
บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา 

 ปัญหาการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครอง มีประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา ท่ียังไม่มีแนวทางในการก าหนดค าบังคับท่ีชัดเจน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นหลายแนวทาง 

ค าบังคับกรณีเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

 ประเด็นย่อยที่หนึ่ง สภาพปัญหาเกิดจากการฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย
หรือการบริหารงานบุคคลซ่ึงผู้ฟ้องคดี (เจ้าหน้าที่) ฟ้องขอให้เพิกถอนค าส่ังและมีค าขอต่อเนื่อง 
เช่น ขอให้มีค าส่ังให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม หรือขอให้คืนสิทธิประโยชน์ที่เสียไป 
หรือให้ท าการสอบสวนทางวินัยใหม่ เป็นต้น ซ่ึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ในกรณีที่ฟ้องเพิกถอน
ค าส่ังลงโทษทางวินัย ศาลจะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายตามขั้นตอนของกระบวนการ
ด าเนินการทางวินัย ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การพิจารณาความผิด 
การก าหนดโทษ การลงโทษ และการพิจารณาอุทธรณ์ คดีที่ศาลมีค าบังคับนั้น แสดงให้เห็นว่าการ
ด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
เกิดขึ้นอาจแยกพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ 1. แยกตามเหตุที่เกิดจากขั้นตอนของกระบวนการ
ด าเนินการทางวินัย และ 2. แยกตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

 1. เหตุที่เกิดจากขั้นตอนของกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
 คดีที่ศาลมีค าบังคับ ศาลวินิจฉัยว่า การด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้   
 ( 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ได้แก่ 
  ( 1.1) กรรมการสอบสวนขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.28/2547 (ป.)) 
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  ( 1.2) กรรมการสอบสวนขาดความเป็นกลาง (ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 
865/2547) 
  ( 1.3) อกค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการในมูลกรณีที่ไม่เป็นความผิดวินัยตามข้อกล่าวหา  
(ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 1233/2547) 
  ( 1.4) ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนออกโดยผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีอ านาจออก
ค าส่ัง (ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 154/2548) 
  ( 1.5) ไม่มีมูลเพียงพอที่จะออกค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ค าพิพากษาศาล
ปกครองกลางท่ี 1330/2548) 
 ( 2) ค าส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า กรณียังไม่มีมูลเพียง
พอที่จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่จะส่ังให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน (ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
ที่ 1330/2548) 
 ( 3)  กระบวนการสอบสวน ได้แก่  

(3.1) การสอบสวนความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและน าสืบแก้ข้อ
กล่าวหา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 214/2548 และ อ.218/2548) 
  (3.2) การส่ังลงโทษความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง เพียงแต่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
โทษทางวินัยก็มิได้ด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ. (ค า
พิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 1528/2547)  
  (3.3) ส่ังลงโทษความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยพิจารณาจากรายงานผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งโดยผู้ไม่มีอ านาจ และเมื่อรายงานผลการด าเนินการ
ทางวินัย ก็ปรากฏว่า มีการส่ังเพิ่มโทษเป็นปลดออกจากราชการ อันเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
โดยไม่ได้ส่ังให้มีการสอบสวนพิจารณาใหม่ (ค าพิพากษาศาลปกครองท่ี 154/2548) 
 (4) การพิจารณาความผิด ได้แก่ 
  (4.1) การกระท าของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดวินัยตามที่ส่ังลงโทษ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองท่ี อ.98/2548) 
  (4.2) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสนอส านวนการสอบสวนแล้วผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการทางวินัยล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.67/2547) 
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  (4.3) การพิจารณาความผิดไม่ได้กระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.133/2548) 
 (5) การพิจารณาโทษ ได้แก่ 
  (5.1) การก าหนดโทษไม่ได้กระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.133/2548) 
  (5.2) ออกค าส่ังลงโทษปลดออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 88/2547) 
   (5.3) ส่ังลงโทษในข้อกล่าวหาท่ีมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.197/2548) 
 (6) การพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่ กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า การพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้าเกิน
สมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1309/2547) 

 2. การพิจารณาตามประเภทคดีปกครอง 
 การพิจารณาตามผลการวินิจฉัยในเนื้อหาคดีของศาล ซ่ึงอาจแยกตามประเภทคดีตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ได้ดังนี้ 
 ( 1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง ( 1)) ซ่ึงอาจแยกสาเหตุที่ศาลอ้างในการเพิกถอนค าส่ัง
ลงโทษทางวินัยออกเป็นเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายนอกและเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภายใน ได้ดังนี้ 
  ( 1.1) เหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายนอก คลอบคลุม 3 กรณี คือ กระท าโดยไม่มี
อ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การกระท านั้นหรือไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
กระท านั้น ได้แก่ 
  - การด าเนินการทางวินัยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญตามท่ีกฎหมายก าหนด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2548, อ.197/2548) 
  - ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีอ านาจออกค าส่ัง  (ค า
พิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 154/2548) 
  ( 1.2) เหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน ครอบคลุม 6 กรณี คือ ความไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมมีลักษณะเป็นการสร้าง
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ขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
ได้แก่ 
  - การด าเนินการทางวินัยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  (ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 
88/2547, 1330/2548) 
  - เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.98/2548 ค า
พิพากษาศาลปกครองท่ี 562/2547) (มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2552, 
หน้า 39-43) 
  เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าส่ังดังกล่าวเป็นค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในทาง
ปฏิบัติศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา เช่น 
  (1) เพิกถอนค าส่ังไล่ออกจากราชการและให้ด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าเดิมโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ไล่ออกจากราชการ ภายใน...วัน นับ
แต่วันที่มีค าพิพากษา 
  (2) เพิกถอนค าส่ังไล่ออกและให้คืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปเนื่องจากค าส่ังลงโทษ
ดังกล่าว 
  (3) เพิกถอนค าส่ังไล่ออกและให้ผู้ฟ้องคดีไปด าเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม
หรือสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง เป็นต้น 
 ซ่ึงการก าหนดค าบังคับเพิกถอนและให้ไปด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามค าขอต่อเนื่อง
อาจไม่สอดคล้องกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ซ่ึงเป็นการเพิกถอนเท่านั้น 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า หากศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าส่ังดังกล่าวเป็น
ค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าศาลปกครองมีอ านาจเพียงมีค าบังคับเพิกถอนค าส่ังไล่ออกเท่านั้น 
แต่ไม่มีอ านาจมีค าบังคับให้คืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปเนื่องจากค าส่ังลงโทษดังกล่าว เพราะมาตรา 
72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติให้ศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ส่ังให้เพิกถอนค าส่ังเท่านั้น ถ้า
เป็นเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่า ค าบังคับของศาลปกครองยังไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับท้ังหมดในเม่ือความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับ
ยังคงมีอยู่ ผู้ฟ้องคดีอาจน าคดีกลับมาสู่ศาลปกครองอีกครั้งเพื่อให้ศาลปกครองมีค าบังคับเพื่อแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีผู้ฟ้องคดียังได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
อยู่ในประเด็นที่ให้คืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปเนื่องจากค าส่ังลงโทษทางวินัย จะเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้อง
คดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองอีกครั้งท าให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การฟ้องคดีต่อ



116 

ศาลปกครองไม่อาจบรรเทาหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้จริงและการที่ผู้ฟ้องคดี
น าคดีมาสู่ศาลปกครองในข้อเท็จจริงเช่นเดิมที่ ศาลปกครองได้มีค าวินิจฉัยแล้ว เพียงแต่ยังมีค าขอ
ในประเด็นที่ให้ศาลปกครองมีค าบังคับส่ังให้คืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปเนื่องจากค าส่ังลงโทษทาง
วินัย ซ่ึงเป็นค าขอต่อเนื่องกับค าขอให้เพิกถอนค าส่ังไล่ออกท าให้ศาลปกครองมีภาระในการ
พิจารณาคดีเพิ่มขึ้นแทนที่คดีดังกล่าวจะเสร็จส้ินไปจากศาลในคราวเดียวกันกลับต้องมีการพิจารณา
คดีกันใหม่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีประชาชนและศาลปกครอง ถ้า
พิจารณาในมุมกลับกัน หากศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าส่ังดังกล่าวเป็นค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลปกครองควรมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีให้หมดส้ินไปในคราวเดียวโดยมีค าบังคับเพิกถอนค าส่ังไล่ออก 
และให้คืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปเนื่องจากค าส่ังลงโทษดังกล่าวไปพร้อมกัน เพ่ือสามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนความเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้อย่างแท้จริงโดยการก าหนดค าบังคับในคดีพิพาทตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แต่มีค าขออย่างอ่ืนมาด้วยนั้น มีแนวทางในการก าหนดค าบังคับ คือ การฟ้องคดี
ปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เป็นการฟ้องคดีโดยข้าราชการที่ถูกด าเนินการทางวินัย ซ่ึงอาจฟ้อง
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าส่ังหรือการกระท า
อ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท า
นั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิ
ชอบ หรือ (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าส่ังทางปกครอง 
หรือค าส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ก็ได้ ซ่ึงในคดีเดียวกันอาจเป็นการฟ้องมากกว่าหนึ่งประเภทคดีก็ได้ ซ่ึงการตั้งรูปคดีเป็นคดี
พิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) นั้น ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค า
บังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ส่ังให้เพิกถอนกฎหรือค าส่ังหรือส่ังห้ามการกระท าท้ังหมดหรือ
บางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มี
การฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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หรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะเห็นได้ว่าศาลสามารถก าหนดค าบังคับได้ทั้งเพิกถอน
ค าส่ังและให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปกระท าการ หากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งรูปคดีเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ศาลต้องพิจารณาให้รอบด้านว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีค าส่ังอย่างไร 
เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าส่ังดังกล่าวเป็นค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะตั้งรูปคดี
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจหยิบยกกฎหมายที่ถูกต้องมาปรับใช้
กับประเด็นข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นโดยปรับบทกฎหมายเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ 
(3) ศาลปกครองจึงสามารถก าหนดค าบังคับได้ทั้งเพิกถอนค าส่ังไล่ออกและให้ผู้ถูกฟ้องคดีไป
กระท าการ คือให้คืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีเสียไป 

ค าบังคับกรณีคืนค่าธรรมเนียมศาล กรณีให้ชดใช้ดอกเบี้ยและกรณีให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

 ประเด็นย่อยที่หนึ่ง การคืนค่าธรรมเนียมศาล ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ กรณีฟ้องขอให้
เพิ่มเงินค่าทดแทนตามกฎหมายเมื่อล่วงระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลจะส่ังคืนค่าธรรมเนียมศาลได้หรือไม่ 
 สภาพปัญหาเกิดจากผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้พิจารณาอุทธรณ์ และฟ้องขอให้เพิ่มค่าทดแทน 
รัฐมนตรีไม่พิจารณาโดยอ้างว่าอุทธรณ์ล่วงเลยเวลา หากศาลพิจารณาว่าอุทธรณ์เมื่อล่วงเลยเวลา
อุทธรณ์จริงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ เมื่อไม่มีกฎหมายก าหนดให้คืนได้  
 การฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นถือเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 จึงเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอย่างไร
ก็ตาม การที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจะมีสิทธิฟ้องคดีดังกล่าวหรือจะมีเหตุแห่งการฟ้องคดีเรียก
เงิน ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นย่อมเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 และ
มาตรา 26 อันเป็นกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะแล้วสอดคล้องกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ซ่ึงบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมี
การด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการ
ส่ังการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนด” ดังนั้นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
ทดแทนที่ไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการก าหนด
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ย่อมจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้
ตามท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะนั้นก่อนจึงจะมีสิทธิมีสิทธิฟ้องคดีได้ โดยจะต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงิน
ค่าทดแทนดังกล่าว ซ่ึงเมื่อได้กระท าเช่นนั้นแล้วผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจะมีสิทธิฟ้องคดีเรียก
เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือจะมีเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนก็ต่อเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียวในสองกรณีต่อไปนี้เกิดขึ้น กรณีแรกคือ
กรณีที่ได้มีการส่ังการตามกฎหมายนั้นส่วนกรณีที่สองคือกรณีที่มิได้มีการส่ังการภายในเวลาท่ี
กฎหมายนั้นก าหนด 
 ในกรณีที่มีการส่ังการตามกฎหมายนั้น ค าว่า “กฎหมายนั้น” ในกรณีนี้ย่อมเข้าใจได้
ชัดเจนว่าหมายถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซ่ึงการส่ังการตาม
กฎหมายนั้นย่อมมีความหมายรวมถึงการส่ังการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนดด้วย ทั้งนี้ 
การส่ังการเมื่อล่วงเลยระยะเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนดย่อมไม่อาจถือว่าเป็นการส่ังการตามกฎหมาย
นั้น ดังนั้นเม่ือมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
บัญญัติให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ กรณีที่
มีการส่ังการตามกฎหมายนั้นดังกล่าวจึงหมายถึงกรณีที่รัฐมนตรีได้ส่ังการโดยวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้
มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ไม่พอใจในการก าหนดของคณะกรรมการเสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์เท่านั้น 
 ส่วนกรณีที่สองอันได้แก่กรณีที่มิได้มีการส่ังการภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนด ค าว่า 
“กฎหมายนั้น” ในกรณีนี้ก็ยังคงหมายถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 25 
วรรคสอง บัญญัติให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ค า
อุทธรณ์ กรณีที่สองจึงหมายถึงกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลา
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ซ่ึงย่อมหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์
ภายหลังก าหนดเวลาหกสิบวันนั้นด้วย 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
จึงเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนซ่ึงยังไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจ านวนเงิน ค่า
ทดแทนที่คณะกรรมการก าหนดไว้โดยเฉพาะให้ต้องอุทธรณ์การก าหนดดังกล่าวของ
คณะกรรมการต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึง
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ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนโดยผู้นั้นจะมีสิทธิฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือจะมีเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการอุทธรณ์
เช่นนั้นต่อรัฐมนตรีภายในก าหนดเวลานั้นและมีกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
กรณีแรกคือ กรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นเสร็จส้ินภายในก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าอุทธรณ์ ส่วนกรณีที่สองคือกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายใน
ก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 250-252) 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเมื่อเรื่องท่ีจะน ามาฟ้องคดีปกครองนั้นมีกฎหมาย
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้ต้องด าเนินการอย่างใดเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นให้เสร็จส้ินเสียก่อนจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ ซ่ึงการฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น กฎหมายได้
บัญญัติขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว 
ผู้ฟ้องคดีก็ต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นให้เสร็จส้ินเสียก่อนจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ เมื่อการฟ้องคดีขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทน ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวไม่มี
การอุทธรณ์ตามขั้นตอน ศาลไม่อาจรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้ด้วยเหตุไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ 
ฟ้องคดี เช่น การยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีเมื่อพ้นระยะเวลา ซ่ึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้
ด าเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อน ฟ้อง
คดี ในกรณีนี้ศาลต้องส่ังไม่รับค าฟ้อง อย่างไรก็ตาม หากมีการรับค าฟ้องไว้โดยผิดหลงจนเลย
ขั้นตอนการนั่งพิจารณาและก าลังจะพิพากษาคดีแล้ว และศาลเพิ่งพบเหตุดังกล่าว มีแนวค าพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดให้พิพากษายกฟ้องโดยยกเหตุเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี (ค าส่ังศาลปกครอง
สูงสุดที่ 679/2546) กรณีที่กล่าวมานี้ ศาลปกครองจะคืนเงินค่าธรรมเนียมได้หรือไม่เมื่อไม่มี
กฎหมายก าหนดให้คืนได้ จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท า
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาทจะต้องเรียกค่าธรรมเนียมศาลในอัตรา
ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เกิน  50 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเรียกค่าธรรมเนียมศาลใน
อัตราร้อยละ 0.1 ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ 38 แห่ง
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
ก าหนดว่า ในกรณีที่ศาลส่ังไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ให้ศาลมีอ านาจส่ังคืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมศาล หรือคืนทั้งหมดหรือแค่บางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ ซ่ึงการที่ศาลปกครองส่ังไม่
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รับค าฟ้องหรือพิพากษายกฟ้องมีผลเท่ากับศาลไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา เมื่อเป็นกรณีที่ศาลส่ังไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณา ศาลปกครองจึงมีอ านาจใช้ดุลพินิจส่ังคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
ซ่ึงแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลมี
ค าส่ังไม่รับค าฟ้อง หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ ถ้าศาลไม่
ยอมรับอุทธรณ์หรือฎีกาหรือค าขอให้พิจารณาใหม่ หรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีค าส่ังให้ยก
อุทธรณ์หรือฎีกาโดยยังมิได้วินิจฉัยประเด็นแห่งอุทธรณ์หรือฎีกานั้นให้ศาลมีค าส่ังให้คืนค่าขึ้นศาล
ทั้งหมด โดย มาตรา 151 ได้เรียกค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายเดิมเป็นใช้ค าว่า ค่าขึ้นศาล จะเห็น
ได้ว่า ในกรณีที่ศาลชั้นต้นไม่รับค าฟ้อง ศาลจะต้องส่ังให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดโดยไม่เป็นดุลพินิจที่
จะมีค าส่ังเป็นอย่างอ่ืนได้ (สมชัย ฑีฆาอุตมากร, 2551, หน้า 694)  
 ประเด็นย่อยที่สอง กรณีดอกเบี้ย ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอ
เรื่องดอกเบี้ย ศาลจะก าหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่  
 สภาพปัญหาเกิดจากกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในบางคดีผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีชดใช้ค่าดอกเบี้ย แต่ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการพิพากษาตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่บางคดีศาลไม่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ช าระค่าดอกเบี้ยเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้มีค าขอซ่ึงท าให้ค าพิพากษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 การฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นถือเป็นการฟ้องคดี
พิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากใช้
อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ( 3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
เป็นกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ได้บัญญัติกระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทในเรื่องเงินค่าทดแทน 
รวมท้ังเรื่องอายุความในการฟ้องคดีต่อศาลไว้เป็นการเฉพาะ โดยบัญญัติให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน ค่า
ทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคา
ของอสังหาริมทรัพย์หรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการก าหนด มาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทน
ดังกล่าว โดยมาตรา 25 วรรคสองบัญญัติต่อไปว่า “ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้
รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์” และมาตรา 26 
วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ตามมาตรา 25 หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 
25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี
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หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี” มาตรา 26 วรรคหนึ่งดังกล่าวเป็นบทบัญญัติ
ที่ต่อเนื่องมาจากมาตรา 25 ซ่ึงวรรคหนึ่งของมาตรา 25 นั้นบัญญัติเกี่ยวกับก าหนดเวลาในการยื่น
อุทธรณ์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าต้องอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วัน
ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ หรือจากผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงิน ค่าทดแทนนั้น 
และวรรคสองของมาตรา 25 บัญญัติให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ดังนั้น ข้อความของมาตรา 26 วรรคหนึ่งที่บัญญัติถึงกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 จึงย่อมหมายถึงค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีที่วินิจฉัยภายในก าหนดเวลาตามท่ีมาตรา 25 วรรคสองบัญญัติไว้ คือค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีที่วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์มิใช่ค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีที่วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จส้ินหลังจากล่วงพ้นก าหนดเวลา หกสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าอุทธรณ์แต่อย่างใด และข้อความของมาตรา 26 วรรคหนึ่งที่บัญญัติต่อไปถึงกรณีที่รัฐมนตรี
มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลาตาม มาตรา 25 วรรคสองนั้นก็ย่อมหมายถึงกรณี
ที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์อัน
เป็นก าหนดเวลาตามท่ีมาตรา 25 วรรคสองบัญญัติก าหนดให้รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จ
ส้ินนั้นเอง (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 248-249) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 หรือในกรณีที่รัฐมนตรี
มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 
 การที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์นั้นอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งนั้นไม่เป็นเหตุให้การ
ครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ การรื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง การขนย้ายทรัพย์สิน หรือการ
ด าเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องสะดุดหยุดลง 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่า
ทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคาร ออมสิน
ในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น 
 กระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน มีขั้นตอนมาตั้งแต่คณะกรรมการก าหนด
ราคาเบื้องต้นตามมาตรา 9 คณะกรรมการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 23 กรรมการ
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พิจารณาอุทธรณ์และรัฐมนตรีตามมาตรา 25 อันเป็นกระบวนการทางฝ่ายบริหาร ถ้าผู้มีสิทธิได้ รับ
เงินค่าทดแทนไม่พอใจในค่าทดแทนอยู่อีก ก็สามารถฟ้องศาลได้ตามมาตรา 26 นี้ แต่ท้ังนี้จะต้อง
ผ่านขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีมาก่อน การยื่นฟ้องต่อศาลจะต้องฟ้องต่อศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง ( 3) 
เพราะถือว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ก าหนดเวลาฟ้องร้องตามมาตรา 26 นี้ ก าหนดไว้ 2 กรณี กล่าวคือ ถ้ารัฐมนตรีมิได้วินิจฉัย
อุทธรณ์ภายในก าหนด 60 วัน นับแต่วันรับอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในก าหนด 1 ปี 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยภายในก าหนด 60 วัน 
จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
 ตามมาตรา 26 วรรคสาม ก าหนดให้มีการจ่ายดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาก 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 หรือ ค าพิพากษาของศาลตามมาตรา 26 นับแต่วันที่ต้องมีการ
จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ดอกเบี้ยซ่ึงเจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่า
ทดแทนเพิ่มขึ้นจะต้องจ่ายในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออม
สินซ่ึงไม่ใช่อัตราคงท่ี จึงต้องมีการน าประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินมาตรวจสอบว่า
ในช่วงใดอัตราเท่าใด แล้วคิดดอกเบี้ยให้ในแต่ละช่วงไป โดยฝ่ายผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่มี
หน้าที่ต้องน าสืบพิสูจน์อัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหน้าที่จะต้องค านวณให้เอง 
เพราะถือว่าเป็น “สิทธิ” ของผู้ถูกเวนคืน (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 154-160)  
 การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอเรื่องดอกเบี้ย ศาลปกครองจะก าหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ได้หรือไม่นั้น มีความเห็น 2 แนวทาง คือ 
 1. ผู้ฟ้องคดีต้องมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องชดใช้ค่าดอกเบี้ย ศาลจึงจะมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีช าระค่าดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีได้ เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่า ศาลไม่พิพากษาเกินค าขอ ถ้าผู้
ฟ้องคดีไม่ขอมาศาลก็พิพากษาให้ไม่ได้ 
 2. ผู้ฟ้องคดีไม่จ าเป็นต้องมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าดอกเบี้ย ศาลมีอ านาจพิพากษา
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ส าหรับเรื่องดอกเบี้ยนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาล
วินิจฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่
วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ตาม มาตรา 
26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ก าหนดให้มีการจ่ายดอกเบี้ยใน
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จ านวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 หรือ ค าพิพากษาของศาลตาม
มาตรา 26 ซ่ึงถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอใน
เรื่องดอกเบี้ย หากศาลปกครองถือตามท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอโดยเคร่งครัด ไม่พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและท าให้จ ากัดอ านาจในการออกค าบังคับของศาลปกครอง
ไว้เฉพาะท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามค าฟ้อง ศาลวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีมี
สิทธิได้รับช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น แต่เรื่องดอกเบี้ยศาลปกครองมีค าบังคับก าหนดให้ไม่ได้
เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอมาด้วย ทั้งที่เรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ
ได้รับตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 บัญญัติไว้ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองจึงควรจะก าหนดค าบังคับได้เองโดยไม่ต้อง
ค านึงกับค าขอของผู้ฟ้องคดีจนเกินไป เพราะผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่เป็นประชาชนอาจไม่ทราบหรือไม่
เข้าใจว่าการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นควรจะขอให้ศาลก าหนด ค าบังคับ
อย่างไร ศาลปกครองจึงควรต้องวางหลักการต่อไปว่า ในกรณีที่รับฟังข้อเท็จจริงได้ตามค าฟ้อง แต่ผู้
ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอมา แต่สิทธินั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ ศาลปกครองจึงควร
มีอ านาจที่จะหยิบยกเรื่องการก าหนดค าบังคับท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครองเพื่อแก้ไขหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นได้เอง จากกรณีดังกล่าว การฟ้องคดีเรียกเงิน
ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้มีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่า
ดอกเบี้ย ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้ด้วย เนื่องจากเป็น
การพิพากษาตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 จึงถือว่าเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นสิทธิตาม
กฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรค
หนึ่ง วางหลักการที่ส าคัญไว้ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ศาลต้องพิพากษาคดีตามข้อหาในค า
ฟ้องทุกข้อ และ ประการที่สอง ศาลจะพิพากษาหรือท าค าส่ังให้ส่ิงใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่
ปรากฏในค าฟ้องไม่ได้ ซ่ึงหมายความว่า ศาลต้องไม่พิพากษาเกินไปกว่าท่ีโจทก์มีค าขอมาในท้าย
ค าฟ้อง เมื่อโจทก์มีค าขอมาอย่างไร ศาลต้องพิพากษาให้อย่างนั้นตามความประสงค์ของคู่ความ 
ฉะนั้น ในเวลาท่ีศาลจะพิพากษาคดีศาลต้องพิจารณาในตอนท้ายของค าฟ้องว่าโจทก์มีค าขอว่า
อย่างไร ศาลก็ต้องพิพากษาไปตามค าขอนั้น จะพิพากษาให้มากกว่าท่ีโจทก์ขอไว้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น 
โจทก์ขอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่ได้ขอมาเลย ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระ
ดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี หรือให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยท้ังท่ีโจทก์ไม่ได้ขอมาในค าขอท้ายฟ้อง
ไม่ได้ ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินค าขอ จากบทบัญญัติดังกล่าว และจากบรรทัดฐานค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ศาลแพ่งยึดถือตามหลักดังกล่าว กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องมีค าขอให้ผู้
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ถูกฟ้องชดใช้ค่าดอกเบี้ย ศาลจึงจะมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีได้ 
เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่า ศาลไม่พิพากษาเกินค าขอ ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ขอมาศาลก็พิพากษาให้
ไม่ได้ เป็นบรรทัดฐานส าคัญในการท าค าพิพากษาของศาล  
 ส่วนในคดีที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องชดใช้ค่าดอกเบี้ย  หากผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าดอกเบี้ยมากกว่าท่ีมีค าขอมา ศาลจะมีอ านาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ฟ้องคดีเกินกว่าท่ีขอมาได้หรือไม่ 
 จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ดอกเบี้ยซ่ึงเจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจะต้องจ่ายในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ
ธนาคารออมสิน ซ่ึง “ไม่ใช่อัตราคงท่ี” จึงต้องมีการน าประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน
มาตรวจสอบว่าในช่วงใดอัตราเท่าใด แล้วคิดดอกเบี้ยให้ในแต่ละช่วงไป โดยฝ่ายผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทนไม่มีหน้าที่พิสูจน์อัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหน้าที่ต้องค านวณให้เอง 
เพราะถือว่าเป็น “สิทธิ” ของผู้ถูกเวนคืน แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีชดใช้ค่าดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด เช่น ขอให้ช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แม้ดอกเบี้ยของ
ธนาคารออมสินจะสูงกว่า 7.5 ต่อปี ศาลปกครองจะพิพากษาให้แต่ไม่เกินค าขอ แม้ดอกเบี้ยจะถือว่า
เป็น “สิทธิ” ท่ีผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับ แต่เม่ือผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้
ค่าดอกเบี้ยเพียงอัตราเท่านั้น ในเม่ือผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเลือกได้โดยอิสระว่าจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ
เหล่านั้น จากความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนี้ ศาลปกครองจึงก าหนดค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เกินไปกว่าท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอมา  
 ประเด็นย่อยที่สาม กรณีค่าเสียหาย ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ การก าหนดค าบังคับให้ใช้
เงิน “นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ” หรือ “นับตั้งแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด ” ศาลมีแนวทางก าหนด
อย่างไร สภาพปัญหาเกิดจากในการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (3) ควรใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่วันที่มีศาลมีค าพิพากษา ” หรือ “นับตั้งแต่วันที่คดีถึง
ที่สุด” ของค าบังคับในค าพิพากษาท่ีน่าจะเป็นการถูกต้อง ซ่ึงเรื่องนี้มีความเห็น 2 แนวทาง คือ  
 แนวทางท่ีหนึ่ง เห็นควร ควรใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา” เพราะเป็นค า
ที่มีความหมายเข้าใจง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติตามและสามารถปฏิบัติตามได้โดยพลันแตกต่างกับ
การใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด” ท่ีไม่มีผลบังคับตามวันที่แน่นอนจะต้องรอจนกว่า คดี
ถึงท่ีสุดก่อนและรวมระยะเวลานับแต่วันนั้นออกไปอีกซ่ึงมีผลกระทบต่อค าบังคับให้ชดใช้เงิน โดย
ท าให้ระยะเวลาการจ่ายเงินตามค าพิพากษาต้องเล่ือนไปจนกว่าล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือศาล
ปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาผู้มีสิทธิได้รับเงินตามค าพิพากษาจะเสียสิทธิการรับเงินในช่วงเวลา
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด 
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 แนวทางท่ีสอง เห็นว่า ควรใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด ” เพราะการบังคับคดี
ตามปกติก็ไม่สามารถด าเนินการได้ในทันทีนับแต่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา แต่ต้องรอการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ค าพิพากษาของคู่กรณีหรือรอการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดก่อน ท าให้เกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 70 
บัญญัติว่า “ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนด
ในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปล่ียนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย 
 ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่า
จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด” 
 จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตาม
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ควรใช้ถ้อยค าตามตัวบทในมาตรา 70 วรรคสอง คือ “ให้นับแต่วันที่คดีถึง
ที่สุด” น่าจะเป็นการถูกต้อง เพราะเป็นถ้อยค าตามตัวบทกฎหมาย ประกอบกับการที่จะบังคับคดีกับ
บุคคลใด ควรให้บุคคลที่จะถูกบังคับใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือรอการ
พิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดก่อนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติเพราะค าพิพากษาของ
ศาลปกครองช้ันต้นอาจถูกเปล่ียนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสียจากค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดก็ได้ ค าบังคับในค าพิพากษาเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) จึงควร
ใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด” ตามแนวทางท่ี 2 น่าจะเป็นการถูกต้อง แต่การบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีอ านาจที่จะด าเนินการขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีได้ ถ้าคู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติ
ตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลโดยได้ทราบค าบังคับและระยะเวลาท่ีศาลได้ก าหนดไว้เพื่อให้
ปฏิบัติตามค าบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา) อาจร้องขอให้มีการบังคับคดีได้นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ัง โดยการบังคับคดี
ไม่จ าเป็นจะต้องรอจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้ว แม้จะมีการอุทธรณ์ค าพิพากษา 
แต่หากศาลมิได้มีค าส่ังให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก็ย่อมด าเนินการบังคับคดีได้  
 ค าบังคับของศาลปกครองเป็นอ านาจโดยเฉพาะของศาลในการพิพากษาคดี ที่ให้ศาล
ปกครองมีค าบังคับ ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีค าส่ังอย่างใดซ่ึงจะต้องมีการบังคับคดีก็ให้ศาลมีค า
บังคับก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามค าบังคับในวันที่อ่านค าพิพากษา ซ่ึงอ านาจในการก าหนดค าบังคับ
ของศาลปกครองเหมือนกันกับอ านาจในการมีค าบังคับของศาลแพ่ง ถ้าศาลแพ่งได้พิพากษาหรือมี
ค าส่ังอย่างใดซ่ึงจะต้องมีการบังคับคดีก็ให้ศาลมีค าบังคับก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามค าบังคับในวันที่
อ่านค าพิพากษาเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การมีค าบังคับของศาลปกครองไม่ได้เป็นโดย
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อ าเภอใจ ศาลปกครองต้องมีค าบังคับโดยมีเหตุผลตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและ
สังคม เมื่อกรณีรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามค าฟ้อง เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นควรขอให้ศาลออกค าบังคับอย่างไร ศาลปกครองจึง
อาจมีค าพิพากษานอกเหนือจากค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับค าขอได้ เพ่ืออ านวย
ความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


