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ตัวอย่างคดีที่ได้ด าเนินการบังคับในปี 2551 จ าแนกตามประเภทของค าบังคับ 

 1. ค าบังคับให้เพิกถอนกฎหรือค าส่ัง 
  1.1 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 356/2550 พิพากษาแก้ค า
พิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น เป็นให้เพิกถอนค าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ท่ีอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 ด าเนินกิจการก าจัดขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ในพื้นที่หมู่ท่ี 10 บ้านดงป่าเหมี้
ยง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไป
ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ขออนุมัติก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ ซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 พิจารณาและอนุญาตตามท่ีขอแล้ว 
  1.2 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.30/2551 ให้เพิกถอนประกาศ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2546 เรื่อง การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2544/2545 โดยให้การเพิก
ถอนมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2546 ซ่ึงเป็นวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ในชั้นบังคับคดี ส านักงานศาลปกครองได้จัดท าประกาศเพิกถอนกฎเพื่อลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและเมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงานศาลปกครองได้มี
หนังสือแจ้งการประกาศดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ 
  1.3 ค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 19/2551 ให้เพิกถอนมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ท่ีให้เพิกถอนหนังสืออนุญาต
ให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก. 4-01 เลขที่ 11945 และเลขที่ 11952 ของผู้ฟ้องคดีทั้ง
สอง และเพิกถอนค าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือที่ พย 0011/0340 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติ 
 2. ค าบังคับให้เพิกถอนกฎหรือค าส่ังและให้กระท าการ 
  2.1 เพิกถอนกฎและให้กระท าการ 
  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 17/2551 ให้เพิกถอน ข้อ 1 (1) 
ของกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 ท้ังนี้ โดย
ให้มีผลเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษานี้ในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก าหนดต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่อ
อย่างอ่ืนในเขตพื้นที่การศึกษาไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว โดยค านึงถึงหลักความเสมอภาค 
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  ในชั้นบังคับคดี ส านักงานศาลปกครองได้จัดท าประกาศเพิกถอนกฎเพื่อลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงานศาลปกครองได้มี
หนังสือแจ้งการประกาศดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ
คลาการทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลเป็นการยกเลิกมาตรา 21 (พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547) จึงท าให้ กฎ ก.ค.ศ. ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 21 ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดับรองส้ินผลไปโดยไม่ต้องแก้ไขใหม่ 
  2.2 เพิกถอนค าส่ังและให้กระท าการ 
  (1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 21/2550 พิพากษากลับค า
พิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น เป็นให้เพิกถอนค าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ท่ี 724/2542 ลงวันที่ 30 
สิงหาคม 2542 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไปด าเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่
ให้ถูกต้องตามกฎ ก.ต.ร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีใหม่ ซ่ึงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงยุติเรื่อง 
  (2) ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 453/2550 ให้เพิกถอนค าส่ังของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านจากทางราชการได้ตามสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2546 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุด 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
 3. ค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายในก าหนดเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด 
  3.1 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 230/2551 พิพากษายืนตาม
ศาลปกครองช้ันต้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมาย ที่ สค25/2544 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 ภายใน 7 วัน นับแต่คดีถึงท่ีสุด 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดส่งส าเนาเอกสารซ่ึงเป็นข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอ 
ไปให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
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  3.2 ค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 191/2550 ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ตรวจพิจารณาค าร้องขอจดทะเบียนสมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อตรวจพิจารณาแล้วได้ความว่า 
การได้เป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ปกปิด ด่วนมาก ท่ี มท 0313/ว.99 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2525 ข้อ 1 ครบถ้วน
แล้ว ก็ให้รับจดทะเบียนสมรสให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้จดทะเบียนสมรสให้ตามค าขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว 
  3.3 ค าพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที่ 201/2550 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
สอดส่องกวดขันมิให้ผู้ใดก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญในการวางขายหรือจ าหน่ายสินค้าบน
ถนนบริเวณด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แก้ไขปัญหาส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยที่เกิดจากการด าเนินกิจการตลาด แก้ไขปรับปรุงให้สามารถเปิดฝาท่อระบายน้ าพิพาทเพื่อ
การลอกท่อระบายน้ าได้ และด าเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จัดให้มีบ่อดักมูลฝอยหรือบ่อดักไขมัน
ตามกฎหระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้สอดส่องกวดขันมิให้ผู้ใดวางขายหรือจ าหน่าย
สินค้าบนถนนบริเวณด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี และส่ังการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แก้ไขปัญหาส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย พร้อมท้ังมีการแก้ไขปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าและจัดให้มีบ่อดักมูลฝอยหรือบ่อ
ดักไขมันแล้ว 
 4. ค าบังคับส่ังให้ใช้เงิน หรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ 
  4.1 ส่ังให้ใช้เงิน 
   (1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 188/2550 พิพากษายืน
ตามศาลปกครองช้ันต้น ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจ านวน 1,096,000 
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินแต่
ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 เมษายน 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี 
   ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินตามค าพิพากษาแล้ว 
   (2) ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1052/2550 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มของท่ีดินโฉนดเลขที่ 3824 (เลขที่ดิน  267) จ านวน 
98,000 บาท และค่าทดแทนเพิ่มของท่ีดินโฉนดเลขที่ 3825 จ านวน 186,400 บาท หรือตามจ านวนที่
ค านวณจากเนื้อที่จริงรังวัดแบ่งแยกโดยส านักงานที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินซ่ึงขึ้น – ลง ตามช่วงเวลาตามประกาศ
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ของธนาคารออมสิน โดยค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 3824 (เลขที่ 267) ให้ช าระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 
11 มีนาคม 2547 ส่วนค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 3825 (เลขที่ 264) ให้ช าระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 6 
มีนาคม 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จ ท้ังนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด 
   ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินตามค าพิพากษา 
   (3) ค าพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขแดงที่ 180/2550 ให้ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 1 ช าระค่าทดแทนความเสียหายท่ีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 
300,000 บาท  
   ผู้ถูกฟ้องคดีได้ช าระหนี้จ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
  4.2 ส่ังให้ส่งมอบทรัพย์สิน 
  ค าพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที่ 167/2550 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืน
หลักประกันซองจ านวน 153,450 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้คืนหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
  4.3 ส่ังให้กระท าการ 
   (1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 212/2550 พิพากษายืน
ตามศาลปกครองช้ันต้น ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอประทานบัตรการท า
เหมืองแร่ฉบับใหม่ในพื้นที่เดิม และในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ก็ให้พิจารณาออกประทานบัตรการท าเหมืองแร่ในพื้นที่เดิมให้ผู้ฟ้องคดีตามค าขอดังกล่าว
มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน 23 วัน นับแต่วันอนุญาตเป็นต้นไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับแต่คดีถึงท่ีสุด 
   ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ด าเนินการอนุญาตและออกประทานบัตรการ
ท าเหมืองแร่ฉบับใหม่ในพื้นที่เดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
   (2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.39/2551 พิพากษายืนตาม
ศาลปกครองช้ันต้น ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 รื้อเสาไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าท่ีปักรุกล้ าและพาดผ่านที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
   ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว 
   (3) ค าพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงที่ 167/2550 ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
คืนเงินค่าทดแทนที่รับไว้เกินจ านวน 20,750 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 
นับแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2547 ซ่ึงเป็นวันผิดนัดจนถึงวันที่ช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ช าระภายใน
ก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 
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  ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ช าระหนี้จ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
 5. ค าบังคับให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 
 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1962/2550 ให้เพิกถอนค าส่ังของผู้ถูก
ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2544 ท่ีส่ังยกค าร้องขอพิสูจน์สัญชาติของผู้ฟ้องคดี และให้ถือ
ปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ นับแต่
วันที่คดีถึงท่ีสุด 
 ในชั้นบังคับคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและออกบัตร
ประจ าตัวประชาชนให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
 จากผลการด าเนินการบังคับคดีปกครอง ตามค าพิพากษาศาลปกครอง ประจ าปี 2551 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏจ านวนคดีที่ต้องด าเนินการบังคับคดีในปี 2551 ท้ังส้ิน 
1,119 คดี สามารถด าเนินการบังคับคดีได้แล้วเสร็จ 361 คดี และอยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี 
จ านวน 758 คดี ซ่ึงในจ านวนนี้เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของคู่กรณี จ านวน 289 คดี ตาม
ตารางแสดงสถิติการบังคับคดี ต่อไปนี้ 
 

ปี พ.ศ.2551 คดีที่ต้องด าเนินการ
บังคับคดีในปี 2551 

คดีที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2551 

คดีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี  ณ 
สิ้นปี 2551 

อยู่ระหว่างการ
บังคับคดี 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ

คู่กรณี 
 ค าพิพากษา ค าพิพากษา ค าพิพากษา ค าพิพากษา 

ยอดยกมา 543  
361 

 
469 

 
289 รับเข้า 576 
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