําสั่งลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการโดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ ถือวาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลยุติธรรมเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๐ 

จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทาง 
เดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๗/๒๕๔๘) 

 

      : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒-อ.๒๒๓/๒๕๔๘ 
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และที่ ๒ ซึ่งเปนผูรับทุนและผูค้ําประกันตามสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ ชดใชทุนพรอมเบีย้ปรับ
ตามสัญญา นั้น  เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญา  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแต
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔ วันดังกลาวจึงถือเปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  แตโดยที่ขณะน้ันศาลปกครองยังไมเปดทําการ  
ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการดังกลาว  
แตกลับนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ป นับแตวันที่ศาลปกครอง 
เปดทําการแลว กรณีจึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินไปชําระหนี้ใหแก
ผูฟองคดีบางสวนเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีดังกลาวแลวน้ัน มิใชการรับสภาพหนี้ 
อันจะมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดีสะดุดหยุดลงแตอยางใด  
      ขอสังเกต คําวินิจฉัยในคดีนี้ระบุไมชัดเจนวาวันที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีไดแกวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหลาออก (วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๓) หรือไดแกวันที่ที่ลงในหนังสืออนุญาตใหลาออก (วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔) 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๔๙  สัญญาลาไปศึกษา
หรือฝกอบรมภายในประเทศ โดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลา และสัญญาของขาราชการที่ไป
ศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ มีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ อันเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการยื่นฟองเรียก
คาปรับตามสัญญาดังกลาวจะตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับทุนการศึกษา 
ไดลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ และไดรับอนุมัติใหลาออกตามคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยที่ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดตามสัญญา  
สิทธิเรียกรองคาปรับตามสัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) ซึ่งเปน 
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงชอบ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๑ 

ที่จะใชสิทธิฟองผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอยูใน
ขณะน้ัน แตเม่ือปรากฏตอมาวาในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีไดนําเงินคาปรับ 
กรณีผิดสัญญาทั้งสองฉบับมาชําระบางสวนซึ่งไมเต็มจํานวนที่ตองชําระ กรณีจึงถือวาเหตุ 
แหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้สวนที่ยังคางชําระเกิดขึ้นในวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๔๔ ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 ขอสังเกต คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒-อ.๒๒๓/๒๕๔๘ 
วินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่ผูรับทุนนําเงินไปชําระหนี้ใหแกผูใหทุนบางสวนเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีแลววา ไมใชการรับสภาพหนี้อันจะมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดีสะดุดหยุดลง  
แตคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๔๙ ศาลไดวินิจฉัยแตกตางออกไป โดยถือวาการที่ 
ผูรับทุนไดนําเงินคาปรับบางสวนมาชําระ มีผลทําใหเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูรับทุน 
ชําระหนี้บางสวนที่ยังคางชําระเกิดข้ึนใหมในวันที่มีการนําเงินมาชําระหนี้บางสวน และวันดังกลาว
เปนวันที่ผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือเรียกใหชําระหนี้สวนที่ยังคางชําระนั้น 
(ศาลไมไดระบุชัดเจนวาเหตุแหงการฟองคดีที่เกิดขึ้นใหมขางตน เปนผลมาจากการรับสภาพหนี้
หรือเหตุอ่ืนใด) 

 

 อน่ึง มีบางคําวินิจฉัยซึ่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับการ
เริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีโดยไมไดระบุวาวันที่ผูรับทุนไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการ
เปนวันที่ผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี อันเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดี  
แตไดวินิจฉัยวาวันที่ผูรับทุนไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการเปนวันที่ผูใหทุนอาจบังคับ 
ตามสิทธิเรียกรองใหผูรับทุนชดใชทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาได และวันดังกลาวเปนวันเริ่มตน
นับระยะเวลาการฟองคดี ปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๔๖  การฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับตามสัญญาการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร เนื่องจาก 
ผูถูกฟองคดีไดขอลาออกจากราชการและไดรับอนุมัติใหลาออกกอนครบกําหนดเวลาการชดใชทุน
ตามสัญญาที่ทําไวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูฟองคดี) นั้น  เม่ือไมปรากฏในสัญญาระหวาง 
ผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาวาผูฟองคดีจะใชสิทธิบังคับเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใช
เงินเบี้ยปรับตามที่ตกลงไดเม่ือใด กรณีจึงชอบที่จะบังคับไดนับแตขณะที่อาจบังคับใหเปนไปตาม
สิทธิเรียกรองไดเปนตนไป ซึ่งกรณีนี้ยอมใชบังคับไดตอเม่ือผูถูกฟองคดีไมยอมรับราชการตอไป

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๒ 

โดยการขอลาออกและไดรับอนุมัติใหลาออกเปนตนไป เม่ือผูฟองคดีอาจบังคับไดตาม 
สิทธิเรียกรองแลว ผูฟองคดีชอบที่จะบังคับใหเปนไปตามสิทธิเรียกรองโดยการฟองคดีตอศาล 
อันเปนการเริ่มตนนับระยะเวลาในการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด การที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือในภายหลังเพ่ือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระภายในเวลาที่กําหนด เปนเร่ืองที่ 
ผูฟองคดีเตือนใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ ไมทําใหกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีซึ่งเริ่มนับไปแลว
สะดุดหยุดลง แมวาผูถูกฟองคดีจะไมยอมชําระหนี้ตามเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถามอันมีผล
ทําใหผูถูกฟองคดีตกเปนผูผิดนัด แตการผิดนัดไมใชเง่ือนไขของการใชสิทธิเรียกรองในการ 
ฟองคดีตอศาล  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีสามารถใชสิทธิเรียกรองไดตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดี 
ไดรับอนุมัติใหลาออกตามคําสั่งลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยอนุญาตใหลาออกไดตั้งแต 
วันดังกลาวเปนตนไป อายุความในคดีนี้จึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เม่ือผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
ในการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

  

 (๒.๓) กรณีที่ถือวาระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดระบุอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ ซึ่งเปน
วันที่ผูฟองคดีมีสิทธิฟองเรียกคาปรับตามสัญญาลาศึกษา 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๘/๒๕๔๘ กรณีที่ผูลาศึกษา 
(ผูถูกฟองคดี) ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการกอนปฏิบัติราชการชดใชทุนครบกําหนด 
ตามสัญญาลาศึกษา โดยขอลาออกตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ และผูวาราชการจังหวัด 
ไดอนุมัติในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ ใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๓๖ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด 
ผูอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาศึกษาจึงมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายและคาปรับตามสัญญาลาศึกษา
จากผูถูกฟองคดีนับแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ แตโดยที่ขณะน้ันศาลปกครองยังไมเปดทําการ 
ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการดังกลาว  
แตกลับนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ป นับแตวันที่ศาลปกครอง 
เปดทําการแลว แมอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมยังไมครบกําหนดก็ตาม กรณีจึงเปนการ 
ยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๕๔/๒๕๔๕  
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๓ 

      (๒.๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ที่ผูถูกฟองคดีระบุในหนังสือขอลาออกวาใหมีผลเปนการขอลาออกจาก
ราชการ 
      : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๔/๒๕๔๘ การฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีชําระเบี้ยปรับตามสัญญาการเปนนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจาก 
ผูถูกฟองคดีไดขอลาออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลาการชดใชทุนตามสัญญาที่ทําไว 
กับมหาวิทยาลัยมหิดล (ผูฟองคดี) ถือวาวันที่ผูถูกฟองคดีขอลาออกจากราชการดังกลาวเปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดี
จึงตองใชสิทธิฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังกลาว มิใชวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีมีคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ ซึ่งเปน
การออกคําสั่งลาชาอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานภายในหนวยงานของผูฟองคดีเอง การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด 
หนึ่งปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

      : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๖/๒๕๔๘  กรณีที่กรมทางหลวง 
(ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูใหทุนฟองผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับทุนกรณีผิดสัญญาของขาราชการที่ไป
ศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ เน่ืองจากไดลาออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลา
ปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีทําหนังสือขอลาออกจากราชการ 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เพ่ือขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕  
โดยไมไดมาปฏิบัติงานอีกตั้งแตวันดังกลาว  ตอมาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดี 
ไดมีคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ นั้น   
เม่ือผูถูกฟองคดีไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนาโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๕ ซึ่งเปนการรับราชการที่ยังไมครบเวลาตามสัญญาฯ จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูวา 
ผูถูกฟองคดีโตแยงสิทธิตามสัญญาและเกิดสิทธิเรียกรองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้แลวตั้งแต
วันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕  
จึงชอบที่จะนําคดีมาฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการกระทําผิดสัญญาแลว 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองเม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๑/๒๕๔๙) 
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 (๒.๕) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของ 
ผูถูกฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่ ผูฟองคดีไดรับแจงวา 
ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ   
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๔๗   กรณีการ 
ผิดสัญญาลาศึกษาโดยการลาออกจากราชการกอนครบกําหนดชดใชทุนตามสัญญา เปนเหตุให 
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูลาศึกษาตองชดใชเงินคืนแกทางราชการแทน นั้น  ถือวาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจง 
จากจังหวัดวาผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตใหผูลาศึกษาลาออกจากราชการ อันเปนวันที่มี 
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญา ไมใชนับแตวันที่พนกําหนดเวลาตามที่ผูฟองคดีแจงใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินคืน  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกเมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๔๕ แตนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน 
ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๔๙) 

 

 (๒.๖) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหทุนรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตั้งแตวันที่หนวยงานซึ่งปฏิบัติหนาที่แทนผูใหทุนไดทราบถึงหนังสือ 
ของหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับทุนท่ีแจงถึงความประสงคขอลาออก
จากราชการของผูรับทุน หรืออยางชาที่สุดในวันที่หนวยงานซึ่งปฏิบัติหนาที่แทนผูใหทุน 
ไดมีหนังสือแจงผลการคํานวณเงินและเบี้ยปรับที่ผูรับทุนตองชดใชใหหนวยงาน 
ของผูใหทุนทราบ  
 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๕/๒๕๔๙ กรณีที่
ผูรับทุน (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทําสัญญารับทุน 
เพ่ือศึกษาตอในตางประเทศกับกระทรวงศึกษาธิการ (ผูฟองคดี) โดยมีขอสัญญาระบุวา หลังจาก
ผูถูกฟองคดีจบการศึกษาแลวผูถูกฟองคดีจะเขารับราชการในสวนราชการตามที่ ก.พ. หรือผูฟองคดี
กําหนด ตอมาหลังจากผูถูกฟองคดีจบการศึกษาแลวไดเขารับราชการในตําแหนงอาจารย ๕  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร แตหลังจากรับราชการไดระยะเวลาหนึ่ง ผูถูกฟองคดีไดยื่นขอลาออก
จากราชการตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือลงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจงถึงความประสงคขอลาออกจากราชการของผูถูกฟองคดี 
ตอเลขาธิการ ก.พ. และขอความอนุเคราะหใหสํานักงาน ก.พ. คํานวณเงินคาใชจายของ 
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ผูถูกฟองคดีในชวงเวลาที่รับทุน โดยไมปรากฏวาสํานักงาน ก.พ. ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อใด  
ตอมามหาวิทยาลัยฯ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออก 
จากราชการ  หลังจากนั้นสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจงเรื่อง
เงินทุนและเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีจะตองชดใชใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยที่ในการทําสัญญา
ขางตน สํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่แทนผูฟองคดีในการดําเนินการตางๆ  
อันเกี่ยวกับสัญญา  ดังนั้น เม่ือไมปรากฏวาสํานักงาน ก.พ. ไดทราบถึงหนังสือของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่แจงถึงความประสงคขอลาออกจากราชการของผูถูกฟองคดีเม่ือใด จึงตองถือวาผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือแจงผลการ
คํานวณเงินและเบี้ยปรับ อันไดแกวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔  ดังน้ัน แมสัญญาพิพาทจะไดทําไว
กอนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีผลใชบังคับ แตผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนเวลาภายหลังพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใช 
และผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
      

  (๒.๗) การนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการบรรจุกลับ 
เขารับราชการใหมภายหลังจากที่มีการลาออกจากราชการกอนครบกําหนดปฏิบัติราชการ
ชดใชทุน  

 

   - กรณีที่ผูลาศึกษาลาออกจากราชการกอนครบกําหนด 
การปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา แตไดรับการบรรจุใหกลับเขารับราชการใหม 
โดยทําสัญญาขอผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลารับราชการ
ชดใชทุนและตกลงยอมปฏิบัติตามพันธะตางๆ ที่มีอยูตามสัญญาลาศึกษาฉบับเดิม  
เมื่อปรากฏวาผูลาศึกษาไมยอมชําระดอกเบี้ยของเบี้ยปรับที่คางชําระตามสัญญาฉบับเดิม 
ถือวาวันที่ผูอนุญาตใหลาศึกษามีหนังสือแจงใหผูลาศึกษาชําระเงินดังกลาว เปนวันที่ 
ผูอนุญาตใหลาศึกษารูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหชําระหนี้ขางตน 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๑/๒๕๔๘ กรณีที่ผูลาศึกษา 
(ผูถูกฟองคดี) ลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา 
แตตอมาไดขอกลับเขารับราชการและไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการอีก โดยทําสัญญา 
ฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ ขอผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา
รับราชการชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษาฉบับเดิมลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ รวมทั้ง
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ยอมรับวาไดปฏิบัติผิดสัญญาฉบับเดิม โดยตกลงใหถือวาพันธะตางๆ ตามสัญญาฉบับเดิม 
เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดียังมิไดชําระ
เบี้ยปรับตามสัญญาฉบับเดิม จึงตองรับผิดในดอกเบี้ยผดินัดที่คางชําระ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูอนุญาตใหลาศึกษาจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
แจงใหผูถูกฟองคดีชดใชดอกเบี้ยที่คางชําระภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวแลวแตเพิกเฉยไมชําระ นั้น  ถือวาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เปนวนัที่
ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยขางตน  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงเปนการ
ยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

       - กรณีที่ผูลาศึกษาลาออกจากราชการกอนปฏิบัติราชการ
ชดใชทุนครบกําหนดตามสัญญาลาศึกษา แตตอมาไดขอกลับเขารับราชการโดยไมได 
ขอผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุน ถือวาวันที่ 
ผูอนุญาตใหลาศึกษามีคําสั่งอนุญาตใหผูลาศึกษาลาออกจากราชการหรืออยางชาที่สุด
ในวันที่ผูลาศึกษากลับเขารับราชการตามคําสั่งใหกลับเขารับราชการเปนวันที่ผูอนุญาต
ใหลาศึกษารูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหชดใชเงินตามสัญญาดังกลาว 
        : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๔๙ กรณีที่ผูลาศึกษา 
(ผูถูกฟองคดี) ผิดสัญญาของขาราชการที่ลาไปศึกษาตอภายในประเทศ โดยขอลาออกจากราชการ
เพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนปฏิบัติราชการชดใชทุนครบกําหนด 
ตามสัญญาลาศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี) ซึ่งเปนผูอนุญาต
ใหลาศึกษาไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘  ตอมาผูรับทุนขอกลับ
เขารับราชการและผูฟองคดีมีคําสั่งลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๙ ใหกลับเขารับราชการตั้งแต
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ โดยการขอกลับเขารับราชการดังกลาวผูลาศึกษาไมไดขอผอนผัน 
ใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนเวลาชดใชทุนแตอยางใด นั้น  กรณีดังกลาวถือวาวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเปนวันที่อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ หรืออยางชาที่สุดคือ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีกลับเขารับราชการ เปนวันที่ผูฟองคดีรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินตามสัญญาขางตน ซึ่งในขณะนั้น 
ผูฟองคดีสามารถฟองคดีตอศาลยุติธรรมได แตผูฟองคดีไมไดใชสิทธิดังกลาวจนกระทั่ง 
ศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีจึงไดนําคดีไปยื่นฟองตอศาลจังหวัด
โดยยื่นฟองเม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แตศาลจังหวัดจําหนายคดีออกจากสารบบความ
เน่ืองจากเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๗ 

เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 

 (๒.๘) กรณีเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีใหม เน่ืองจากมีการ
ชําระหนี้บางสวน (รับสภาพหนี้) หรือมีการรับสภาพความรับผิดภายหลังจากที่ผูรับทุน
ลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติราชการชดใชทุน 
 

  (๒.๘.๑) กรณีที่มีการชําระหนี้บางสวน (รับสภาพหนี้) 
ในขณะที่ยังไมพนระยะเวลาการฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีนี้อยู ๒ แนวทาง ไดแก  
 

    (ก) เร่ิมนับระยะเวลาการฟองคดีใหมตั้งแต
วันที่มีการชําระหนี้บางสวน (รับสภาพหนี้)  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ 
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนยื่นฟองผูรับทุนซึ่งผิดสัญญาขาราชการ 
ไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติเน่ืองจากลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการ
ปฏิบัติงานชดใชทุน โดยการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูฟองคดี
อนุญาตใหผูรับทุนลาออกจากราชการได นั้น  ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในวันดังกลาว แตเม่ือปรากฏวาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผูรับทุนไดนําเงินมาชําระหนี้
บางสวนและทําหนังสือยินยอมชําระเงินสวนที่เหลือจนครบถวนใหแกผูฟองคดี กรณีจึงเปนการ
รับสภาพหนี้ที่ทําใหระยะเวลาในการฟองคดีสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑)๘๒ ประกอบกับ
มาตรา ๑๙๓/๑๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแต
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งเปนวันที่มีการรับสภาพหนี้ดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
 

  (ข) เร่ิมนับระยะเวลาการฟองคดีใหมนับถัดจาก
วันที่มีการชําระหนี้บางสวน (รับสภาพหนี้) 

   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๙/๒๕๔๘ 
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนยื่นฟองผูรับทุนซ่ึงกระทําผิดสัญญาการรับทุน 
ก.พ. เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศเนื่องจากลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติงาน
                                                 
          ๘๒-๘๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๘-๗๙ หนา ๑๙๑ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๘ 

ชดใชทุน ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๑ โดยผูฟองคดีซึ่งเปนผูใหทุนไดรับ
หนังสือแจงการลาออกดังกลาวจากหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนเม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๔๑ นั้น  ถือไดวาผูฟองคดีไดรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ไดรับหนังสือแจงขางตน แตเม่ือ
ปรากฏวาในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ผูรับทุนไดนําเงินมาชําระหนี้บางสวนใหแกผูฟองคดี  
จึงมีผลทําใหอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองเร่ิมนับอายุความใหมนับถัดจากวันดังกลาวคือ 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แตผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๘/๒๕๔๘ และคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๕๘/๒๕๔๙) 
 

 (๒.๘.๒) กรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดภายหลังจาก
พนระยะเวลาการฟองคดีแลว  

 

  - กรณีที่ถือวาระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับตั้งแต
วันที่การลาออกของผูลาศึกษามีผลน้ัน เมื่อไมมีการย่ืนฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลา
หน่ึงปนับแตวันดังกลาว แตตอมาผูลาศึกษาไดทําหนังสือรับสภาพความรับผิดในหนี้ 
ที่คางชําระ  ดังน้ี สิทธิเรียกรองที่เกิดข้ึนจากการรับสภาพความรับผิดดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิด 
                                  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๔๙ 
กรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยื่นฟองผูลาศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งผิดสัญญา 
ใหขาราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติมภาคปกติในประเทศระดับปริญญาโท เนื่องจากลาออก 
จากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติงานชดใชทุน โดยการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๔ อันเปนวันที่ผูฟองคดีอนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการได นั้น  ถือไดวาผูฟองคดี
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนในวันดังกลาว จึงตองนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองภายในกําหนด ๑ ป นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ แตคดีนี้ปรากฏวา 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีขางตนแลว ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ขอผอนชําระหนี้ตามสัญญาใหผูฟองคดีเปนรายเดือน พรอมทั้งไดชําระเงิน
ใหแกผูฟองคดีบางสวน กรณีดังกลาวถือเปนการรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๐๙ 

ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยสิทธิเรียกรอง 
ที่เกิดจากการรับสภาพความรับผิดขางตนมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป นับแตวันที่ไดรับสภาพ 
ความรับผิดตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดี
มายื่นฟองใหผูถูกฟองคดีรับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิดขางตนเม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีแลว 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย 
ในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๔๙ และที่ ๗๖๐/๒๕๔๙) 

 

 ๔) การนับระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
 

 - การท่ีหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูซื้อที่ดินที่อยูในเขตท่ีดินที่จะถูก
เวนคืนมีหนังสือทวงถามใหผูขายที่ดินคืนเงินคาที่ดินเน่ืองจากเมื่อทําการรังวัดแลว 
ไดจํานวนที่ดินนอยกวาที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายที่ดิน อันเปนการทวงถามใหดําเนินการ
ตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาวน้ัน ถือวาผูซื้อที่ดินรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีเพื่อเรียกใหผูขายคืนเงินคาที่ดินตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 
ตามหนังสือทวงถามใหชําระคืนเงินดังกลาว 
 : คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๖๘๖ /๒๕๔๙  กรณีที่ การทางพิ เศษ 
แหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) กําหนดเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของผูถูกฟองคดีอยูภายในเขตที่จะถูก
เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  และตอมาผูฟองคดีไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ของผูถูกฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมี 
ขอสัญญาวาเมื่อทําการรังวัดแบงแยกแลวหากปรากฏวาจํานวนเนื้อที่ของที่ดินที่ตกลงซื้อขายกนั
นอยกวาที่ระบุไวในสัญญา ผูถูกฟองคดีจะตองคืนเงินคาที่ดินตามจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน  ตอมา 
เม่ือเจาพนักงานที่ดินทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงทราบวาผูถูกฟองคดี 
ตองคืนเงินบางสวนแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทวงถาม

                                                 
       ๘๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๒๘ การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองซึ่งขาดอายุความแลวนั้นไมวามากนอยเพียงใด 
จะเรียกคืนไมได แมวาผูชําระหนี้จะไมรูวาสิทธิเรียกรองขาดอายุความแลวก็ตาม 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกการที่ ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน 
เปนหนังสือ หรือโดยการใหประกันดวย แตจะอางความขอนี้ขึ้นเปนโทษแกผูค้ําประกันเดิมไมได  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๐ 

ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินจํานวนดังกลาวภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดี 
ไมคืนเงิน ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดรับ
หนังสือทวงถามใหคืนเงินในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งครบกําหนดชําระเงินตามหนังสือ
ดังกลาวในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีไมยอมชําระ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๕) การนับระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญากูยืมเงิน 
 

 - กรณีที่หนวยงานทางปกครองใหเอกชนกูยืมเงินจากกองทุนรวม 
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร เมื่อผูกูผิดสัญญากูยืมเงิน ระยะเวลาการฟองคดีเพื่อเรียกให 
ชําระเงินคืนเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดชําระเงินตามสัญญา และการที่ผูกู 
นําเงินมาชําระหนี้ในภายหลังเปนการรับสภาพหนี้ทําใหระยะเวลาการฟองคดีสะดุดหยุดลง
และเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่มีการนําเงินมาชําระหนี้ดังกลาว 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๘/๒๕๔๙  กรณีที่ผูถูกฟองคดีกูยืมเงิน 
จากกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ตามสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
ตามโครงการจัดหาปุยเคมี ซึ่งตามสัญญาดังกลาวผูถูกฟองคดีจะตองชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีไมชําระเงินคืนแกผูฟองคดี ถือวาเหตุแหงการ
ฟองคดีเกิดขึ้นเม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันถัดจากวันครบกําหนดชําระเงิน 
ตามสัญญาและมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับแตวันน้ัน แตตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๑๕๔๔ ผูถูกฟองคดีไดนําเงินบางสวนมาชําระใหแกผูฟองคดี จึงถือวาผูถูกฟองคดี
รับสภาพหนี้ตอผูฟองคดีตามสิทธิเรียกรองที่มีอยู ทําใหระยะเวลาการฟองคดีอันเปนอายุความ
สะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑)๘๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเม่ือเหตุที่ทําให
อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงเวลาใดใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตวันน้ันตามมาตรา ๑๙๓/๑๕๘๖ 
แหงประมวลกฎหมายดังกลาว  ดังน้ัน ระยะเวลาการฟองคดีจึงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ เม่ือผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลจังหวัดเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
ซึ่งตอมาคดีไดโอนมายังศาลปกครองตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย 
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงถือวาผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง 

                                                 
๘๕-๘๖ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๘-๗๙ หนา ๑๙๑    

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๑ 

เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เชนเดียวกัน จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๖) การนับระยะเวลากรณีที่ระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เหลื่อมกับการนับอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
  

 ในกรณีที่ เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองเปดทําการนั้น  
ศาลปกครองสูงสุดไดวางแนวคําวินิจฉัยในการนับระยะเวลาการฟองคดีโดยปรากฏตามคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) ซึ่งกําหนดใหกรณีที่เหตุแหงการฟองคดี
เกิดขึ้นกอนศาลปกครองเปดทําการแตคูกรณียังไมไดใชสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมซ่ึงเปน 
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีในขณะนั้น  และตอมาไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ภายหลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการ โดยในขณะที่ยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง อายุความ 
ฟองคดีตอศาลยุติธรรมยังไมครบกําหนดแตพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง
แลวนั้น เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมศาลปกครองสูงสุดจึงใหนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแต
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการเปนตนไป โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัย 
ดังนี ้
 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๑/๒๕๔๖  สัญญากอสรางคลองสงนํ้า 
เปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง  การที่ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจาง
ไมสามารถกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา เปนเหตุใหกรมชลประทาน (ผูฟองคดี) ซึ่งเปน 
ผูวาจางบอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับพรอมทั้งคาเสียหายอันเนื่องมาจาก
การผิดสัญญา นั้น  เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เม่ือผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจง
จากผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ ใหนําเงินคาเสียหายไปชําระภายใน ๑๕ วัน  
นับแตไดรับหนังสือแจง แตผูถูกฟองคดีไมชําระ ถือไดวาเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดขึ้นแลว  
โดยที่ขณะน้ันศาลปกครองยังไมเปดทําการและผูฟองคดีไมไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม 
ซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีในขณะน้ัน แตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๔ เห็นไดวากรณีดังกลาวอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยมาตรา ๑๙๓/๓๐๘๗ ยังไมครบกําหนด แตไดพนระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  แมวาศาลปกครองสูงสุดโดยมติ 
                                                 

๘๗ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๐ หนา ๑๗๓  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๒ 

ที่ประชุมใหญจะไดเคยวินิจฉัยไวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ วาในกรณีที่เหตุแหงการ
ฟองคดีเกิดขึ้นกอนศาลปกครองเปดทําการและยังไมพนอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรม  
หากนําคดีดังกลาวมาฟองตอศาลปกครองใหนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการก็ตาม แตเม่ือคดีนี้ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ จึงพนระยะเวลาการฟองคดีหน่ึงปนับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการ 
อันเปนการฟองคดีที่พนระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน เชน คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๖, ที่ ๒๖๔/๒๕๔๗, ที่ ๒๖๕/๒๕๔๗, ที่ ๙๒๐/๒๕๔๗,  
ที่ ๙๔/๒๕๔๘, ๓๖๓/๒๕๔๘ และที่ ๒๙๓/๒๕๔๙) 
 

      ๓.๒ การพิจารณาระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 การฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ไดยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แลว ผูฟองคดีอาจอางวาเปนการฟองคดีที่เขาลักษณะตามมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งบัญญัติวา การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
การคุมครองประโยชนสาธารณะฯ จะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได หรืออาจเขากรณีตามวรรคสอง  
ซึ่งบัญญัติวา การฟองคดีปกครองที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครอง 
เห็นวาคดีที่ยื่นฟองน้ันจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือ
คูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได  จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจนถึงปจจุบันพบวา ศาลไดมีคําวินิจฉัยวา 
เปนกรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ดังกลาวขางตนสวนหนึ่ง แตโดยสวนใหญแลว
ศาลจะมีคําวินิจฉัยวาไมใชกรณีตามมาตรา ๕๒ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ดังนี ้
 

 ๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวา เปนกรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลสามารถรับคําฟอง 
ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง  

 

     - กรณีที่หนวยงานทางปกครอง (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางมีหนังสือ

แจงใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางที่ไดยื่นอุทธรณการหักเงินคาปรับกรณีทํางานไมแลวเสร็จ

ตามสัญญาจาง เพื่อใหทราบวาผูถูกฟองคดีไดสงเรื่องอุทธรณดังกลาวใหกระทรวงการคลัง

พิจารณาคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีเขาใจโดยสุจริตวาจะไดรับ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๓ 

เงินคาปรับคืนโดยไมจําตองฟองคดีตอศาล แตตอมาภายหลังจากที่พนระยะเวลา 

การฟองคดีแลวผูถูกฟองคดีจึงไดแจงใหผูฟองคดีทราบวากระทรวงการคลังไมอนุมัติให

คืนเงินคาปรับแกผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถยื่นฟองคดีตอศาลภายใน

กําหนดระยะเวลาการฟองคดีไดน้ัน  เปนกรณีที่ถือไดวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับคดี

ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

      : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๔๙  กรณีที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางผูฟองคดีใหกอสรางอาคารอเนกประสงค อาคารวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวเขา ที่พักและหองนํ้าสําหรับนักทองเที่ยว ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง แตผูฟองคดี
กอสรางไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจงผูฟองคดีวาจะหักคาปรับฐานสงมอบงานลาชาจากเงินคาจางงวดสุดทาย  
ซึ่งถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับ
ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเรื่องคาปรับดังกลาว ซึ่งแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี 
ไดรับหนังสือขางตนเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
อุทธรณการหักเงินคาปรับตอผูถูกฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
อยางชาที่สุดในวันที่มีหนังสืออุทธรณดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  แตเนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจงใหผูฟองคดีทราบวาไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลว 
และไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอใหพิจารณาคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดี ทําให 
ผูฟองคดีเขาใจโดยสุจริตวาจะไดรับเงินคาปรับคืนจากผูถูกฟองคดีโดยไมจําตองฟองคดีตอศาล 
แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบในเวลาตอมาวากระทรวงการคลัง 
ไมเห็นควรอนุมัติใหคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ อันเปนเหตุให
ผูฟองคดีไมสามารถยื่นฟองคดีตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีได นั้น  กรณีถือไดวา 
มีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๔ 

 ๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมใชการฟองคดีที่มีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒  

วรรคสอง 
 

 ๒.๑) กรณีที่ความลาชาในการฟองคดีเกิดจากการดําเนินการตามขั้นตอน

ภายในของผูฟองคดีเอง 

 

 (๑) กรณีที่ความลาชาในการฟองคดีเกิดจากการดําเนินการ 
ตามขั้นตอนภายในของพนักงานอัยการ และการหาขอยุติเก่ียวกับจํานวนหนี้ตามสัญญา
ของผูฟองคดี  รวมทั้งผูฟองคดีตองใชเวลาในการติดตามทวงถามไปยังผูถูกฟองคดี 
ใหถูกตองสมบูรณ น้ัน  ถือวาเปนเร่ืองภายในของผูฟองคดีไมใชกรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๔๖  การที่ศาลปกครอง 
จะรับคําฟองไวพิจารณาเพราะกรณีมีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น  จะตองเปนกรณีมีเหตุความจําเปนที่ทําใหไมสามารถนําคดีมาฟอง
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว การที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  
(ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายจากการทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา 
รับจางเหมากอสรางติดตั้งอุปกรณระบบจําหนายไฟฟา โดยอางเหตุแหงการฟองคดีลาชาวา 
เปนเพราะพนักงานอัยการตองเสนอความเห็นตออัยการสูงสุดใหวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่ 
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับพนักงานอัยการในเรื่องคาเสียหาย และตอมาไดมีการโอนสํานวนคดี 
จากพนักงานอัยการ สํานักงานคดีแพง ไปยังสํานักงานคดีปกครอง ประกอบกับผูฟองคดีตองใช
ระยะเวลาในการหาขอยุติเกี่ยวกับลักษณะหนี้ตามสัญญา รวมทั้งตองใชเวลาในการติดตาม 
ทวงถามไปยังผูถูกฟองคดีใหถูกตองสมบูรณ ประกอบกับสัญญาที่พิพาทไดจัดทําขึ้นกอน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ใชบังคับ จึงตองนําอายุความสิบปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับ นั้น  ถือวาเปนเรื่องภายในของผูฟองคดี ไมใชกรณีมีเหตุจําเปนอ่ืน
ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง ดังกลาว 

 

    (๒) กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวาความลาชาในการฟองคดีเกิดจาก
การชะลอการใชสิทธิทางศาลไวกอนเพื่อรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับ 
การขอลดเบี้ยปรับของผูถูกฟองคดี  ถือเปนข้ันตอนการดําเนินการภายในของ 
ฝายปกครองซึ่งไมใชกรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน 
      : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๖/๒๕๔๘ การที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) กลาวอางวาการพิจารณาลดเบี้ยปรับตามคําขอของผูถูกฟองคดี

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๕ 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง ทําใหผูฟองคดีชะลอการใชสิทธิทางศาลไวกอน
เพ่ือรอการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเสร็จภายหลังจากที่ 
เกินกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถยื่นคําฟองไดภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด นั้น  ขอกลาวอางดังกลาวเปนกรณีที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการภายใน
ของฝายปกครอง ซึ่งไมใชเหตุจําเปนที่จะทําใหไมสามารถนําคดีมายื่นฟองภายในกําหนดเวลา
การฟองคดีได ถือไมไดวามีเหตุจําเปนอ่ืนตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 ๒.๒) กรณีที่คดีโอนมาอยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดีภายหลังจากที่
พนระยะเวลาการฟองคดีแลว 

 

 - กรณีที่คดีที่ฟองไดโอนมายังผูฟองคดีตามพระราชกฤษฎีกา 
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ ภายหลังจากที่พนระยะเวลาการฟองคดีแลว เม่ือผูฟองคดี
รับโอนคดีมาจึงไมมีสิทธิในการฟองคดีดีกวาสวนราชการผูโอน การโอนอํานาจหนาที่
ดังกลาวจึงไมใชเหตุจําเปนอ่ืน 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๑/๒๕๔๖  การกลาวอางเหตุจําเปน 
ในเร่ืองการโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทําใหการโอนคดีมายังผูฟองคดีลาชาเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ นั้น  การโอนสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนการโอนทั้งสิทธิ 
อํานาจหนาที่ และภาระผูกพันในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานเดิม 
ไปเปนของผูฟองคดี  เม่ือปรากฏวาคดีที่ฟองไดพนระยะเวลาการฟองคดีกอนที่จะมีการโอนคดี
มายังผูฟองคดี ทําใหสวนราชการเดิมไมใชเปนผูมีสิทธิฟองคดี เม่ือผูฟองคดีรับโอนคดีมา 
จึงยอมไมมีสิทธิดีกวาสวนราชการผูโอน การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการดังกลาวจึงไมใช
เหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๖ 

 ๒.๓) กรณีระยะเวลาในการฟองคดีตอศาลปกครองสั้นกวาอายุความ
ฟองคดีตอศาลยุติธรรม 
 

 - กรณีที่ระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไวสั้นกวาอายุความฟองคดี
ตอศาลยุติธรรม ไมถือเปนเหตุจําเปนอ่ืน 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๗/๒๕๔๖  กรณีที่ขอพิพาทเกี่ยวกับ
การฟองเรียกคาเสียหายอันเน่ืองมาจากผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางไมแกไขซอมแซม 
งานกอสรางที่ชํารุดใหเปนไปตามแบบทายสัญญาจางกอสรางถนน ซึ่งเปนสัญญาที่เกิดขึ้นกอน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีผลใชบังคับ โดยมีอายุความสิบปในการฟองคดีตอ 
ศาลยุติธรรม แตเม่ือมีประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหอายุความใชสิทธิเรียกรอง 
เหลือเพียงหน่ึงป ซึ่งในระยะเริ่มแรกจัดตั้งศาลปกครองก็มีปญหาในการตีความวาสัญญาใด 
เปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง ผูฟองคดีจึงเห็นวากรณีดังกลาวเปนเหตุจําเปน 
ที่ศาลจะรับคดีไวพิจารณาได นั้น  เน่ืองจากขอพิพาทในคดีขางตนเปนกรณีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงตองยื่นฟองคดีภายในระยะเวลา 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  และการที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีไวสั้นกวาอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรม ไมถือเปนเหตุจําเปนเพื่อใหศาลปกครอง 
มีคําสั่งรับคําฟองของผูฟองคดีซึ่งพนระยะเวลาการฟองคดีแลวไวพิจารณาได  
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ และที่ ๖๔๗/๒๕๔๗) 
 

  ๒.๔) กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวาการเครงครัดในเรื่องระยะเวลาในการ 
ฟองคดีจะทําใหเปนการเรงรัดการฟองคดี โดยหนวยงานทางปกครองไมตองใชดุลพินิจ
ใหความเปนธรรมแกคูสัญญากอน 

 

 - การกลาวอางวากรณีที่ตองฟองคดีตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดโดยเครงครัดเปนการวางแนวใหหนวยงานทางปกครองเรงรัดใหมีการฟองคดี
โดยไมตองใชดุลพินิจใหความเปนธรรมแกคูสัญญากอน และทําใหมีคดีข้ึนสูศาล 
เกินความจําเปนน้ัน ไมใชกรณีมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ทําใหไมสามารถนําคดีมาฟองศาล
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี  
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๔๘  กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา
สิทธิในการฟองคดีเกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีผลบังคับใช จึงตองมี

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๗ 

กําหนดอายุความสิบปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับเหตุจําเปน 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กฎหมายไดกําหนดเพื่อใหศาลใชดุลพินิจ 
ใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณี หากศาลวางหลักวาตองฟองคดีตามระยะเวลาที่กําหนด 
ในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติขางตนโดยเครงครัด เทากับศาลวางแนวใหหนวยงานทางปกครอง
เรงรัดใหมีการฟองคดีโดยไมตองใชดุลพินิจใหความเปนธรรมแกคูสัญญากอน และยังทําใหคดี
ขึ้นสูการพิจารณาของศาลมากเกินความจําเปน นั้น  การที่ศาลปกครองจะรับคําฟองที่ยื่นฟอง
เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีไวพิจารณากรณีมีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติขางตน ตองเปนกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมา 
ยื่นฟองภายในกําหนดเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด ขอกลาวอางของผูฟองคดีขางตน
จึงไมใชเหตุจําเปนที่จะทําใหไมสามารถนําคดีมาฟองภายในกําหนดเวลาการฟองคดีได จึงถือ
ไมไดวามีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

  ๒.๕) กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวาเพิ่งทราบวาสัญญาพิพาทเปนสัญญา 
ทางปกครองภายหลังจากที่ไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลแลว 

    - การกลาวอางวาสาเหตุที่ไมไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง 
ภายในระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เน่ืองมาจาก
กอนที่จะมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  
ผูฟองคดียังไมทราบวาสัญญาที่พิพาทมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง น้ัน  ไมถือเปน
เหตุจําเปนอ่ืนที่ทําใหไมสามารถนําคดีมายื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๔๙  กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา 
คดีพิพาทมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครองจะรับคําฟองเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษาที่ยื่นฟอง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได เน่ืองจากแตเดิมการยื่นฟองคดีเกี่ยวกับ
สัญญาดังกลาวถือเปนสัญญาทางแพง ประกอบกับกอนมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ผูฟองคดีและศาลยังไมทราบวาคดีพิพาทดังกลาว 
เปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม รวมทั้งไมทราบวาคดีพิพาท 
ไดลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองไปแลว อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไมได 
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
นั้น  การที่จะถือวากรณีใดเปนเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ตองพิจารณาจากเหตุอันทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมาฟองภายใน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีโดยไมใชเหตุอันจะโทษผูฟองคดีได  อีกทั้ง ตองคํานึงถึงความเสมอภาค

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๘ 

ของผูถูกฟองคดีในกรณีที่เปนเอกชนที่ไมสามารถยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
โดยอางเหตุอันเดียวกันกับเหตุที่ผูฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐกลาวอางได เม่ือผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีโดยไมมีเหตุจําเปนอ่ืนในลักษณะดังที่กลาว
ขางตน ศาลจึงไมรับคําฟองไวพิจารณา 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๔๘, ที่ ๙๙/๒๕๔๘, ที่ ๑๐๓/๒๕๔๘, ที่ ๑๐๕/๒๕๔๘,  
ที่ ๑๐๖/๒๕๔๘, ที่ ๑๐๗/๒๕๔๘, ที่ ๑๕๖/๒๕๔๘, ที่ ๑๕๗/๒๕๔๘, ที่ ๓๙๗/๒๕๔๙ และ 
ที่ ๖๒๔/๒๕๔๙) 

 

 ๓) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมใชการฟองคดีที่จะเปนประโยชนแกสวนรวม 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
 

 ๓.๑) การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองชําระคารับซื้ออุปกรณ 
 

 - การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองคูสัญญาชําระคารับซื้อ
อุปกรณที่ผูฟองคดีนํามาใชในการกอสรางตามสัญญารับจางเหมากอสรางติดตั้งอุปกรณ
ระบบจําหนายไฟฟา แตถูกบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากทํางานไมแลวเสร็จตามเวลา 
ที่กําหนด เปนการฟองเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับการ
คุมครองประโยชนสาธารณะหรือจะเปนประโยชนแกสวนรวม 
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๖  กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางฟองขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) ชําระคาเสาไฟฟาที่ยังไมไดใชงาน 
อันเปนผลมาจากการที่ผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามที่กําหนดในสัญญารับจางเหมากอสราง 
ติดตั้งอุปกรณระบบจําหนายไฟฟา ซึ่งผูถูกฟองคดีไดบอกเลิกสัญญาแลว แตตกลงรับซื้อ 
เสาไฟฟาที่ยังไมไดใชงานซึ่งเปนเสาไฟฟาที่ผูฟองคดีไดนํามาเตรียมไวสําหรับทําการกอสราง 
ตามสัญญาเพื่อไวใชในกิจการของผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไมชําระคาเสาไฟฟาดังกลาว 
โดยอางวาเมื่อหักกลบลบหนี้กันแลว ผูฟองคดียังมีหนี้ที่จะตองชําระคาปรับและคาเสียหายใหแก
ผูถูกฟองคดีอยูอีก นั้น  กรณีเปนคดีที่ฟองเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะ  
จึงไมใชคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคล หรือกรณีที่คําฟอง
ดังกลาวจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได 
   
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๑๙ 

 ๓.๒) การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองชําระคาเสียหายเนื่องจาก 
ไมปฏิบัติตามขอสัญญา ทําใหผูรับจางไดรับความเสียหาย 
 

     - การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูวาจาง
ชําระคาเสียหายโดยมีการกลาวอางวา การพิสูจนขอเท็จจริงในคดีจะทําใหเกิดประโยชน
ตอเอกชนรายตอไปที่จะเขาทําสัญญาทางปกครองกับหนวยงานทางปกครอง หรืออาจ
คนพบเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตตอทางราชการในกิจการของรัฐ น้ัน  เปนการฟอง
เพื่อประโยชนของผูฟองคดีโดยตรงและไมเปนการฟองเพื่อประโยชนสาธารณะ  
  : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๘/๒๕๔๘  การที่บริษัท ฉ. ซึ่งเปน 
ผูรับจางตามสัญญาจางดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยยื่นฟองวาเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดี)  
ซึ่งเปนผูวาจางไมยอมแจงขอมูลจํานวนบานพักอาศัยหรือสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญาจาง 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเนื่องจากไดรับเงินคาตอบแทนในการเก็บขยะนอยกวา
ปริมาณงานเก็บขยะที่แทจริง จึงยื่นฟองคดีเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายดังกลาว  
โดยยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
แลว แตไดกลาวอางวาการพิจารณาและการพิสูจนขอเท็จจริงในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจาง 
ใหเปนผูดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง จะทําใหเกิดประโยชนตอเอกชน
รายตอไปที่เขาทําสัญญาทางปกครองกับผูถูกฟองคดี หรืออาจคนพบเจาหนาที่ที่กระทําการ
ทุจริตตอทางราชการในกิจการของรัฐ นั้น  กรณีเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดี
โดยตรงและไมไดเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือผลของคดีจะทําใหเกิดประโยชน
ตอระบบบริหารราชการแผนดินที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 ๓.๓) การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองคืนเงินคาจางที่ หักไว 
อันเน่ืองมาจากมีการแกไขและปรับลดคาจางตามสัญญาจาง 
 

 - การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูวาจางคืนเงินที่ได
หักออกจากการจายคาจางอันเน่ืองมาจากมีการปรับลดจํานวนเงินคากอสราง 
ตามสัญญาจาง ซึ่งผูรับจางเห็นวาเปนการปรับลดที่ไมชอบดวยมติคณะรัฐมนตรี  
โดยกลาวอางวาคดีมีความเก่ียวพันกับหนวยงานทางปกครองหลายหนวยงาน และมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนคําสั่งที่ใชในการบริหารงานของรัฐซึ่งหนวยงานตางๆ ของรัฐ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๒๐ 

ตองถือปฏิบัติตาม น้ัน  เปนการฟองคดีเพื่อประโยชนของผูรับจางโดยตรง ไมใชเปนการ
ฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือเปนประโยชนแกสวนรวม 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๘/๒๕๔๙  กรณีที่เอกชนซึ่งเปน 
ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร ยื่นฟอง 
กรมวิทยาศาสตรบริการซึ่งเปนผูวาจาง เน่ืองจากผูวาจางแกไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณระบบโสต 
และทัศนที่จะติดตั้งในหองประชุมบางรายการตามที่กําหนดไวเดิมในสัญญาจาง และไดมีการ
ปรับลดจํานวนเงินคากอสรางลง เน่ืองจากอุปกรณที่เปลี่ยนแปลงมีราคาต่ํากวาราคาของ
อุปกรณเดิม โดยผูวาจางไดหักเงินที่ปรับลดออกจากการจายเงินคาจางตามงวดงานของผูรับจาง 
ซึ่งผูรับจางเห็นวาการปรับลดคาจางดังกลาวไมถูกตองตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางฯ จึงขอใหผูวาจางคืนเงินที่หักไวดังกลาว โดยไดกลาวอาง
ในคําฟองซึ่งพนระยะเวลาการฟองคดีแลววา คดีที่ฟองมีความเกี่ยวพันกับหนวยงานทางปกครอง
หลายหนวยงาน และมติคณะรัฐมนตรีขางตนเปนคําสั่งที่ใชในการบริหารงานของรัฐ ซึ่งหนวยงาน
ตางๆ ของรัฐตองถือปฏิบัติตาม  ศาลเห็นวา การยื่นฟองคดีดังกลาวเนื่องมาจากผูฟองคดี 
ไมตองการใหตนตองถูกปรับลดคาอุปกรณระบบโสตและทัศนตามที่มีการแกไขขอสัญญาใหม 
จึงเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีโดยตรง ไมใชเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชน
สาธารณะหรือสถานะของบุคคล หรือเปนประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ไมสามารถ
นําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

 ๓.๔) การฟองขอใหเอกชนผูรับจางชําระคาปรับหรือคาเสียหายเนื่องจาก 
ไมสามารถดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดในสัญญา 
 

 (๑) การฟองขอใหผูรับจางชําระคาปรับและคาเสียหายกรณี 
ผิดสัญญาจางเหมาติดตั้งอุปกรณระบบจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมใช
กรณีที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับการบริการสาธารณูปโภค และเงินที่ฟองเปนประโยชน 
ของผูฟองคดีโดยเฉพาะ จึงไมใชการฟองคดีที่จะเปนประโยชนแกสวนรวม 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๔๖  กรณีที่เหตุแหงการ
ฟองคดีคือการขอใหบริษัทผูถูกฟองคดีชําระคาปรับและคาเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญารับเหมาติดตั้งอุปกรณระบบ
จําหนายไฟฟาระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี นั้น  เปนกรณีซึ่งไมได
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริการสาธารณูปโภคของผูฟองคดี  อีกทั้ง การที่กลาวอางวา

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๒๑ 

คาเสียหายที่จะไดรับจากการฟองคดีสามารถนําไปดําเนินการขยายบริการจายกระแสไฟฟา 
แกประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึงน้ัน ไมใชกรณีที่จะพิจารณาไดวาเปนประโยชนแกสวนรวม
โดยตรง แตเปนประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะ กรณีจึงไมใชการฟองคดีที่จะเปนประโยชน
แกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 (๒) การฟองขอใหผูรับจางชําระคาปรับกรณีไมสามารถดําเนินการ 
กอสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางกอสรางอาคารสถานี
อนามัย โดยอางวาเงินคาปรับที่ไดรับจะเปนประโยชนแกสวนรวมเนื่องจากจะถูกสงกลับ
เขาเปนรายไดแผนดินเพื่อใชสรางสถานีอนามัยในสถานที่ที่ยังไมมีหรือเพื่อใชในการ
บริการสาธารณะอื่นๆ น้ัน  เปนการกลาวอางที่ไกลเกินกวาเหตุ  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๗   การที่ผูฟองคดีกลาวอางวา
การยื่นฟองคดีซึ่งเปนกรณีการฟองเรียกคาปรับอันเนื่องมาจากผูถูกฟองคดีไมสามารถทํางาน 
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางกอสรางอาคารสถานีอนามัย จะเปนประโยชน
ตอสวนรวม  โดยเงินคาปรับที่ไดรับชดใชจะถูกสงกลับเขาเปนรายไดของแผนดินเพ่ือรัฐบาล
พิจารณาจัดสรรใหมีการกอสรางสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในสถานที่ที่ยังไมมีหรือชํารุด 
ทรุดโทรมในปงบประมาณตอๆ ไป อันจะเปนประโยชนแกประเทศชาติและแกสวนรวมในการ
บริการดานการสาธารณสุขแกประชาชน หรือใชในการบริการสาธารณะอื่นๆ อันเปนประโยชน
แกสวนรวม นั้น  ขออางดังกลาวเปนการกลาวอางที่ไกลเกินกวาเหตุไมอาจรับฟงได 
 

 ๓.๕) การฟองขอใหเอกชนผูรับจางชําระคาเสียหายกรณีไมสามารถ
แกไขซอมแซมงานที่ชํารุดใหถูกตองตามแบบทายสัญญาจาง 
 

 - การฟองขอใหผูรับจางชําระคาเสียหายกรณีไมสามารถแกไข
ซอมแซมงานที่ชํารุดใหถูกตองตามแบบทายสัญญารับจางกอสรางถนน ไมใชกรณีที่จะ
ทําใหประชาชนสวนรวมไดประโยชนโดยตรงจากผลของการฟองคดี แตเปนประโยชน
แกผูฟองคดีเอง และไมใชกรณีที่เ ก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  ทั้งน้ี  
การพิจารณาวากรณีใดจะเปนประโยชนแกสวนรวม  ตองพิจารณาจากผลของ 
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่จะเกิดข้ึนโดยตรงเทาน้ันวาจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือไม 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๗/๒๕๔๖  การพิจารณาวาการ 
ยื่นฟองคดีใดจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือไมนั้น จะตองคํานึงถึงความเสมอภาคของคูสัญญา
ฝายเอกชนที่ไมสามารถยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาโดยอางเหตุผลเดียวกันนั้นได เน่ืองจาก
เปนเรื่องสิทธิการฟองคดี ไมใชการดําเนินการเพื่อใหบริการสาธารณะบรรลุผล รัฐหรือหนวยงาน 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๒๒ 

ทางปกครองจึงไมมีเอกสิทธิ์เหนือกวาคูสัญญาฝายเอกชน  ทั้งนี้ โดยจะตองพิจารณาจากผล 
ของคําพิพากษาและคําสั่งที่จะเกิดขึ้นโดยตรงเทานั้นวาจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือไม  
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาคดีที่ฟองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปน
ผูรับจางชดใชเงินคาเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผูถูกฟองคดีไมสามารถแกไขซอมแซมงาน 
ที่ชํารุดใหถูกตองตามแบบทายสัญญารับจางกอสรางถนนภายในระยะเวลาที่กําหนดใหแก 
ผูฟองคดี จึงไมใชกรณีที่จะทําใหประชาชนสวนรวมไดประโยชนโดยตรงจากผลของการฟองคดี  
นอกจากนั้น หากผูฟองคดีเห็นวาการฟองคดีดังกลาวเปนประโยชนแกสวนรวมเพื่อจะนําเงิน 
ไปซอมแซมถนนที่ชํารุดใหประชาชนสัญจรไปมาโดยสะดวก ผูฟองคดีก็ควรรีบฟองคดีตอศาล
โดยเร็วมิใชปลอยเวลาลวงมา ๔ ป จึงนําคดีมาฟอง กรณีจึงเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนของ 
ผูฟองคดีเอง และไมใชกรณีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
 

 ๓.๖) การฟองขอใหเอกชนผูรับสัมปทานชําระคาเปดปาตามสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลน 
 

 - การฟองขอใหชําระคาเปดปา คารังวัดเขตปา และเบี้ยปรับตาม
สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน เปนกรณีการไมชําระหนี้ตามสัญญา ซึ่งเปนเรื่องที่
จะตองบังคับกันเองระหวางคูสัญญา ไมใชการฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนแกสวนรวม 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒-๒๖๓/๒๕๔๗  แมปาชายเลน 
จะเปนทรัพยากรซึ่งรัฐและประชาชนสวนรวมเปนเจาของ แตการไมชําระเงินคาเปดปา คารังวัด
เขตปาสัมปทาน และคาเบี้ยปรับ เปนการไมชําระหนี้ตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งเปนเรื่องที่จะตอง
บังคับกันเองระหวางคูสัญญา จึงไมใชการฟองคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
หรือประโยชนแกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแมวา
เหตุแหงการฟองคดีนี้จะเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองเปดทําการ แตผูฟองคดีก็ไมไดนําคดีไปยื่นฟอง
ตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาในขณะนั้น จึงตองนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการ  
แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการดังกลาว และไมปรากฏเหตุขัดของประการใดที่ทําใหไมสามารถ 
นําคดีมายื่นฟองภายในกําหนดได จึงไมมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณา 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๔๗) 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๒๓ 

 ๓.๗) การฟองขอใหผูจบการศึกษาชําระเงินกรณีผิดสัญญาการเปน
นักศึกษา 

 

 - การฟองขอใหชําระเงินตามสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมเขารับราชการหลังจาก
จบการศึกษาตามที่กําหนดไวในสัญญา เปนการยื่นฟองเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 
ผูฟองคดีโดยตรง ไมใชคดีที่การยื่นฟองจะเปนประโยชนแกสวนรวม 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๔๘ คดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครอง
ที่จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือไม ตองคํานึงถึงความเสมอภาคของคูกรณีเปนสําคัญ 
เพราะเปนกรณีเกี่ยวกับสิทธิในการฟองคดี ไมใชการดําเนินการเพื่อใหการบริการสาธารณะบรรลุผล 
หนวยงานทางปกครองจึงไมมีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษเหนือคูกรณีฝายเอกชน และการพิจารณาวา
การยื่นฟองกรณีใดจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
หรือไม ตองพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นตามคําพิพากษาหรือคําสั่งดวย การที่ผูฟองคดีมีคําขอ 
ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินกรณีที่ผูถูกฟองคดีไมเขารับราชการ
หลังจากจบการศึกษาตามสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตรใหแกมหาวิทยาลัย 
ผูฟองคดี เปนการยื่นฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีโดยตรง ไมใชคดีที่การยื่นฟองจะเปน
ประโยชนแกสวนรวมหรือเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาไดตามขอ ๓๐ วรรคสอง ของระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๔๘, ที่ ๗๙/๒๕๔๘, ที่ ๘๐/๒๕๔๘ , ที่ ๘๑/๒๕๔๘ ,  
ที่  ๘๒ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๙๐ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๙๑ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๙๒ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๙๓ /๒๕๔๘ ,  
ที่  ๙๘ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๙๙ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๓ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๔ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๐๕ /๒๕๔๘ ,  
ที่ ๑๐๖ /๒๕๔๘ ,ที่ ๑๐๗ /๒๕๔๘ ,  ที่ ๑๑๖ /๒๕๔๘ ,  ที่  ๑๑๘ /๒๕๔๘ ,  ที่ ๑๕๖ /๒๕๔๘ ,  
ที่ ๑๕๗/๒๕๔๘, ที่ ๓๘๓/๒๕๔๙ และที่ ๖๙๘/๒๕๔๙) 
 

 ๓.๘) การฟองขอใหเจาของที่ดินคืนเงินคาที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน 
และสิ่งปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
 

 - การฟองขอใหเจาของที่ดินคืนเงินใหแกหนวยงานทางปกครอง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนการฟองใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญา

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒๒๔ 

เพื่อประโยชนเฉพาะตัวของหนวยงานทางปกครองผูฟองคดีเอง ไมใชเปนการฟองคดี
เพื่อประโยชนแกสวนรวมหรือเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ  
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๔๙  กรณีที่การทางพิเศษ 
แหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) ไดกําหนดเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของผูถูกฟองคดีอยูในเขตที่กําหนด 
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งตอมาผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ของผูถูกฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมี 
ขอสัญญาวาเมื่อทําการรังวัดแบงแยกแลวหากปรากฏวาจํานวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกัน 
นอยกวาที่ระบุไวในสัญญา ผูถูกฟองคดีจะตองคืนเงินคาที่ดินตามจํานวนเนื้อที่ดินใหแก 
ผูฟองคดี  ตอมา เม่ือเจาพนักงานที่ดินไดทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงทราบวา 
ผูถูกฟองคดีจะตองคืนเงินบางสวนแกผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีไดทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน
ดังกลาวคืนแลว แตผูถูกฟองคดีไมยอมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง  
แตเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว นั้น  กรณีเปนการฟองเพ่ือใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญา แมผูฟองคดี
จะเปนหนวยงานทางปกครอง แตการฟองคดีก็เปนไปเพื่อประโยชนเฉพาะตัวของผูฟองคดีเอง 
ไมใชเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนแกสวนรวมหรือเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

  
๔. เงื่อนไขเก่ียวกับคาธรรมเนียมศาล 
 
 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนคดีพิพาทที่ผูฟองคดีสามารถขอใหศาลกําหนด 
คําบังคับใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  ดังนั้น หากผูฟองคดีมีคําขอในลักษณะดังกลาวผูฟองคดียอมมีหนาที่ตองเสีย
คาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่๘๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ทั้งน้ี มีตัวอยาง 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ ดังนี้ 
                                                 
    ๘๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔๕  ฯลฯ ฯลฯ 
 การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหส่ังใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย 
ในอัตราตามที่ระบุไวในตาราง ๑ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีที่มีคําขอให 
ปลดเปล้ืองทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒๒๕ 

       ๔.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมชําระคาธรรมเนียมศาล 
 

 ๑) กรณีที่ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหชําระ
คาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟอง 
ไวพิจารณา 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๔๘  การที่ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน 
เพ่ือศึกษาในประเทศ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประพฤติผิดสัญญารับทุนการศึกษาตามโครงการสงเสริม
ผูมีความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งการฟองคดีทั้งสองกรณีดังกลาว
เปนการฟองคดีที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา
ใหแกผูฟองคดี อันถือวาเปนคดีมีทุนทรัพย ผูฟองคดีจึงมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมศาล 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๓๔ วรรคหนึ่ง๘๙ 
ของระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เม่ือผูฟองคดีมิไดชําระคาธรรมเนียมศาล
ดังกลาวตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา 
 

 ๒) กรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏในชั้นศาลปกครองสูงสุดวาผูฟองคดีเพิ่งสามารถ 
ที่จะชําระคาธรรมเนียมศาลไดภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งจําหนายคดี 
โดยชอบแลว ผูฟองคดีตองฟองเปนคดีใหมตอศาลปกครอง 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๔๕  การที่ผูฟองคดีฟองขอให 

ผูถูกฟองคดีชําระคาจางตามสัญญาจางเหมาใหปรับปรุงระบบประปา อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง  เพราะเปนสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะตามมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไมชาํระคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นตนจึงไมรับคําฟองไวพิจารณา  
โดยตอมาผูฟองคดีไดอุทธรณวาขณะที่ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งศาลปกครองชั้นตนใหชําระ

                                                 
     ๘๙ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๓๔ คําฟองที่ขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย โดยใหชําระเปนเงินสดหรือเช็ค 
ซึ่งธนาคารรับรอง และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลออกใบรับให 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒๒๖ 

คาธรรมเนียมศาล ผูฟองคดีไมสามารถหาเงินมาชําระได แตบัดนี้ไดหาเงินคาธรรมเนียมศาล 
มาชําระไดแลว จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรับคําฟองไวพิจารณา นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ขณะที่รับทราบคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนใหชําระคาธรรมเนียมศาล ผูฟองคดีอางวา 
ไมสามารถหาเงินมาชําระตอศาลได  ดังนั้น คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของ 
ผูฟองคดีไวพิจารณาจึงชอบแลว สําหรับคดีนี้ผูฟองคดีตองฟองเปนคดีใหมภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 

 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๔๖ การที่ผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดี

ชําระคาจางตามสัญญากอสรางรางระบายน้ําซึ่งเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันเปน 
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ตองชําระคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดขอขยายระยะเวลาชําระ
คาธรรมเนียมศาลหลายครั้งจนศาลปกครองชั้นตนไดสั่งจําหนายคดีไปโดยชอบแลว แมตอมา 
ผูฟองคดีจะไดยื่นอุทธรณขอใหศาลสั่งรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากปจจุบันมีเงินครบตาม
จํานวนที่จะชําระคาธรรมเนียมไดแลว นั้น  หาเปนเหตุผลอันสมควรใหศาลมีคําสั่งรับคําฟอง 
ไวพิจารณาไม 
 

 ๔.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการคืนคาธรรมเนียมศาล 
 

 ๑) ศาลยอมมีอํานาจสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลได แมวาจะไมไดมีการ

กลาวถึงกรณีดังกลาวไวในคําสั่งศาล 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๔/๒๕๔๗  ตามขอ ๓๘ ของระเบียบฯ  

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา ในกรณีที่ศาลสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหศาลมีอํานาจสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนใหแก 
ผูฟองคดี  ดังน้ัน เม่ือศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว ศาลยอมมีอํานาจสั่งคืน
คาธรรมเนียมศาล แมวาในคําสั่งของศาลจะมิไดกลาวถึงกรณีคืนคาธรรมเนียมศาล ศาลก็มีอํานาจ 
สั่งคืนตามขอ ๓๘ ของระเบียบดังกลาว 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๔๘) 
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๒๒๗ 

 ๒) กรณีที่ศาลมีคําพิพากษายกฟองดวยเหตุคดีพนกําหนดระยะเวลา 
การใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายแลว ตองคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดี 
 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๔/๒๕๔๙  กรณีที่หนวยงาน 
ทางปกครองคูสัญญาตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนยื่นฟองใหทายาทของผูรับสัมปทาน
รับผิดตามสัญญาดังกลาว โดยศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟองเน่ืองจากเห็นวา  
เปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงการตายของเจามรดก  
(ผูรับสัมปทาน) ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม๙๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยไมคืน
คาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดี นั้น  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา เปนกรณีที่ไมถูกตอง  
จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครอง
ชั้นตนทั้งหมด รวมทั้งคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณทั้งหมดใหผูฟองคดี 
 

๔.๓ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล 
 

   - กรณีที่หากผูฟองคดีไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือ
บางสวนแลวจะทําใหไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ศาลยอมมีอํานาจสั่งใหยกเวน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนได 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๘/๒๕๔๘  กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปน
ลูกจางชั่วคราวของเทศบาลนครลําปาง (ผูถูกฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ผูฟองคดีเขาทํางานเปนพนักงานเทศบาลตามขอกําหนดในสัญญาลาไปศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรที่ระบุไววา ผูถูกฟองคดีจะตองจัดหาตําแหนงมารองรับให 
ผูฟองคดีภายหลังจากที่ผูฟองคดีศึกษาจบหลักสูตรแลว และหากไมสามารถสั่งบรรจุผูฟองคดีได 
ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีคนละ ๔,๐๔๘,๓๖๐ บาท โดยผูฟองคดีขอให
ศาลอนุญาตใหดําเนินคดีโดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด นั้น  เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไมมีรายไดเปนของตนเอง เงินคาใชจายในการยังชีพมาจากสามีซึ่งมีภาระหนี้สิน 
ที่ตองผอนชําระเปนจํานวนมาก  ฉะน้ัน โดยสถานะของผูฟองคดีที่ ๑ หากไมไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมศาลบางสวนแลวจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร สวนผูฟองคดทีี่ ๒ นั้น ไมได
ประกอบอาชีพใดๆ และไมมีรายไดเปนของตนเอง แมผูฟองคดีที่ ๒ จะมีทรัพยสินอยูบาง 
แตมีภาระหนี้กูยืมและมีรายจายประจํามาก หากจะใหขายทรัพยสินเพ่ือนําเงินมาชําระ
คาธรรมเนียมศาลนาจะเปนการสรางความเดือดรอนใหแกผูฟองคดีที่ ๒ เกินสมควร  ฉะน้ัน  
โดยสถานะผูฟองคดีที่ ๒ หากไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลเพียงบางสวนแลวจะไดรับ 

                                                 
     ๙๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๗๕ หนา ๑๘๐  
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๒๒๘ 

ความเดือดรอนเกินสมควร สําหรับผูฟองคดีที่ ๓ นั้น ประกอบอาชีพรับจางขับรถสองแถวที่เชามา
โดยมีรายไดเฉลี่ยวันละ ๕๐ ถึง ๑๐๐ บาท และแมภริยาของผูฟองคดีที่ ๓ จะมีเงินเดือนประจํา
แตก็มีภาระหนี้สินที่ตองผอนชําระเปนเงินจํานวนมาก เห็นวา โดยสถานะของผูฟองคดีที่ ๓  
หากไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลเพียงบางสวนจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  
จึงอนุญาตใหผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด สวนผูฟองคดี
ที่ ๑ ใหชาํระคาธรรมเนียมศาลบางสวน 
   (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๒/๒๕๔๙)   
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บทที่ ๔ 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสญัญาอนุญาโตตุลาการ 
ในสัญญาทางปกครอง 

 
๑. แนวความคิดเก่ียวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
 
 ระบบของอนุญาโตตุลาการเปนระบบที่ถูกนํามาใชในระบบสัญญาเอกชนเพื่อใชเปนกลไก
ในการแกไขขอพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญา แตตามหลักของกฎหมายมหาชนแลวจะปฏิเสธ 
การนําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับกับสัญญาทางปกครองดวยสาเหตุหลายประการ  
โดยในทางทฤษฎีของฝรั่งเศสมีเหตุผลที่ปฏิเสธการนําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชกับสัญญา 
ทางปกครองดวยเหตุอันเนื่องมาจากความกังวลในการที่หนวยงานทางปกครองจะปฏิเสธการยอมรับ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ (ซึ่งหมายถึงระบบศาลปกครอง) และเพ่ือเปนการปองกันไมให 
ฝายปกครองละเลยตอหลักการที่จะปกปองประโยชนสาธารณะอันเปนหนาที่ของฝายปกครอง  
เพราะผูที่ควรจะทําหนาที่ปกปองประโยชนสาธารณะนั้นควรจะเปนตุลาการศาลปกครอง   
นอกจากนั้น ยังมีเหตุผลอ่ืนที่สนับสนุนการปฏิเสธการนําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชกับสัญญา
ทางปกครอง อันไดแกเหตุผลที่วา ขอตกลงซึ่งใหมีการใชอนุญาโตตุลาการนั้นถือวา “กระทบ”  
ตออํานาจศาล (la competence juridictionnelle) เพราะกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
วางอยูบนพ้ืนฐานของความคิดในการระงับขอพิพาททางแพง  ดังนั้น จึงมีหลักกฎหมายหามนําคดี
สัญญาทางปกครองใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด การที่จะใหมีอนุญาโตตุลาการไดตองมีกฎหมาย
ระดับรัฐบัญญัติกําหนดยกเวนไว  หรือมีสนธิสัญญาที่มีสถานะทางกฎหมายสูงกวารัฐบัญญัติ 
แตต่ํากวารัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได๙๑ สําหรับในระบบ
ของกฎหมายเยอรมันน้ัน มิไดปฏิเสธระบบอนุญาโตตุลาการ  แตจํากัดเฉพาะในคดีที่คูกรณี 
อยูในฐานะเทาเทียมกันและมีเน้ือหาที่สามารถประนีประนอมเพื่อระงับขอพิพาทได หากเปน 
ขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองและเปนเรื่องที่ฝายปกครอง 
อยูในฐานะที่เหนือกวาเอกชนก็เปนเรื่องที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง๙๒ 
 

                                                                                 
๙๑ บุบผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง, หนา ๑๕๐.   
๙๒ มานิตย วงศเสรี, “ขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครอง ตามกฎหมาย 

ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน”, บทความในวารสารวิชาการศาลปกครอง เลม ๔ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๔๕) อางในบุบผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง, หนา ๑๕๐. 
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๒๓๐ 

๒. สรุปลักษณะที่สําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตลุาการ 
 
 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมีขอกําหนดที่เปนการเฉพาะตัว โดยหลักกฎหมาย 
ดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับคดีพิพาททางปกครองมีลักษณะที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 ๒.๑ ลักษณะของกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการที่เปนเร่ืองของสัญญา มีลักษณะ 
เปนขอบังคับที่อยูภายใตหลักเกณฑทั่วไปวาดวยนิติกรรมสัญญาซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ 
เชน การทําคําเสนอคําสนอง การแสดงเจตนา เปนตน  ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปนกฎหมาย 
วิธีสบัญญัติรวมอยูดวย อันไดแกในสวนของกระบวนการวินิจฉัยและพิจารณาขอพิพาท 
(judiciary character)  ทั้งน้ี การดําเนินกระบวนพิจารณาในทางอนุญาโตตุลาการจะไมสามารถ
แยกเด็ดขาดจากศาลได เนื่องจากการดําเนินการของอนุญาโตตุลาการในบางกรณีจําเปนตอง
อาศัยอํานาจของศาล เชน ในเร่ืองของการออกหมายเรียกพยาน การคุมครองประโยชนชั่วคราว 
ในระหวางพิจารณาคดี และการบังคับตามคําชี้ขาด เปนตน 
 ๒.๒ การกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้น ถือเปนเรื่องความสมัครใจ
ของคูกรณี กฎหมายจะไมบังคับใหมีอนุญาโตตุลาการโดยที่คูกรณีไมไดตกลงไวแตแรก ซึ่งเรียกวา  
“compulsory arbitration”๙๓ สําหรับกรณีสัญญาทางปกครองของไทยนั้น กฎหมายไดเปดโอกาส
ใหมีการนําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชได โดยบัญญัติไวในมาตรา ๑๕๙๔ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาจะเปน
สัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับ 
ขอพิพาทได และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา  โดยขอกําหนด
เกี่ยวกับวิธีการอนุญาโตตุลาการนั้น สวนใหญจะระบุไวในสัญญาหลัก ซึ่งสัญญาที่มีขอกําหนด
เกี่ยวกับวิธีการอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ นั้น อาจถือวาเปน
ทางเลือกของคูสัญญา เน่ืองจากคูสัญญาสามารถที่จะเลอืกใชสิทธิหรือสละสิทธิตามที่กําหนดไว
ในขอสัญญาได  กลาวคือ หากมีการนําคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีขอสัญญา
เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการไวมาฟองตอศาลและคูกรณีไดสละสิทธิ 
 

                                                                                 

 ๙๓ อนันต จันทรโอภากร, กฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล, 
(สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๓๖), หนา ๑๕. 
 ๙๔ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     มาตรา ๑๕ ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไม 
ก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๑ 

ตามขอสัญญาดังกลาวดวยการไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง๙๕ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ก็จะทําใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทตามสัญญาทางปกครอง 
ที่มีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นตอไปได  แตถาคูกรณีไมสละสิทธิโดยไดยื่นคํารองตอศาลวา
สัญญาทางปกครองดังกลาวมีสัญญาอนุญาโตตุลาการ ศาลก็จะตองทําการไตสวนเพื่อพิจารณา
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการและสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูกรณีเขาสูกระบวนการ 
ของอนุญาโตตุลาการตอไป  ทั้งน้ี การดําเนินการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการขางตนน้ัน  
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑเกี่ยวกับการเยียวยาภายในของฝายปกครองตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว เห็นไดวา กรณีของมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ถือเปนเง่ือนไขสําคัญที่กําหนดใหผูฟองคดี
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวเสียกอนจึงจะนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองได มิใชกรณีที่คูกรณีมีสิทธิเลือกที่จะไมปฏิบัติดังเชนกรณีตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
 ๒.๓ วิธีการอนุญาโตตุลาการมีลักษณะเปนการรวมมือกันระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ 
ในการที่จะดําเนินกระบวนยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม กลาวคอื ระหวาง
อนุญาโตตุลาการและศาลผูมีอํานาจพิจารณาคดี กฎหมายจึงถือเปนหลักสําคัญวา หากมีคดีพิพาท
เกี่ยวกับการโตแยงคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการแลว  ศาลจะไมทําการรื้อฟนทบทวนสาระสําคัญ
ของคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันเปนประเด็น
สําคัญของคดี แตจะทําหนาที่เพียงตรวจสอบวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นกระทําขึ้น 
โดยวิธีพิจารณาความที่ชอบหรือไม และขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม เทานั้น๙๖ 
 
 

                                                                                 

 ๙๕ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     มาตรา ๑๔ ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ
โดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตอคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญา  คูสัญญาฝายที่ถูกฟองอาจยื่นคํารองตอศาล 
ที่มีเขตอํานาจไมชากวาวันยื่นคําใหการหรือภายในระยะเวลาที่มีสิทธิยื่นคําใหการตามกฎหมาย ใหมีคําส่ัง
จําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ  และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุ 
ที่ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะ หรือใชบังคับไมได หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญานั้นได ก็ใหมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 
 ในระหวางการพิจารณาคํารองของศาลตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเร่ิมดําเนินการ 
ทางอนุญาโตตุลาการได หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป และมีคําชี้ขาด 
ในขอพิพาทนั้นได  

๙๖ อนันต จันทรโอภากร, กฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล,  
เร่ืองเดิม, หนา ๑๕-๑๖. 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๒ 

๓. คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 
  

 จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกรณีการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองโดยวิธีอนุญาโตตุลาการนั้น อาจแบงแนวคําวินิจฉัยได เปน ๒ สวน คือ  
คําวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของศาลปกครองในฐานะเปนศาลที่มีเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาขอพิพาทซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการตามนัยมาตรา ๙๙๗ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ และคําวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับประเด็นเง่ือนไขการฟองคดีตอศาลปกครอง 
โดยมีกรณีตางๆ ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 
 

 ๓.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชอํานาจของศาลปกครองในฐานะเปนศาลที่มี 
เขตอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๙  
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

   ๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองขอใหสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูสัญญา 
นําขอพิพาทไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
 

    กรณีที่มีการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองในฐานะที่เปนศาล
ที่มีเขตอํานาจยอมสามารถพิจารณาคํารองของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่รองขอใหมีการดําเนินการชี้ขาด
ขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการไดตามมาตรา ๑๔๙๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ   
โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองของผูถูกฟองคดีที่ขอให
ศาลสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหมีการนําขอพิพาทไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดังนี้ 
 

   ๑.๑) กรณีที่ศาลไมสั่งจําหนายคดี 
 

      - กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางบอกเลิกสัญญาจางเนื่องจาก 
ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา เปนการใชสิทธิตามขอสัญญา ไมใช
ขอขัดแยงอันเปนอุปสรรคที่ทําใหคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาจางไดดังที่กําหนดไวในขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ กรณีจึงมิใชขอพิพาทที่จะตอง
เสนอใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดกอนฟองคดี 
                                                                                 

๙๗ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    มาตรา ๙ ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง หรือศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยูในเขตศาล หรือศาล 
ที่คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทซึ่งได
เสนอตออนุญาโตตุลาการนั้น เปนศาลที่มีเขตอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ 

๙๘ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๙๕ หนา ๒๓๑  

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๓ 

     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๔๘  กรณีที่เทศบาลตําบลลาดชะโด  
(ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางถนนดินลูกรัง แตผูฟองคดีสงมอบงาน 
งวดที่ ๑ ลาชา ผูถูกฟองคดีจึงปฏิเสธไมยอมตรวจรับงานและบอกเลิกสัญญาจางดังกลาว  
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนการบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบ จึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดี
ชําระเงินคาจางและคาเสียหายจากการดําเนินงานกอสรางภายหลังสงมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งกรณี
ดังกลาวผูถูกฟองคดีคัดคานวาเปนการฟองคดีที่ขามขั้นตอนการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกัน 
เนื่องจากเปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเปนเรื่องที่ 
ผูฟองคดีตองนําขอพิพาทที่เกิดขึ้นเสนอตออนุญาโตตุลาการตามขอสัญญาที่ระบุไววา “ในกรณี
ที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญา หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามสัญญา และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอ
อนุญาโตตุลาการ” จึงขอใหศาลจําหนายคดีออกจากสารบบความ  ศาลเห็นวา ขอโตแยงตาม
สัญญาอนุญาโตตุลาการขางตน หมายถึง ขอขัดแยงอันเปนอุปสรรคที่ทําใหคูสัญญาฝายหนึ่ง 
ฝายใดไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได แตการที่ผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาจางตอ 
ผูฟองคดีเปนสิทธิโดยขอสัญญา มิใชขอขัดแยงอันเปนอุปสรรคที่ทําใหคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด 
ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได  อีกทั้ง ตามคําฟองของผูฟองคดีไดกลาวอางวา 
ผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบ อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย กรณีจึงไมใชการฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
โดยมิไดเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการตามสัญญากอนฟองคดีที่ผูถูกฟองคดีอาจยื่นคํารองขอ
ตอศาลใหมีคําสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหผูฟองคดีไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๔ 
วรรคหนึ่ง๙๙ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และโดยที่กรณีเปนขอโตแยงเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ศาลจึงมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณา 

  

    ๑.๒) กรณีที่ศาลสั่งจําหนายคดีไปโดยไมชอบ 
 

  - สัญญาจางที่มีขอกําหนดใหระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยอนุญาโตตุลาการ ศาลจะมีคําสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการ 
ทางอนุญาโตตุลาการไดก็ตอเมื่อคูสัญญาฝายที่ถูกฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลใหมีคําสั่ง

                                                                                 
๙๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๙๕ หนา ๒๓๑ 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๔ 

จําหนายคดีเพื่อระงับขอพิพาททางอนุญาโตตุลาการ และศาลไดทําการไตสวนตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แลว 
     : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๔๙  กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจาง
ฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูวาจาง (ผูถูกฟองคดี) 
ชดใชเงินคาปรับ คาจางและคาเสียหายตามสัญญาจางขุดลอกเพื่อขยายรองน้ําบริเวณ INNER 
BASIN ในทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งสัญญาดังกลาวมีขอกําหนดใหระงับขอพิพาททาง
อนุญาโตตุลาการไวดวย นั้น  เม่ือปรากฏวาคูสัญญาฝายที่ถูกฟองคดียังไมไดยื่นคํารองแสดง
ความประสงคตอศาลและศาลยังไมไดทําการไตสวนตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนใชดุลพินิจแทนคูสัญญาฝายที่ถูกฟองคดีสั่งไมรับคํา
ฟองและจําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาฝายที่ฟองคดีไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ จึงเปนการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามขอ ๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
จึงเพิกถอนคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว และใหศาลปกครองชั้นตนตรวจรับคําฟองใหม
ตามกฎหมายและระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

 ๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
   

  ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งมีสัญญาประธานเปนสัญญา
ทางปกครองนั้น  ศาลปกครองในฐานะที่เปนศาลที่มีเขตอํานาจอาจมีคําสั่งแตงตั้งอนุญาโตตุลาการตาม
คํารองขอของคูกรณีในสัญญาไดตามเง่ือนไขในมาตรา ๑๘๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  
โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ดังนี ้
                                                                                 

๑๐๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๙๕ หนา ๒๓๑ 
๑๐๑ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอื่น 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว  
ถาคู พิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคู พิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มี เขตอํานาจใหมีคําสั่ง 
ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแทน  

 (๒) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการมากกวาหนึ่งคน 
ใหคูพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละเทากัน และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกันต้ังอนุญาโตตุลาการ 
อีกคนหนึ่ง แตถาคูพิพาทฝายใดมิไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคูพิพาท 
อีกฝายหนึ่งใหตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมอาจรวมกันตั้งประธาน 
คณะอนุญาโตตุลาการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับการตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาท 
 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๕ 

 - กรณีที่คูสัญญาทางปกครองฝายหนึ่ งไดแตงตั้ งอนุญาโตตุลาการ 
ฝายตนแลว แตอีกฝายหน่ึงไมดําเนินการแตงตั้ง ยอมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่จะมีคําสั่งแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการแทนคูสัญญาฝายที่ไมดําเนินการแตงตั้งได 
 : คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่  ๑๖๐/๒๕๔๗∗  กรณีที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูรอง) ทําสัญญาวาจางบริษัทเอกชนกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย  ตอมา ผูรองไดบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายกับคาปรับจาก 
ผูรับจางเนื่องจากดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญา แตผูรับจางไมชําระ
เงินดังกลาว ผูรองจึงยื่นคํารองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อใหมีการระงับขอพิพาทดวย
อนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญา และไดมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายผูรองแลว 
แตบริษัทผูรับจางไมดําเนินการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายผูรับจาง ผูรองจึงเสนอคํารองตอ 
ศาลปกครองเพื่อแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายบริษัทผูรับจาง นั้น  เปนกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาจางที่จะเสนอตออนุญาโตตุลาการซึ่งเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงอยูในอํานาจ
พิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประกอบกับมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหกรณีที่คูพิพาทไมไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคูพิพาทอีกฝายหน่ึงใหตั้งอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง
สามารถยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนได  ดังนั้น ศาลปกครอง

                                                                                                                                                                                                                                        

 
ฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มี เขตอํานาจใหมีคําสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการแทน 

 ในกรณีที่การตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดวิธีการอื่นใดที่ทําใหสามารถ 
ตั้งอนุญาโตตุลาการได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหดําเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการ
ตามที่ศาลเห็นสมควรได หากปรากฏวา 

 (๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 
 (๒) คูพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไมอาจตกลงกันตามวิธีการที่กําหนดไวได หรือ 
 (๓) บุคคลที่สามหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 
 

∗ คดีถึงที่สุดเนื่องจากไมมีการอุทธรณ 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๐๑ หนา ๒๓๔) 

 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๖ 

จึงมีคําสั่งตั้งผูที่ขึ้นทะเบียนเปนอนุญาโตตุลาการประจําสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาสัญญา 
กอสราง เปนอนุญาโตตุลาการฝายบริษัทผูรับจาง 
 

 ๓) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองขอกําหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครอง
ประโยชนกอนหรือขณะดําเนินการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
 

 การรองขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนกอนหรือขณะ
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากขอพิพาทตามสัญญาทางปกครองซึ่งเปนสัญญา
ประธานนั้น ยอมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองเชนเดียวกับกรณีของการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ  
โดยเปนการดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖๑๐๒  แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  
ซึ่งมีตัวอยางคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคํารองขอวิธีการชั่วคราวระหวางดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
อันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง ดังนี้  
 

 - เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวากรณีพิพาทเปนกรณีที่คูสัญญามีสิทธิเสนอ 

ขอพิพาทเพื่อใหมีการวินิจฉัยชี้ขาดตามขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ และฟงไดวาปญหา

อุปสรรคที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายเปนกรณีที่คูสัญญาฝายเอกชน (ผูรอง)  

ซึ่งขอใหมีการกําหนดวิธีการชั่วคราวอาจมีสิทธิไดรับการขยายเวลาสงมอบสิ่งของตาม

สัญญาซื้อขายดังกลาว อันจะทําใหผูคัดคานซึ่งเปนคูสัญญาฝายรัฐอาจไมมีสิทธิเรียกเก็บ

คาปรับจากผูรอง ประกอบกับผูคัดคานไดบอกเลิกสัญญากับผูรองแลวอันมีผลทําใหการมี

คําสั่งใหใชวิธีการชั่วคราวไมกระทบตอการดําเนินการบริการสาธารณะหรือเปน

อุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ  ดังน้ัน การที่ผูรองรองขอใหศาลส่ังใหใชวิธีการ

ชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของผูรองกอนการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยหาม

                                                                                 

 ๑๐๒ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๑๖ คูสัญญาที่ไดทําสัญญาอนุญาโตตุลาการไวอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ 
ใหมีคําส่ังใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของตนกอน หรือขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได   
ถาศาลเห็นวากระบวนพิจารณานั้นหากเปนการพิจารณาของศาลแลวศาลทําใหไดก็ใหศาลจัดการใหตามคํารอง 
นั้น  ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาล  ในสวนที่เกี่ยวกับการนั้นมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังตามคํารองของคูสัญญาตามวรรคหนึ่ง ถาคูสัญญาฝายที่ยื่นคํารองมิได
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
ใหถือวาคําสั่งนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๗ 

ผูคัดคานเรียกรองใหธนาคารชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันไวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาด

ของอนุญาโตตุลาการ จึงเปนกรณีที่มีขอมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่งใหใช

วิธีการชั่วคราวตามคํารองขอของผูรอง 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๑/๒๕๔๗  การที่ผูขายตามสัญญาซื้อขาย

ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแก
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูซื้อลาชา เปนเหตุใหกรุงเทพมหานครไมยอมชําระหนี้ โดยใหเหตุผลวา 
เม่ือนําคาปรับมาหักกลบลบหนี้แลวผูขายยังมีคาปรับที่ผูขายตองชําระใหแกผูซื้อ แตผูขายเห็นวา 
ผูซื้อไมมีสิทธิคิดคาปรับหักกลบลบหนี้ เน่ืองจากความลาชาในการปฏิบัติตามสัญญาเกิดจาก 
อุปสรรคที่อยูนอกเหนือความควบคุมของผูขายและเปนเหตุอันไมอาจคาดหมายได ซึ่งการระงับ 
ขอพิพาทตามสัญญาดังกลาวคูสัญญาอาจย่ืนใหคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด แตผูซื้อ 
ไมดําเนินการดังกลาว และไดมีหนังสือเรียกใหธนาคารผูค้ําประกันชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน 
ผูขายจึงรองขอใหศาลมีคําสั่งใหใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของผูขายกอนที่ผูขาย 
จะไดเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ โดยหามผูซ้ือเรียกรองใหธนาคารผูค้ําประกันชําระเงิน
ตามสัญญาค้ําประกันไวเปนการชั่วคราวจนกวาอนุญาโตตุลาการจะมีคําชี้ขาด นั้น  เม่ือปรากฏวา
ผูขายซึ่งเปนผูรองไมอาจดําเนินการตามสัญญาซื้อขายขางตนไดดวยเหตุที่มีปญหาอุปสรรค 
อันเกิดจากบุคคลภายนอกโดยไมใชความผิดของผูรอง และอุปสรรคบางสวนผูซื้อซึ่งเปนผูคัดคาน 
ไดทราบมาแลวตั้งแตตน ประกอบกับเปนกรณีที่ผูรองอาจมีสิทธิไดรับการขยายเวลาสงมอบ
สิ่งของตามที่กําหนดไวในสัญญา โดยหากไดรับการขยายเวลา ผูคัดคานอาจไมมีสิทธิเรียกคาปรับ
จากผูรองกรณีสงมอบสิ่งของลาชา และเนื่องจากเปนขอพิพาทที่คูสัญญามีสิทธิเสนอใหมีการ 
ชี้ขาดตามขอสัญญาอนุญาโตตุลาการได  ดังน้ัน หากผูคัดคานดําเนินการใหธนาคารผูค้ําประกัน
ชําระเงินโดยไมรอใหมีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการกอน อาจทําใหผูรองไดรับความ
เสียหาย กรณีจึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่งใหใชวิธีการชั่วคราวตามคํารองขอของ 
ผูรอง ประกอบกับไดปรากฏวาผูคัดคานไดบอกเลิกสัญญากับผูรองแลว การมีคําสั่งใหใชวิธีการ
ชั่วคราวดังกลาวจึงไมกระทบตอการดําเนินการบริการสาธารณะหรือเปนอุปสรรคแกการ
บริหารงานของรัฐตามนัยมาตรา ๑๖๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ประกอบกับ 
 
 

                                                                                 
๑๐๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐๒ หนา ๒๓๖ 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๘ 

มาตรา ๖๖๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ขอ ๗๗๑๐๕ ของระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๒๕๔ (๒)๑๐๖  
และมาตรา ๒๕๕๑๐๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตน 

                                                                                 
๑๐๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม  
ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย 

๑๐๕
 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๗๗ ใหนําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับ
กับหลักเกณฑในการพิจารณาคําขอ เง่ือนไขในการออกคําส่ังของศาลและผลของคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอ 
ในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาโดยอนุโลมเทาที่สภาพของเรื่องจะเปดชองใหกระทําได  
และโดยไมขัดตอระเบียบนี้และหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

๑๐๖-๑๐๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  มาตรา ๒๕๔ ในคดีอื่นๆ นอกจากคดีมโนสาเร โจทกชอบที่จะยื่นตอศาลพรอมกับคําฟอง  
หรือในเวลาใดๆ กอนพิพากษา ซึ่งคําขอฝายเดียว รองขอใหศาลมีคําส่ังภายในบังคับแหงเง่ือนไข ซึ่งจะกลาว
ตอไป เพ่ือจัดใหมีวิธีคุมครองใดๆ ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) ใหศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหจําเลยกระทําซ้ําหรือกระทําตอไป ซึ่งการละเมิดหรือการ 
ผิดสัญญาหรือการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือมีคําส่ังอื่นใดในอันที่จะบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่โจทก 
อาจไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของจําเลย หรือมีคําส่ังหามชั่วคราวมิใหจําเลยโอน ขาย ยักยาย  
หรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย หรือมีคําส่ังใหหยุดหรือปองกันการเปลืองไปเปลา
หรือการบุบสลายซึ่งทรัพยสินดังกลาวทั้งนี้จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๕๕ ในการพิจารณาอนุญาตตามคําขอที่ยื่นไวตามมาตรา ๒๕๔ ตองใหเปนที่พอใจ 
ของศาลวา คําฟองมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีคุมครองตามที่ขอนั้นมาใชไดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ตองใหเปนที่พอใจของศาลวา 
 
  

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๓๙ 

มีคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวตามคํารองขอของผูรอง โดยใหคําสั่งดังกลาวเปนอันยกเลิกหากผูรอง
ไมดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง จึงชอบแลว 

 

  ๔) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองคัดคานคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

   คูพิพาทในสัญญาทางปกครองอาจคัดคานคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได 
โดยการยื่นคํารองใหศาลปกครองซึ่งเปนศาลที่มีเขตอํานาจดําเนินการพิจารณาเพิกถอนคําชี้ขาด
ตามนัยมาตรา ๔๐๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับกรณีดังกลาว ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

  (ก) จําเลยตั้งใจจะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทํา 
ที่ถูกฟองรอง 
  (ข) โจทกจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําของจําเลย 
  (ค) ทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยนั้นมีพฤติการณวาจะมีการกระทําใหเปลือง
ไปเปลาหรือบุบสลายหรือโอนไปยังผูอื่น หรือ 
  (ง) มีเหตุตาม (๑) (ก) หรือ (ข) 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐๘ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     มาตรา ๔๐ การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจ

เพิกถอนคําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้  
 คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาด หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไขหรือตีความ 
คําชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม นับแตวันที่คณะอนุญาโตตุลาการไดแกไขหรือตีความคําชี้ขาดหรือทําคําชี้ขาด
เพ่ิมเติมแลว  

 ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปนี้  
 (๑) คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพสูิจนไดวา 
  (ก) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบกพรองในเรื่องความสามารถ

ตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายนั้น 
  (ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่คูพิพาทไดตกลงกันไว 

หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 
  (ค) ไมมีการแจงใหคูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการแตงตั้ง 

คณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาวไมสามารถเขาตอสูคดี 
ในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 

(มีตอหนาถัดไป) 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๐๖-๑๐๗ หนา ๒๓๘) 

 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๐ 

   ๔.๑) กรณีที่ผูรองคัดคานไมใชคูพิพาทตามสัญญา 
    

     - การคัดคานคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยคูพิพาท 
ในสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไมใชคูพิพาทตามสัญญา จึงไมใช 
ผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีอํานาจยื่นคํารองขอให
ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ 
       : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๐/๒๕๔๗ สัญญาเขารวมงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนฯ ระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองกับบริษัทไอทีวี จํากัด (มหาชน) มีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน จึงเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่บริษัทฯ เรียกรองให
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะคูสัญญาชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทํา 
ผิดสัญญา โดยการยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ใหชี้ขาดนั้น 
ถือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แตโดยที่มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ กําหนดใหการคัดคานคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อาจทําไดโดยคูพิพาท 
ในสัญญาฝายใดฝายหนึ่งยื่นคําขอใหศาลที่มีเขตอํานาจเปนผูเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาว  ดังน้ัน 
เม่ือปรากฏวามูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและสหพันธองคกรผูบริโภคซึ่งเปนผูฟองคดีไมใชคูพิพาทตาม
                                                                                                                                                                                                                                        

 
  (ง) คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําชี้ขาด
วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ  แตถาคําชี้ขาดที่วินิจฉัย 
เกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะสวน 
ที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงนั้นก็ได หรือ 

  (จ) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
มิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือในกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น  องคประกอบ
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายนี้ 

 (๒) มีกรณีปรากฏตอศาลวา 
  (ก) คําชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการไดตาม 

กฎหมาย หรือ 
  (ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  ในการพิจารณาคํารองใหเพิกถอนคําชี้ขาด ถาคูพิพาทยื่นคํารองและศาลพิจารณาเห็นวา 
มีเหตุผลสมควร ศาลอาจเล่ือนการพิจารณาคดีออกไปตามที่เห็นสมควร  เพ่ือใหคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพ่ือใหเหตุแหงการ
เพิกถอนนั้นหมดสิ้นไป 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๐๘ หนา ๒๓๙) 
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๒๔๑ 

สัญญาดังกลาว จึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีอํานาจ 
ยื่นคํารองขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ซึ่งวินิจฉัยขอพิพาทขางตน 
โดยมีคําวินิจฉัยที่ผูฟองคดีเห็นวาทําใหรัฐไดรับความเสียหายเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทน 
จากสัมปทาน และเปนการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในเรื่องการเสนอขาวสารอันเปนการละเมิดตอสิทธิ
ในการบริโภคขาวสารของประชาชน  รวมทั้งเปนคําชี้ขาดที่เกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอ 
ขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ) ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
และไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
 

   ๔.๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

     - ศาลปกครองยอมสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ที่ชี้ขาดวาคูสัญญาปฏิบัติผิดขอสัญญาอันเปนขอสัญญาซึ่งเกิดจากการแกไขเพิ่มเติม 
โดยไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ 
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งเพิกถอน 
คําชี้ขาดที่มีผลเปนการแกไขสาระสําคัญของสัญญาในสวนที่เก่ียวกับการจัดทําบริการ
สาธารณะซึ่งเปนเร่ืองที่อยูในขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของรัฐมิใชอยูใน
อํานาจของอนุญาโตตุลาการได โดยถือวาเปนกรณีที่ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือ
การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาวจะเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคสาม  (๒) (ข)  
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙  กรณีที่สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผูฟองคดี) ออกประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการ
สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ โดยประกาศดังกลาวไดระบุไววาผูฟองคดีเปนหนวยงาน
เจาของโครงการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเอกสารขอเสนอการรวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนขางตน
ไดกําหนดถึงผลประโยชนที่เอกชนจะใหแกรัฐไววา ผูประกอบการจะตองจายคาตอบแทนเปนรายป
ใหแกรัฐนับแตวันลงนามในสัญญา ซึ่งคาตอบแทนจะตองเทียบไดไมนอยกวาอัตรารายไดรวม
กอนหักภาษีและคาใชจายใดๆ โดยบริษัทจะตองเสนออัตรารอยละของรายไดรวมดังกลาว 
ในขอเสนอที่ยื่นตอผูฟองคดีดวย  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดเกี่ยวกับผังรายการไววาผังรายการ
ขาว สารคดี และสารประโยชนตองมีรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
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๒๔๒ 

และในชวงเวลาระหวาง ๑๙ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา (Prime Time) จะตองใชสําหรับ
รายการประเภทดังกลาว ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏวาบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) 
เปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานและดําเนินการขางตน  ตอมา ผูฟองคดีไดจัดทํารางสัญญา
เขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ยู เอช เอฟ จนเสร็จสิ้นแลวเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางสัญญาและไดสงรางสัญญาใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณากอนที่จะมีการลงนามตอไป แตปรากฏวาในระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูถูกฟองคดีไดเสนอใหมีการกําหนดขอสัญญาใหมีการเปดเจรจาเพื่อแกไข
สัญญาได ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมขอสัญญาดังกลาวไวในขอ ๕ ของรางสัญญา จากน้ัน
ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดมีการลงนามในรางสัญญาในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘  
 ตอมา ภายหลังจากที่ดําเนินงานตามสัญญาแลว ผูถูกฟองคดีไดยื่นคําขอให 
ผูฟองคดีพิจารณาหามาตรการเพื่อชดเชยความเสียหายแกผูถูกฟองคดีตามขอ ๕ ของสัญญา 
โดยอางเหตุผลวาการที่ผูฟองคดีอนุญาตใหเอกชนรายอื่นประกอบกิจการในลักษณะคลายคลึง
กับกิจการของผูถูกฟองคดีทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงขอใหปรับลดคาสัมปทาน
และขอใหพิจารณาแกไขขอสัญญาโดยการยกเลิกขอกําหนดในเรื่องสัดสวนเน้ือหาสาระของ
รายการและขอจํากัดเรื่องผังรายการ แตผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําขอ ผูถูกฟองคดีจึงเสนอ
ขอพิพาทดังกลาวตออนุญาโตตุลาการ ซึ่งอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยใหมีการชดเชยคาเสียหายแก 
ผูถูกฟองคดีหลายประการ เชน ใหชดเชยความเสียหาย จํานวน ๑,๗๐๐ ลานบาท และใหมีการ
แกไขสัญญาตามขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ โดยการปรับลดผลประโยชนตอบแทน 
และใหผูถูกฟองคดีสามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมตองถูกจํากัดเฉพาะ
รายการขาว สารคดี และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้งใหปรับสัดสวนการเสนอรายการขาว สารคดี 
และสารประโยชนจากเดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดเปนไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ผูฟองคดีเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขางตน
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดทั้งหมดของ
อนุญาโตตุลาการ  ซึ่งศาลเห็นวา สัญญาพิพาทเปนสัญญาที่รัฐใหสัมปทานแกผูถูกฟองคดีในการ
จัดตั้งสถานีวทิยุโทรทัศนและดําเนินการสงวิทยุโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งเปนบริการสาธารณะ
ที่เปนหนาที่ของรัฐ แตรัฐไดใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําบริการโดยวิธีใหสัมปทาน 
และตามสัญญาพิพาทเปนกรณีที่รัฐมอบใหเอกชนเขามาลงทุนซ่ึงมีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแต
หน่ึงพันลานบาทขึ้นไป จึงตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน 
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๒๔๓ 

เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมาตรา ๒๑๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติใหการดําเนินการขางตนตองมีการนํารางสัญญาและเอกสารทั้งหมดเสนอตอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จึงเห็นไดวาอํานาจตัดสินใจ
ตั้งแตขั้นตอนของการใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการและขั้นตอนของการใหความเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกเอกชนที่เขารวมงานหรือดําเนินการนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรสูงสุดของฝายบริหารที่จะตองเปนผูใชอํานาจ  ดังน้ัน รางสัญญา 
ที่จะมีการลงนามจึงตองเปนไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบไว   
เม่ือปรากฏวากอนที่จะมีการลงนามในสัญญา ผูถูกฟองคดีไดรองขอใหแกไขเพ่ิมเติมขอสัญญา 
จนกระทั่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมเปนขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ ซึ่งเปน
ขอสัญญาที่แตกตางไปจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นไวแลวในสาระสําคัญ การแกไข
เพ่ิมเติมสัญญาดังกลาวนอกจากจะเปนการขอแกไขเพ่ิมเติมสัญญาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นไวแลวในสาระสําคัญ และเปนการขอเพิ่มเติมขอสัญญาภายหลังจากที่ไดมีการ
คัดเลือกผูเสนอราคาซึ่งไมเปนธรรมแกผูเสนอราคารายอื่นที่เสนอตัวเขามารวมงาน  การที่ผูฟองคดี
ลงนามในสัญญาฯ ซึ่งมีการเพิ่มเติมขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาไวแลว โดยไมไดเสนอการขอเพิ่มเติม
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงเปนการเพิ่มเติมที่ขัดตอมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการในกิจการของรัฐฯ  ดังน้ัน 
สัญญาฯ ขอ ๕ วรรคสี่ จึงไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจมีคําชี้ขาด
วาผูฟองคดีปฏิบัติผิดสัญญาฯ ในขอ ๕ วรรคสี่ดังกลาว  ประกอบกับการที่คณะอนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกฟองคดีสามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมตองถูกจํากัด
เฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้งใหปรับสัดสวนการเสนอรายการ
ตางๆ ดังกลาวจากเดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมดนั้น เปนการแกไขสาระของสัญญาฯ ที่กําหนดไวในขอ ๑๑ อันเปนขอสัญญาที่ถือวาเปน
สาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะ และเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนนี้
ขึ้นมา คําชี้ขาดดังกลาวจึงมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะ 
ซึ่งเปนเรื่องที่อยูในขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของรัฐ มิใชอยูในอํานาจของคณะ

                                                                                 
๑๐๙ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรองเรื่องผลประโยชน 
ของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน 
            หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น แลวนํา
ผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด   

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๔ 

อนุญาโตตุลาการ  ดังน้ัน ดวยเหตุดังที่กลาวมาขางตน จึงเปนกรณีที่ปรากฏตอศาลวาการยอมรับ
หรือการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลปกครองสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสาม (๒) (ข)๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว 
 

 ๕) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลในการบังคับตามคําชี้ขาด

ของอนุญาโตตุลาการ 
 

  กรณีที่คูสัญญาในสัญญาทางปกครองไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ศาลปกครองยอมเปนศาลที่มีอํานาจพิพากษาใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดดังกลาวตามคํารองขอ
ของคูสัญญาฝายที่ประสงคจะใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดตามนัยมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ โดยมีตัวอยางตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล ดังนี้ 
 

  : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑/๒๕๔๖  สัญญาจางเหมา 

ออกแบบรวมกอสรางโครงการทางดวนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง ระหวางการทางพิเศษ 
แหงประเทศไทยกับกิจการรวมคา บีบีซีดี เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมายในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีทางพิเศษ 
อันเปนการบริการสาธารณะดานการคมนาคม จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  และโดยที่ตามสัญญามีขอตกลงไววาตองเสนอขอขัดแยง
หรือขอพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวซึ่งเปนสัญญาทางปกครองตออนุญาโตตุลาการ  
ดังน้ัน การขอใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงควรอยูในเขตอํานาจของ 
ศาลปกครอง แตเม่ือปรากฏวาการเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการตามสัญญาขางตน
เกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองจะเปดทําการ และขณะที่เริ่มมีการดําเนินการอนุญาโตตุลาการ คูกรณี
ทั้งสองฝายไดขอใหศาลแพงออกหมายเรียกพยานของตนซึ่งศาลแพงไดออกใหตามคําขอ  
จึงตองถือวาคดีนี้ศาลยุติธรรมเปนศาลที่ไดใชอํานาจเหนือขอขัดแยงและเปนศาลที่มีการพิจารณา 
ชั้นอนุญาโตตุลาการอยูในเขตศาลตามนัยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตอินุญาโตตุลาการฯ มาตั้งแต
เริ่มตน และเพื่อใหการตรวจสอบกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยูในเขตอํานาจ 
ของศาลเดียวกันโดยตลอด  ดังนั้น แมขอพิพาทในเรื่องนี้จะเปนการขอบังคับใหคูสัญญาปฏิบัติตาม 
                                                                                 

 ๑๑๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐๘ หนา ๒๓๙  

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๕ 

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง ก็ตองใหศาลยุติธรรม 
เปนศาลที่มีเขตอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวในการพิจารณาคํารองขอให 
มีการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

 ๓.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นเงื่อนไขการฟองคดีตอศาลปกครอง 
 

  ๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอน

หรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคด ี

 

   การฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาทางปกครองซึ่งมีขอสัญญาวาดวย 
การระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองไดมีคําวินิจฉัยแบงออกไดเปน 
๒ แนวทาง กลาวคือ แนวทางแรก ศาลวินิจฉัยวาขอสัญญาดังกลาวเปนขั้นตอนในการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนแนวทางที่สอง ศาลวินิจฉัยวาการดําเนินการตาม
สัญญาอนุญาโตตุลาการเปนไปตามหลักความสมัครใจของคูกรณี โดยไมระบุวาการดําเนินการ
ดังกลาวเปนขั้นตอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยปรากฏตามตัวอยางคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด ดังตอไปน้ี 
 

  ๑.๑) กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
เปนข้ันตอนการแก ไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยแบงออกไดเปน ๒ กรณี ดังนี้   

 

 (๑) กรณีที่ เปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ 
ซึ่งกําหนดใหวิธีการอนุญาโตตุลาการเปนข้ันตอนตามกฎหมายที่คูกรณีตองปฏิบัติ 
 

    - การที่พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
บัญญัติใหมอบกรณีพิพาทเกี่ยวกับจํานวนเงินคาทดแทนในการเขาไปใชสอยที่ดิน 
เปนเขตวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย เมื่อผูฟองคดี
ยังไมไดดําเนินการดังกลาว จึงไมเปนไปตามเงื่อนไขการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
 
 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๖ 

        : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๔๕  กรณีที่การปโตรเลียม 
แหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ทําการกําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอและกอสราง 
วางระบบดังกลาวเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีซึ่งตั้งอยูในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการ
ตกลงจายคาทดแทนทรัพยสินใหแกผูฟองคดีตามสัญญาคาทดแทนทรัพยสินที่ผูถูกฟองคดีทําไวกับ
ผูฟองคดี แตตอมาผูฟองคดีทราบในภายหลังวาการจายคาทดแทนทรัพยสินตามสัญญาดังกลาว
ไมครบถวนตามมติของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนฯ สวนที่ขาดใหแกผูฟองคดี นั้น การดําเนินการของ 
ผูถูกฟองคดีเปนการเขาไปใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูฟองคดีเปนการ
ชั่วคราวโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๑ สําหรับสัญญาคาทดแทนทรัพยสินขางตนเนื่องจากเปนสัญญาเกี่ยวกับการกําหนด
ขอตกลงวาดวยคาตอบแทนในการเขาไปใชสอยและครอบครองที่ดินที่เปนเขตวางระบบการขนสง 
ปโตรเลียมทางทอตามมาตรา ๓๐ (๒)๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทยฯ  
 
 
 
 

                                                                                 
๑๑๑-๑๑๒ พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 มาตรา ๓๐ ในการขนสงปโตรเลียมทางทอ ให ปตท. มีอํานาจ 
 (๑) กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามความจําเปนโดยไดรับความเห็นชอบ 

จากรัฐมนตรี 
 (๒) วางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอไปใต เหนือ ตาม หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ 
 (๓) รื้อถอนอาคาร โรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัดฟนตน  

กิ่ง หรือรากของตนไม หรือพืชผลในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 
 ในการดําเนินการตาม (๑) ใหรัฐมนตรีประกาศเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอและ 

เครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และให ปตท. ปดประกาศเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอไว 
ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอแหงทองที่นั้น กับใหจัดทําเครื่องหมายแสดงไวในบริเวณดังกลาวตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 กอนที่จะดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ให ปตท . แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ และใหนํามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม  
แตเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการ
เพ่ือวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๗ 

และในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗๑๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยมิไดมีลักษณะเปน
สัญญาประเภทหนึ่งประเภทใดตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมใช
สัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขา
ดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาทีมี่ขอกาํหนดในสญัญา
ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนิน
กิจการทางปกครองบรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ดี เม่ือขอเท็จจริงเปนเร่ืองที่ขอใหผูถูกฟองคดี
จายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผูฟองคดีไมพอใจจํานวนเงินคาทดแทนและไมสามารถ 
ตกลงกันได ซึ่งเปนกรณีที่พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทยฯ ไดบัญญัติใหมอบ 
 
 
 
 

                                                                                 

 
๑๑๓  พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 มาตรา ๗ ให ปตท. มีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ 

และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครองครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ สราง ซื้อ จัดหา ขาย จําหนาย 

เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับโอน หรือดําเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับทรัพยสิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

 (๒) จัดหา สํารวจ พัฒนา และผลิตปโตรเลียม 
 (๓) สํารวจ วางแผน ออกแบบ และสรางทาเรือเพ่ือธุรกิจปโตรเลียม คลังปโตรเลียม ระบบ 

การขนสงปโตรเลียม โรงกลั่นปโตรเลียม และอุปกรณที่เกี่ยวของ 
 (๔) ดําเนินการขนสงปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศและระหวางประเทศ 
 (๕) จัดสรางคลังสําหรับการสะสมและสํารองปโตรเลียม 
 (๖) กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนสงและใชปโตรเลียม 
 (๗) กําหนดมาตรการปองกันแกไขสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษเนื่องจากปโตรเลียมภายในกิจการ

ของ ปตท. 
 (๘) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
 (๙) ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชนแกกิจการ 

ของ ปตท. 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๘ 

ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑๑๔ วรรคสาม ประกอบกับ
มาตรา ๓๑๑๑๕ เม่ือผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดวิธีการสําหรับ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะ กรณีจึงไมเปนไปตามเงื่อนไขใน
การฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ที่ผูฟองคดีจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได 
 

      ขอสังเกต คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไมรับคําฟองดวยเหตุเกี่ยวกับ
เง่ือนไขในการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
โดยไมไดวินิจฉัยไวอยางชัดเจนวา ขอพิพาทอันเกิดจากการที่ผูฟองคดีไมพอใจจํานวนเงิน 
คาทดแทนที่ไดรับไปแลว เปนขอพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองหรือไม  
ในขณะที่ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) วินิจฉัยไมรับคําฟองเนื่องจากเห็นวาไมใชคดี
ที่อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองกลาง เพราะในการจายคาทดแทนทรัพยสินนั้น  
ผูถูกฟองคดีไมไดใชอํานาจตามกฎหมาย โดยเปนการตกลงจายเงินคาทดแทนทรัพยสินตาม 
 

                                                                                 
๑๑๔-๑๑๕ พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชนในการสรางและบํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  
ใหพนักงานและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานมีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย  
ซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดๆ เปนการชั่วคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในกรณีที่การปฏิบัติของพนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรานี้กอใหเกิด
ความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นยอมเรียกคาทดแทนจาก  
ปตท. ได และถาไมสามารถตกลงกันในจํานวนคาทดแทนใหมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และใหนํา
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๑ ให ปตท. จายคาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในที่ดิน 
อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) การใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา ๓๐ (๑) 
 (๒) การใชที่ดินวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา ๓๐ (๒) 
 (๓) การกระทําตามมาตรา ๓๐ (๓) 
 ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่เจาของหรือผูทรงสิทธิในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางไดรับคาทดแทน
หรือไดแจงเปนหนังสือไมรับคาทดแทนดังกลาวแลว ตอไปภายหนาจะเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเหตุนั้นอีกมิได  

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๔๙ 

สัญญาทางแพง จึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ
สัญญาคาทดแทนทรัพยสินขางตนไมมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง จึงไมใชคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 

 (๒) กรณีที่เปนการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาโตตุลาการตามพระราชบญัญตัิ
อนุญาโตตุลาการฯ 
 

 - การที่ขอตกลงในสัญญาทางปกครองกําหนดใหเสนอขอโตแยง
เก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด เมื่อไมปรากฏวา
ไดมีการเสนอขอพิพาทที่เกิดข้ึนตออนุญาโตตุลาการ และผูถูกฟองคดีไดโตแยง 
ในประเด็นดังกลาว ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา  
๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๖/๒๕๔๕  สัญญาจางทํางาน

โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปน 
ผู ว าจ างกับเอกชนผู รับจาง  อันเปนสัญญาทางปกครองเนื่ องจากเปนสัญญาจัดให มี 
สิ่งสาธารณูปโภคนั้น  เม่ือปรากฏวาคูสัญญาไดตกลงกันวาหากมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ขอกําหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ ไมสามารถตกลงกันได ให เสนอขอโตแยงตอ
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด และเนื่องจากมาตรา ๑๐๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดบัญญัติใหกรณีที่มีการฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยไมไดเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการตามสัญญาดังกลาว คูสัญญาฝายที่ 
ถูกฟองคดีอาจยื่นคํารองตอศาลใหมีคําสั่งจําหนายคดีเพ่ือไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
กอนได  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาคูสัญญาฝายผูรับจางไดฟองผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอน

                                                                                 

 ๑๑๖ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐  
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
โดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการตามสัญญา คูสัญญาฝายที่ถูกฟองอาจย่ืนคํารองตอศาล 
กอนวันสืบพยานหรือกอนมีคําพิพากษาในกรณีท่ีไมมีการสืบพยานใหมีคําส่ังจําหนายคดี เพ่ือใหคูสัญญา
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวไมปรากฏวามีเหตุที่ทําใหสัญญา
อนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดดวยเหตุประการอื่นหรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญานั้นได ก็ใหมีคําส่ังจําหนายคดีนั้นเสีย (ปจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๕๐ 

คําสั่งปรับผูฟองคดีกรณีผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาปรับ โดยไมสามารถตกลงกับผูถูกฟองคดีได 
และผูถูกฟองคดีไดโตแยงการฟองคดีดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลจําหนายคดี
เพ่ือใหผูฟองคดีไปดําเนินการเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดกอน โดยศาลไตสวนแลว
ไมปรากฏวามีเหตุทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดดวยเหตุประการอื่น 
ผูฟองคดีจึงตองไปดําเนินการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการกอน  ทั้งนี้ แมวาผูฟองคดีจะกลาวอางวา
ไดมีการไกลเกลี่ยโดยนายอําเภอกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนแลว แตไมอาจตกลง
กันไดก็ตาม แตเม่ือไมปรากฏวามีการเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ผูฟองคดี 
จึงยังไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ   
      (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๔๖) 
 

      ขอสังเกต  ขอเท็จจริงตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๔๕  
เปนกรณีที่ขอกําหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการเปนการกําหนดไวในกฎหมายเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงเปนกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหใช
ขอกําหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการในทุกสัญญา มิใชกรณีที่คูกรณีตามสัญญาสามารถเลือกที่จะใช
หรือสละสิทธิในการใชวิธีอนุญาโตตุลาการนั้นเสียก็ไดโดยใจสมัครตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ กรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกลาว จึงเปนเรื่องที่กฎหมายเฉพาะได
กําหนดขั้นตอนไวโดยเฉพาะ  เม่ือผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม จึงยังไมเปนไปตามเง่ือนไขในการ 
ฟองคดี แตหากเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองอื่นเปนคูสัญญาโดยไมไดมีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดขั้นตอนไวดังเชนพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทยฯ ก็ยอมอยูภายใต 
หลักกฎหมายทั่วไปของอนุญาโตตุลาการ คือไมใชกรณีที่เปนขั้นตอนภายในที่กฎหมายกําหนด 
แตเปนหลักการซึ่งหนวยงานอาจเลือกตกลงใหมีขอกําหนดในเรื่องอนุญาโตตุลาการไวในสัญญา
หรือไมก็ได  อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา กรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๖/๒๕๔๕  
ซึ่งเปนการตกลงเรื่องวิธีอนุญาโตตุลาการไวในสัญญาโดยไมใชกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหตองเสนอขอพิพาทเพื่อใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด แตศาลไดวินิจฉัยวาการที่ยังไมได 
มีการดําเนินการทางวิธีอนุญาโตตุลาการ เปนกรณีที่ผูฟองคดีไมมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา  
๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปนการวินิจฉัยวาการดําเนินการทาง
วิธีอนุญาโตตุลาการตามขอกําหนดในสัญญาเปนเง่ือนไขที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการฟองคดี

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๕๑ 

เชนเดียวกับกรณีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๔๕ ดวย แตทั้งน้ี คําวินิจฉัย 
ในภายหลังดังที่จะกลาวตอไปไมไดวินิจฉัยวา กรณีที่มีขอเท็จจริงดังเชนคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๑๖/๒๕๔๕ เปนกรณีที่ไมมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ขางตน  
 

 ๑.๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยใหจําหนายคดีเพื่อใหคูกรณีดําเนินการตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการ (ตามหลักความสมัครใจของคูกรณี) โดยไมไดระบุวาการดําเนินการ 
ตามสัญญาดังกลาวเปนข้ันตอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
 

          - สัญญาจางที่มีขอกําหนดใหระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยอนุญาโตตุลาการ เมื่อคูสัญญาฝายที่ถูกฟองคดีรองขอใหมีการดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการกอน จึงเปนกรณีพิพาทที่ศาลตองสั่งจําหนายคดีเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการประกอบกับ
ขอกําหนดของสัญญาจางในเรื่องขางตน 
           : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๔๖  การฟองเรียกคาปรับคืน
เนื่องจากผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางกําแพง ค.ส.ล. ปองกันตลิ่งพัง
กับเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) เห็นวาผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางคิดคาปรับโดยไมถูกตอง 
เปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ ง เปนสัญญาจัดให มีสิ่ งกอสราง
สาธารณูปโภคอันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แตเน่ืองจากในสัญญามีขอกําหนด
ใหมีการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาโดยอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผลบังคับใชขณะเกิดขอพิพาท  ดังนั้น เม่ือปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนกอนมีคําพิพากษาใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดี
เพ่ือใหคูสัญญาดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน และศาลไดไตสวนแลวไมปรากฏวามีเหตุที่ 
ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนโมฆะ หรือใชบังคับไมไดดวยเหตุประการอื่น หรือมีเหตุที่ 
ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได จึงเปนกรณีพิพาทที่ตองดําเนินการตามมาตรา ๑๐๑๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับขอกําหนดของสัญญาจาง 
ขางตนกอน การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีจึงชอบแลว 

 
 
 

                                                                                 
๑๑๗ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๑๖ หนา ๒๔๙ 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๕๒ 

         : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๔๖  การที่ เอกชนซึ่งเปน 
ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารหอผูปวยของโรงพยาบาลสงขลานครินทรฟองขอให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางชําระดอกเบี้ยซ่ึงเกิดจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวนั้น ถือไดวาดอกเบี้ยที่ฟองเปนผลเกิดมาจาก
ขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา เม่ือสัญญาดังกลาวกําหนดใหการระงับ 
ขอพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาใหเสนอขอโตแยงตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณา 
ชี้ขาด  ดังนั้น เ ม่ือการฟองคดีเกี่ยวกับดอกเบี้ยขางตนยังมิไดเสนอขอพิพาทตอคณะ
อนุญาโตตุลาการตามสัญญา  ผูถูกฟองคดีจึงยอมมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลใหมีคําสั่งจําหนายคดี
เพ่ือใหไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได และเม่ือเปนการยื่นคํารองภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด ศาลก็ชอบท่ีจะจําหนายคดีออกจากสารบบความตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑๘ 
 สวนการที่ผูฟองคดีอุทธรณวาศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความโดยไมพิจารณาคําขอตั้งพยานผูเชี่ยวชาญของผูฟองคดี เปนการขัดตอ
เจตนารมณในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น  เห็นวา เม่ือศาล 
มีคําสั่งจําหนายคดีซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๔๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และการ
แสวงหาขอเท็จจริงเปนอํานาจของศาลที่จะแสวงหาขอเท็จจริงตามความเหมาะสมและตามที่
เห็นสมควรตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

                                                                                 

 ๑๑๘ คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๘/๒๕๔๔ พิพากษาวา ตามขอสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิระหวางบริษัท ด. กับจําเลย  ซึ่งตอมาโจทกรับโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาดังกลาว เมื่อมี
ขอโตแยงใดๆ เกิดขึ้น หากคูกรณีทําความตกลงกันไดก็ยอมทําใหขอพิพาทหมดสิ้นไป ถามีเหตุขัดของทําให 
ไมอาจตกลงกันไดแลว ก็ใหฝายใดฝายหนึ่งเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด  ดังนี้ เมื่อจําเลยไมชําระหนี้
ตามที่โจทกเรียกรองและไมสามารถตกลงกันได โจทกจะตองเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเสียกอน
เมื่อโจทกฟองคดี จําเลยใหการโตแยงอางเหตุที่โจทกไมไดเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดกอนอันเปนการ
ยืนยันใหใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการอยูมิใชเจตนาสละขอสัญญานี้  สวนที่จําเลยฟองแยงเขามาก็เปนกรณีที่
สืบเนื่องมาจากเหตุที่โจทกยื่นฟองจําเลยกอน เปนเหตุใหเกิดความจําเปนที่หากจําเลยจะฟองแยงก็ตองย่ืน
เขามาในคําใหการเพื่อรักษาสิทธิที่จะกระทําไดตามกฎหมายเทานั้น เพราะขณะยื่นคําใหการและฟองแยงยัง
ไมแนวาศาลจะมีคําส่ังจําหนายคดีหรือไม ดังนี้ ถือไมไดวาเปนพฤติการณที่จําเลยไดสละเง่ือนไข 
ตามขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงชอบที่ศาลจะตองมีคําส่ังจําหนายคดีเพ่ือใหโจทกจําเลยดําเนินการ 
ทางอนุญาโตตุลาการกอน ซึ่งยอมตองมีผลใหไมมีคดีตามคําฟองของโจทกใหตองพิจารณาคดีตอไป ฟองแยง
ของจําเลยจึงตกไปดวย 

๑๑๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๙๕ หนา ๒๓๑ 

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๕๓ 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีและไมพิจารณาคําขอตั้งพยาน 
ผูเชี่ยวชาญของผูฟองคดี จึงไมขัดตอเจตนารมณของกฎหมายขางตน 
 (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๓/๒๕๔๗)  

 

 : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๔๘ กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางฟองโตแยงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ที่ไมขยายระยะเวลา
ดําเนินงานตามสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนและโรงฝกงาน และคิดคาปรับโดยไมถูกตอง  
เปนขอโตแยงในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แตเนื่องจากในสัญญามีขอกําหนดให 
มีการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาโดยอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผลบังคับใชขณะเกิดขอพิพาท  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดี 
ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนกอนมีคําพิพากษาใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญา
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน และศาลไดไตสวนแลวไมปรากฏวามีเหตุที่ทําใหสัญญา
อนุญาโตตุลาการเปนโมฆะ หรือใชบังคับไมไดดวยเหตุประการอื่น หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญานั้นได การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาไปดําเนินการ 
ทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  
จึงชอบแลว 
     (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๔๘ และที่ ๙๗๕/๒๕๔๘) 
 

  ๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในเรื่องคําบังคับเพื่อแกไขความ
เดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
 

    - กรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งไมพอใจคําชี้ขาดขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการ 
อาจคัดคานคําชี้ขาดไดโดยการขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แตไมอาจรองขอใหศาลแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้ขาดดังกลาวได  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีขอแกไขเพิ่มเติมคํารองจากการ
รองขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดเปนใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี จึงเปน
กรณีที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ 

                                                                                 
๑๒๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๙๕ หนา ๒๓๑  

 



 

 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

 
 

๒๕๔ 

    : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๒/๒๕๔๙  การที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
ขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาอนุญาตให 
ผูฟองคดีดําเนินการบริการบัตรโทรศัพทสาธารณะแบบใชบัตร (CARD PHONE) โดยชี้ขาดให 
ผูฟองคดีชําระเงินตามสัญญา อันไดแก สวนแบงรายไดกรณีสิ้นสุดสัญญา สวนแบงรายไดจาก
การใชโทรศัพทสาธารณะแบบใชบัตรไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย และชําระเงิน
แทนการสงมอบเครื่องโทรศัพทและตูโทรศัพทที่เปนอะไหลใหแกบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
(ผูถูกฟองคดี) ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารองวาผูถูกฟองคดีเปนฝายกระทํา
ผิดสัญญา ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายดังกลาว
พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น  คํารองเพ่ิมเติมดังกลาวเปนการขอใหศาลปกครองสั่งให 
ผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ซึ่งเปนกรณีที่ศาลไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเสียหายแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๔๐  
วรรคสาม๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองไมอาจ
ออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีในประเด็นที่ยื่นคํารองเพิ่มเติม 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีคําสั่งไมอนุญาตใหแกไขเพ่ิมเติม
คํารองและใหคืนคาธรรมเนียมศาลแกผูฟองคดี  
   

                                                                                 
๑๒๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐๘ หนา ๒๓๙  

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

บทที่ ๕ 
 

แนวคําวินิจฉัยในประเดน็เน้ือหาของคดีพิพาท 
เก่ียวกับสญัญาทางปกครอง 

 
 เน่ืองจากการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นขอพิพาทในสวนที่เกี่ยวกับเน้ือหาของสัญญา 
ทางปกครองหรือการบังคับตามสัญญาทางปกครองนั้น ในทางกฎหมายมหาชนไมไดวางหลักเกณฑ
ในสวนที่เปนรายละเอียดไว  ดังน้ัน ในการวินิจฉัยประเด็นดังกลาว ศาลปกครองจึงจําเปนตอง
นําหลักการของกฎหมายเอกชนในสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชกับการวินิจฉัยคดีดวยโดยอนุโลม ดังเชนคําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕/๒๕๔๕ ซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับการนําหลักกฎหมายมาปรับใชกับการฟอง
เรียกดอกเบี้ยในกรณีที่มีการประพฤติผิดสัญญาทางปกครองไววา เน่ืองจากหลักกฎหมาย
มหาชนไมไดบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยฐานผิดสัญญาทางปกครองไวโดยเฉพาะ จึงตอง
นําหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยฐานผิดสัญญา 
ทางแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๔๖ ซึ่งวินิจฉัย
เกี่ยวกับการนําหลักกฎหมายมาปรับใชกับการพิจารณากําหนดเวลาชําระหนี้ไววา แมสัญญา
พิพาทจะเปนสัญญาทางปกครอง แตก็สามารถนําหลักกฎหมายตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับไดโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักกฎหมายมหาชน  
และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ ซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับการนําหลักกฎหมาย 
มาปรับใชกับการเลิกสัญญาทางปกครองไววา เม่ือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไมได
บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการเลิกสัญญาทางปกครองเอาไว จึงตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดตอหลักกฎหมายมหาชน เปนตน อันมีผลทําใหคําวินิจฉัย 
ของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาทางปกครองในบางเรื่องมีหลักกฎหมายที่ใชในการ
วินิจฉัยทํานองเดียวกับการวินิจฉยัขอพิพาทตามสัญญาในทางแพง  ทั้งนี้ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาทางปกครองที่มีการนําหลักกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชกับคดีในกรณีตางๆ ที่นาสนใจ ดังนี้ 
  

 ๑. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาทางปกครอง 
 

  ๑.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับแบบของสัญญาทางปกครอง 

 

 - ขอตกลงดวยวาจาที่ผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง
ตกลงใหเอกชนดําเนินการจัดเก็บรายไดและดูแลพัฒนาตลาดสดแทนหนวยงาน 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๕๖ 
 

ทางปกครอง โดยมิไดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ ยอมเปนสัญญาที่มี 
ผลสมบูรณผูกพันคูสัญญา การไมไดจัดทําเปนสัญญาตามแบบที่ระเบียบขางตนกําหนด
ถือเปนเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติภายในของเจาหนาที่ หนวยงานทางปกครองไมอาจนําเหตุ
ดังกลาวมาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาตอคูสัญญาซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่กระทําการ
โดยสุจริตได 
     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ กรณีที่เอกชนฟองขอให
เทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการยกเลิกขอตกลงที่ใหผูฟองคดี 
เปนผูจัดเก็บรายไดและดูแลพัฒนาตลาดสด นั้น  เน่ืองจากขอตกลงดังกลาวเปนการมอบใหผูฟองคดี
จัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี จึงเปนสัญญาทางปกครองตาม 
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งไมมีกฎหมายกําหนดแบบไววาจะตอง 
ทําเปนหนังสือ แมวาการไดมาซึ่งคูสัญญานั้น ผูถูกฟองคดีจะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็ตาม แตคดีนี้พฤติการณแหงคดีมีเหตุใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวาสัญญาเชา 
ตลาดสดที่ตกลงดวยวาจามีผลผูกพันตามกฎหมาย และไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดสมรู
รวมคิดหรือมีการสมยอมกันระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี การที่นายกเทศมนตรี (คนเดิม)  
ผูมีอํานาจกระทําการแทนผูถูกฟองคดี ไดตกลงดวยวาจาใหผูฟองคดีดําเนินการจัดเก็บรายไดจาก
ตลาดสด โดยมิไดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ยอมเกิดเปน
สัญญาที่มีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญา และการที่ไมไดจัดทําสัญญาตามแบบสัญญาเชา
ทรัพยสินที่แนบทายระเบียบฯ ก็เปนเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติภายในของเจาหนาที่ ผูถูกฟองคดี 
จะนําเหตุขางตนมาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาตอคูสัญญาซึ่งเปนบุคคลภายนอกไมได หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็เปนผลจากการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ ของผูถูกฟองคดีเอง และเม่ือ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิไดบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการเลิกสัญญาทางปกครองเอาไว จึงตอง
นําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดตอหลักกฎหมายมหาชน 
โดยมาตรา ๓๘๖๑๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดวา ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิ
เลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวย 
การแสดงเจตนาแกอีกฝายหน่ึง การแสดงเจตนาดังกลาวหาอาจถอนไดไม การที่ผูถูกฟองคดี 

                                                  
๑๒๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๓๘๖ ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง 
 แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๕๗ 
 

บอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีโดยอางวาคณะผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีทําสัญญาใหผูฟองคดี
เก็บคาเชาขายสินคาในตลาดสดโดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ นั้น ขออาง
ดังกลาวเกิดจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีเอง 
มิใชเกิดจากความผิดของผูฟองคดี  ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงมิไดเกิดจาก
สัญญาหรือมีเหตุอันจะอางตามกฎหมาย จึงเปนการบอกเลิกสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ซึ่งผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นตอผูฟองคดี  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด 
 

    ๑.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครอง 
 

     ๑) การแกไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครองดวยวาจา 
 

      - การที่ผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครองทําขอตกลง
เพิ่มเติมดวยวาจาใหผูรับจางทํางานพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง  
โดยงานดังกลาวอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา และมิไดเกิดจาก 
การสมยอมกันระหวางผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครองกับผูรับจาง  
หรือเกิดจากความผิดของผูรับจาง หรือผูรับจางตองการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา ยอมมีผล
ผูกพันเปนขอตกลงสวนหนึ่งของสัญญาจางซึ่งหนวยงานทางปกครองตองรับผิดจายเงิน 
คาจางในการทํางานตามขอตกลงดังกลาวใหแกผูรับจาง เน่ืองจากตามมาตรา ๕๘๗๑๒๓  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมไดบัญญัติใหสัญญาจางทําของตองทําเปนหนังสือ 
      : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๔๗  กรณีที่ผูฟองคดี 
ซึ่งเปนผูรับจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองขององคการบริหารสวนตําบลฟองขอให
องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ชําระคาจางกอสรางเขื่อนกันดินพัง อันเนื่องมาจากกรณี 
 
 
 

                                                  
๑๒๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๕๘๗ อันวาจางทําของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจาง ตกลงรับจะทําการงาน
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จ 
แหงการที่ทํานั้น  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๕๘ 
 

ที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งการดวยวาจาใหผูฟองคดีดําเนินการ 
กอสรางเขื่อนกันดินพังเพ่ือใหการกอสรางถนนตามสัญญาสามารถดําเนินการตอไปไดดวยเหตุที่ 
ระหวางการกอสรางถนนไดเกิดการทรุดตัวของดินดานขางถนนไหลเลื่อนลงคลองซึ่งจะทําให 
ถนนชํารุดเสียหาย นั้น  การสั่งการของประธานกรรมการบริหารฯ เปนการสั่งที่มีอํานาจกระทําได 
โดยถือวาเปนงานพิเศษซึ่งอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญาเพื่อใหสามารถ
กอสรางถนนตามสัญญาตอไปได และถือวาการสรางเขื่อนเปนขอตกลงสวนหนึ่งของสัญญา 
กอสรางถนน แมเปนการตกลงดวยวาจาก็ตาม  ทั้งน้ี เน่ืองจากตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘๗  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดบัญญัติใหสัญญาจางทําของตองทําเปนหนังสือ   
ดังน้ัน เม่ือกรณีดังกลาวไมไดเกิดจากการสมยอมกันระหวางผูแทนของหนวยงานของรัฐ 
กับผูรับจาง หรือเกิดจากความผิดของผูรับจาง หรือผูรับจางตองการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา  
แมจะเปนกรณีที่ไมไดผานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แตโดยที่การดําเนินการตามระเบียบ 
ดังกลาวเปนขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหนวยงาน ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจนําการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ มาเปนเหตุผลปฏิเสธความรับผิดได เม่ือผูฟองคดีกอสรางเขื่อนตามที่มีการสั่งให 
ทําเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบรอยแลว ยอมมีสิทธิไดรับชําระคาจางเปนการตอบแทนตามจํานวน 
ที่ตกลงกันไว  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางตามสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละเจ็ดครึ่งตอปนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางของผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงาน
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี 
 

     ๒) การแกไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครองโดยมีผลที่ไมสอดคลองกับ
เงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 - เมื่อคูสัญญาทางปกครองตกลงกันแกไขเพิ่มเติมขอสัญญาทางปกครอง
ฉบับเดิมโดยสุจริตดวยความสมัครใจของท้ังสองฝาย คูสัญญาจึงตองผูกพันตามขอสัญญา 
ที่แกไขใหมและไมอาจกลาวอางประโยชนตามขอสัญญาเดิมเพื่อปฏิเสธการปฏิบัติตาม
ขอสัญญาที่ไดแกไขเพ่ิมเติม แมวาการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวจะทําใหเกิดการปฏิบัติ 
ที่ไมสอดคลองกับเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรีก็ตาม 
  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๔๙ กรณีที่มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) วาจางผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับเหมากอสรางใหกอสรางอาคารหอพัก 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๕๙ 
 

ขาราชการ โดยในประกาศประกวดราคาไมไดกําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใช
บังคับกับสัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาว แตตอมาผูถูกฟองคดีและผูฟองคดีไดตกลงจัดทํา
บันทึกเพ่ิมเติมแนบทายสัญญาจางใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชโดยใหถือเปน
สวนหนึ่งของสัญญาจางเดิมเพ่ือใหผูฟองคดีสามารถไดรับเงินชดเชยคากอสราง อันเปนการ
ชวยเหลือผูฟองคดีซึ่งเปนผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แตเม่ืองานตาม
สัญญาจางแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีกลับปฏิเสธการจายเงินชดเชยคากอสราง (คา K) ตามขอตกลง 
ที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูฟองคดี โดยใหเหตุผลวาผูถูกฟองคดีไดรับแจงความเห็นจากสํานัก 
งบประมาณวาสัญญาจางขางตนไมอยูในเง่ือนไขที่จะไดรับเงินชดเชย (เน่ืองจากไมเขาเงื่อนไข 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับเง่ือนไข หลักเกณฑ  
สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)) เพราะในประกาศประกวดราคา 
ไมไดกําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชบังคับ นั้น  ศาลเห็นวา การที่คูสัญญา 
ทั้งสองฝายตกลงกันใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 
เปนการดําเนินการโดยสุจริตดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย บันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจาง
จึงเปนขอตกลงที่ชอบดวยกฎหมายมีผลสมบูรณผูกพันคูสัญญาใหตองปฏิบัติตาม แมวา 
ในประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางจะไมไดระบุใหนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
มาใชก็ตาม ประกอบกับในการตกลงยินยอมใหจัดทําบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจางเพื่อนํา
สญัญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใช ผูถูกฟองคดียอมทราบดีอยูแลววา ณ เวลาที่แกไขเพิ่มเติม
สัญญาดังกลาวนั้น ไมไดมีการระบุไวในประกาศประกวดราคามาตั้งแตตนวาจะนําสัญญา 
แบบปรับราคาได (คา K) มาใช  นอกจากนั้น ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐยอมเขาใจ
เง่ือนไขและหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีไดดีกวา 
ผูฟองคดี หรือหากยังเขาใจไมชัดเจนก็ชอบท่ีจะหารือหรือขอคําแนะนําจากสํานักงบประมาณ 
ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรีในการวินิจฉัยปญหาขอหารือและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เสียกอนที่จะลงนาม 
ในบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจปฏิเสธการจายเงินชดเชยคากอสราง 
โดยอางวาในประกาศประกวดราคาไมไดระบุให มีการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช   
ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินชดเชยคากอสรางและดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีใหแลวเสร็จ 
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา  

 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๐ 
 

 ๒. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคาปรับอันเน่ืองมาจากการสงมอบงานตามสัญญาจาง 

ลาชา 

 

  ๒.๑ กรณีที่ศาลวินิจฉัยใหงดหรือลดคาปรับ 

 

  ๑) กรณีที่จํานวนเงินคาปรับที่ผูวาจางปรับผูรับจางเปนเงินคาปรับที่สูง 
เกินสวน ศาลมีอํานาจที่จะลดลงเปนจํานวนพอสมควรไดตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๑๒๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๘  การที่ผูฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางตามสัญญาจางปรับปรุงถนนกับองคการบริหารสวนตําบล ฟองขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาใหองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางคืนเงินคาปรับกรณีที่ 
ผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามสัญญา นั้น  เม่ือขอเท็จจริง 
ปรากฏวา สัญญาพิพาทมีกําหนดสงมอบงานภายใน ๔๕ วัน แตผูถูกฟองคดียินยอมใหผูฟองคดี
ดําเนินการกอสรางถึง ๒๕๐ วัน และปรับผูฟองคดีกรณีสงมอบงานลาชาคิดเปนรอยละ ๒๐.๔๖ 
ของเงินคาจาง ซึ่งตามขอ ๖๐ วรรคหนึ่ง๑๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดวา หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบ
ของวงเงินคาจาง ใหประธานกรรมการบริหารดําเนินการบอกเลิกสัญญา จึงเห็นไดวาเงินคาปรับ 
ที่ผูถูกฟองคดีปรับผูฟองคดีเปนเงินคาปรับที่สูงเกินสวน ซึ่งศาลมีอํานาจที่จะลดลงเปนจํานวน
พอสมควรไดตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือตาม
ขอเท็จจริงปรากฏวาจํานวนวันที่มีฝนตกและน้ําทวมจนเปนอุปสรรคตอการทํางานตามรายงาน 
 
 

                                                  
 ๑๒๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 มาตรา ๓๘๓ ถาเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะ
วินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใช 
แตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เมื่อไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๒๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๖๐ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไดและจะตองมีการปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหประธาน
กรรมการบริหารดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง โดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๑ 
 

ของผูควบคุมงานมีจํานวน ๑๑๗ วัน จึงสมควรลดเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีตามจํานวนวัน
ดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับตามจํานวนวันขางตน
ใหแกผูฟองคดีภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา 
 

      หมายเหตุ ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๘ มีเหตุที่ 
ผูฟองคดีนํามากลาวอางเพื่อขอลดคาปรับหลายเหตุดวยกัน สําหรับสวนที่นําเสนอขางตน 
เปนสวนที่ศาลรับฟงวาเปนเหตุสมควรลดคาปรับให สวนเหตุประการอ่ืนที่ศาลเห็นวาไมใชเหตุ 
ที่สมควรลดคาปรับ จะไดนําไปกลาวถึงในหัวขอการวินิจฉัยไมใหลดคาปรับตอไป 
 

  ๒) กรณีที่ผูวาจางมีคําสั่งใหผูรับจางหยุดการดําเนินงานตามสัญญาจาง 
ไวชั่วคราวเพื่อรอการอนุญาตจากหนวยงานอื่นซึ่งมีหนาที่ดูแลพื้นที่ที่ผูรับจางตองเขา
ดําเนินการตามสัญญาจาง ถือเปนความผิดพลาดหรือความบกพรองที่เกิดข้ึนเพราะสภาพ
แหงงานที่จางซึ่งผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน การที่ผูรับจางขอขยายเวลาทํางานตาม
สัญญาจางอันเน่ืองมาจากเหตุขัดของดังกลาว แตผูวาจางมีคําสั่งไมอนุญาต จึงเปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูวาจางจึงตองลดคาปรับใหแกผูรับจางตามจํานวนวัน 
ที่ผูรับจางตองหยุดดําเนินงานขางตน  
        : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑/๒๕๔๙  กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปน
ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางระบบประปาหมูบานฟององคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล  
(ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางเพ่ือใหคืนเงินคาปรับที่หักไวจากเงินคาจางกรณีผูฟองคดีสงมอบงาน
ลาชาคืนใหแกผูฟองคดี เนื่องจากผูฟองคดีเห็นวาเหตุแหงความลาชาไมไดเกิดจากความบกพรอง
ของผูฟองคดี แตเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีไดวาจางใหเอกชนรายอื่นเขาดําเนินงานกอสรางถนน
ในพื้นที่ที่ผูฟองคดีใชเปนเสนทางขนเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือนําไปใชในการกอสรางระบบประปา
หมูบาน ผูฟองคดีจึงไมสามารถเขาดําเนินงานตามกําหนดเวลาในสัญญาจางขางตนได  อีกทั้ง 
ในขณะที่ผูฟองคดีกําลังดําเนินงานกอสราง ผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
หยุดดําเนินงานชั่วคราวเนื่องจากยังไมไดรับอนุญาตจากแขวงการทางใหดําเนินการวางทอ
ประปา เปนเหตุใหผูฟองคดีตองหยุดทําการกอสรางตามคําสั่งดังกลาว นั้น  ศาลเห็นวา  
เม่ือผูฟองคดีประสบเหตุขัดของเน่ืองจากมีเอกชนรายอ่ืนกอสรางงานในพื้นที่ที่ใชเปนเสนทาง
ขนสงเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง จึงมีหนาที่ที่จะตองแจงเหตุขัดของดังกลาวตอผูถูกฟองคดี
เพ่ือใชสิทธิขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาจางภายในสิบหาวันนับถัดจากวันที่เหตุขัดของนั้น 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๒ 
 

สิ้นสุดลงตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐ ของสัญญาจาง ประกอบกับขอ ๖๑๑๒๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาเอกชนที่กอสรางงานทับเสนทางการขนสงเครื่องจักรและอุปกรณของผูฟองคดีไดทําการ
กอสรางถนนแลวเสร็จในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิขอขยายเวลาทํางาน 
ตามสัญญาจางตอผูถูกฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ แตผูฟองคดีไดยื่นขอ
ขยายระยะเวลาตามสัญญาจางโดยอางเหตุขัดของในกรณีนี้เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรณี 
จึงเปนการยื่นคําขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาจางเม่ือพนกําหนดสิบหาวันนับถัดจากวันที่
เหตุขัดของสิ้นสุดลง ประกอบกับหนังสือขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาจางดังกลาว ไมไดระบุ
หรืออางถึงเหตุขัดของของผูฟองคดีในกรณีขางตนไว จึงถือวาผูฟองคดีสละสิทธิเรียกรองในการ
ขอขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏวามีเสนทางอื่นที่ผูฟองคดี
สามารถใชเปนเสนทางขนสงเครื่องจักรและอุปกรณกอสรางไดนอกจากเสนทางที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
กรณีจึงไมใชเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดีที่จะตอง
ขยายเวลาทํางานตามสัญญาจางออกไป  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีสงมอบงานที่จางตอผูถูกฟองคดี
ลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาเปนเวลา ๑๗๗ วัน และผูถูกฟองคดีไดปรับผูฟองคดีตาม 
จํานวนวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมอาจยกเหตุขัดของขางตนมาขอลดคาปรับตอศาลได  สวนกรณีที่ 
ผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีหยุดดําเนินงานชั่วคราวเนื่องจากยังไมไดรับ
อนุญาตจากแขวงการทางใหดําเนินการวางทอประปา เปนเหตุใหผูฟองคดีตองหยุดงานวางทอประปา
ต้ังแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เปนเวลา ๒๐ วัน นั้น   
เม่ือผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตองสงมอบพื้นที่ใหผูฟองคดีดําเนินงานกอสรางไดตามสัญญาโดยปราศจาก
การรบกวนสิทธิ การมีคําสั่งใหผูฟองคดีหยุดดําเนินงานจนกวาจะไดรับอนุญาตจากแขวงการทาง 

                                                  
๑๒๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ขอ ๖๑ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
ใหอยูในอํานาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 
ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสภาตําบล 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 ใหองคการบริหารสวนตําบลระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหองคการ
บริหารสวนตําบลทราบภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญา
จะยกมากลาวอางเพ่ือขอลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิไดเวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจง หรือองคการบริหารสวนตําบลทราบดีอยูแลวตั้งแตตน  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๓ 
 

จึงเปนการสงมอบพื้นที่โดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิมิใหผูฟองคดีทํางานที่จางไดตามสัญญา  
อันเปนความผิดพลาดหรือความบกพรองที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแหงงานที่จางซึ่งผูถูกฟองคดี
ทราบดีแลวตั้งแตตน ตามขอ ๒๐ ของสัญญาจาง ประกอบกับขอ ๖๑ ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ เม่ือผูฟองคดียื่นหนังสือลงวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๓ หนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๔๓ ตอผูถูกฟองคดีเพ่ือขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุขัดของดังกลาว 
แตผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุญาตใหขยายเวลาตามคําขอ คําสั่งไมอนุญาตใหขยายเวลาของ 
ผูถูกฟองคดีจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีตองลดคาปรับ 
ตามสัญญาเปนจํานวน ๒๐ วัน ใหแกผูฟองคดี   
  

 ๓) กรณีที่ผูวาจางผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาจางเปนเวลานาน  
จึงไดบอกเลิกสัญญาจาง อันมีผลทําใหคาปรับที่ผูรับจางตองชําระใหแกผูวาจางตาม
สัญญาจางมีจํานวนสูงเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจางซึ่งไมเปนไปตามขอ ๑๓๘๑๒๗  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อการที่ผูรับจางตอง
เสียคาปรับในวงเงินที่สูงดังกลาวเกิดจากการท่ีผูวาจางใชดุลพินิจผอนปรนการเลิกจาง 
นานเกินกวาระยะเวลาที่ผูรับจางตองใชในการดําเนินการตามสัญญาจางใหแลวเสร็จ 
ประกอบกับผูวาจางไดใชประโยชนจากงานที่ผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จโดยที่ไมไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย กรณีจึงมีเหตุสมควรลดคาปรับใหแกผูรับจางลงตามสวน 
 : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๔๙  ในคดีที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี) ฟองเรียกคาปรับจากผูถูกฟองคดีซึ่งเปน 
ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนซึ่งมีกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน  
แตผูถูกฟองคดีไมอาจสงมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งเปนงานงวดสุดทายภายในกําหนดเวลาขางตน ตอมา
หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจางแลวเปนเวลา ๒๙๒ วัน ผูฟองคดีจึงไดบอกเลิกสัญญาจาง
และเรียกคาปรับตามจํานวนวันดังกลาว แตผูถูกฟองคดีไมยอมชําระคาปรับ นั้น  ศาลเห็นวา  
ตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให 

                                                  
๑๒๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับ 
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการ
พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ  
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๔ 
 

กรณีที่ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาและตองมีการปรับ 
ตามสัญญาหรือขอตกลง หากคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางใหสวนราชการ
ดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 
และตามขอ ๑๓๗๑๒๘ ของระเบียบดังกลาว กําหนดใหกรณีที่ผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาในชวงที่ไดรับการผอนปรน ใหหัวหนาสวนราชการบอกเลิกสัญญา  ดังนั้น  
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีนับแต 
วันถัดจากวันครบกําหนดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเปนเวลาประมาณ ๙ เดือนเศษ  
และไดใชสิทธิเรียกคาปรับตามระยะเวลาดังกลาว ทั้งที่ในกรณีนี้เปนการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
ที่มีวงเงินคาปรับไมเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบขางตน ซึ่งจะขยาย
ระยะเวลาไดเพียง ๓ เดือนเศษ (คาจางคูณรอยละสิบหารดวยจํานวนคาปรับตอวัน) กรณีจึงเปน
การผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาที่มีวงเงินคาปรับเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจาง
เน่ืองจากผูฟองคดีไดผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาตอไปอีกประมาณ ๖ เดือน หรือ ๑๘๐ วัน 
ภายหลังจากวงเงินคาปรับเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจางแลว ซึ่งการเรียกคาปรับจาก 
กรณีการบอกเลิกสัญญาดังกลาวเม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผูฟองคดีที่ไดใชอาคารเรียน 
โดยไมไดรับความเดือดรอนเสียหาย ประกอบกับความลาชาที่นาจะเกิดจากการที่ผูฟองคดีใชดุลพินิจ
ผอนปรนการเลิกสัญญานานเกินกวาระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีจะตองใชในการกอสรางตามสัญญา
อยูดวย  นอกจากนั้น การที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ กําหนดใหผูวาจาง 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเม่ือมีจํานวนคาปรับอันเน่ืองมาจากงานลาชาเกินรอยละสิบของวงเงิน 
คาจาง แสดงวาทางราชการอาจประสงคจะไดรับคาปรับอันเกิดจากเหตุลาชาเพียงรอยละสิบ 
ของวงเงินคาจาง  ฉะน้ัน เม่ือพิจารณาจากเหตุตามสถานะแหงคดีและความเปนธรรมแลว กรณี 
จึงมีเหตุสมควรลดคาปรับลงตามสวน  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับในอัตรา 
รอยละสิบของวงเงินคาจางพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ของตนเงินขางตนใหแลวเสร็จภายใน 

                                                  
๑๒๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๑๓๗ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในกรณีที่มีเหตุ 
อันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาไดเฉพาะ 
กรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๕ 
 

๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา โดยเปนไปตามนัยมาตรา ๓๘๓๑๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  
 

  ๒.๒ กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมใชเหตุใหงดหรือลดคาปรับ 
 

  ๑) กรณีที่ ผูรับจางเจตนาไมปฏิบัติใหเปนไปตามแบบในสัญญาจาง  

ผูรับจางจะอางเหตุของการตรวจรับมอบงานและสั่งใหแกไขงานลาชาของคณะกรรมการ

ตรวจการจางเพื่อไมตองเสียคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาไมได เน่ืองจากผูรับจางยอมมี

หนาที่ตองแกไขงานใหถูกตองตามสัญญากอนสงมอบ เหตุแหงการสงมอบงานลาชา 

จากกรณีขางตนจึงเกิดจากการจงใจประพฤติผิดสัญญาของผูรับจาง ซึ่งผูรับจางตองเสีย

คาปรับใหแกผูวาจางตามสัญญา  

    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๔๖  โดยที่สัญญาพิพาท 

เปนสัญญาที่กําหนดวันชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน  ดังนั้น หากผูฟองคดีไมชําระหนี้ตาม
กําหนดเวลาดังกลาวยอมตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง๑๓๐  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางฟองโตแยงกรณีที่ 
กรมอนามัย (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางใชสิทธิหักเงินคาจางเพื่อเปนคาปรับเนื่องจากผูฟองคดี
สงมอบงานลาชาไมเปนไปตามสัญญา โดยผูฟองคดีอางวาระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีใชคํานวณ
คาปรับเปนชวงเวลาที่ผูถูกฟองคดีใชในการตรวจรับงานจึงไมสามารถปรับผูฟองคดีได นั้น   
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา แมผูฟองคดีจะไดสงมอบงานงวดสุดทายกอนครบกําหนดระยะเวลา 
ตามสัญญา ๑ วัน  แตเม่ือคณะกรรมการตรวจการจางตรวจพบในภายหลังวาการวางทอระบบบําบัด
น้ําเสียของผูฟองคดีมีขนาดผิดไปจากแบบที่กําหนดในสัญญาที่กําหนดใหวางทอขนาด ๖ นิ้ว  
แตผูฟองคดีวางทอขนาด ๔ นิ้ว ซึ่งการกระทําดังกลาวไมใชขอบกพรองผิดพลาดในการทํางาน
แตเปนเจตนาจงใจประพฤติปฏิบัติผิดสัญญาจาง  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีสงมอบงานโดยรูวา 

                                                  
๑๒๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๒๔ หนา ๒๖๐ 
๑๓๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๒๐๔  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร ทานวา
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนา
กอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๖ 
 

งานของตนไมถูกตองตามสัญญาแตไมแกไข ซึ่งแมวาคณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจและสั่งให
แกไขงานที่ผิดแบบลาชาไปบาง ผูฟองคดีก็ไมอาจอางไดวาการตรวจรับงานลาชาเปนเหตุให 
ผูฟองคดีเสียคาปรับ เพราะผูฟองคดียอมรูวาตนปฏิบัติไมถูกตองและมีหนาที่ตองแกไขใหถูกตอง
ตามสัญญากอนสงมอบ เหตุแหงการสงมอบงานลาชาจึงเกิดจากการที่ผูฟองคดีจงใจประพฤติ 
ผิดสัญญา  ดังน้ัน เม่ือมีการขยายเวลาสงมอบงานและผูฟองคดีไดแกไขและสงมอบงานลาชา 
กวาวันที่กําหนดเปนผลใหถูกปรับตามสัญญาน้ันจึงชอบแลว  ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับ 
ใหยกฟอง 

 

    ๒) กรณีที่การสงมอบงานลาชาเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง 
ที่เขาดําเนินการกอสรางลาชากวากําหนดตามสัญญา ไมถือเปนเหตุสุดวิสัยที่จะกลาวอางได 
รวมทั้งการที่ผูรับจางไมไปดูสถานที่กอสรางเพื่อทราบปญหาอุปสรรคกอนการทํางาน 
ตามประกาศสอบราคา และไมดําเนินการกอสรางตามแบบในสัญญาจาง ไมเปนเหตุ 
ที่ผูรับจางจะกลาวอางเพื่อของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาการทํางานตามสัญญาจาง  
     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๘  การที่ผูฟองคดีซึ่งเปน
ผูรับจางตามสัญญาจางปรับปรุงถนนกับองคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ฟองขอให 
ศาลปกครองมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูวาจางคืนเงินคาปรับกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามสัญญา นั้น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
เขาดําเนินการกอสรางลาชากวากําหนดตามสัญญาและหยุดดําเนินการหลายวันโดยอางวา 
เกิดฝนตกหนักและน้ําทวมจนผูฟองคดีไมสามารถเขาดําเนินงานตอไปได รวมเวลาทั้งหมด ๑๑๗ วัน 
ซึ่งเปนเหตุสุดวิสัยน้ัน  ศาลเห็นวา การจะอางเหตุดังกลาวตองเปนกรณีที่มีฝนตกหนักมาก 
ผิดไปจากปกติที่เคยเกิดขึ้นตามฤดูกาลโดยไมสามารถคาดหมายลวงหนาไดและไมมีทางปองกันได 
เม่ือผูฟองคดีเขาดําเนินการลาชากวากําหนดประกอบกับผูฟองคดีเปนบุคคลในทองที่ยอมทราบดีวา
ชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูฝน การมีฝนตกและน้ําทวมจึงเปนกรณีปกติของธรรมชาติ การสงมอบงาน
ลาชาจึงเปนความบกพรองของผูฟองคดีเอง  รวมทั้งผูฟองคดีไมอาจอางไดวาพื้นที่ที่กอสราง 
มีตนไมและสิ่งปลูกสรางกีดขวางเปนอุปสรรคในการทํางานอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของผูถูกฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดไปดูสถานที่กอสราง ซึ่งตามประกาศสอบราคาของ 
ผูถูกฟองคดีไดกําหนดไววาการไมไปดูสถานที่กอสรางถือวาทราบปญหาดีแลว หากเกิดอุปสรรค
ในการทํางานจะอางใหพนความรับผิดไมได ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุดังกลาวเพื่อใหพนความผิด
หรือไดรับการงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามขอ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑)๑๓๑ ของระเบียบ

                                                  
๑๓๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๒๖ หนา ๒๖๒ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๗ 
 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และสําหรับกรณีที่
ผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการตรวจการจางมีพฤติการณกลั่นแกลงไมยอมตรวจรับงานทําให 
งานเสร็จลาชา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจสอบพบวาการกอสราง
ไมเปนไปตามแบบในสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีแกไข โดยผูฟองคดี 
ไดดําเนินการแกไขจนแลวเสร็จโดยไมไดโตแยง และตอมาเม่ือผูฟองคดีสงมอบงานที่แกไขแลว 
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานกอสรางในวันเดียวกัน  ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจการจาง
จึงไมไดมีพฤติการณกลั่นแกลงผูฟองคดี แตการที่ไมตรวจรับงานกอนหนานั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูฟองคดีเองที่ไมดําเนินการกอสรางตามแบบ กรณีจึงไมถือเปนเหตุที่ผูฟองคดี 
จะอางใหไดรับการงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาตามขอ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑)  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เชนเดียวกัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิหักเงินคาจาง
ของผูฟองคดีไวเปนคาปรับอันเนื่องจากเหตุขางตน จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 

  ๓) กรณีที่ผูรับจางขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจางเน่ืองจากผูวาจาง 
ไดวาจางผูรับจางรายอื่นใหกอสรางถนนอันเปนเสนทางที่ผูรับจางจะใชในการขนสง
อุปกรณไปดําเนินงานกอสรางตามสัญญาจาง เปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถใชเสนทาง
ดังกลาวได เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผูรับจางไดยื่นขอขยายเวลาทํางานเมื่อพนกําหนดเวลา
ตามที่ระบุไวในสัญญาจาง ประกอบกับมีเสนทางอ่ืนที่ผูรับจางสามารถใชขนสงอุปกรณได 
กรณีจึงไมใชเหตุสุดวิสัยอันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูวาจาง 
ที่จะตองขยายเวลาทํางานใหแกผูรับจาง ผูรับจางจึงไมอาจกลาวอางเหตุดังกลาว 
เพื่อขอลดคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาได 
   : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑/๒๕๔๙  (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหนาที่ ๒๖๑-๒๖๓)   

 

 ๓. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเบี้ยปรับในสัญญาทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษา 
 

  ๓.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเบี้ยปรับ 
 

    - การท่ีสัญญาลาศึกษากําหนดใหผูลาศึกษาที่กระทําผิดสัญญาตองใช
เงินเดือนคืน พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเทาน้ัน เน่ืองจากเบี้ยปรับเปนคาเสียหาย 
ซึ่งสวนราชการผูอนุญาตใหลากําหนดไวเพื่อปองกันไมใหมีการกระทําผิดสัญญา และเปน
การลงโทษผูกระทําผิดสัญญา เมื่อการกําหนดเบี้ยปรับในอัตราขางตนไมไดเปนความ
ไดเปรียบของรัฐถึงขนาดที่ผูลาศึกษาไมอาจดํารงฐานะตามปกติ หรือกระทบตอสิทธิ
หนาที่ของผูลาศึกษารุนแรงเกินสมควร ประกอบกับหากศาลเห็นวาเบี้ยปรับที่กําหนดไว

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๘ 
 

สูงเกินสวน ศาลมีอํานาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรได  ดังน้ัน เบี้ยปรับที่กําหนดไว 
ในอัตราขางตนจึงไมเปนการเกินสมควร และเปนคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรม 
     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗/๒๕๔๘  กรณีที่สัญญาลาศึกษา
ตอภายในประเทศซึ่งผูใหสัญญา (ผูถูกฟองคดี) ทํากับสวนราชการผูรับสัญญา (ผูฟองคดี) มีขอตกลง
เกี่ยวกับการกลับเขาปฏิบัติราชการ การชดใชเงินและเบี้ยปรับวา เม่ือผูถูกฟองคดีสําเร็จ
การศึกษาแลวจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการตอไปอีกเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลา 
ที่ไปศึกษาตอ ถาผูถูกฟองคดีไมกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ
กําหนดเวลา ผูถูกฟองคดียินยอมชดใชเงินเดือนคืน พรอมทั้งเงินเบี้ยปรับอีกสองเทา  ทั้งนี้  
ผูถูกฟองคดีจะตองชําระใหครบถวนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูฟองคดี  
หากผูถูกฟองคดีไมชําระภายในกําหนด ผูถูกฟองคดียอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชําระอีก
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นั้น  เห็นไดวาเบี้ยปรับดังกลาวเปนคาเสียหายที่ผูฟองคดีซึ่งเปน 
สวนราชการกําหนดไวเพ่ือปองกันไมใหผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญา การกําหนดเบี้ยปรับไว
สองเทาเพื่อเปนหลักประกันความรับผิดตามสัญญาและเปนการลงโทษผูถูกฟองคดีที่กระทํา 
ผิดสัญญา โดยขอสัญญาดังกลาวไมไดทําใหรัฐไดเปรียบถึงขนาดที่ผูถูกฟองคดีไมอาจดํารงฐานะ
ตามปกติหรือตองเลิกลมกิจการหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูถูกฟองคดีรุนแรงเกินสมควร  
นอกจากนั้น หากศาลเห็นวาเบี้ยปรับที่กําหนดไวสูงเกินสวนศาลยังมีอํานาจลดลงเปนจํานวน 
พอสมควรไดตามมาตรา ๓๘๓๑๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยศาลตอง
พิเคราะหถึงทางไดเสียอันชอบดวยกฎหมายทุกอยางของเจาหนี้ กรณีจึงเห็นไดวาเบี้ยปรับที่กําหนด
ไวเปนจํานวนสองเทาไมเปนการเกินสมควรและเปนคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรม  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญายอมมีผลกระทบตอการเรียน
การสอนของโรงเรียนที่ผูถูกฟองคดีสังกัดอยู เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญาทําให 
ไมบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญาที่ใหผูถูกฟองคดีกลับมาดําเนินการบริการสาธารณะจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาการศึกษาใหแกนักเรียน โดยผูถูกฟองคดีไดใชเวลาศึกษาตอเปนเวลา ๒ ป  
๔ เดือน ๒๔ วัน และไดรับเงินเดือนระหวางลาศึกษาตอเปนจํานวนเงิน ๒๑๗,๑๔๕.๘๑ บาท  
ซึ่งผูถูกฟองคดีจะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาเปนเวลา ๔ ป ๙ เดือน ๑๘ วัน  แตเม่ือ 
ผูถูกฟองคดีปฏิบัติราชการชดใชเพียง ๒ ป ๙ เดือน ๑๑ วัน จึงเหลือเวลาที่ผูถูกฟองคดีจะตอง
ปฏิบัติราชการตามสัญญาอีก ๒ ป ๗ วัน  ซึ่งเม่ือหักเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชออกแลว จึงคิด 
เปนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองชดใชคืนจํานวน ๙๑,๕๕๔.๐๔ บาท พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเทา 
จํานวน ๑๘๓,๑๐๘.๐๘ บาท รวมเปนเงินที่ตองชดใชคืนใหแกผูฟองคดีพรอมเบี้ยปรับจํานวน  
๒๗๔,๖๖๒.๑๒ บาท เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมยอมชดใชเงินดังกลาวภายในวันที่ 

                                                  
๑๓๒ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๒๔ หนา ๒๖๐  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๖๙ 
 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  อันเปนกําหนดเวลาตามเงื่อนไขในสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงตกเปนผูผิดนัด
ซึ่งจะตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงิน ๒๗๔,๖๖๒.๑๒ บาท นับแต
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕  จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอ 
ศาลปกครองชั้นตน รวมเปนเวลา ๑๑๐ วัน เปนดอกเบี้ยจํานวน ๑๒,๔๑๖ บาท รวมเปนเงินที่ 
ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชทั้งสิ้นจํานวน ๒๘๗,๐๗๘.๑๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕  
ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๗๔,๖๖๒.๑๒ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาชําระเสร็จ  
     (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๔๙) 
 

  ๓.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการงดหรือลดเบี้ยปรับ 
 

    ๑) เมื่อวัตถุประสงคของการกําหนดดอกเบี้ยไวในสัญญาลาศึกษาตอ 
มีเพื่อเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนา จึงเขาลักษณะเปนเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙๑๓๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งหากกําหนดไวสูงเกินสวน ศาลยอมใชดุลพินิจ
ลดลงเปนจํานวนพอสมควรได โดยตองพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยาง 
ไมเพียงแตทางไดเสียในเชิงทรัพยสินเทาน้ัน มาประกอบในการใชดุลพินิจดังกลาว 
    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๘/๒๕๔๘  กรณีที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งเปนผูรับทุนและผูค้ําประกัน 
ตามสัญญาใหขาราชการลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ รวมกันชดใชทุนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญา 
ดังกลาวนั้น เม่ือปรากฏวาวัตถุประสงคของการกําหนดดอกเบี้ยไวในสัญญามีขึ้นเพ่ือเปนการ
กําหนดคาเสียหายไวลวงหนา เพ่ือใหลูกหนี้ทราบวาหากไมปฏิบัติตามสัญญาจะตองรับผิด 
เปนจํานวนเงินเทาใด และมีผลเปนการบีบบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้เพ่ือการชดใชและบรรเทา 
ความเสียหายอันอาจจะมีหรือเกิดขึ้นไวลวงหนา อันเขาลักษณะเปนเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งหากมีการกําหนดดอกเบี้ยไวสูงเกินสวน ศาลยอมลดลง 
เปนจํานวนพอสมควรไดตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๑๓๔ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว  แตทั้งน้ี  
ตองพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางมิใชเพียงแตทางไดเสียในเชิงทรัพยสินเทานั้น  
จึงเห็นไดวาดอกเบี้ยที่มีลักษณะเปนเบี้ยปรับน้ัน แมจะไดกําหนดกันไวในสัญญาแตก็มิไดบังคับ

                                                  
๑๓๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๓๗๙ ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับเมื่อตนไมชําระหนี้ 
ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้น
ไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เมื่อใด ก็ใหริบเบ้ียปรับเมื่อนั้น  

๑๓๔ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๒๔ หนา ๒๖๐  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๐ 
 

ไวโดยเด็ดขาดวาจะตองเปนไปตามนั้น ศาลยอมใชดุลพินิจลดจํานวนดอกเบี้ยตามสัญญาลงได  
ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาไมมีพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีกําหนด 
เบี้ยปรับสูงเกินสวน จึงไมมีเหตุที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง  
แตเม่ือพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยในขณะผิดสัญญาและอัตราดอกเบี้ย 
ในปจจุบันแลวเห็นวา อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอปตามสัญญา เปนเบี้ยปรับที่กําหนดไวสูงเกินสวน 
จึงไดกําหนดดอกเบี้ยใหมในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป กรณีจึงเปนการพิเคราะหถึงทางไดเสีย 
ของเจาหนี้ทางอื่น มิใชเพียงแตทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน  คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
 

    ๒) การที่ผูรับทุนลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต  
: เกษียณกอนกําหนด โดยที่ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญา 
ลาศึกษา เมื่อโครงการดังกลาวไมไดมีขอยกเวนใหผูรับทุนไมตองชดใชทุนใหครบ 
ตามสัญญา ผูรับทุนจึงยังไมพนจากความรับผิดที่จะตองชดใชทุนและเบี้ยปรับใหแก 
ทางราชการตามสัญญาดังกลาว โดยผูรับทุนไมอาจกลาวอางเพื่อใหตนพนจากความรับผิด
ตามสัญญาหรือใหไดลดเบี้ยปรับวา สวนราชการซึ่งอนุมัติใหลาออกรวมทั้งผูบังคับบัญชา
ของผูรับทุนไมไดแจงกรณีที่ผูรับทุนยังตองรับผิดตามสัญญาใหทราบ 
     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๔๙  กรณีที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) ยื่นฟองคดีเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับทุนตามสัญญา
ลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศชดใชทุนและเบี้ยปรับ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีลาออกจาก
ราชการกอนปฏิบัติราชการชดใชทุนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา แตผูถูกฟองคดีโตแยง
วาผูถูกฟองคดีไมตองชดใชเบี้ยปรับเต็มจํานวนเนื่องจากการที่ผูฟองคดีไดพิจารณาให 
ผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ ผูฟองคดีไมไดตรวจสอบและแจงสิทธิใหผูถูกฟองคดีทราบวา 
การลาออกของผูถูกฟองคดีไมทําใหพนความรับผิดตามสัญญา และการเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา 
ที่กําหนดไวสองเทาเปนจํานวนที่สูงเกินสวน นั้น  ศาลเห็นวา การที่สัญญากําหนดใหมีการจาย
เบี้ยปรับดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยเปนการปองกันไมให 
ขาราชการซึ่งไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตามสัญญาไมยึดถือปฏิบัติตามสัญญาที่ตนใหไว  
จึงเปนการไมสมควรที่จะสนับสนุนใหขาราชการที่ผิดสัญญาดวยเหตุผลสวนตัวโดยการนําเอา 
บทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๑๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาบังคับใชเพ่ือ 
ลดเบี้ยปรับใหนอยลง  อีกทั้ง การลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณ 
กอนกําหนด นั้น  โครงการดังกลาวก็ไมไดกําหนดใหผูที่อยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน 

                                                  
๑๓๕ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๒๔ หนา ๒๖๐  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๑ 
 

ตามสัญญาลาศึกษาฯ ที่ทําไวกับราชการไดรับยกเวนไมตองชดใชทุนใหครบตามสัญญา และไมใช 
หนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองแจงเตือนใหขาราชการผูลาออกทราบวาการลาออกตาม 
โครงการขางตนไมทําใหขาราชการผูลาออกพนจากความรับผิดตามสัญญา ศาลพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายและเบี้ยปรับสองเทาของจํานวนเงินคาเสียหาย พรอมทั้งดอกเบี้ย
ในระหวางที่ผิดนัดตามที่กําหนดไวในสัญญาแกผูฟองคดี 
 

    ๓) การที่ผูรับทุนการศึกษามีพฤติการณอันเปนการจงใจทุจริตเพื่อให 
พนจากสภาพการเปนนักศึกษา ประกอบกับการที่ผูรับทุนตองพนสภาพจากการเปน
นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา กอใหเกิดความเสียหายแกโครงการของสวนราชการผูใหทุน 
เน่ืองจากทําใหการผลิตบุคลากรไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวอันเปนการสูญเสีย 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและนโยบายดานการศึกษา จึงไมมีเหตุที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับ
ใหแกผูรับทุน 
     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๔๙  กรณีที่สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชทุน 
พรอมดอกเบี้ยตามสัญญาใหทุนการศึกษาในโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมตั้งใจ
ศึกษาทั้งที่มีศักยภาพเพียงพอ อีกทั้งยังไดเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกใหแตกตางไปจากที่กําหนดไว
ในสัญญาโดยมิไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี นั้น  ศาลเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก
โดยมิไดรับความยินยอมจากผูฟองคดีถือเปนการจงใจทุจริตเพ่ือใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษา 
ในโครงการ สควค. การที่คณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ มีมติใหผูถูกฟองคดีชดใชทุน 
พรอมเบี้ยปรับตามสัญญา จึงเปนการใชดุลพินิจโดยมีเหตุผลอันสมควร และเนื่องจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีตองพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในโครงการ สควค. กอนสําเร็จการศึกษานั้น  
มีผลทําใหการผลิตบุคลากรเพื่อนํามาใชตามโครงการไมเปนไปตามแผนงานที่ผูฟองคดีกําหนดไว 
กอใหเกิดความเสียหายตอโครงการ อันเปนการสูญเสียทั้งทางดานเศรษฐกิจและสงผลกระทบ
ตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐ  ดังน้ัน จึงไมมีเหตุที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดี
ตามคําขอ ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนการศึกษาจํานวน ๑๒๖,๑๒๐ บาท และดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันผิดนัดชําระหนี้ 
จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันยื่นฟองคดีตอศาล เปนเงินจํานวน ๑๔,๖๖๗.๘๙ บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๗๘๙.๘๙ บาท พรอมทั้งใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป  
ของตนเงิน ๑๒๖,๑๒๐ บาท นับถัดจากวันยื่นฟองคดีตอศาลเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๒ 
 

โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา พรอมทั้งคืนคาธรรมเนียมศาล
ใหแกผูฟองคดี 

 

   ๓.๓ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอระงับการชําระคืนทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ 
โดยขอเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนแทน 

 

   - กรณีที่ผูรับทุนซึ่งไมสําเร็จการศึกษาตามสัญญาไดรองขอเขารับราชการ 
เพื่อชดใชทุน แตหนวยงานทางปกครองผูใหทุนไมจัดใหผูรับทุนเขารับราชการตามที่ 
รองขอ เปนกรณีที่ผูรับทุนในฐานะลูกหนี้ขอชําระหนี้ตามสัญญา แตหนวยงานทางปกครอง
ในฐานะเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ พฤติการณจึงยังถือไมไดวาผูรับทุนเปนฝายผิดสัญญา  
แตทั้งน้ี การจะใหหนวยงานทางปกครองผูใหทุนตองรับผูรับทุนเขารับราชการทั้งที่ 
ไมสําเร็จการศึกษาตามสัญญา อีกทั้งยังเขารายงานตัวเพื่อขอเขารับราชการลาชาน้ัน  
ยอมไมมีเหตุอันสมควร กรณีจึงเปนการที่คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสวนกอเหตุทําให 
การบังคับตามสัญญาสิ้นสภาพลง โดยไมประสงคจะใหสัญญามีผลบังคับใชอีกตอไป ถือเปน
กรณีที่สัญญาเลิกกันโดยปริยาย จําตองใหคูสัญญาทั้งสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิม 
  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.๑๖๐/๒๕๔๙  กรณีที่กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับทุนตามสัญญาการรับทุน
รัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาชีวเคมี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในตางประเทศ ชดใชทุนพรอม 
เบี้ยปรับ เนื่องจากผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาและไมกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการภายในเวลา
ที่ผูฟองคดีกําหนด นั้น  เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของการทําสัญญารับทุนรัฐบาลที่ตองการให 
ผูรับทุนไดเขาปฏิบัติราชการเพื่อจัดทําบริการสาธารณะภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว เห็นวา
เง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกใหชดใชเงินทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับกรณีมีการผิดสัญญา เปนเพียง 
ขอกําหนดที่มีขึ้นเพื่อปองกันมิใหผูรับทุนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติราชการและเขาทํางานในหนวยงาน
ภาคเอกชนเทานั้น มิไดมุงผลโดยตรงตอการเรียกใหผูรับทุนตองชดใชทุนเปนตัวเงินแตอยางใด   
ดังน้ัน เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงคดีนี้แลวจะเห็นไดวา การที่ผูรับทุนมีหนังสือขอระงับการชําระหนี้ 
ทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา และแสดงเจตนาที่จะกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน
โดยการเขารายงานตัวกับผูฟองคดี แมจะมีความลาชาไปบางแตก็เปนเพราะประสบกับปญหาดาน
งานวิจัยและความพยายามในการศึกษาเพื่อใหสําเร็จตามหลักสูตร มิไดเกิดจากการละเลยหรือ
เพิกเฉยไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน และการที่ผูรับทุนมิไดเขาทํางานในหนวยงานภาคเอกชนใด 
ในระหวางรอการเรียกบรรจุเขาปฏิบัติราชการ แตกลับไปศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโทในสาขา 
ที่ตรงตามความตองการของหนวยงานภาครัฐในขณะนั้น ถือเปนการพยายามพัฒนาความรู 
ความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับราชการตามสัญญา จึงยังถือไมไดวาผูรับทุน 
ดังกลาวเปนผูผิดสัญญา  นอกจากนี้ ขอกลาวอางของผูฟองคดีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๓ 
 

หลักเกณฑของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติก็มิอาจใชบังคับกับกรณีนี้ได เน่ืองจาก
หลักเกณฑดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติของขาราชการที่ไดรับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชา 
ในตางประเทศ มิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ผูรับทุนยังมิไดรับการบรรจุเปนขาราชการดวย  ดังนั้น 
เม่ือชั่งนํ้าหนักผลไดผลเสียระหวางการใหผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนกับการเรียกใหผูรับทุน
ชดใชเงินแลว การใหผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนจะเปนประโยชนตอสวนรวมมากกวา  ดังน้ัน 
เม่ือปรากฏวาผูรับทุนไดรองขอเขารับราชการเพื่อชดใชทุนอันเปนการปฏิบัติการเพื่อชําระหนี้ 
ตามสัญญาการรับทุนรัฐบาล แตผูฟองคดีไมจัดใหผูรับทุนเขารับราชการตามที่รองขอ จึงเปนกรณีที่ 
ผูรับทุนในฐานะลูกหนี้ไดขอชําระหนี้ตามสัญญา แตผูฟองคดีในฐานะเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ 
พฤติการณจึงยังถือไมไดวาผูรับทุนเปนฝายผิดสัญญาดังกลาว  แตทั้งนี้ การจะใหผูฟองคดี 
ตองรับผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการทั้งที่ผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ผูฟองคดีตองการ 
อีกทั้งยังเขารายงานตัวตอผูฟองคดีลาชา นั้น ยอมไมมีเหตุอันสมควร กรณีจึงเปนการที่คูสัญญา 
ทั้งสองฝายตางมีสวนกอเหตุทําใหการบังคับตามสัญญารับทุนการศึกษาสิ้นสภาพลง โดยไมประสงค
จะใหสัญญามีผลบังคับใชอีกตอไป อันถือเปนกรณีที่สัญญาพิพาทเลิกกันโดยปริยาย คูสัญญา 
ตางฝายจึงตางจะเรียกรองคาเสียหายจากกันไมได จําตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิม  ดังนั้น 
ผูรับทุนจึงตองคืนเงินทุนการศึกษาพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี    

 

 ๔. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการหักเงินหลักประกันสัญญา 
 

  - การหักเงินหลักประกันสัญญาตามสัญญาจางเดิมยอมตองนําไปใชหัก 
ในสวนของเงินคาปรับตามสัญญาจางดังกลาว โดยไมอาจนํามาหักออกจากคาเสียหาย 
ที่เกิดจากการที่ผูวาจางตองวาจางผูรับจางรายใหมแทนผูรับจางเดิม เน่ืองจากคาเสียหาย
ดังกลาวเปนมูลหนี้ที่เกิดข้ึนในภายหลัง ผูรับจางตามสัญญาจางเดิมจึงตองรับผิด 
ในคาเสียหายขางตนเต็มจํานวน 

   : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๔๙  กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางกอสรางอาคารโรงฝกงาน
ของโรงเรียนในสังกัดของผูฟองคดีชําระคาปรับและคาควบคุมงานเนื่องจากดําเนินการกอสราง 
ไมแลวเสร็จตามสัญญา และใหชดใชคาเสียหายที่ตองจางผูรับจางรายใหม นั้น  ในสวนของ
จํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดในคาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหม แมจะปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดรับเงินคาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวนหนึ่งจากธนาคารซึ่งเปน 
ผูค้ําประกันเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ภายหลังจากการทําสัญญาจางผูรับจางรายใหมก็ตาม 
แตเม่ือปรากฏวาเงินดังกลาวเปนมูลหน้ีที่ผูฟองคดีไดทวงถามใหธนาคารชําระหนี้เม่ือวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๔๕ มูลหน้ีดังกลาวจึงเปนมูลหน้ีที่เกิดขึ้นกอนที่จะจางผูรับจางรายใหมเม่ือวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕  ดังนั้น เงินคาหลักประกันสัญญาดังกลาวจึงตองนําไปหักในสวนของเงินคาปรับ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๔ 
 

และคาควบคุมงานตามสัญญาจางเดิมโดยไมอาจนํามาหักออกจากคาเสียหายที่เกิดจากการจาง
ผูรับจางรายใหมซึ่งเปนมูลหน้ีที่เกิดขึ้นในภายหลังได ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดในคาใชจายที่ 
เพ่ิมขึ้นจากการที่ผูฟองคดีจางผูรับจางรายใหมเต็มจํานวน  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน 
คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่มีคําพิพากษา 

 

  ๕. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคาเสียหายกรณีการบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 

  ๕.๑ คาเสียหายกรณีบอกเลิกสัญญาใหจัดเก็บรายไดและดูแลตลาดสด 

 

    - แมวาเทศบาลตําบลจะทําสัญญาใหเอกชนเขาจัดการดูแลตลาดสด 
โดยไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบที่เก่ียวของก็ตาม แตเมื่อการจัดทําสัญญา 
โดยที่มิไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวไมไดเกิดจากความผิดของเอกชนคูสัญญา  
การบอกเลิกสัญญาจึงตองกระทําโดยมีเหตุอันจะอางกฎหมายได ไมเชนน้ันยอมเปนการ
บอกเลิกสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเทศบาลตําบลตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
ใหแกคูสัญญา  
    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .๒๗ /๒๕๔๙   กรณีที่ เอกชน 
ฟองเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) ใหชดใชคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการยกเลิกขอตกลงที่เคยให 
ผูฟองคดีเปนผูจัดเก็บรายไดและดูแลพัฒนาตลาดสด นั้น  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดบอกเลิก
สัญญากับผูฟองคดีโดยอางวาคณะผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีทําสัญญากับผูฟองคดี 
โดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชน 
ในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ การทําสัญญาดังกลาว 
จึงเกิดจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีเอง  
มิใชเกิดจากความผิดของผูฟองคดี  ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงมิไดเกิดจาก
สัญญาหรือมีเหตุอันจะอางตามกฎหมาย อันเปนการบอกเลิกสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ซึ่งผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นตอผูฟองคดี โดยความเสียหายที่ผูฟองคดี
จะเรียกเอาได ไดแก คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแกการ 
ไมชําระหนี้นั้น แตหากเปนคาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ คูกรณีที่เกี่ยวของตองไดคาดเห็น  
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๕ 
 

หรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้นลวงหนากอนแลวตามมาตรา ๒๒๒๑๓๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้ซึ่งเปนความเสียหายตามปกติ 
ที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดี ไดแก ความเสียหายจากการขาดรายไดในการเก็บคาเขาขายสินคา และ 
ความเสียหายอันเนื่องมาจากไมสามารถประกอบอาชีพอ่ืนไดทัน สวนคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดี
ไดจายเงินเปนคาวัสดุในการปรับปรุงซอมแซมตลาด เปนเพียงคาใชจายเล็กนอยที่ผูฟองคดี 
มีหนาที่ตองปฏิบัติใหตลาดสดมีสภาพที่ใชงานไดดีตามปกติอยูแลว ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิด
ตอความเสียหายในสวนน้ี  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจากการขาดรายไดในการ 
เก็บคาเขาขายสินคาอันเปนความเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแกการไมชําระหนี้ใหแก 
ผูฟองคดีภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด 
 

    ๕.๒ คาเสียหายกรณีสั่งระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน 
 

     - กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูใหสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลนมีคําสั่งใหผูรับสัมปทานระงับการทําไม รวมทั้งไมสงมอบพื้นที่ปาใหผูรับ
สัมปทานเขาทําไมตามสัญญาสัมปทานดังกลาวโดยไมมีเหตุผลที่จะอางไดตามขอสัญญา
หรือตามกฎหมาย หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญาสัมปทานจึงตองชดใชคาเสียหาย
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการทําไมตามสัญญาสัมปทานใหแกผูรับสัมปทาน 
  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๔๙  กรณีที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดี) โดยอธิบดีกรมปาไม มีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ซึ่งเปนผูรับสัมปทานระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน และไมสงมอบพ้ืนที่ปา 
ใหผูฟองคดีเขาทําไมตามสัญญา โดยอางวาเปนการสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรีและเปนการ 
ใชอํานาจตามสัญญา  อันเปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองเพื่อให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายตางๆ นั้น  เม่ือผูถูกฟองคดีโดยอธิบดีกรมปาไมมีคําสั่งใหระงับ 
การทําไมตามสัญญา ทําใหผูฟองคดีไมสามารถดําเนินกิจการในสัมปทานสวนที่เหลือตอไปได  
ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินชดเชยเชนเดียวกับกรณีพ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง โดยศาล
จะกําหนดความเสียหายใหตามความเปนธรรมแกคูกรณี อันไดแก คาเสียหายในสวนของเงินลงทุน 

                                                  
๑๓๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๒๒๒ การเรียกเอาคาเสียหายนั้น ไดแกเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเชนที่
ตามปกติยอมเกิดขึ้นแตการไมชําระหนี้นั้น 
 เจาหนี้จะเรียกคาสินไหมทดแทนได แมกระทั่งเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ  
หากวาคูกรณีที่เกี่ยวของไดคาดเห็น หรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้นลวงหนากอนแลว  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๖ 
 

ในการจัดทําทางเดินและทาเทียบเรือ เงินลงทุนในการสรางเตาเผาถาน เงินลงทุนคากอสราง
บานพักคนงาน และเงินลงทุนจัดซื้อเครื่องใช อุปกรณ และยานพาหนะที่ใชในการดําเนินกิจการ
ทําไมตามเงื่อนไขสัมปทาน ซึ่งการกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีนั้น ศาลไดกําหนดโดยคํานึงถึง
คาเสื่อมราคาที่ไดหักไวแลว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผูฟองคดีไดใชสิทธิทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานไปแลว จํานวนไมหรือของปาที่ผูฟองคดีไดนําออกไปแลว ประโยชนอยางอ่ืนที่ผูฟองคดี
ไดรับไปอันเนื่องจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในระหวางอายุสัมปทาน รวมทั้งมูลคาของ
ทรัพยสินหรือสิ่งของที่เหลืออยูในขณะที่มีการผิดสัญญาสัมปทานซึ่งยังเปนประโยชนตอผูฟองคดี 
สวนเงินชดเชยความเสียหายจากการที่ผูฟองคดีตองขาดผลประโยชนอันพึงไดที่เปนผลกําไร 
ในปสัมปทานที่ เหลืออยูตามสัญญาน้ัน มาตรา ๖๘ สัตต (๓)๑๓๗ แหงพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ กําหนดหามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพ่ือผลกําไรหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่ผูรับสัมปทานคาดวาจะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยในสวนน้ี  สําหรับคําขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดี
ชําระคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการผิดสัญญาสัมปทานนั้น คําสั่งดังกลาวเปนเพียง
หนังสือบอกกลาวทวงถามใหชําระหนี้ หากผูฟองคดีไมชําระหนี้คงมีผลทําใหผูฟองคดีตกเปน 
ผูผิดนัดชําระหนี้เทานั้น ไมใชคําสั่งที่มีผลบังคับตอผูฟองคดี จึงยังไมถือวาคําสั่งดังกลาวทําให 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายตางๆ
จากการมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน  
  (คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕/๒๕๔๙ และที่ อ.๓๒๔/๒๕๔๙) 

 
 
 
 
 

                                                  
๑๓๗ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒   
 มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อผลกําไรหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูรับสัมปทานคาดวา 
จะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๗ 
 

 ๖. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาทางปกครอง 
 

  ๑) เมื่อปรากฏวากอนที่จะมีการรองทุกขตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และคํารองทุกขโอนมาเปนคดีของศาลปกครองในเวลาตอมาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม๑๓๘ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอรับเงินที่พิพาทตอ 

ผูถูกฟองคดีมากอนแลว ผูถูกฟองคดีจึงยอมเปนผูผิดนัดและตองรับผิดชําระดอกเบี้ย 

ในระหวางผิดนัดตั้งแตน้ันมา 

   : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.๕/๒๕๔๕  กรณีที่ จังหวัดปตตานี  

(ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางผูฟองคดีกอสรางสะพาน คสล. จํานวน ๒ ฉบับ โดยสัญญาทั้งสองฉบับ
เปนสัญญาแบบปรับราคาได แตเกิดความบกพรองในการทําสัญญาเนื่องจากเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีมิไดนําสูตรการคํานวณเงนิชดเชยคากอสราง (คา K) ที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
มารวมไวในสัญญาจางฉบับที่ ๑ สวนในสัญญาจางฉบับที่ ๒ เจาหนาที่ไดนําเอาสูตรการคํานวณ 
คา K สําหรับงานอื่นที่ไมใชงานตามสัญญามาใสไวในสัญญาแทน ในระหวางการกอสรางเกิดภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหวัสดุกอสรางและคาจางแรงงานสูงขึ้นกวาวันที่เปดซอง 
เสนอราคามาก ผูฟองคดีประสบภาวะการขาดทุนตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ เม่ืองานแลวเสร็จ 
จึงขอรับเงินคา K ตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมอาจคํานวณเงินคา K ใหได
เพราะไมเปนไปตามสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินคา K ใหแกผูฟองคดี
และชําระดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
จนถึงวันชําระหนี้เสร็จสิ้น นั้น  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนที่จะรองทุกขตอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและคดีโอนมาเปนคดีของศาลปกครองในเวลาตอมาตามมาตรา ๑๐๓  
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ผูฟองคดีเคยมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดี 
เพ่ือขอรับเงินดังกลาวแตถูกปฏิเสธ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีตกเปนผูผิดนัดนับแตนั้นเปนตนมา 
และจะตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปใหแกผูฟองคดีในระหวางผิดนัด 
 
 
 
 

                                                  
 ๑๓๘ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๗ หนา ๑๐๐  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๘ 
 

จนกวาจะไดปฏิบัติการชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีโดยชอบแลวตามนัยมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๑๓๙ 
และมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๑๔๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไดมีการวางทรัพย 
ตามมาตรา ๓๓๐๑๔๑ และมาตรา ๓๓๑๑๔๒ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว ผูถูกฟองคดีจะอางวา
ระยะเวลาระหวางวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับทราบจากกองนิติการวาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี 
อยูในระหวางนําเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหมายแจง
กําหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรกจากศาลปกครองชั้นตน ไมไดเกิดจากความบกพรองหรือลาชา
ของผูถูกฟองคดีที่จะตองรับผิดชําระดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีเพ่ือใหตนพนความรับผิดไมได   
ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชยคากอสราง (คา K) ตามสัญญาจางทั้ง ๒ ฉบับ  
กับใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของตนเงินนับตั้งแตวันที่ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองทุกขเปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ศาลมีคําพิพากษา   
 

    ๒) กรณีผูรับทุนลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติราชการชดใชทุน  

ถือเปนการผิดสัญญาที่ ผูรับทุนตองชดใชทุนใหแกหนวยงานทางปกครองคูสัญญา  

เม่ือหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญามีหนังสือเรียกใหผูรับทุนและผูค้ําประกันชําระหนี้

ดังกลาว แตไมมีการชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนด ผูรับทุนและผูค้ําประกันจึงตกเปน 

                                                  
๑๓๙-๑๔๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลวและภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว 
ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดกึ่งตอป  
ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบี้ย
ตอไปตามนั้น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 มาตรา ๓๓๐ เมื่อขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแลว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแตการ 
ไมชําระหนี้ก็เปนอันปลดเปลื้องไป นับแตเวลาที่ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้น 
 มาตรา ๓๓๑ ถาเจาหนี้บอกปดไมยอมรับชําระหนี้ก็ดี หรือไมสามารถจะรับชําระหนี้ไดก็ดี  
หากบุคคลผูชําระหนี้วางทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไวเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้แลว ก็ยอมจะเปนอันหลุดพน 
จากหนี้ได ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่บุคคลผูชําระหนี้ไมสามารถจะหยั่งรูถึงสิทธิ หรือไมรูตัวเจาหน้ี
ไดแนนอนโดยมิใชเปนความผิดของตน  

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๗๙ 
 

ผูผิดนัดตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดชําระหนี้ โดยตองรับผิดชําระดอกเบ้ียผิดนัด 

ในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปของตนเงินที่คางชําระ 

     : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑/๒๕๔๙  กรณีที่ผูรับทุนผิดสัญญา 

การเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร เน่ืองจากลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการ 
ปฏิบัติราชการชดใชทุน จึงตกเปนผูผิดสัญญาการเปนนักศึกษา ซึ่งตองรับผิดชดใชทุนดังกลาวใหแก
มหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) โดยผูค้ําประกันจะตองรวมรับผิดในหนี้ทุนการศึกษาเชนเดียวกับผูรับทุน
ดังกลาวดวย เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ แจงใหผูรับทุน 
และผูค้ําประกันชดใชทุนการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซึ่งผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองไดรับหนังสือโดยชอบแลวในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ แตเพิกเฉยมิไดชําระหนี้ภายใน
กําหนดเวลา ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแตวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เปนตนไป 
และตองรับผิดในดอกเบี้ยผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๑๔๓ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  

 ๗. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ เก่ียวของกับ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสราง 
 

  ๗.๑ การขอนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตรี  
 

   - ผูรับจางที่จะมีสิทธิไดรับนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางฯ จะตองเปนกรณีที่สัญญาจางยังมีผลผูกพัน 
อยูในวันที่ยื่นขอนิรโทษ เมื่อปรากฏวาผูวาจางไดบอกเลิกสัญญาจางกับผูรับจาง
เน่ืองจากงานไมคืบหนาตามสัญญาไปกอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ผูรับจาง 
จึงไมมีสิทธิไดรับนิรโทษ 
    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๔๖  กรณีที่หลักเกณฑ 
การนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุง
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง) ไดกําหนดวิธีการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ซึ่งเสนอราคาตอสวนราชการแตยังไมไดลงนามในสัญญาหรือไดลงนามในสัญญาแลวแตยังไมได 
เริ่มทํางาน สามารถขอถอนการเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาโดยไมถือวาเปนผูทิ้งงานและไมริบ 
หลักประกันซองเสนอราคาหรือเรียกรองจากผูค้ําประกันตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ

                                                  
๑๔๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๓๙-๑๔๒ หนา ๒๗๘ 
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๒๘๐ 
 

พัสดุ โดยผูรับจางตองเปนฝายขอยกเลิกสัญญาตอสวนราชการภายใน ๖๐ วันทําการ นับแต 
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือใหสวนราชการเปนผูพิจารณาตอไป นั้น ยอมเห็นไดวาการนิรโทษ 
ดังกลาวจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรณีที่สัญญายังมีผลผูกพันอยูในวันที่ผูรับจางยื่นขอนิรโทษ 
เทานั้น เม่ือปรากฏวากรมอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนผูวาจางผูฟองคดีตามสัญญาจาง 
กอสรางแฟลตพักครูของวิทยาลัยการอาชีพ ไดบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีดวยเหตุที่การ 
กอสรางไมคืบหนาตามสัญญาไปกอนหนาที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีขางตนแลว  ผูฟองคดีในฐานะ
ผูรับจางจึงไมมีสิทธิไดรับนิรโทษ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไมนิรโทษใหแกผูฟองคดีและไดเรียกให
ผูคํ้าประกันชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน  จึงเปนการกระทําโดยอาศัยสิทธิโดยชอบตามสัญญา
และไมขัดตอมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ศาลพิพากษายกฟอง 
 

  ๗.๒ การขอใหชดใชคาเสียหายกรณีผูวาจางไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
  

   - การที่ผูรับจางขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางซึ่งเปนการขอรับ
ความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางฯ 
ที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งตอมาคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางฯ (คณะกรรมการ กกอ.) 
ไดพิจารณาใหผูรับจางไดรับการขยายระยะเวลากอสรางตามคําขอ แตปรากฏวาขณะที่
เรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ไดจัดหาผูรับจางรายใหมมาทํางานสวนที่เหลือแทนผูรับจางเดิมโดยไมรอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ทําใหผูรับจางเดิมไมอาจกลับเขาทํางานสวนที่เหลือตาม
มติของคณะกรรมการฯ ที่ใหขยายระยะเวลากอสราง กรณีเปนการฝาฝนการปฏิบัติตาม
มติของคณะรัฐมนตรี เปนกรณีที่ผูวาจางใชสิทธิซึ่งมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูรับจาง 
อันเปนการไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูวาจางจึงตองชดใชคาเสียหายจากการเสียโอกาสในการทํางาน 
สวนที่เหลือใหแกผูรับจาง 
    : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘/๒๕๔๙  ในคดีที่กองทัพบก  
(ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางผูฟองคดีกอสรางบานพักขาราชการกองทัพบก โดยมีกําหนดแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑  ตอมาเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จ ผูฟองคดีไมสามารถดําเนินการ
กอสรางใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ผูถูกฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญาจางและเรียกใหผูฟองคดี
ชําระคาปรับ รวมทั้งเรียกใหธนาคารผูค้ําประกันสงหลักประกันสัญญาของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีทบทวนการบอกเลิกสัญญา แตผูถูกฟองคดียืนยันการบอกเลิก

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

 
 
 

๒๘๑ 
 

สัญญา โดยใหเหตุผลวา กอนการบอกเลิกสัญญาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเรงรัดและแจงเตือน 
ผูฟองคดีแลว  อีกทั้ง ไดมีหนังสือแจงสงวนสิทธิเรียกรองการชําระคาปรับ แตผูฟองคดีไมได 
แจงตอบใหผูฟองคดีทราบ  ประกอบกับขณะบอกเลิกสัญญาจํานวนคาปรับเกินกวารอยละ ๑๐  
ของวงเงินคาจาง  นอกจากนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญาที่มีไปถึงผูฟองคดีไดมีผลตามกฎหมายแลว 
ผูฟองคดีเห็นวา ตนมีสิทธิไดรับการขยายระยะเวลากอสรางออกไปอีก จึงมีหนังสือขอขยาย
ระยะเวลากอสรางไปยังรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืน 
กับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (คณะกรรมการ 
กกอ.) ซึ่งคณะกรรมการ กกอ. ไดพิจารณาผอนผันใหผูฟองคดีมีสิทธิเขาทํางานสวนที่เหลือ 
ใหแลวเสร็จ และมีสิทธิขอรับความชวยเหลือใหขยายระยะเวลาตามสัญญาได แตปรากฏวาในระหวาง
การพิจารณาคําขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการ กกอ. ดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการจัดหา 
ผูรับจางรายใหม และไดลงนามจางผูรับจางรายใหมใหเขามาทํางานในสวนที่เหลือจากที่ผูฟองคดี 
ยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาวเปนการ
จงใจไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและ 
ผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตรา จึงย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย พรอมทั้ง 
ใหผูถูกฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาแกผูฟองคดี  ศาลเห็นวา เม่ือสัญญา
จางกอสรางดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนที่ไดรับผลกระทบจากการ 
ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งผูฟองคดีอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับสิทธิในการ 
ชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสําหรับงานสวนที่เหลือ (งานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๙ ) และ 
คณะกรรมการ กกอ. ไดพิจารณาผอนผันใหผูฟองคดีกลับเขาทํางานในสวนที่เหลือตามคําขอ
ของผูฟองคดีแลว การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการจางผูรับจางรายอื่นโดยไมรอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ กกอ. จึงเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีขางตน เม่ือผูฟองคดี 
อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาผอนผันใหมีสิทธิกลับเขามาทํางานในสวนที่เหลือ 
ใหแลวเสร็จ และมีสิทธิรับความชวยเหลือใหขยายระยะเวลาสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังน้ัน 
แมผูฟองคดียังกอสรางไมแลวเสร็จก็ยังไมถือวาผูฟองคดีผิดสัญญา และไมทําใหสัญญาเลิกกัน  
การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการจัดจางผูรับจางรายใหมใหกอสรางในสวนที่เหลือโดยไมรอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ กกอ. ตามท่ีผูฟองคดีขอผอนผัน เปนเหตุใหผูฟองคดีไมอาจกลับเขา
ทํางานสวนที่เหลือตามที่คณะกรรมการ กกอ. มีมติผอนผันให จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิ
ซึ่งมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีอันเปนการไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา 
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๒๘๒ 
 

๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูถูกฟองคดีจึงตองชดใชคาสินไหม 
ทดแทนแกผูฟองคดี เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดวาจางผูรับจางรายใหมใหกอสรางงานสวนที่เหลือ
จนแลวเสร็จและจายเงินคาจางไปแลว ทําใหผูฟองคดีเสียโอกาสในการทํางานกอสราง 
ในสวนที่เหลือดังกลาวและขาดประโยชนที่ควรจะไดรับ ศาลจึงกําหนดใหผูถูกฟองคดีชดใช 
คาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีเสียโอกาสในการทํางานสวนที่เหลือเปนเงินจํานวน ๓,๕๑๒,๑๐๐ บาท 
และใหผูถูกฟองคดีคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแกผูถูกฟองคดี 
 

 ๗.๓ การขอรับเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และ
เงินเพิ่มคากอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

   - ผูรับจางที่ประกอบอาชีพงานกอสรางซึ่งเปนคูสัญญากับทางราชการ 
ที่จะมีสิทธิไดรับเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และเงินเพิ่ม 
คากอสรางเน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราตาม 
มติคณะรัฐมนตรี น้ัน จะตองเปนผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคานิติบุคคล
สัญชาติไทยเทาน้ัน  การท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางเปนนิติบุคคลสัญชาติฝร่ังเศสแมจะมี
นิติบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรับมอบอํานาจในการลงนามในสัญญาและเปนผูประสานงาน
ในการดําเนินการกอสรางก็ตาม แตเมื่อไมใชกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางการคา
หรือหากําไรอันจะถือไดวาเปนกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี 
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
และเงินเพิ่มคากอสรางขางตน 
  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.๑๒๐/๒๕๔๙  กรณีที่องคการ 
สวนพฤกษศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนเพาะชํา  
ณ องคการสวนพฤกษศาสตร จังหวัดเชียงใหม โดยมีขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาวา 
ในการทําสัญญาอาจนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช ผลปรากฏวาผูฟองคดีซึ่งเปนนิติบุคคล
สัญชาติฝรั่งเศสเปนผูชนะการประกวดราคาและไดทําสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมี 
บริษัท อ. ซึ่งเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรับมอบอํานาจลงนามในสัญญาดังกลาวแทน  
ตอมาไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยทําใหผูฟองคดีไดรับผลกระทบทางการเงิน
อยางรุนแรง ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอความชวยเหลือตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการ กกอ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือขอเงินชดเชย 
คากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และเงินเพ่ิมคากอสรางเนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
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๒๘๓ 
 

และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงใหผูฟองคดีทราบวา
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคา 
นิติบุคคลสัญชาติไทยที่เปนคูสัญญากับทางราชการเทานั้น ไมรวมถึงตัวแทนนิติบุคคลสัญชาติไทย
ที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนผูฟองคดีซึ่งเปนนิติบุคคลสัญชาติฝร่ังเศส ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แตผูฟองคดีเห็นวามติคณะรัฐมนตรี 
มิไดระบุไวอยางชัดเจนวาผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจะตองเปนผูประกอบการคนไทยหรือ
กิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทย  อีกทั้งผูฟองคดีเคยไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลากอสราง
ถึง ๓ ครั้ง ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับ
ความชวยเหลือเกี่ยวกับเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดและเงินเพิ่ม 
คากอสรางฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีดวยเชนกัน คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธ 
การจายเงินชวยเหลือใหแกผูฟองคดีจึงเปนคําวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ นั้น  ศาลเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบ
จากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรามีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการคนไทย 
หรือกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยเฉพาะที่เปนคูสัญญากับทางราชการเทานั้น โดยไมรวมถึง
ตัวแทนนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กําหนดมาตรการชวยเหลือผูรับจางไทยที่ไดรับความเดือดรอนเพ่ือใหสามารถ
ประกอบกิจการตอไปไดในชวงที่เกิดภาวะวัสดุกอสรางขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนชวยลด
ความเสี่ยงของผูรับจางและปองกันมิใหผูรับจางบวกราคาเผื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ 
ไวลวงหนาสูงจนเกินไป พรอมทั้งไดกําหนดใหผูรับจางที่จะไดรับความชวยเหลือเพ่ิมคากอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตองอยูภายใตเง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง 
สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได โดยหนวยงานผูวาจางจะตองแจงหรือ
ประกาศ รวมทั้งตองระบุไวในสัญญาจางใหผูรับจางทราบดวยวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได 
กับงานจางเหมานั้นๆ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาทั้งสองฝาย  สวนมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ เปนการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการขยายเวลาสัญญากอสราง 
และการนิรโทษผูเสนอราคาที่ไมประสงคจะลงนามในสัญญา  ดังน้ัน การที่คูสัญญาจางของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนนิติบุคคลสัญชาติฝรั่งเศส แมจะมีนิติบุคคลสัญชาติไทยอ่ืนเปนผูรับมอบอํานาจ
ในการลงนามในสัญญาและเปนผูประสานงานในการดําเนินการกอสรางก็ตาม แตการดําเนินการ
กอสรางดังกลาวก็มิใชกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางการคาหรือหากําไรอันอาจถือไดวา 
เปนกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี นิติบุคคลดังกลาวจึงไมมีสิทธิไดรับ
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๒๘๔ 
 

เงินคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และเงินเพ่ิมคากอสรางเนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรีที่กลาวมาขางตน 
 

 ๘. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 

  - กรณีที่ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีที่ฟองขอเงินคาปรับคืน โดยขอใหศาล 
มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีงดหักเงินคาปรับจากเงินคาจางที่ ผูฟองคดีจะไดรับจากการ 
สงมอบงานตามสัญญาจางแตละงวด เมื่อปรากฏวากรณียังไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ผูฟองคดี
จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในขอสัญญา ซึ่งหากศาลไมกําหนดมาตรการฯ  
ตามคําขอของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีอาจกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการหักเงินคาปรับ
จากเงินคาจางของผูฟองคดี กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอและมีเหตุผลสมควรที่ศาลจะมี
คําสั่งตามคําขอของผูฟองคดี 
   : คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๓/๒๕๔๗  กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจาง 
ตามสัญญาจางกอสรางอาคารคลังสิ่งพิมพฟองขอเงินคาปรับคืนจากกรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดี)
ซึ่งเปนผูวาจาง เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไดหักเงินคาปรับกรณีที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชาออกจาก
เงินคาจางในแตละงวดที่ผูฟองคดีสงมอบงาน ซึ่งผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวไมอาจกระทําได
เน่ืองจากไมเปนไปตามขอสัญญาที่กําหนดไว โดยในการยื่นฟองคดีตอศาล ผูฟองคดีไดมีคําขอ 
ใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยขอให
ศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีงดหักเงินคาปรับจากเงินคาจางที่ผูฟองคดีจะไดรับจนกวาศาลจะมี 
คําพิพากษาดวย นั้น  เน่ืองจากสัญญาจางกําหนดวา กรณีที่ผูฟองคดีจะตองชําระคาปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดีตองเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
และผูถูกฟองคดียังไมไดบอกเลิกสัญญา  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดียังทํางาน
ตอไปและยังมิไดมีการตรวจรับงานงวดสุดทาย จึงถือวาการทํางานยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับ 
ผูถูกฟองคดียังไมไดบอกเลิกสัญญา การคํานวณคาปรับที่จะใหผูฟองคดีชําระนับแตวันถัดจาก 
วันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง จึงยังไมอาจคํานวณจํานวน 
ที่แนนอนได  นอกจากนั้น ตามสัญญาไมไดกําหนดใหมีการปรับเปนงวดอันเกิดจากกรณี 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จของงานแตละงวด ผูฟองคดีจึงยังไมจําตองชําระคาปรับ 
อันเนื่องมาจากไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา  ทั้งนี้ ในขณะที่ 
ผูฟองคดียื่นคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา ไมปรากฏวาผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาจางและผูถูกฟองคดี 
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๒๘๕ 
 

ไดบอกเลิกสัญญาแลวหรือไม ซึ่งหากศาลไมกําหนดมาตรการหรือวิธีคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข 
ชั่วคราวแลว ผูถูกฟองคดีอาจกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปในการหักเงินคาปรับจากเงินคาจาง  
กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอและมีเหตุสมควรที่จะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดี  
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สรปุยอคําวินิจฉัย 
 
 

คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ 
ระหวางศาลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
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(๑) 
 

๑. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่วินิจฉัยวา
 สัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ๑.๑ กรณีที่วินิจฉัยวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
ที่เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ  
   

  ๑) สัญญาลาศึกษาตอ 
 

   สัญญาลาศึกษาตอมีวัตถุประสงคให ผูที่สําเร็จการศึกษากลับมา 
รับราชการ อันเปนการดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ  
จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   ๑.๑) คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕  กรณีที่ผูฟองคดี
ทําสัญญาขอลาไปศึกษาตอกับผูถูกฟองคดีโดยตกลงวา  เม่ือครบกําหนดเวลาแลวจะกลับมา 
รับราชการที่โรงเรียนในสังกัดของผูถูกฟองคดี นั้น  วัตถุแหงสัญญา คือ การใหผูฟองคดีกลับมา
ดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะอันเปนเร่ืองของการจัดการศึกษา  
แมในสัญญาจะมีขอตกลงวา  หากผิดสัญญาหรือไมสามารถกลับมาปฏิบัติราชการไดจะตองชดใช
เงินใหกับทางราชการ หรือหากกลับมาแลวปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมครบตามกําหนดจะตอง
ชดใชเงินโดยลดลงตามสวนก็ตาม แตสัญญาดังกลาวก็มีวัตถุประสงคหลักในการใหผูฟองคดี
กลับมารับราชการในโรงเรียนที่สังกัดของผูถูกฟองคดีอันเปนการดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
บริการสาธารณะไมใชใหผูฟองคดีชดใชเงิน จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   ๑.๒) คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่  ๖/๒๕๔๗  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟองขาราชการในสังกัดวาไมปฏิบัติตามสัญญาลาศึกษาตอซ่ึงมี
ขอกําหนดวา ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการใหแกหนวยงาน 
ในสังกัดเดิมตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา โดยกลับมาปฏิบัติราชการในตําแหนงแพทย
เพ่ือดําเนินการหรือมีสวนรวมในการรักษาพยาบาล  อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ สัญญา
ดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง การที่ขาราชการดังกลาวขอลาออกจากราชการและยินยอม
รับผิดชดใชเงินตามสัญญานั้นเปนการปฏิบัติการชําระหนี้วิธีหน่ึงตามที่สัญญากําหนดไวเทานั้น   
หาทําใหสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงคหลักใหขาราชการกลับมารับราชการในตําแหนงแพทย
เปลี่ยนไปไม คดีนี้จึงเปนเรื่องที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของคูกรณีตามสัญญา 
ลาศึกษาตอ ซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง คดีจึงอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๒) 
 

  ๒) สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
   

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๔๕/๒๕๔๗  สัญญาที่ 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนวาจางใหเอกชนกอสรางอาคารอํานวยการ อาคารบานพักคนงาน  
อาคารฝกงาน ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งใชสําหรับเปนสถานศึกษา
ภาครัฐสําหรับประชาชนทั่วไป อันเปนสถานที่เพ่ือใหบริการสาธารณะ สัญญาวาจางดังกลาว 
จึงมีวัตถุแหงสัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานทางปกครองที่มอบหมายให 
เอกชนเขาดําเนินการกอสราง เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน สวนสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญากอสราง
อาคารนั้น เม่ือขอพิพาทเกี่ยวกบัสัญญาวาจางใหกอสรางอาคารขางตนอันเปนสัญญาหลักอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันซ่ึงเปนสัญญา
อุปกรณ จึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลเดียวกัน 
 

  ๓) สัญญาจางจัดหาและติดตั้งเครื่องชวยการเดินอากาศ 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๔๘/๒๕๔๗  สัญญาจัดหา

และติดตั้งเครื่องชวยการเดินอากาศพรอมอุปกรณ อะไหล รวมทั้งกอสรางอาคาร LOCALIZER  
และอาคาร GLIDE SLOPE ที่ทาอากาศยานหัวหิน และทาอากาศยานระนอง เปนการวาจาง 
ผูฟองคดีเพ่ือจัดหาและติดตั้งเครื่องชวยเดินอากาศ ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับใชในการควบคุม 
การบินเวลาสภาพอากาศไมปกติ และสําหรับบอกระยะหางของเครื่องบินจากสถานีควบคุม 
การบิน อันเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูรับจางจะตองจัดหามาโดยเฉพาะสําหรับการชวยเดินอากาศ 
ซึ่งไมสามารถจัดหาไดทั่วไปในทองตลาด รวมทั้งการดําเนินการกอสรางอาคาร LOCALIZER  
และอาคาร GLIDE SLOPE ซึ่งเปนอาคารสําหรับติดตั้งเครื่องบอกเสนกึ่งกลางทางวิ่ง  
และเครื่องบอกมุมรอนหัวลงในทางวิ่ง ตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเขาทาอากาศยาน  
มีวัตถุประสงคของสัญญาเพื่อใหการจัดระบบการจราจรและการขนสงทางอากาศดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่ง  ดังน้ัน สัญญาวาจางดังกลาวจึงมี
ลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๓) 
 

  ๔) สัญญาจางดําเนินการจัดใหมีการเรียนการสอนการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๖๐/๒๕๔๗ สัญญาจาง 
ใหดําเนินการจัดใหมีการเรียนการสอนการใชเครื่องคอมพิวเตอร และระบบการสื่อสาร 
ผานเครือขายเชื่อมโยงในกลุมผูใชบริการ (อินเตอรเน็ต) ใหแกนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป  
มีกําหนด ๕ ป นั้น เน่ืองจากวิทยาลัยนาฏศิลปมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะโดยจัดการศึกษา
อบรมความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรแกนักศึกษา โดยมีจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนเจาหนาที่
ของรัฐ เปนคูสัญญาฝายผูวาจางมีฐานะเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ สัญญาดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางปกครอง อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 ๑.๒ กรณีที่วินิจฉัยวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
 

  ๑) สัญญาจางกอสรางอาคาร 
 

    ๑.๑) สัญญาจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาล 
 

    : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๐/๒๕๔๕  เน่ืองจาก 
การสาธารณสุขเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ  อาคารโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงเปน
ถาวรวัตถุ เปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผล  
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาใชประโยชนไดโดยตรง อาคารโรงพยาบาลของรัฐจึงเปน 
สิ่งสาธารณูปโภค และเนื่องจากวัตถุแหงสัญญา คือ การรับจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาล  
จึงถือไดวาเปนการที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
สัญญาจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาลอําเภอ จึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคและเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

   ๑.๒) สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนย 
เครื่องมือกลาง 
 

    : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๘/๒๕๔๕  การศึกษา 
เปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ  อาคารมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงเปนถาวรวัตถุ 
เปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะดังกลาวใหบรรลุผล จึงเปน 
สิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนไดโดยตรง การรับจางกอสรางอาคาร 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๔) 
 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงถือไดวาเปนการที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการ 
จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

   ๑.๓) สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงคของเทศบาลตําบล 
 

    : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๕๔/๒๕๔๗  สัญญาที่
เทศบาลตําบลจางโจทกกอสรางอาคารอเนกประสงค มีวัตถุประสงคใหผูรับจางกอสรางอาคาร
อเนกประสงคเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และเพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินบริการ
สาธารณะภายในทองถิ่นใหบรรลุผลอันเปนสิ่งสาธารณูปโภค จึงถือไดวาเปนการที่หนวยงาน 
ทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญา
ทางปกครอง  
 

  ๒) สัญญาจางกอสรางวางทอนํ้าประปา 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๔/๒๕๔๕  การประปา 
เปนสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงที่รัฐเปนผูจัดใหมีขึ้น สัญญา
จางกอสรางวางทอนํ้าประปาระหวางเทศบาลกับเอกชน จึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่ง 
เปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐและเปน
สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  ๓) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน 
    

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ี ๒๒/๒๕๔๕  สัญญาจะซื้อ 
จะขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนเพื่อกอสรางถนนพุทธมณฑล สาย ๑ เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่ง
เปนหนวยงานทางปกครองและเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ  โดยใชอํานาจทางปกครอง
บังคับซ้ือที่ดินจากเอกชน ทั้งการเวนคืนที่ดินพิพาทก็เพ่ือใชในการกอสรางถนนซึ่งเปน 
สิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนเปนผูใชและไดรับประโยชนโดยตรง อันมีลักษณะเปนการจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้เปนคําวินิจฉัยที่กลับคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๔๕ ที่พิจารณาวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่ผูกพันตามลักษณะ
ของสัญญาจะซื้อจะขายในทางแพง)  
   (คําวินิจฉัยที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่ ๒๗/๒๕๔๕ และที่ ๒๐/๒๕๔๗) 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๕) 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๓/๒๕๔๕   ในการทําสัญญา 
จะซ้ือจะขายที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ผูฟองคดีจะตอง
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่จะตองปรึกษากับเจาของที่ดินเสียกอน  
หากตกลงกันไมไดก็ตองออกพระราชบัญญัติเวนคืนตอไป จึงเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่เวนคืนซึ่งเปนบุคคลผูกระทําการแทนรัฐใชอํานาจทางปกครองบังคับซ้ือที่ดิน 
จากเอกชน ทั้งการเวนคืนที่พิพาทก็เพ่ือกอสรางถนนซึ่งเปนสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนเปนผูใช
โดยตรง สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ๔) สัญญาจางกอสรางปรับปรุงผิวจราจร กอสรางคันหินทางเทา วางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก และขยายสะพานขามคลอง 

 

 : คําวิ นิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  ที่  ๑๓ /๒๕๔๙ สัญญา 

จางกอสรางปรับปรุงผิวจราจร กอสรางคันหินทางเทา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และขยาย
สะพานขามคลอง ระหวางเทศบาลตําบลกับเอกชนผูรับจาง มีวัตถุประสงคใหผูรับจางกอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยรัฐเปนผูจัดใหมีขึ้น สัญญา 
จางกอสรางดังกลาวจึงเปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอันเปนบริการสาธารณะ และมี
ลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง 
 

 ๑.๓ กรณีที่วินิจฉัยวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญา 
ที่จัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล โดยไมไดระบุวา 
เก่ียวของกับสัญญาทางปกครองประเภทใดตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 
 

  ๑) สัญญาจางกอสรางหลักเทียบเรือ 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๑/๒๕๔๖   กองทัพเรือ 
เปนหนวยงานทางปกครองที่มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
ซึ่งถือเปนบริการสาธารณะที่รัฐเปนผูจัดทําขึ้น โดยกองทัพเรือจะตองจัดใหมีอาวุธยุทโธปกรณ
และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน รวมถึงการจัดใหมีหลักเทียบเรือเพ่ือใชในภารกิจดังกลาวดวย  
หลักเทียบเรือจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะดังกลาวใหบรรลุผล  สัญญา
จางกอสรางหลักเทียบเรือจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ  
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๖) 
 

  ๒) สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๔๗/๒๕๔๗  สัญญารับจาง
เปนที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคาร
เอนกประสงค) ภายในสนามกีฬาแหงชาติ ซึ่งมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนสวนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ อันเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ นั้น  เม่ือสัญญาดังกลาวเปนไปเพื่อใหเอกชนทําการตรวจและควบคุมงาน
กอสรางอาคารเรียนฯ ใหเปนไปตามสัญญากอสรางและถูกตองตามหลักวิชาโดยผูควบคุมงาน 
ที่มีความรูความชํานาญงานทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมแทนหนวยงานทางปกครอง 
เพ่ือใหไดงานกอสรางที่บรรลุตามวัตถุประสงคในการใหบริการการศึกษาดานการกีฬา  ทั้งน้ี 
การศึกษาเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ อาคารเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินบริการสาธารณะในการสงเสริมและประสานงานการกีฬาเพื่อการศึกษาของรัฐใหบรรลุผล 
สัญญารับจางเปนที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารขางตน จึงเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 

  ๓) สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑/๒๕๔๘  สัญญาจางกอสราง
อาคารหอพักนักศึกษา และระบบสาธารณูปโภคที่เชื่อมตอภายนอกอาคาร  โดยมีหนวยงาน 
ทางปกครองเปนคูสัญญาฝายผูวาจาง จึงถือเปนกิจการที่หนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที ่
จัดการศึกษาดําเนินการเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล  สัญญาดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง  สําหรับสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาจางใหกอสรางอาคาขางตน 
ซึ่งมีสัญญาจางกอสรางอาคารเปนสัญญาหลักนั้น เม่ือสัญญาหลักเปนสัญญาทางปกครอง  
และอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกัน 
ซึ่งเปนสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองดวย 
 

  ๔) สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยศึกษาวิจัยศิลปกรรม 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๘/๒๕๔๘  สัญญาจางกอสราง
อาคารศูนยศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแหงอันดามัน จังหวัดพังงา ระหวาง
กิจการรวมคาผูรับจางกับกรมศิลปากรผูวาจาง โดยที่ผูวาจางเปนหนวยงานทางปกครองที่มี
อํานาจหนาที่จัดการศึกษาในดานศิลปวัฒนธรรมอันเปนการบริการสาธารณะของรัฐอยางหนึ่ง 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๗) 
 

และอาคารตามสัญญาจางดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะในการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาของรัฐใหบรรลุผล  ดังน้ัน  สัญญาจางกอสรางอาคารขางตน 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือปรากฏวาโจทกเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองของกิจการรวมคา  
ซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารฯ โจทกจึงเปนเจาหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
ของผูรับจางดังกลาว  ดังน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูวาจางตามสัญญาจาง
กอสรางอาคารฯ ไมชําระคาจางกอสรางใหกับโจทกซึ่งเปนเจาหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของโจทกที่มีอยูในฐานะเปนเจาหนี้ตามสัญญา อันเกี่ยว
เนื่องมาจากสัญญาจางกอสรางอาคารฯ เม่ือสัญญาจางกอสรางอาคารเปนสัญญาทางปกครอง  
ดังนั้น กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

 

  ๕) สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการและบานพักของสถานีตํารวจดับเพลิง 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๒/๒๕๔๘  การที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติทําสัญญาวาจางใหเอกชนดําเนินการกอสรางอาคารที่ทําการและบานพักสถานี
ตํารวจดับเพลิง ถือเปนกิจการที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนดําเนินการเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล  สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญา
ทางปกครอง  เม่ือโจทกซึ่งเปนผูค้ําประกันของผูรับจางกอสรางอาคารขางตนใชสิทธิไลเบี้ย 
ตามสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณ  จึงตองวินิจฉัยสัญญาวาจางใหกอสรางอาคาร 
อันเปนสัญญาหลักเสียกอน  เม่ือสัญญาหลักเปนสัญญาทางปกครอง สัญญาอุปกรณจึงอยูใน
อํานาจของศาลปกครองดวย 
 

  ๖) สัญญาวาจางผูบริหารเพื่อดําเนินกิจการประกอบและสงเสริมการทา
อากาศยาน 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๔/๒๕๔๙ กรณีที่ผูฟองคดี
ฟองบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือเรียกคาเสียหายอันเน่ืองมาจากบริษัทฯ  
เลิกจางผูฟองคดีตามสัญญาจางเปนผูบริหารตําแหนงผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
ซึ่งเปนสัญญาระหวางผูฟองคดีกับการทาอากาศยานฯ โดยผูฟองคดีเห็นวาเปนการเลิกจาง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย นั้น เม่ือในขณะทําสัญญาพิพาท การทาอากาศยานฯ เปนรัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีฐานะ 
เปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมขณะเกิด

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๘) 
 

ขอพิพาทคดีนี้ การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจะไดแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจไปเปน 
นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัดแลวก็ตาม แตยังคงมีวัตถุประสงคในการประกอบและ
สงเสริมการทาอากาศยาน  รวมทั้งการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเน่ืองกับการประกอบ
กิจการทาอากาศยานเชนเดิมทั้งยังมีอํานาจไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษหรือไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายวาดวยการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔  
แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕  บริษัทฯ จึงเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง
หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาจางเปนผูบริหารในฐานะผูวาการการทาอากาศยานฯ 
ระหวางผูฟองคดีกับการทาอากาศยานฯ จึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงาน 
ทางปกครองวาจางใหผูฟองคดีเขาเปนผูแทนของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินกิจการประกอบและ
สงเสริมการทาอากาศยาน รวมทั้งการดําเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการประกอบ
กิจการทาอากาศยานอันเปนบริการสาธารณะใหบรรลุผล สัญญาพิพาทจึงเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การฟองขอใหชําระคาเสียหายและ
คาตอบแทนตามสัญญาจางเปนผูบริหารดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
๒. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่วินิจฉัยวา 
 สัญญาพิพาทไมใชสัญญาทางปกครอง 
 

 ๒.๑ สัญญาใหจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษาของรัฐ 
 

  : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๐/๒๕๔๖  สัญญาจําหนาย
อาหารและเครื่องด่ืมที่มีขอตกลงใหผูจําหนายอาหารไดประโยชนจากการจําหนายอาหาร 
และเครื่องดื่มในโรงเรียน  โดยผูจําหนายอาหารจะบริจาครถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน  
เปนการตอบแทนในการที่ไดจําหนาย  และผูจําหนายเปนฝายบอกเลิกสัญญาดังกลาวได 
ลักษณะของสัญญาจึงเปนการที่หนวยงานทางปกครองยอมใหเอกชนเขาใชประโยชน 
จากทรัพยสินของทางราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งมิใช
วัตถุประสงคหลักในการจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา  แมวาในสัญญาจะกําหนดให 
ผูจําหนายตองดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษา วาดวยการควบคุมผูนําอาหารเขามา 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๙) 
 

จําหนายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจําหนายอาหาร 
และเครื่องด่ืมในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔  รวมทั้งระเบียบของโรงเรียน 
ที่เขาไปจําหนายอาหารก็ตาม ก็เปนเพียงเง่ือนไขขอตกลงระหวางคูสัญญาภายใตหลักเสรีภาพ 
ในการทําสัญญา ความเสมอภาคและสมัครใจของคูสัญญาอันเปนลักษณะของสัญญาทางแพง 
สัญญาดังกลาวไมมีลักษณะตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไมใช
สัญญาทางปกครอง 
 

 ๒.๒ สัญญาเชา 
 

  ๑) สัญญาเชาทรัพยสินของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อประกอบกิจการพาณิชย 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๓/๒๕๔๖  สัญญาเชา

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพ่ือประกอบกิจการสระวายน้ํา ลางอัดฉีดรถ และซักอบรีด
เสื้อผา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับประโยชนตอบแทนเปนคาเชา กรณีจึงเปนสัญญาที่
หนวยงานทางปกครองยอมใหเอกชนเขาใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ ดําเนิน
กิจการเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย มิใชวัตถุประสงคหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะดานการศึกษาโดยตรง ทั้งสัญญาดังกลาวก็ไมไดมีลักษณะเปนสัญญาประเภท
ตางๆ อันจะเขาลักษณะสัญญาทางปกครองตามมาตรา  ๓ แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ กรณีจึงไมใชขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 

  ๒) สัญญาเชาที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการคาและอยูอาศัย 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๘/๒๕๔๗  สัญญาเชาที่ดิน 

ราชพัสดุระหวางผูฟองคดีกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมีขอตกลงยกสิ่งปลูกสรางใหกระทรวงการคลัง  
แมจะเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง  แตสัญญาดังกลาวเปนการ 
เชาอาคารและที่ดินราชพัสดุเพ่ือประกอบการคาและอยูอาศัย อันเปนประโยชนเฉพาะตัว 
แกผูฟองคดีเทานั้น  ไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน หรือใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติแตอยางใด จึงไมใชสัญญา 
ทางปกครอง 
 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๑๐) 
 

 ๒.๓ สัญญาซื้อขาย 
 

  ๑) สัญญาซื้อขายทรัพยสินจากการขายทอดตลาดทรัพยของกลางของ 
กรมศุลกากร  
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๑/๒๕๔๕  การดําเนินการ
จัดการขายทอดตลาดทรัพยของกลางของกรมศุลกากรเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย  ซึ่ งผูซื้ อและผูขายอยู ในฐานะที่ เท า เทียมกัน  และมาตรา  ๑๑๒  เบญจ  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ กําหนดเพียงใหอํานาจอธิบดีกรมศุลกากร 
ที่จะนําของซึ่งกักไวโดยมิไดชําระอากรใหถูกตองออกขายทอดตลาดไดเทานั้น ไมมีบทบัญญัติ
ใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการดําเนินการขายทอดตลาดไวเปนพิเศษนอกเหนือ 
หรือแตกตางไปจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น สิทธิหนาที่ของผูซื้อทอดตลาด
และกรมศุลกากร จึงตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการซื้อขาย 
และวาดวยหน้ี การที่กรมศุลกากรเพิกเฉยไมชําระหนี้ตามที่ผูฟองคดีทวงถามโดยไมไดแจงเหตุผล
ใด ๆ เปนเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่มีขอโตแยงสิทธิตามสัญญาทางแพง กรณีจึงไมใชคดี 
ที่ฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 

 

  ๒) สัญญาซื้อขายเครื่องมือที่ใชเปนสวนหนึ่งในกระบวนการสงสัญญาณ
โทรคมนาคม 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๑/๒๕๔๗  สัญญาซื้อขาย 
นาฬิกาปรับเวลาซึ่งเปนตัวทําหนาที่ควบคุมสัญญาณความถี่ใหมีความแนนอนระหวางการสื่อสาร 
แหงประเทศไทยกับบริษัทเอกชน โดยที่สัญญาดังกลาวมิไดมีลักษณะหรือวัตถุประสงค 
เปนสัญญาทางปกครองตามคํานิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
กลาวคือ ไมเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ เน่ืองจากการสื่อสารฯ ยังคงเปนผูจัดสง
สัญญาณดาวเทียมเพื่อกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมดวยตนเองโดยตรง ไมไดมอบหมาย
กิจการของรัฐใหบริษัทคูสัญญาดําเนินการแทนหรือรวมจัดทําดวยแตอยางใด  และไมเขา
ลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค เพราะการนํานาฬิกาปรับเวลาไปใชในทางเทคนิค 
เปนเพียงการใชเครื่องมือชิ้นหนึ่งภายในกิจกรรมของการสื่อสารฯในกระบวนการสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่ทําใหการสื่อสารฯ สามารถดําเนินการบริการสาธารณะไปไดตามวัตถุประสงค
เทานั้น นาฬิกาที่ซื้อจึงไมใชสิ่งสาธารณูปโภคที่ มีไวใหสาธารณชนสามารถใชประโยชน 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๑๑) 
 

ไดโดยตรง สัญญาซ้ือขายนาฬิกาดังกลาวจึงเปนเพียงสัญญาจัดหาพัสดุธรรมดาที่เปนสัญญา
ทางแพง 
 

  ๓) สัญญาซื้อขายมันสําปะหลังเสนขององคการคลังสินคา 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๕๗/๒๕๔๗  สัญญาซ้ือขาย 
มันสําปะหลังเสน แมจะมีองคการคลังสินคาซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญา 
ฝายผูขาย แตสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาท่ีใหจัดทําบริการ
สาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปน
สัญญาที่หนวยงานทางปกครองใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการ
บริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึง
เอกสิทธิของรัฐ เพ่ือใหการดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญา 
ซื้อขายมันสําปะหลังเสนจึงมิใชสัญญาทางปกครอง แตเปนสัญญาที่คูสัญญาทําขึ้นโดยมุงผูกพัน
ดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน จึงเปนสัญญาทางแพง ที่มีคูสัญญาเปนฝายปกครอง
เทานั้น 
 

  ๔) สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับผูใชกระแสไฟฟา 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๗/๒๕๔๘  สัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับผูใชกระแสไฟฟา แมวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปน
หนวยงานทางปกครอง  แตโดยที่ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓  
ไดกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคไวหลายประการ โดยบาง
ประการเปนการใชอํานาจทางปกครอง แตบางประการมิไดเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
แตเปนการดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย เชน การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอ่ืน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการใหอํานาจการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับเอกชนทั่วไป 
โดยนิติสัมพันธในการดําเนินธุรกิจเปนไปตามหลักกฎหมายแพง  ดังนั้น กรณีที่มีการฟองวา 
การไฟฟาสวนภูมิภาคกระทําละเมิดในการตรวจสอบและแจงใหชําระคาไฟฟาปรับปรุงกรณี
ละเมิดตลอดจนงดจายกระแสไฟฟาเปนการชั่วคราวและใหธนาคารชําระหนี้คากระแสไฟฟา 
ในฐานะผูค้ําประกัน โดยมีคําขอบังคับใหศาลมีคําสั่งใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการ 
จายกระแสไฟฟาใหแกผูฟองคดี ใหชดใชคาเสียหายและคืนเงินค้ําประกันความเสียหายแก 
ผูค้ําประกัน กับทั้งใหศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่สั่งใหผูฟองคดีชําระหนี้คาไฟฟาปรับปรุง
กรณีละเมิด นั้น  เปนการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งเปนธุรกิจของการไฟฟา
สวนภูมิภาคที่กระทํากับผูฟองคดีในฐานะเสมอภาคเชนเดียวกับเอกชนกับเอกชน มิใชการใชอํานาจ

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๑๒) 
 

ทางปกครอง สัญญาดังกลาวจึงไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพงซึ่งอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 
 

 ๕) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑนม 

 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๗/๒๕๔๙  สัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑนมระหวางกลุมผูเลี้ยงโคนมกับองคการบริหารสวนตําบล แมจะมีองคการบริหาร 
สวนตําบลซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาฝายผูซื้อ โดยกลุมผูเลี้ยงโคนม 
ซึ่งเปนคูสัญญาฝายผูขายจะตองสงมอบผลิตภัณฑนมดังกลาวใหแกโรงเรียนในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหเด็กนักเรียนไดด่ืม อันเปนหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา 
และสงเสริมการพัฒนาเด็กขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๗ (๕) และ (๖)  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็ตาม แตไมปรากฏวา
ผลิตภัณฑนมดังกลาวเปนอุปกรณสําคัญสําหรับใชในการบริการสาธารณะ คงเปนเพียง
เครื่องมือสวนหนึ่งในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น สัญญา 
ซื้อขายผลิตภัณฑนมพิพาทจึงเปนเพียงสัญญาจัดหาพัสดุที่สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะ 
อีกทั้งสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่
หนวยงานทางปกครองใหเอกชนเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 
หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล  ดังนั้น สัญญา 
ซื้อขายผลิตภัณฑนมจึงมิใชสัญญาทางปกครอง แตเปนสัญญาที่คูสัญญาทําขึ้นโดยมุงผูกพัน
ดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน จึงเปนสัญญาทางแพง   
 (คําวินิจฉัยที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน ไดแก คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่ ๒๘/๒๕๔๙, ที่ ๒๙/๒๕๔๙ และที่ ๓๐/๒๕๔๙) 

 

 ๒.๔ สัญญาการใหความชวยเหลือดานการเงินและสัญญาคํ้าประกันภาระหนี้สิน

ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
 

 : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๖/๒๕๔๙ สัญญาการใหความ

ชวยเหลือดานการเงินระหวางกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกับบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย แมจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง แตมูลคดีพิพาทกรณีนี้
สืบเนื่องมาจากการที่กองทุนฯ ไดใหความชวยเหลือดานการเงินแกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๑๓) 
 

ในรูปเงินชวยเหลือ เงินใหกูยืม เงินลงทุน การรับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินและการรับแลกเปลี่ยน 
ตั๋วสัญญาใชเงินโดยคิดคาตอบแทนเปนดอกเบี้ย นิติสัมพันธระหวางกองทุนฯ กับบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยดังกลาว จึงเปนการดําเนินกิจการในการทําธุรกรรมทางแพงโดยการขอเขารับบริการ
จากกองทุนฯ และมีลักษณะมุงผูกพันดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค อีกทั้งสัญญา
ดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมี 
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ นิติสัมพันธระหวางคูสัญญา
ขางตนจึงเปนนิติสัมพันธในทางแพง  ดังน้ัน เม่ือสัญญาการใหความชวยเหลือดานการเงิน 
ซึ่งเปนสัญญาหลักดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ขอพิพาทอันเกิดจาก
สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยอันเปนสัญญาอุปกรณ จึงอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเชนเดียวกัน 
 
๓. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลในกรณีอ่ืนๆ  
 ที่เก่ียวของกับสัญญาทางปกครอง 
 

 ๓.๑ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง 
 

  ๑) กรณีที่วินิจฉัยวาสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง 
เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง 

 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่  ๒๘ /๒๕๔๖  สัญญา 
ที่เทศบาลนครยะลาวาจางเอกชนกอสรางปรับปรุงถนน เปนสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค
อันเปนบริการสาธารณะ จึงถือเปนสัญญาทางปกครอง  สําหรับสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตาม
สัญญากอสรางปรับปรุงถนนดังกลาวไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาจัดใหมีบริการ
สาธารณะ  สัญญาจัดให มีสิ่ งสาธารณูปโภค  หรือสัญญาที่ ใหแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  แตก็เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาจางปรับปรุงถนนที่เปนสัญญา 
ทางปกครอง ซึ่งประเด็นขอพิพาทในคดีสัญญาอุปกรณวาผูฟองคดีไมไดผิดสัญญา ตองวินิจฉัย 
ในประเด็นสัญญาหลักเสียกอนจึงจะมีผลไปถึงสัญญาค้ําประกันตอไป  ดังน้ัน กรณีพิพาท 
เกี่ยวกับการฟองใหชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน จึงควรดําเนินกระบวนพิจารณายังศาลเดียวกัน 
กับศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางปรับปรุงถนนซึ่งเปนสัญญาหลัก  
โดยในกรณีนี้ไดแกศาลปกครอง 
   (คําวินิจฉัยที่วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน เชน คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่ ๑/๒๕๔๘ และที่ ๑๒/๒๕๔๘) 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๑๔) 
 

  ๒) กรณีที่วินิจฉัยวาสัญญาค้ําประกันของผูปกครองเปนสัญญาทางปกครอง 
และสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวเปนสัญญาอุปกรณของสัญญา 
ทางปกครอง 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่  ๓๕ /๒๕๔๗   สัญญา 
ค้ําประกันของผูปกครอง ซึ่งผูถูกฟองคดีทําสัญญารับรองตอกองทัพอากาศซึ่งเปนผูฟองคดีวา
จะรับผิดชดใชคาปรับหากผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนจาอากาศแลวลาออก
หรือออกจากราชการดวยเหตุใดๆ กอนครบกําหนดเวลาการรับราชการในสังกัดของผูฟองคดี
ตามที่กําหนดไว สัญญาดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูเขาศึกษาตามหลักสูตรขางตน
เขารับราชการทหารตอไปเพื่อดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ  
อันมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือขอพิพาทในคดีเปนเรื่องการเรียกรองใหผูถูกฟองคดี
ชําระเงินตามสัญญาขางตน จึงเปนเร่ืองที่จะตองวินิจฉัยถึงสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีและ 
ผูถูกฟองคดีตามสัญญาซึ่งเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ อันอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง  สําหรับสัญญาค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาค้ําประกันของผูปกครองระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีขางตนมีลักษณะ
เปนสัญญาอุปกรณ โดยมีสัญญาค้ําประกันของผูปกครองเปนสัญญาหลัก  ดังนั้น เม่ือขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาหลักอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ค้ําประกันซ่ึงเปนสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลเดียวกัน 
 

 ๓.๒ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 
 

  ในสวนของสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองนั้น คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัยวา การขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในสัญญาทางปกครองอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง  ดังปรากฏตามคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ตอไปน้ี 
 

  ๑) สัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาจางออกแบบและกอสรางทางดวน 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑/๒๕๔๖  สัญญาจางเหมา
ออกแบบรวมกอสรางโครงการทางดวนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง ระหวางการทางพิเศษ 
แหงประเทศไทยกับกิจการรวมคา บีบีซีดี เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ง
ข้ึนโดยกฎหมายในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีทางพิเศษ 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๑๕) 
 

อันเปนการบริการสาธารณะดานการคมนาคม  จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งขอสัญญาดังกลาวไดตกลงไววาตองเสนอขอขัดแยง 
หรือขอพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตออนุญาโตตุลาการ  ดังนั้น การขอใหมี 
การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากขอพิพาทตามสัญญาขางตน   
จึงควรอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง  แตโดยที่การเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีนี้ไดเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครองจะเปดทําการ และคูกรณีไดขอใหศาลแพงออกหมาย 
เรียกพยานของตนตามกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ทําใหศาลยุติธรรมไดใชอํานาจเหนือ
ขอขัดแยงมาแตเร่ิมตน  เพ่ือใหการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยูใน
เขตอํานาจของศาลเดียวกันโดยตลอด  การพิจารณาคํารองขอใหมีการบังคับตามคําชี้ขาด 
ของอนุญาโตตุลาการเรื่องนี้จึงอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม 
 

  ๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาจางกอสรางทางหลวงแผนดิน 
 

   : คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ี ๔/๒๕๔๗  สัญญาจางกอสราง 
ทางหลวงแผนดินรวมทั้งงานติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวงและสัญญาณจราจร มีวัตถุประสงคเพ่ือ
การจัดทําสิ่งสาธารณูปโภค  จึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน เม่ือสัญญาดังกลาวมีขอตกลงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ การขอใหมีการ
บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงควรอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง แตเม่ือในขณะ 
ที่เริ่มมีการดําเนินการของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาขางตน ศาลปกครองยังไมเปดดําเนินการ 
และอนุญาโตตุลาการไดยื่นคํารองตอศาลแพงขอใหออกคําสั่งเรียกพยานเอกสารตางๆ จึงตองถือวา
ศาลยุติธรรมเปนศาลที่มีเขตอํานาจเหนือขอขัดแยง  ดังน้ัน เพ่ือใหการตรวจสอบกระบวนการ
พิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยูในเขตอํานาจของศาลเดียวกันโดยตลอด  แมขอพิพาทในเรื่องนี้
เปนการขอบังคับใหคูสัญญาปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันสืบเน่ืองมาจากสัญญา
ทางปกครอง ก็ตองใหศาลยุติธรรมเปนศาลที่มีเขตอํานาจ 
 

    
 
 

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
 

สัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพง 
ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

และคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล 

 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๑๗) 

 

ตารางเปรียบเทียบสัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพง 
ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

และคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 

 เลขคําส่ัง/ 
คําพิพากษา 
ศาลปกครอง

สูงสุด  
และคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวาง

ศาล 

 เลขคําส่ัง/ 
คําพิพากษา 
ศาลปกครอง

สูงสุด  
และคําวินิจฉัย
ช้ีขาดอํานาจ
หนาที่ระหวาง

ศาล 
สัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมาย   

สัญญาสัมปทาน   

สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน ๔๙๑/๒๕๔๕ 
๕๖๐/๒๕๔๕ 
๓๔-๓๗/๒๕๔๖ 
๕๓/๒๕๔๖ 
๖๖/๒๕๔๖ 
๑๑๗/๒๕๔๖ 
๑๓๐-๑๔๑/
๒๕๔๖ 

๕๗๙-๕๘๐/
๒๕๔๖ 

๘๘/๒๕๔๗ 
๑๐๘-๑๒๐/
๒๕๔๗ 

๑๓๗/๒๕๔๗ 
๑๕๙/๒๕๔๗ 
๓๒๘/๒๕๔๗ 
๗๙๓/๒๕๔๗ 
๗๙๘/๒๕๔๗ 
๙๓๐/๒๕๔๗ 

  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๑๘) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
 ๑๒๘/๒๕๔๘ 

๑๔๐/๒๕๔๘ 

๑๖๑/๒๕๔๘ 

๓๗๐/๒๕๔๘ 

๓๕๘/๒๕๔๙ 

๓๕๙/๒๕๔๙ 

๓๖๘/๒๕๔๙ 

๓๗๐/๒๕๔๙ 

๓๗๑/๒๕๔๙ 

๓๗๒/๒๕๔๙ 

๓๗๔/๒๕๔๙ 

อ.๘๕/๒๕๖๔๙ 

  

สัญญาสัมปทานเขารวมการงาน 

และดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน 

๙๓๐/๒๕๔๗   

สัญญาใหเอกชนเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณวิทยุคมนาคม พรอมไดรับ 

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ 

๙๖๖/๒๕๔๘ 

๑๙๐/๒๕๔๙ 

  

สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ   

สัญญาจางกอสรางอาคารอํานวยการ 

และอาคารฝกงานของศูนยการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๔๕/๒๕๔๗ 

 

  

สัญญาจางจัดหาและติดตั้งเครื่องชวย

เดินอากาศของกรมการบินพาณิชย 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๔๘/๒๕๔๗ 

  

สัญญาจางจัดใหมีการเรียนการสอน 

การใชเครื่องคอมพิวเตอรแกนักศึกษา 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๖๐/๒๕๔๗ 

  

สัญญาจางเหมาปรับปรุงระบบประปา ๑๙๙/๒๕๔๕   

สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษา 

วิชาทันตแพทยศาสตร 

 

 

๔๗๗/๒๕๔๖   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๑๙) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาทุนเพื่อศึกษาปริญญาโท ณ 

ตางประเทศ 

๑๔๗/๒๕๔๗ สัญญารับทุนการศึกษาตามโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กองทุนหมูบาน 

๕๔๕/๒๕๔๗ 

๕๕๕/๒๕๔๗ 

๖๙๘/๒๕๔๗ 

๗๑๔/๒๕๔๗ 

สัญญาจางซอมแซมอาคารของ 

กองสรรพาวุธ 

๓๐๘/๒๕๔๗   

สัญญาจางกอสรางอาคารฝกอบรมและ

หอพักพรอมครุภัณฑ ศูนยสงเสริมและ 

ผลิตพันธุพืชสวนยะลา 

๕๖/๒๕๔๘   

สัญญาจางใหเปนผูดําเนินการจัดเก็บขยะ

มูลฝอย 

๘๔๘/๒๕๔๘ สัญญาจางทําความสะอาดสุขาภายใน

สวนสัตว 

๖๐/๒๕๔๖ 

 

  สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร

โรงพยาบาลของรัฐ 

๙๔/๒๕๔๙ 

สัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการ 

ลานจอดรถยนต และสัญญาเชาพื้นที่  

ณ ทาอากาศยานเชียงใหม  

๙๗๗/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนิสิต 

ของมหาวิทยาลัย 

๑๑/๒๕๔๙ สัญญาจางเหมาปรับปรุงบานพัก

ขาราชการของมหาวิทยาลัย 

๔๑/๒๕๔๕ 

สัญญากูยืมเงินตามโครงการแทรกแซง

ตลาดสับปะรด และสัญญารับดูแลทรัพย

จํานําเพื่อเปนประกันหนี้เงินกูยืม 

๒๖๔/๒๕๔๙   

สัญญาจางขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ ๖๓๑/๒๕๔๙   

สัญญาจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

ในโรงเรียนของรัฐ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๒๐/๒๕๔๖ 

สัญญาใหดําเนินการรานคาสวัสดิการ

โรงพยาบาลของรัฐ 

๔๑๓/๒๕๔๖ 

สัญญาจางใหดําเนินการจัดเก็บรายได 

และดูแลพัฒนาตลาดสดของเทศบาล 

อ.๒๗/๒๕๔๙ 

สัญญาเชาแผงคาเพื่อจําหนายสินคา

ในตลาดนัดจตุจักร 

 

๒๔๔/๒๕๔๗ 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๐) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
  สัญญาเชาพื้นที่รานคาบริเวณสถานี

ขนสงผูโดยสาร 

๖๘๕/๒๕๔๗ 

 

สัญญาเชาพื้นที่ขายสินคาในตลาดสด

ของเทศบาล 

๓๑๗/๒๕๔๘ 

 

  

สัญญาที่เอกชนเชาสถานที่ของ 

การเคหะแหงชาติเพื่อประกอบการคา 

๙๐๘/๒๕๔๘ 

สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค   

สัญญาจางกอสรางปรับปรุงอาคาร

โรงพยาบาลของรัฐ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๑๐/๒๕๔๕ 

  

สัญญาจางกอสรางวางทอประปา คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๑๔/๒๕๔๕ 

สัญญาขอใชน้ําประปาและไฟฟา ๒๖๙/๒๕๔๗ 

สัญญาจางกอสรางอาคารในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดที่ 

๑๘/๒๕๔๕ 

  

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ถูกเวนคืน คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๒๒/๒๕๔๕ 

ที่ ๒๓/๒๕๔๕ 

ที่ ๒๗/๒๕๔๕ 

สัญญาคาทดแทนการเขาใชประโยชน

ในทรัพยสิน 

๑๗๕/๒๕๔๕ 

สัญญาจางกอสรางอาคารเอนกประสงค

ของเทศบาลตําบล 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๕๔/๒๕๔๗ 

  

สัญญาจางกอสรางปรับปรุงผิวจราจร

กอสรางคันหินทางเทา วางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก และขยายสะพานขามคลอง 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๑๓/๒๕๔๙ 

  

สัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงาน

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

๔๔๓/๒๕๔๕   

สัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานเขต ๔๙๗/๒๕๔๕   

สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อขยายเขตคลอง ๕๐๑/๒๕๔๖   

การตกลงยินยอมใหใชที่ดินเพื่อกอสราง

ถนน 

๖๙๔/๒๕๔๖ 

๔๒๑/๒๕๔๘ 

สัญญาอุทิศที่ดินใหแกราชการ 

เพื่อสรางตลาดสด 

๔๙/๒๕๔๗ 

สัญญาจางกอสรางสถานีอนามัย ๑๐๔/๒๕๔๗   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๑) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ํา ระบบ

รวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย 

๖๑๙/๒๕๔๗   

สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการสื่อสาร

โทรคมนาคม 

๒๕/๒๕๔๘ สัญญาจางปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร

และเปลี่ยนสายไฟที่ทําการไปรษณีย 

๕๐/๒๕๔๕ 

สัญญาจางปรับปรุงระบบทอประปา ๕๑/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางหอบังคับการบินพรอม

ระบบปรับอากาศ 

๕๘/๒๕๔๘   

สัญญาจางเหมากอสรางขุดลอกคลอง ๖๒/๒๕๔๘   

สัญญาจางเหมาขุดลอกคลอง ๗๘/๒๕๔๘   

สัญญาจางขุดคลองระบายน้ํา ๘๔/๒๕๔๘   

สัญญาจางปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ๘๘/๒๕๔๘   

สัญญาจางติดตั้งไฟฟาแสงสวางในเขต 

ทางหลวง 

๑๐๘/๔๘ สัญญาซื้อขายไฟฟา ๑๗๔/๒๕๔๕ 

๕๗๑/๒๕๔๖ 

  สัญญาจําหนายกระแสไฟฟา ๒๔๖/๒๕๔๖ 

๖๘๓/๒๕๔๖ 

  ขอตกลงเขารวมโครงการประหยัด

ไฟฟา 
๔๕๗/๒๕๔๕ 

สัญญาจางติดตั้งไฟฟาอาคารเรียน 

และกอสรางสวม 

๑๑๓/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการสถานี

ตํารวจดับเพลิงและอาคารที่พักอาศัยของ

เจาหนาที่ 

๑๑๕/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางสะพานคอนกรีต 

เสริมเหล็กและถนนเชื่อมสะพานคลอง 

๑๙๘/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางถนนลาดยางพรอม

สะพานคอนกรีต 

๒๑๐/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางถนนดินลูกรัง ๓๖๒/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางสะพานทางเดิน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

๕๑๓/๒๕๔๘   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๒) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาจางกอสรางอาคารโรงฝกงานใน

สถานศึกษา 

 

๕๙๑/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางสวมโรงเรียน ๘๑๓/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางถนนหินคลุกพรอมทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒๕๗/๒๕๔๙   

สัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ   

การตกลงยินยอมใหประกอบการขุดดิน

ลูกรังในที่ดินของรัฐ 

๕๘๘/๒๕๔๘  สัญญาซื้อขายดินลูกรัง ๑๔๖/๒๕๔๘ 

สัญญาทางปกครองโดยสภาพ   

สัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนนิงานหรือเขารวมดําเนินงาน
บริการสาธารณะ 

  

สัญญาของขาราชการที่ลาไปศึกษาหรือ

อบรมในประเทศ 
คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๒๕/๒๕๔๕ 

ที่ ๖/๒๕๔๗ 

  

สัญญาจางลูกจางชั่วคราวของ 

สวนราชการ 

๕๔๕/๒๕๔๖ 

๓๖๑/๒๕๔๗ 

สัญญาจางพนักงานใหปฏิบัติงานใน

ภารกิจของโรงพิมพตํารวจ 

๘๗๐/๒๕๔๘ 

สัญญาจางลูกจางชั่วคราวในตําแหนง

เจาหนาที่กูชีพของโรงพยาบาลรัฐ 

๒๗๔/๒๕๔๘   

สัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางค

ทหารบก 

๗๗๒/๒๕๔๘ สัญญาการศึกษาอบรมเปนนักเรียน

เดินเรือพาณิชย 

๕๐/๒๕๔๙ 

สัญญาจัดการบริการทาเทียบเรือ ๘๘๙/๒๕๔๘   

สัญญาการรับการสนับสนุนโครงการ

ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรใหม 

๓๑๓/๒๕๔๙   

สัญญาศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศระดับ

ปริญญาโท 

 

 

 

อ.๓๐๒/๒๕๔๙   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๓) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาที่มีลักษณะพิเศษซึ่งแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ   

สัญญาจางกอสรางหอพักขาราชการ

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

๑๐๔/๒๕๔๔   

สัญญาลาศึกษาตอหรือฝกอบรม

ภายในประเทศ 

๕๔๔/๒๕๔๔   

สัญญาซึ่งมีวัตถุแหงสัญญาเกี่ยวกับการจัดใหมีเครื่องมือ
สําคัญที่จําเปนในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล 

  

สัญญาจางกอสรางหลักเทียบเรือ คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๒๑/๒๕๔๖ 

  

สัญญาจางที่ปรึกษาออกแบบและควบคุม

งานกอสรางอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๔๗/๒๕๔๗ 

สัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและ

ควบคุมงานกอสรางอาคารเรียน 

๕/๒๕๔๕ 

๘๗/๒๕๔๕ 

สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยศึกษาวิจัย

ศิลปกรรมฯ ของกรมศิลปากร 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๘/๒๕๔๘ 

  

สัญญาจางเหมาปรับปรุงตอเติมอาคาร

ศาลาธนารักษ 

๑๖๒/๒๕๔๖   

สัญญาจางกอสรางเรือตรวจการณปน ๖๙๒/๒๕๔๖   

สัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณประมวลผลในโรงพยาบาล

ของรัฐ 

๗๒๖/๒๕๔๗ สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร ๑๓๒/๒๕๔๔ 

สัญญาซึ่งเปนกิจการที่หนวยงานทางปกครองตอง
ดําเนินการเพือ่ใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล 

  

สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๑/๒๕๔๘ 

  

สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการและ

บานพักสถานีตํารวจดับเพลิง 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 

ที่ ๑๒/๒๕๔๘ 

  

สัญญาทางปกครองมากกวาหนึง่ลกัษณะ   

สัญญาสัมปทานและสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ   

สัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยาย

บริการโทรศัพท 

๖๒๒/๒๕๔๕ สัญญาเชาใชบริการคูสาย 

และสัญญาณโทรศัพท 

๖๒/๒๕๔๕ 

๔๘๗/๒๕๔๖ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๔) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะหรือสัญญาที่มี

วัตถุประสงคเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะและ
สัญญาที่มีขอกําหนดซึ่งแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ 

  

สัญญาศึกษาหลักสูตรการบินในโรงเรียน

การบินทหารอากาศ 

๑๒๗/๒๕๔๔   

สัญญาลาศึกษาตอหรือฝกอบรม

ภายในประเทศ 

๑๑๕/๒๕๔๖ 

๕๗๘/๒๕๔๗ 

  

สัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุติดตาม

ตัวสงขอมูลขาวสาร 

๕๗๒/๒๕๔๖   

สัญญาของขาราชการที่ไปศึกษาหรือ

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

๒๑๗/๒๕๔๙   

สัญญาการเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก ๔๔๕/๒๕๔๙ 

๕๔๑/๒๕๔๙ 

  

สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคและสัญญาที่มีขอกําหนด 
ที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ 

  

สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน ๒๕๕/๒๕๔๖   

สัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลอง 

อ.๑๖/๒๕๔๗   

สัญญาจางกอสรางพัฒนาระบบแปลง

เกษตรกรรม 

๑๓๙/๒๕๔๗   

สัญญาจางกอสรางปรับปรุงกิจการประปา อ.๙๑/๒๕๔๙   

สัญญาจางกอสรางขุดสระน้ําตามโครงการ
สงเสริมการใชน้ําเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๙/๒๕๔๙   

สัญญาที่มีขอกําหนดซึ่งแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐและ 
เปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคใหมีเครื่องมือสําคัญเพื่อให 

การดําเนนิการบริการสาธารณะบรรลุผล 

  

สัญญาจางจัดทําหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ 
 
 

๘๕๓/๒๕๔๗   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๕) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
ขอตกลงที่เกิดขึ้นในชั้นการแขงขันเสนอราคากอนลงนาม

ในสัญญาจาง 
  

ขอตกลงในชั้นการแขงขันเสนอราคาในการ
ประกวดราคาจางกอสรางกลุมอาคาร
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๓๕๒/๒๕๔๘   

ขอตกลงในชั้นการแขงขันเสนอราคาในการ
สอบราคาจางกอสรางถนน คสล. พรอม
รางระบายน้ํา 

๖๖๐/๒๕๔๘   

สัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง   

สัญญาค้ําประกันสัญญาจางปรับปรุงถนน คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 
ที่ ๒๘/๒๕๔๖ 

  

สัญญาค้ําประกันของผูปกครองของผูเขา
ศึกษาในโรงเรียนจาอากาศ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดฯ 
ที่ ๓๕/๒๕๔๗ 

  

สัญญาค้ําประกันสัญญาลาศึกษาตอ ๕๒๑/๒๕๔๗   

สัญญาค้ําประกันสัญญารับทุนเพื่อ

การศึกษา 

๖๔๗/๒๕๔๗   

สัญญาทางปกครองที่ไมระบุวาเปนสัญญาทางปกครอง
ประเภทใด 

  

สัญญาจางกอสรางระบบระบายน้ํา  

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

๔๙๔/๒๕๔๔ 

๖๑๙/๒๕๔๗ 

  

สัญญาใหเอกชนดําเนินการใหบริการบัตร

โทรศัพทระหวางประเทศ 

๖๑๐/๒๕๔๖   

สัญญาซื้อขายระบบควบคุมสัญญาณ 

ไฟจราจร  

ค.๑/๒๕๔๗ สัญญาซื้อขายมันสําปะหลังเสน 

 

คําวินิจฉัย 

ชี้ขาดฯ  

ที่ ๕๗/๒๕๔๗ 

  สัญญาซื้อขายตูปราศจากเชื้อ ๑๑๒/๒๕๔๔ 

  สัญญาซื้อขายเครื่องกําเนิดไฟฟา 

เพื่อใชในโรงพยาบาล 

๖๑/๒๕๔๕ 

 

  สัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกขอมูล 

ตรวจสวนหัวใจ 

๘๒/๒๕๔๕ 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๖) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
  สัญญาซื้อขายเครื่องสงวิทยุแผง 

ในแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือและ 

ชุดเครื่องรับวิทยุแบบปรับความถี่ได 

๕๓๖/๒๕๔๕ 

 

  สัญญาซื้อขายเตาเผาขยะ ๔๒๓/๒๕๔๖ 

  สัญญาซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิง ๖๗/๒๕๔๗ 

สัญญากูยืมเงินตามโครงการแทรกแซง

ตลาดหัวมันสําปะหลัง  

๒๒๖/๒๕๔๗   

สัญญาจางกอสรางคลองสงน้ํา 

ดาดคอนกรีตพรอมอาคารชลประทาน 

๗๔๓/๒๕๔๗   

สัญญาจางขุดลอกอางเก็บน้ํา  ๖๐/๒๕๔๘   

สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน  

 

๗๔/๒๕๔๘  

๒๒๗/๒๕๔๘ 

๔๗๐/๒๕๔๘ 

  

สัญญาการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

๗๙/๒๕๔๘  

๘๐/๒๕๔๘ 

๘๑/๒๕๔๘ 

๘๒/๒๕๔๘ 

๙๐/๒๕๔๘  

๙๑/๒๕๔๘ 

 ๙๒/๒๕๔๘ 

 ๙๓/๒๕๔๘ 

๑๑๖/๒๕๔๘ 

๑๕๖/๒๕๔๘ 

๑๕๗/๒๕๔๘ 

  

สัญญาจางกอสรางอาคารสถานีอนามัย  ๘๗/๒๕๔๘    

สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการ

ไปรษณียรับจายและอาคาร 

ที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคม  

 

 

๙๔/๒๕๔๘  

๑๕๔/๒๕๔๘ 

  

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๗) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางค

ทหารบก  

 

๗๗๒/๒๕๔๘ 

๒๗๒/๒๕๔๙ 

๘๒๒/๒๕๔๙ 

 

  

สัญญานํารถตูปรับอากาศเขารวมเปนรถตู

โดยสาร  

๘๑๒/๒๕๔๘   

สัญญาจางปลูกและบํารุงปาเขตปาสงวน

แหงชาติ 

๘๑๗/๒๕๔๘   

สัญญาที่สวนราชการอนุมัติใหเจาหนาที่ 

ในสังกัดลาศึกษาตอทั้งภายในประเทศ 

ตางประเทศ และสัญญารับทุนอุดหนุน

การศึกษา  

๘๕๖/๒๕๔๘   

๔๗๑/๒๕๔๙ 

๖๙๘/๒๕๔๙ 

๖๘๙/๒๕๔๙  

  

สัญญาจางกอสรางประตูระบายน้ําและ

ประตูเรือสัญจร  

๙๕๒/๒๕๔๘   

สัญญาที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุมัติให

พนักงานลาศึกษาตอยังตางประเทศ  

อ.๒๕๘/๒๕๔๙   

สัญญาจางตรวจสอบและรับผิดชอบ

คุณภาพและน้ําหนักของขาวสาร  

๒๙๕/๒๕๔๙   

สัญญาจางบริษัทที่ปรึกษางานสํารวจ

ออกแบบและควบคุมงานกอสราง  

๓๕๕/๒๕๔๙   

สัญญาจางใหทํางานโครงการระบบ

บริหารงานสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร

อิเล็กทรอนิกส ณ สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

๕๒๐/๒๕๔๙   

สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน  ๕๕๒/๒๕๔๙  

๖๐๗/๒๕๔๙ 

  

สัญญาเขาเปนนักเรียนชางฝมือทหาร  ๕๕๔/๒๕๔๙   

สัญญาจางกอสรางหอกระจายขาว 

ประจําหมูบาน   

๖๐๖/๒๕๔๙   

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๘) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
สัญญาเขารับราชการเปนขาราชการทหาร

ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (บรรจุครั้งแรกใน

อัตราจา) และสัญญาสําหรับขาราชการ 

ที่ทางราชการอนุญาตใหลาไปศึกษา 

ในสถานศึกษาภายในประเทศ  

โดยทุนสวนตัวนอกกระทรวงกลาโหม  

๖๒๔/๒๕๔๙   

สัญญาจางกอสรางถนนลูกรังในหมูบาน  ๖๖๑/๒๕๔๙   

สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

เพื่อกอสรางทางพิเศษตาม 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 

ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ  

๖๘๖/๒๕๔๙   

สัญญาจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการ

และที่พักอาศัยสถานีตํารวจ 

๗๐๖/๒๕๔๙   

  สัญญาเชาสถานที่และวัสดุครุภัณฑ

จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

คําวินิจฉัย 

ชี้ขาดฯ  

ที่ ๒๓/๒๕๔๖ 

  สัญญาการใหความชวยเหลือดาน

การเงินและสัญญาค้ําประกันภาระ

หนี้สินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

คําวินิจฉัย 

ชี้ขาดฯ  

ที่ ๑๖/๒๕๔๙ 

  สัญญาใหเอกชนเชาที่ดิน ๑๙๒/๒๕๔๕ 

  สัญญาเชาซื้อที่ดิน ๑๙/๒๕๔๖ 

  สัญญาเชาซื้ออาคารพาณิชย ๑๐๗/๒๕๔๖ 

  สัญญาจางซอมรถยนตทางราชการ ๗๓/๒๕๔๗ 

  สัญญาเชาหรือซ้ือขายที่ดินพรอม

อาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห 

๘๔/๒๕๔๗ 

  สัญญาการเขาเปนสมาชิกของ 

ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก 

๓๓๖/๒๕๔๗ 

  สัญญาที่เอกชนเชาอาคารและที่ดิน 

ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ 

๓๕๕/๒๕๔๗ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

 
(๒๙) 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาทางแพง 
  สัญญาเชาอาคารเทศบาล 

เพื่ออยูอาศัย 

๔๙๒/๒๕๔๗ 

  สัญญาเชาอาคารพาณิชย ๗๗๒/๒๕๔๗ 

  ขอตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของ

การรถไฟฯ เพื่อใหเอกชนใชประโยชน 

๘๘๒/๒๕๔๘ 

  สัญญาเชาคลังสินคาเพื่อเก็บรักษา

ขาวเปลือกที่รับจํานําจากเกษตรกร 

๑๐๕/๒๕๔๙ 

  สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุและสัญญา

กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให

กระทรวงการคลัง 

๑๐๗/๒๕๔๙ 

 

 

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 
 
 

ดัชนีคําวินิจฉัย 
 

ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
อํานาจหนาทีร่ะหวางศาล 

และคําวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสุด 

 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๑) 

ดัชนีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ 

 

คําวินิจฉัยที ่ ผูฟองคดี/โจทก หนา 
๑๐/๒๕๔๕ บริษัท เค. เอส. โฮมเมคเกอร กรุป จํากัด ๓๙ 
๑๔/๒๕๔๕ หางหุนสวนจํากัด ก. กิจสยาม ๔๐ 
๑๘/๒๕๔๕ บริษัท ไตรยูเนียน จํากัด ๓๙ 
๒๒/๒๕๔๕ นางจินตนา เอมสุข หรือเขียวบวั ๔๐ 
๒๓/๒๕๔๕ นางนิตยา แสงรัตน ๑๗, ๔๑ 
๒๕/๒๕๔๕ นางจิตรา ชนะกุล ๕๑ 
๒๗/๒๕๔๕ นางอารีย สุวรรณวงษ และนางอนงค ศุภพฤกษพงศ ๔๑ 
๒๐/๒๕๔๖ นายประสิทธิ์ จารุแพทย ที่ ๑  

กับผูฟองคดีรวม (รวม ๘ ราย) 
๙๑ 

๒๑/๒๕๔๖ นายสมบัติ มงคลอิทธิเวช ๒๕, ๕๑ 
๒๓/๒๕๔๖ นายสมบัติ มงคลอิทธิเวช ๘๕ 
๒๘/๒๕๔๖ เทศบาลนครยะลา ๗๕ 
๖/๒๕๔๗ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๕๑ 
๓๕/๒๕๔๗ กองทัพอากาศ ๗๖ 
๔๕/๒๕๔๗ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ๓๒ 
๔๗/๒๕๔๗ บริษัท พรอพเพอตี้ แพลนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท

จํากัด ที่ ๑ 
บริษัท เชน่ี เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ที่ ๒ 

๕๒ 

๔๘/๒๕๔๗ บริษัท เทวเีอชั่น จํากัด ๓๒ 
๕๔/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด เอ. วาย คอนสตรัคชั่น ๔๐ 
๕๗/๒๕๔๗ บริษัท จตุรัสมันสําปะหลัง จํากัด ๙๑ 
๖๐/๒๕๔๗ นายเวสารัช เนินพลอย ๓๓ 
๑/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ๕๓ 
๘/๒๕๔๘ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ๕๓, ๗๘ 
๑๒/๒๕๔๘ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ๕๓ 
๔/๒๕๔๙ พลอากาศเอก เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ ๒๓ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๒) 

คําวินิจฉัยที ่ ผูฟองคดี/โจทก หนา 
๑๓/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด โจมทองศิลา ๔๑ 
๑๖/๒๕๔๙ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ๙๒ 
๒๗/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด กลุมผูเลีย้งโคนมเขื่อนปาสัก ๙๒ 
๒๘/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด กลุมผูเลีย้งโคนมเขื่อนปาสัก ๙๓ 
๒๙/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด กลุมผูเลีย้งโคนมเขื่อนปาสัก ๙๓ 
๓๐/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด กลุมผูเลีย้งโคนมเขื่อนปาสัก ๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๓) 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
 

ป ๒๕๔๕ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๕/๒๕๔๕ หางหุนสวนจํากัดจ้ิวเสร ี ๒๗๗ 

 
 

ป ๒๕๔๖ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๒๒/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด กิตติเกียรติกอสราง ๒๗๙ 
อ.๓๒/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด โรงไมเอ้ียะงวน ตันหยงมัส ๒๖๕ 

 
 

ป  ๒๕๔๗ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๑๖/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด วิรุฬหกรกอสราง ๗๐, ๒๕๗ 

 
 

ป ๒๕๔๘ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๘/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย) 
๑๓๐ 

อ.๑๔–อ.๒๒/๒๕๔๘ นายสมพงษ วงศเทพวาณชิย ๑๓๖ 
อ.๔๔/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด พันธุรักษกอสราง ๒๖๐, ๒๖๖ 
อ.๔๗/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เดิม) 
๒๖๘ 

อ.๑๐๘/๒๕๔๘ องคการตลาด ๒๒๖ 
อ.๑๘๘/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๖๙ 
อ.๒๒๒–อ.๒๒๓/

๒๕๔๘ 
นายสมศักดิ์ พิภพภิญโญ,  
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน 

๑๑๓, ๒๐๐ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๔) 

ป ๒๕๔๙ 
คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๒๗/๒๕๔๙ นางสุริยา สุริยา ๒๕๖, ๒๗๔ 
อ.๕๘/๒๕๔๙ บริษัท สุหรายทิพย กอสราง จํากัด ๒๘๐ 
อ.๖๔/๒๕๔๙ บริษัท เจ-สัน คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ๒๕๘ 
อ.๖๘/๒๕๔๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 
๑๗๘ 

อ.๘๕/๒๕๔๙ นายประสิทธิ์ ไทรงาม ๒๗๖ 
อ.๑๑๑/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด สามพี่นองธุรกิจ ๒๖๑, ๒๖๗ 
อ.๑๒๐/๒๕๔๙ บริษัท กงสตรกุซิยงส เมตาลิกส ฟลอรองแตส จํากัด ๒๘๒ 
อ.๑๒๑/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๙ 
อ.๑๖๐/๒๕๔๙ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๗๒ 
อ.๒๓๒/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๖๓ 
อ.๒๕๕/๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐๔ 
อ.๒๕๘/๒๕๔๙ ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๐๘ 
อ.๒๗๔/๒๕๔๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 
๑๘๔, ๒๒๗ 

อ.๓๐๑/๒๕๔๙ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๒๖๙, ๒๗๐ 
อ.๓๐๒/๒๕๔๙ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๒๐๘ 
อ.๓๒๓/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(กรมสามัญศึกษา เดิม) 
๒๗๓ 

อ.๓๒๔/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด สี่พ่ีนอง ๒๗๖ 
อ.๓๔๘/๒๕๔๙ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๙๒, ๒๗๑ 
อ.๓๔๙/๒๕๔๙ สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี ๒๔๑ 
อ.๓๗๔/๒๕๔๙ นางนุสรา เจียมกัลชาญ ๒๗๕ 

 
 
 
 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๕) 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสงูสุด  
 

ป ๒๕๔๔ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๔๐/๒๕๔๔ นางวราภรณ ทวีสขุ ๑๐๗ 
๙๓/๒๕๔๔ นางสมพร วุฒิภัยการ ๑๐๘ 
๑๐๔/๒๕๔๔ บริษัท เจ-สัน คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ๒๗, ๕๙, 

 ๑๔๓ 
๑๑๒/๒๕๔๔ บริษัท ยูนเิวอรแซล ซิสเท็มส จํากัด ๑๖ 
๑๒๗/๒๕๔๔ นาวาตรี ธนาวิน สุวรรณบฟุผา  ๖๕ 
๑๓๒/๒๕๔๔ บริษัท ยบิอินซอย จํากัด ๙๓ 

 

 

ป ๒๕๔๕ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๕/๒๕๔๕ บริษัท พรอพเพอตี้ แพลนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด 
๕๒ 

๔๑/๒๕๔๕ บริษัท ตาปกรุป จํากัด  ๘๗ 
๕๐/๒๕๔๕ นางสาวจําเรือน จิโนปะ ๘๒ 
๖๑/๒๕๔๕ บริษัท เอกรฐัเจนเนอเรเตอร จํากัด ๘๔ 
๖๒/๒๕๔๕ นายสังวาล เบญจรงครัตน ๔๘ 
๘๒/๒๕๔๕ บริษัท เมดิทอป จํากัด  ๙๓ 
๘๗/๒๕๔๕ บริษัท พรอพเพอตี้ แพลนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด 
๕๓ 

๙๔/๒๕๔๕ บริษัท เอกรฐัเจนเนอเรเตอร จํากัด ๘๔ 
๑๐๑/๒๕๔๕ บริษัท เอกรฐัเจนเนอเรเตอร จํากัด ๘๔ 
๑๗๔/๒๕๔๕ นายจํารูญ วีณิน ๑๗ 
๑๗๕/๒๕๔๕ นายสนิท สันติพันธพิทักษ ๑๗, ๒๔๖ 
๑๙๒/๒๕๔๕ นายมานิต สุคนธพานิช ๑๘ 
๑๙๙/๒๕๔๕ หางหุนสวนจํากัด วรนิทัศนกอสราง ๓๓, ๒๒๕ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๖) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒๔๗/๒๕๔๕ นายปลด แสงโพธิ์แกว ในฐานะผูจัดการมรดก 

นางปลีก แสงโพธิ์แกว  
๔๑ 

๔๑๖/๒๕๔๕ หางหุนสวนจํากัด ส. นามวงศกอสราง ๔๑, ๒๔๙ 
๔๔๓/๒๕๔๕ หางหุนสวนจํากัด ทรายแซมโก ๔๔ 
๔๕๗/๒๕๔๕ บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด ๙๔ 
๔๙๑/๒๕๔๕ นายนเรศ เดชธราดล ๓๑, ๑๗๓ 
๔๙๗/๒๕๔๕ บริษัท สเุมธธาพาณิชยการ (๑๙๘๒) จํากัด ๔๕ 
๕๓๖/๒๕๔๕ บริษัท ฟอสฟอรัส จํากัด ๘๖ 
๕๖๐/๒๕๔๕ นายธงชัย เสรีเรืองรอง ๓๑ 
๖๒๒/๒๕๔๕ บริษัท ททีีแอนดที จํากัด (มหาชน) ๓๐, ๖๓, 

๑๓๒ 
 
 

ป ๒๕๔๖ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๑๙/๒๕๔๖ บริษัท เครดิตฟองซิเอร เสรีสากลธนกิจ จํากัด  ๑๙ 

๓๔–๓๗/๒๕๔๖ นายพิชัย สวสัดิ์รักษ กับผูฟองคดีรวม (รวม ๔ ราย)  ๓๑ 
๕๓/๒๕๔๖  นายประเวช กิจคา ๓๑ 
๖๐/๒๕๔๖ บริษัท แพลทินั่ม แสตนดารัดเชอรวิส จํากัด ๘๐ 
๖๖/๒๕๔๖ นายประเวช กิจคา ๓๑ 
๑๐๗/๒๕๔๖ นางอังคนา พันธุมะผล ๑๘ 
๑๑๕/๒๕๔๖ นายสุรพล จรรยากุล ๖๔ 
๑๑๗/๒๕๔๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ๓๑ 

๑๓๐–๑๔๑/๒๕๔๖ นายสมศักดิ์ โสภณสุขสถิต  
กับผูฟองคดีรวม (รวม ๑๒ ราย) 

๓๑ 

๑๖๒/๒๕๔๖ บริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด  ๑๐, ๒๘, ๖๐ 
๑๙๗/๒๕๔๖ นางพรพันธุ กอนทรัพย ๔๘ 
๒๐๒/๒๕๔๖ บริษัท ซวีิลเอนจิเนียร่ิง จํากัด ๑๐๐ 
๒๓๗/๒๕๔๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๒๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๗) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒๓๙/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด สินเพชรคอนสตรัคชั่น ๔๑, ๒๕๑ 
๒๔๖/๒๕๔๖ นายชัยวัฒน สิริวิบลูยกิตต ิ ๘๖ 
๒๕๕/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด บุรณทองกอสราง ๖๗, ๑๓๘ 
๒๙๒/๒๕๔๖ บริษัท แกรนดซิทตี้ แมนชัน่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ๔๘ 
๒๙๙/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด ทักษ ดีเวลลอปเมนท ๑๔๕ 
๓๓๐/๒๕๔๖ นางกรรณิการ สายธน ู ๑๐๖ 
๓๓๙/๒๕๔๖ นายอุทัย กิจคา  ๑๒๒, ๑๗๒ 
๓๕๖/๒๕๔๖ บริษัท ยบิอินซอย จํากัด ๔๐, ๑๔๖ 
๓๘๐/๒๕๔๖ บริษัท สงวนศักดิ์กอสราง จํากัด ๖๗ 
๓๘๖/๒๕๔๖ นายกิติ ศิรวิฒัน ๑๑๒ 
๔๐๒/๒๕๔๖ บริษัท ประกอบสหการกอสราง (๑๙๗๑) จํากัด  ๔๐, ๑๑๓ 
๔๑๓/๒๕๔๖ นางสาวสรรวณี วุฒินันท ๙๔ 
๔๑๙/๒๕๔๖ การไฟฟาสวนภูมิภาค ๒๑๔, ๒๒๐ 
๔๒๓/๒๕๔๖ เทศบาลตําบลนาสีทอง ๙๕ 
๔๒๕/๒๕๔๖ บริษัท ศิริผลวัฒนา (๑๙๙๗) จํากัด ๒๕๐ 
๔๗๗/๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ๓๔ 
๔๘๗/๒๕๔๖ นายเศวต เวยีนทอง ๔๘ 
๔๙๔/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ ์ ๑๑, ๑๐๑, 

๑๒๗ 
๕๐๑/๒๕๔๖ นายวีระยทุธ คงชาญสิร ิ ๔๗ 
๕๑๗/๒๕๔๖ นางมุฑิตา ชลวิสทุธิ์ ที่ ๑ นายกิติกรณ ชลวสิุทธิ์ ที่ ๒ ๑๐๓, ๑๓๒ 
๕๔๔/๒๕๔๖ นายวิศษิฐ ม่ิงอารีวาณิช ๖๐, ๑๑๔ 
๕๔๕/๒๕๔๖ นางสาวอรวรรณ จันทรัตน ๕๕ 
๕๔๙/๒๕๔๖ นายสมัคร กิจคา ๑๒๐ 
๕๕๑/๒๕๔๖ กรมชลประทาน ๑๖๕, ๒๑๑, 

๒๑๕ 
๕๗๑/๒๕๔๖ นางศิราณี ศรีประทุม ๔๘, ๙๕ 
๕๗๒/๒๕๔๖ บริษัท แพคลิง้ค (ประเทศไทย) จํากัด  ๖๓, ๑๒๓ 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๘) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๕๗๙–๕๘๐/๒๕๔๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓๑ 

๖๑๐/๒๕๔๖ บริษัท เทเลเมดคอรปเรชั่น จํากัด  ๗๓, ๑๒๓ 
๖๑๑/๒๕๔๖ นางสุจิตรา คงจินดา ๑๑๕ 
๖๓๔/๒๕๔๖ นางสาวประเสริฐ กาญจนเกต ุ ๒๐ 
๖๓๖/๒๕๔๖ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ๖๔, ๑๒๑ 
๖๕๔/๒๕๔๖ บริษัท เจ. เอ. เอส. คอนสตรัคชั่น จํากัด ๑๓๙ 
๖๖๐/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด หาดใหญสรรพกิจกอสราง ๒๕๒ 
๖๘๓/๒๕๔๖ พ.ต.ท. วรพจน ปาลกะวงค ณ อยุธยา ๘๓ 
๖๙๒/๒๕๔๖ บริษัท เอเชียน มารีน เชอรวิสส จํากัด (มหาชน) ๒๕, ๕๔, ๖๑, 

๑๓๔ 
๖๙๔/๒๕๔๖ นายถวน พานทอง ๔๗ 

 
 

ป ๒๕๔๗ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒/๒๕๔๗ นางสาวทัศนยี สุทธิปยะโรจน  

กับผูฟองคดีรวม (รวม ๑๔ ราย) 
๑๑๓ 

๗/๒๕๔๗ สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย ๖๔ 
๔๙/๒๕๔๗ นายกิตติพงษ พุทธศร ี ๘๓ 
๕๐/๒๕๔๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๗๕ 
๖๒/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด ศิริวัง ๒๘, ๑๔๒ 
๖๗/๒๕๔๗ บริษัท สุราษฎรธานีจังหวัดพาณิชย จํากัด  ๙๖ 
๗๓/๒๕๔๗ นายกําชัย ศรนีวกุล ๘๗ 
๘๔/๒๕๔๗ นายสมมาตร สาและ  ๘๘ 
๘๘/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 
๓๑, ๒๒๒ 

๙๑–๙๖/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 
 

๑๗๕ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๓๙) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๙๗/๒๕๔๗ บริษัท ศรินทรยา จํากัด ๔๗ 
๙๙/๒๕๔๗ นายชัยภัค โอสถาพันธุ ๑๑๓ 
๑๐๔/๒๕๔๗ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๔๓, ๒๑๖, 

๒๒๑ 
๑๐๘–๑๒๐/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 
๓๑ 

๑๓๗/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๓๑, ๑๗๖ 

๑๓๙/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด โตการชาง ๖๘ 
๑๔๗/๒๕๔๗ นายวีระเกียรติ รักพานิชมณี ๓๔, ๑๑๒ 
๑๕๙/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 
๓๑, ๑๗๖ 

๑๖๔-๒๑๕/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๖ 

๒๒๐/๒๕๔๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๗๗ 
๒๒๖/๒๕๔๗ บริษัท โควชั่งเอ๊ียะอุตสาหกรรมแปงมันและสาคู จํากัด 

กับผูฟองคดีรวม (รวม ๗ ราย)  
๗๓ 

๒๓๖/๒๕๔๗ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๑๖๐ 
๒๔๔/๒๕๔๗ นายณรงค จิตตเน่ือง ที่ ๑ 

นายชาตรี โสภณบรรณารักษ ที่ ๒ 
๙๖ 

๒๕๒-๒๖๓/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๗, ๑๘๑, 
๒๒๒ 

๒๖๔/๒๕๔๗ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๑๖๒, ๒๑๒ 
๒๖๕/๒๕๔๗ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ๑๖๒, ๒๑๑ 
๒๖๙/๒๕๔๗ นายเผด็จ ชัยพัฒนาวรรณ ๘๔ 
๒๘๐/๒๕๔๗ นายเชาว ชชัพงศ ที่ ๑ นายชด ชัชพงศ ที่ ๒  

ในฐานะผูจัดการมรดกของนายชัช ชัชพงศ 
๑๗๒ 

๓๐๘/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด อาทรภัณฑกอสราง ๒๑, ๓๖ 
๓๑๒/๒๕๔๗ จังหวัดพังงา ๑๕๗ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๐) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๓๑๙/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 
๑๗๗ 

๓๒๘/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๓๑, ๑๗๗ 

๓๓๕/๒๕๔๗ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๑๕๕ 
๓๓๖/๒๕๔๗ นายพงษนรินทร วิชชปุระภา ๘๘ 
๓๕๕/๒๕๔๗ นายวุฒิชัย ธนวิพุธ กับผูฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย)  ๘๘ 
๓๖๑/๒๕๔๗ นายศิวาวุธ พรหมดํา ๕๖ 

๓๖๘-๓๗๐/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๗, ๑๘๒ 

๓๘๐-๓๙๓/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๗ 

๓๙๔/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๗, ๑๘๓ 

๔๒๔/๒๕๔๗ นางพรศรี พลพงษ ๑๑๓ 
๔๓๓/๒๕๔๗ บริษัท รุงพรชยั จํากัด ๒๘๔ 
๔๖๑/๒๕๔๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 
๑๘๔ 

๔๖๖/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๗ 

๔๗๔/๒๕๔๗ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๙, ๒๐๔ 
๔๙๑/๒๕๔๗ นายปุณยธร ศรีบศุยกาญจน ๓๔ 
๔๙๒/๒๕๔๗ นางกิตติมา อุดมศรี ๙๘ 
๕๑๐/๒๕๔๗ นายบุญสืบ พันธุดี ๑๑๓ 
๕๒๑/๒๕๔๗ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ๗๖ 
๕๒๔/๒๕๔๗ นายกําชัย ศรนีวกุล ๒๒๖ 
๕๓๔/๒๕๔๗ นางสุมาลี แสงเพ็ญ ๔๗ 
๕๔๕/๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๙๘ 
๕๕๕/๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๙๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๑) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๕๖๒/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด พิมพิสุทธิ์ เอ็นยิเนียร่ิง ๑๒๙ 
๕๖๓/๒๕๔๗ นางเนาวรัตน สูยะศร ๔๗ 
๕๗๘/๒๕๔๗ นายนิยม พิสิฐพิพัฒนา ๖๔, ๑๑๔ 
๖๑๙/๒๕๔๗ บริษัท ผลไพบูลยที่ดินและกอสราง จํากัด รวมคากับ

บริษัท พนัสวศิวกรรมและบริหารกอสราง จํากัด 
๔๒, ๗๓ 

๖๓๗/๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๖๗ 
๖๓๙/๒๕๔๗ กรมทรัพยากรธรณี ๑๖๖ 
๖๔๗/๒๕๔๗ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๖๔, ๗๖, 

๑๘๗, ๒๑๖ 
๖๘๕/๒๕๔๗ บริษัท สํานักขาวพิมพไทย – ซิงห จํากัด ๑๕ 
๖๙๘/๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘๑ 
๗๑๔/๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘๑ 
๗๒๖/๒๕๔๗ บริษัท เอสเจ เฮลธแวร จํากัด  ๒๕, ๕๔, ๖๑ 
๗๔๒/๒๕๔๗ กรมชลประทาน ๑๖๖ 
๗๔๓/๒๕๔๗ กรมชลประทาน  ๗๓ 
๗๗๒/๒๕๔๗ นางคงศักดิ์ รัตนสุนทรชยั กับผูฟองคดีรวม (รวม ๕ ราย) ๘๙ 
๗๙๓/๒๕๔๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓๑, ๑๗๗ 
๗๙๘/๒๕๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 
๓๑, ๑๗๗ 

๘๓๔/๒๕๔๗ บริษัท หนึ่งพัฒนาการ จํากัด ๑๓๔, ๑๔๐ 
๘๔๔/๒๕๔๗ นายปยพร ณ นคร ๑๑๑ 
๘๕๐/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด อาณัติการโยธา ๑๑๕ 
๘๕๓/๒๕๔๗ บริษัท ปราจนีสถาพร จํากัด ๗๐ 
๘๗๐/๒๕๔๗ เทศบาลตําบลไพศาล ี ๑๕๑ 
๙๑๗/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด สยามซีวิลชัพพลาย ๑๔๒ 
๙๒๐/๒๕๔๗ กระทรวงสาธารณสุข ๒๑๒ 
๙๒๗/๒๕๔๗ นางนิรมล อุณหโชค กับผูฟองคดีรวม (รวม ๑๕ ราย) ๘๙ 

 
 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๒) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๙๓๓/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด ทรัพยสุนทร (แตศิริ) ๒๕๓ 
๙๕๘/๒๕๔๗ บริษัท จุฬาวศิวกรรม จํากดั ๑๔๐ 
๙๖๑/๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ๑๙๗ 
ค.๑/๒๕๔๗ บริษัท พีค ทราฟฟค (ประเทศไทย) จํากัด ๗๓, ๒๓๗ 

 
 

ป ๒๕๔๘ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒๕/๒๕๔๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ๒๔, ๔๕, 

๑๖๗, ๑๙๔ 
๕๑/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด ศรีกรกฎกอสราง ๑๔๐ 
๕๖/๒๕๔๘ กรมสงเสริมการเกษตร ๓๕, ๑๕๖ 
๕๗/๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 
๑๗๗ 

๕๘/๒๕๔๘ กรมการขนสงทางอากาศ ๔๖, ๑๕๓ 
๖๐/๒๕๔๘ กรมชลประทาน ๗๔, ๑๕๙ 
๖๑/๒๕๔๘ กรมชลประทาน ๔๒, ๑๕๑ 
๖๒/๒๕๔๘ กรมทรัพยากรน้ํา ๔๒, ๑๖๐ 
๖๗/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๓, ๒๑๖, 

๒๒๓ 
๗๑/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, ๒๒๓ 
๗๔/๒๕๔๘ กรมสามัญศึกษา ๗๔, ๑๖๐ 
๗๘/๒๕๔๘ จังหวัดนราธิวาส ที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ที่ ๒ ๔๒, ๑๕๒ 
๗๙/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๗๓, ๑๙๔, 

๒๒๓ 
๘๐/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 

๒๒๓ 
๘๑/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 

๒๒๓ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๓) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๘๒/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๗๓, ๑๙๔, 

๒๒๓ 
๘๔/๒๕๔๘ กรมชลประทาน ๔๓, ๑๖๐ 
๘๕/๒๕๔๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๖๘ 
๘๗/๒๕๔๘ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๗๔, ๑๖๐ 
๘๘/๒๕๔๘ กรมชลประทาน ๔๓, ๑๖๐ 
๙๐/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 

๒๒๓ 
๙๑/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
๗๓, ๑๙๔, 
๒๒๓ 

๙๒/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 
๒๒๓ 

๙๓/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 
๒๒๓ 

๙๔/๒๕๔๘ การสื่อสารแหงประเทศไทย ๗๔, ๑๖๐, 
๑๙๕, ๒๑๒ 

๙๘/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, 
๒๑๘,๒๒๓ 

๙๙/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, 
๒๑๘,๒๒๓ 

๑๐๐/๒๕๔๘ กรมวิเทศสหการ ๗๗ 
๑๐๓/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, 

๒๑๘,๒๒๓ 
๑๐๔/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, ๒๒๓ 
๑๐๕/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, 

๒๑๘,๒๒๓ 
๑๐๖/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, 

๒๑๘,๒๒๓ 
๑๐๗/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔, 

๒๑๘,๒๒๓ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๔) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๑๐๘/๒๕๔๘ กรมทางหลวง  ๔๓, ๑๖๙ 
๑๑๓/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๓, ๔๘, 

๑๕๘ 
๑๑๔/๒๕๔๘ สํานักงานศาลยุตธิรรม ๑๕๘ 
๑๑๕/๒๕๔๘ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ ๔๖, ๑๕๘ 
๑๑๖/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 

๒๒๐ 
๑๑๘/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๗, ๑๙๔, 

๒๒๓ 
๑๒๘/๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 
๓๑, ๑๗๗ 

๑๔๐/๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 

๓๑, ๑๗๗ 

  ๑๔๖/๒๕๔๘ กรมชลประทาน  ๘๓ 
๑๕๔/๒๕๔๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ๗๔, ๑๖๙ 
๑๕๖/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๗๓, ๑๙๔, 

๒๑๘, ๒๒๓ 
๑๕๗/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๗๓, ๑๙๔, 

๒๑๘, ๒๒๓ 
๑๕๘/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด สงสวัสดิ์ อินเตอรเนชั่นแนล ที่ ๑ 

หางหุนสวนจํากัด พิพิธการโยธา ที่ ๒ 
๑๐๙, ๑๔๙ 

๑๖๑/๒๕๔๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๓๑, ๑๗๗ 

๑๘๖/๒๕๔๘ จังหวัดชลบุร ี ๑๖๓ 
๑๘๙/๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลวรนคร ๑๖๘ 
๑๙๒/๒๕๔๘ บริษัท เอ็มซีซีมัลติเทค จํากัด ๙๓ 
๑๙๘/๒๕๔๘ บริษัท เอส ซ ีจี ๑๙๙๕ จํากัด ๔๓ 
๑๙๙/๒๕๔๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ๔๖, ๑๖๐ 
๒๐๒/๒๕๔๘ นายพงษเดช วานิชกร กับผูฟองคดีรวม (รวม ๓๐ ราย) ๑๐๙ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๕) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒๐๙/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด ไพโรจนสมพงษพาณิชย ๒๕๓ 
๒๑๐/๒๕๔๘ จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๔, ๑๕๘ 
๒๑๓/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๑๔/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๑๕/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๑๖/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๑๘/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๐๘ 
๒๒๒/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๒๓/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๒๔/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๒๕/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๒๖/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๒๗/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๔, ๑๕๘ 
๒๔๑/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๔๒/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๔๓/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๒๕๑/๒๕๔๘ การประปาสวนภูมิภาค ๑๖๓ 
๒๕๗/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑๙๕ 
๒๖๒/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔ 
๒๗๔/๒๕๔๘ นายศักรินทร หรือสมัชญ ทองมวง  ๕๖, ๑๔๖ 
๒๗๙/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๔ 
๒๙๕/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๓๐๘/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๓๐๙/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙๔ 
๓๑๗/๒๕๔๘ นายปริญญา โพธิ์สา กับผูฟองคดีรวม (รวม ๔ ราย) ๙๙ 
๓๕๒/๒๕๔๘ บริษัท สทิธิชยัเอนจิเนียร่ิง จํากัด ๗๑ 
๓๕๔/๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 
๑๗๗ 

๓๖๒/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด เอ. บี. เอส (๑๙๙๐) ๔๔, ๒๓๓ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๖) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๓๖๓/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา  

(กรมอาชีวศึกษา เดิม) 
๖๗, ๑๖๑, 
๒๑๒ 

๓๗๐/๒๕๔๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๑, ๑๘๐ 
๓๗๑/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๑๓๑, ๒๐๗ 
๓๗๒/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(กรมอาชีวศึกษา เดิม) 
๑๗๗ 

๓๗๓/๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดิม) 

๑๘๐ 

๓๗๔/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐๓ 
๔๐๐/๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๗๘ 
๔๐๖/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด ชาญชัยโฮมเชียงใหม ๒๔ 
๔๒๑/๒๕๔๘ นายวิศษิฐ กาญจนเสวี  ๔๘ 
๔๔๕/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด ยงวัฒนากอสราง ๒๕๓ 
๔๗๐/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(กรมอาชีวศึกษา เดิม) 
๗๔, ๑๗๐ 

๔๘๘/๒๕๔๘ การไฟฟาสวนภูมิภาค ๑๕๘ 
๕๑๓/๒๕๔๘ บริษัท เบญจพรกอสราง จํากัด ๔๔, ๑๑๖ 
๕๘๘/๒๕๔๘ นางสาวนิ่มนวล ดุลยไพบูลย ๔๙ 
๕๙๑/๒๕๔๘ บริษัท ปยะ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ๔๖, ๑๔๑ 
๕๙๖/๒๕๔๘ กรมทางหลวง ๒๐๓ 
๖๒๖/๒๕๔๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๙๐ 
๖๕๓/๒๕๔๘ กองทัพเรือ ๑๙๗ 
๖๖๐/๒๕๔๘ เทศบาลนครนครราชสีมา ๗๒ 
๖๘๒/๒๕๔๘ บริษัท ไดนามิค กรุป โปรดักส จํากัด ๑๔๐ 
๗๒๑/๒๕๔๘ บริษัท ทศทศิ วิศวกรรม จํากัด ๑๓๓ 
๗๓๙/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๒๕ 
๗๗๒/๒๕๔๘ กองทัพบก ๕๗, ๗๗ 
๗๗๘/๒๕๔๘ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
๒๐๒ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๗) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๗๘๑/๒๕๔๘ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๒๐๕ 
๗๘๔/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด สุทธมงคลเอ็นจิเนียร่ิง  ๑๔๑ 
๗๘๕/๒๕๔๘ นายพลพิทูร สีสิงห ๑๑๖ 
๗๘๖/๒๕๔๘ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี ๘๒ 
๘๑๒/๒๕๔๘ นายเกรียงไกร ไทยออน กับผูฟองคดีรวม (รวม ๑๘ ราย) ๗๔ 
๘๑๓/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๗, ๑๕๘ 
๘๑๗/๒๕๔๘ ผูวาราชการจงัหวัดนครศรธีรรมราช ที่ ๑ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ๒ 
๗๔, ๑๕๘ 

๘๑๘/๒๕๔๘ นายประพัฒน เมงชวย ๘๙ 
๘๒๘/๒๕๔๘ นางพะยอม คุณูปถัมภ กับผูฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) ๒๒๗ 
๘๔๖/๒๕๔๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๘๖, ๒๑๔ 
๘๔๗/๒๕๔๘ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี ๘๒ 
๘๔๘/๒๕๔๘ บริษัท ฉตัรไทย จํากัด  ๓๖, ๑๔๗, 

๒๑๙ 
๘๕๑/๒๕๔๘ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี ๘๒ 
๘๕๔/๒๕๔๘ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี ๘๒ 
๘๕๕/๒๕๔๘ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี ๘๒ 
๘๕๖/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เดิม) ที่ ๑ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ ๒ 

๗๓, ๑๙๙ 

๘๖๕/๒๕๔๘ นางเซี้ยน กงอุบล ๑๑๐ 
๘๗๐/๒๕๔๘ นางสุนีย ประเสริฐพงษ ๑๕, ๘๙ 
๘๘๒/๒๕๔๘ นายโสภณ วณิชชานันท ๙๙ 
๘๘๙/๒๕๔๘ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ๕๖ 
๘๙๑/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(กรมสามัญศึกษา เดิม) 
๑๙๘ 

๘๙๗/๒๕๔๘ บริษัท ปยะ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ๑๔๐ 
๙๐๘/๒๕๔๘ นายวิจิตร ทวกีิจถาวร ๙๐ 
๙๔๔/๒๕๔๘ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 

๑๙๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๘) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๙๔๗/๒๕๔๘ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  

(กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที่ ๑ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เดิม) ที่ ๒ 

๒๐๐ 

๙๕๒/๒๕๔๘ กรมชลประทาน  ๗๔, ๑๖๔ 
๙๖๕/๒๕๔๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๓๑, ๑๘๗ 
๙๖๖/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ ๓๐ 
๙๖๗/๒๕๔๘ กรมทางหลวง ๑๑๘ 
๙๖๙/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน ๑๓๑, ๒๐๗ 
๙๗๐/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๙๙ 
๙๗๕/๒๕๔๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๕๓ 
๙๗๗/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด บางกอกอินฟนิตี้แมนเนจเมนท ๓๖ 

 
 

ป ๒๕๔๙ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๑๑/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด เอส. พี. ซี. ซัพพลาย เอ็นยิเนียร่ิง  ๓๕, ๑๑๐ 
๓๒/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด นิเทศกอสราง ๑๓๓ 
๔๒/๒๕๔๙ องคการบริหารสวนตําบลกดุน้ําใส ๑๗๐ 
๔๙/๒๕๔๙ จังหวัดรอยเอ็ด ๑๖๐ 
๕๐/๒๕๔๙ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี ๘๑ 
๖๓/๒๕๔๙ การไฟฟาสวนภูมิภาค ๑๖๖ 
๘๗/๒๕๔๙ กรมการปกครอง ๑๙๙ 
๘๘/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน ๑๙๑ 
๙๑/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๕๗, ๑๙๐ 
๙๓/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๑๘๘ 
๙๔/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด บี. ที. ยู. เซอรวิส ๘๐ 
๙๙/๒๕๔๙ จังหวัดปราจีนบุรี ๖๘ 
๑๐๑/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๔๙) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๑๐๓/๒๕๔๙ กองทัพบก ๑๘๘ 
๑๐๕/๒๕๔๙ บริษัท ศิริววิฒันเจริญ จํากัด ๘๒ 
๑๐๗/๒๕๔๙ นางนิรมล อุณหโชค กับผูฟองคดีรวม (รวม ๒๒ ราย) ๘๕ 
๑๐๙/๒๕๔๙ นางนิรมล อุณหโชค กับผูฟองคดีรวม (รวม ๒๐ ราย) ๘๖ 
๑๒๐/๒๕๔๙ นายประสิทธิ์ มาโนชนฤมล ๘๖ 
๑๒๓/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๑๙๐ 
๑๗๐/๒๕๔๙ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ๘๒ 
๑๙๐/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ๓๐, ๑๘๕ 
๑๙๘/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด ชาตรีเจริญศร ี ๓๕, ๑๔๐ 
๒๑๑/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เดิม) 
๑๙๙ 

๒๑๕/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด ปาซางยุทธนากอสราง ๒๑๓ 
๒๑๗/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ๖๕, ๑๙๘ 
๒๓๖/๒๕๔๙ นางชลธิชา เปยมการุญรัตน ๑๒๕ 
๒๓๗/๒๕๔๙ บริษัท เลนโซ เพจจิ้ง จํากัด ๑๒๓ 
๒๔๙/๒๕๔๙ บริษัท ต. สุวรรณชัย ๑๙๙๕ จํากัด ๑๔๕ 
๒๕๓/๒๕๔๙ บริษัท บุนสุยและบตุร จํากัด ๑๔๐ 
๒๕๗/๒๕๔๙ เทศบาลตําบลหินดาด ๔๔, ๑๕๘ 
๒๖๓/๒๕๔๙ นางชลธิชา เปยมการุญรัตน ๙๐ 
๒๖๔/๒๕๔๙ องคการคลังสินคา ๓๖ 
๒๗๒/๒๕๔๙ กองทัพบก ๗๔ 
๒๙๓/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๒๑๒ 
๒๙๕/๒๕๔๙ บริษัท แกรนด เซอรวิส (๑๙๙๓) จํากัด ๗๕ 
๒๙๙/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๓๕, ๑๙๐ 
๓๑๓/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕๗ 
๓๒๐/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ๑๙๙ 
๓๓๗/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๓๔, ๑๘๙ 
๓๔๑/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
๑๙๗ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๕๐) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๓๕๒/๒๕๔๙ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๓๔, ๒๐๑, 

๒๑๗ 
๓๕๕/๒๕๔๙ กรมชลประทาน ๗๕, ๑๖๙ 
๓๕๘/๒๕๔๘ นายนิกร สิริเกียรติกุล ๓๑ 
๓๕๙/๒๕๔๙ นายวิชัย ทวพีงศศักดิ ์ ๓๑, ๑๗๓ 
๓๖๐/๒๕๔๙ นางซิ้วโบย เจริญตัว ๑๗๓ 
๓๖๑/๒๕๔๙ นายจรูญ ตั้นพันธุ ๑๗๓ 
๓๖๒/๒๕๔๙ นายอดุลย อองทอ ๑๗๓ 
๓๖๓/๒๕๔๙ นายรัฐการ ไตรรัตนากร ๑๗๓ 
๓๖๔/๒๕๔๙ นายอุดม พรหมทอง ๑๗๓ 
๓๖๘/๒๕๔๙ นางพวงศรี ศรีสุคนธ ๓๑ 
๓๗๐/๒๕๔๙ นายจรัญ สหัสนฤภัยพงษ ในฐานะผูจัดการมรดกของ

นายฮองหวาน สหัสนฤภัยพงษ 
๓๑ 

๓๗๑/๒๕๔๙ นายวิธาน ศรสีุคนธ ๓๑ 
๓๗๒/๒๕๔๙ นายสมัคร กิจคา ๓๑ 
๓๗๓/๒๕๔๙ นางมาลี โสภณสุขสถิตย ๑๗๓ 
๓๗๔/๒๕๔๙ นายพชระ โพธิสาโร ๓๑ 
๓๗๕/๒๕๔๙ นายสุวิทย ขจิตววิัฒน ๑๗๓ 
๓๗๖/๒๕๔๙ นายวิภาส สิรเิกียรติกลุ ๑๗๓ 
๓๗๗/๒๕๔๙ นายสงวน เสาวภิชาต ิ ๑๗๓ 
๓๘๓/๒๕๔๙ กรมที่ดิน ๒๒๓ 
๓๙๗/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๐๖, ๒๑๘ 
๔๒๐/๒๕๔๙ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ๑๑๙ 
๔๔๐/๒๕๔๙ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๓๔, ๒๐๔ 
๔๔๕/๒๕๔๙ กองทัพบก  ๖๖, ๗๗, 

๑๘๙ 
๔๗๑/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗๓, ๗๗, 

๒๐๓ 
๕๑๒/๒๕๔๙ นางใจดาว เพชรม่ันคงเจริญ ๒๒๘ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๕๑) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๕๒๐/๒๕๔๙ บริษัท โซลชูัน่ คอนเนอร (๑๙๙๘) จํากัด (มหาชน) ๗๕, ๑๑๑ 
๕๔๑/๒๕๔๙ กองทัพบก ๖๖, ๗๗ 
๕๕๒/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๕, ๑๕๓ 
๕๕๓/๒๕๔๙ บริษัท ทองอินทนนท จํากัด ๓๕, ๑๒๙ 
๕๕๔/๒๕๔๙ กองบัญชาทหารสูงสุด ๗๔, ๗๗ 
๕๕๕/๒๕๔๙ บริษัท อาภาภัทร ไพโอเนียร จํากัด ๒๓๔ 
๖๐๖/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด วิเชียรไทธุรกิจ ๗๔, ๑๕๔ 
๖๐๗/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๕ 
๖๒๔/๒๕๔๙ กองทัพเรือ ๗๔, ๗๗, 

๑๙๘, ๒๑๘ 
๖๓๑/๒๕๔๙ กรมชลประทาน  ๓๗, ๑๕๔ 
๖๕๖/๒๕๔๙ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ๑๑๗ 
๖๖๑/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัด ดี เอส วี ธุรกิจ ๗๔, ๑๓๘ 
๖๖๖/๒๕๔๙ นายประมุท สตูะบตุร ๑๑๘ 
๖๗๘/๒๕๔๙ บริษัท อินทนนิ จํากัด ๓๕, ๑๒๖, 

๑๔๘, ๒๒๐ 
๖๘๖/๒๕๔๙ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ๗๔, ๒๐๙, 

๒๒๔ 
๖๘๙/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๑ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ที ่๒ 

๗๓ 

๖๙๗/๒๕๔๙ กรมชลประทาน ๓๗, ๑๕๔ 
๖๙๘/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๗๓, ๗๗, 

๑๙๗, ๒๒๓ 
๗๐๒/๒๕๔๙ บริษัท แอดวานซ อินฟอรเมชั่น ซิสเต็มส จํากัด ๒๕๔ 

๗๐๖/๒๕๔๙ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ ๗๔ ๑๖๖ 

๗๐๘/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี ๕๗, ๗๗, ๗๙ 
๒๐๙ 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

(๕๒) 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๗๖๐/๒๕๔๙ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๐๙ 
๘๒๒/๒๕๔๙ กองทัพบก ๗๔ 
๘๖๘/๒๕๔๙ กรมสงเสริมสหกรณ ๒๑๐ 

 
 

ป ๒๕๕๐ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๓๐/๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑๖ 
๒๐๓/๒๕๕๐ กรมทรัพยากรธรณี ๑๕๔ 

 

 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสาวพรทิพย ทองดี  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 นายสุชาติ เวโรจน  รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 
ประธานคณะทํางาน 
 นางสมฤดี ธัญญสิริ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 
 
คณะทํางาน 
 นายสมชัย จารุจินดา  พนักงานคดีปกครอง ๘ 
 นางวรรธนวรรณ จันทรจนา  พนักงานคดีปกครอง ๗ว 
 นางสาวปทิชญา วชิรเมธารัชต พนักงานคดีปกครอง ๗ว 
 นางสาวสุธาสินี เซี้ยงชัยงาม  พนักงานคดีปกครอง ๕ 
 นายยุทธนา ทิณรัตน  พนักงานคดีปกครอง ๕ 
 นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ  พนักงานคดีปกครอง ๕ 
 นายพาชัย มงคลปรีดาไชย  พนักงานคดีปกครอง ๔ 
 นางสาวสรภัทร สีระสาพร  พนักงานคดีปกครอง ๔ 
 นางสาวกรกนก นวมงาม  พนักงานคดีปกครอง ๔ 
 นางสาวปารวี พิสิฐเสนากุล  พนักงานคดีปกครอง ๓ 
 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 นายสมชัย จารุจินดา  พนักงานคดีปกครอง ๘ 
 นายยุทธนา ทิณรัตน  พนักงานคดีปกครอง ๕ 
 นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ  พนักงานคดีปกครอง ๕ 
 
ผูพิมพ 
 นางสาวทิพวรรณ เมธานิมิตพงศ เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๒ 
 นางสาวสายพิณ ภักดี  พนักงานธุรการ 
 นางสาวสุนิษา ไทยสุริยันต  พนักงานธุรการ 

 




