
บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 ปัญหาการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครองมีประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาท่ียังไม่มีแนวทางในการก าหนดค าบังคับท่ีชัดเจน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นหลายแนวทาง 

 1. ค าบังคับกรณีเพิกถอนค าส่ังทางปกครองสภาพปัญหาเกิดจากการฟ้องคดีเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยหรือการบริหารงานบุคคลซ่ึงผู้ฟ้องคดี (เจ้าหน้าที่) ฟ้องขอให้เพิกถอนค าส่ังและ
มีค าขอต่อเนื่อง เช่น ขอให้มีค าส่ังให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิมหรือขอให้คืนสิทธิ
ประโยชน์ที่เสียไปหรือให้ท าการสอบสวนทางวินัยใหม่ เป็นต้น ซ่ึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 หากศาลพิจารณา
แล้วเห็นว่า ค าส่ังดังกล่าวเป็นค าส่ังท่ี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงการก าหนดค าบังคับส่ังเพิกถอนค าส่ัง
และให้ไปด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามค าขอต่อเนื่องอาจไม่สอดคล้องกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(1) ซ่ึงบัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับส่ังเพิกถอนค าส่ังเท่านั้นโดยการก าหนดค า
บังคับในคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แต่มีค าขออย่างอ่ืนมาด้วยนั้น มีแนวทางในการก าหนด
ค าบังคับคือการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการเป็นการฟ้องคดีโดยข้าราชการที่ถูก
ด าเนินการทางวินัยซ่ึงอาจฟ้องเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ก็ได้ ซ่ึงในคดีเดียวกันอาจ
เป็นการฟ้องมากกว่าหนึ่งประเภทคดีก็ได้ ซ่ึงการตั้งรูปคดีเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
และ (3) นั้นในการพิพากษาคดี ศาลปกครองจึงสามารถก าหนดค าบังคับได้ทั้งเพิกถอนค าส่ังและให้
ผู้ถูกฟ้องคดีไปกระท าการตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) และ ( 3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หาก
กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งรูปคดีเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ศาลต้องพิจารณา
ให้รอบด้านว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีค าส่ังอย่างไร เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าส่ังดังกล่าว
เป็นค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะตั้งรูปคดีเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
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ศาลปกครองมีอ านาจหยิบยกกฎหมายที่ถูกต้องมาปรับใช้กับประเด็นข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นโดยปรับบท
กฎหมายเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ศาลปกครองจึงสามารถก าหนดค าบังคับ
ได้ทั้งเพิกถอนค าส่ังไล่ออกและให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปกระท าการคือให้คืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดี
เสียไป 
 2. ค าบังคับกรณีคืนค่าธรรมเนียมศาล กรณีให้ชดใช้ดอกเบี้ยและกรณีให้ชดใช้ค่าเสียหาย  
ประเด็นย่อยที่หนึ่ง การคืนค่าธรรมเนียมศาลปัญหาคือกรณีฟ้องขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนตาม
กฎหมายเมื่อล่วงระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลจะส่ังคืนค่าธรรมเนียมศาลได้หรือไม่  
 สภาพปัญหาเกิดจากผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้พิจารณาอุทธรณ์และฟ้องขอให้เพิ่มค่าทดแทน 
รัฐมนตรีไม่พิจารณาโดยอ้างว่าอุทธรณ์ล่วงเลยเวลาหากศาลพิจารณาว่าอุทธรณ์เมื่อล่วงเลยเวลา
อุทธรณ์จริงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมได้หรือไม่เมื่อไม่มีกฎหมายก าหนดให้คืนได้ 
 การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน ทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50 
ล้านบาทจะต้องเรียกค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เกิน 50 ล้าน
บาทขึ้นไปจะต้องเรียกค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ 0.1 ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ 38 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ก าหนดว่า ในกรณีที่ศาลส่ังไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ศาลมีอ านาจส่ังคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้อง
คดี จึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมศาลหรือคืนทั้งหมดหรือแค่บางส่วนให้แก่ผู้ฟ้อง
คดีก็ได้ ซ่ึงการที่ศาลปกครองส่ังไม่รับค าฟ้องหรือพิพากษา ยกฟ้องมีผลเท่ากับศาลไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณา เมื่อเป็นกรณีที่ศาลส่ังไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาศาลปกครองจึงมีอ านาจส่ังคืนค่าธรรมเนียม
ศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
 ประเด็นย่อยที่สอง กรณีดอกเบี้ย ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอ
เรื่องดอกเบี้ยศาลจะก าหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่  
 สภาพปัญหาเกิดจากกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในบางคดีผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีชดใช้ค่าดอกเบี้ย แต่ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการพิพากษาตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่บางคดีศาลไม่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ช าระค่าดอกเบี้ยเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้มีค าขอซ่ึงท าให้ค าพิพากษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 การฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้มี
ค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าดอกเบี้ย ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ ผู้
ฟ้องคดีได้ด้วย เนื่องจากเป็นการพิพากษาตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้
ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 จึงถือว่าเรื่องดอกเบี้ย
นั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ 
 ส่วนในคดีที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องชดใช้ค่าดอกเบี้ยหากผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับชดใช้
ค่าดอกเบี้ยมากกว่าท่ีมีค าขอมาศาลจะมีอ านาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้อง
คดีเกินกว่าท่ีขอมาได้หรือไม่ 
 แม้ดอกเบี้ยจะถือว่าเป็น “สิทธิ” ท่ีผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับ แต่เม่ือผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์
ที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าดอกเบี้ยเพียงอัตราเท่านั้น ในเม่ือผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเลือกได้โดย
อิสระว่าจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิเหล่านั้น จากความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนี้ศาลปกครองจึงก าหนด
ค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เกินไปกว่าท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอมา 
 ประเด็นย่อยที่สาม คือ การก าหนดค าบังคับให้ใช้เงิน “นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ” 
หรือ “นับตั้งแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด” ศาลมีแนวทางก าหนดอย่างไร สภาพปัญหาเกิดจากในการก าหนด
ค าบังคับเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ควรใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่วันที่
มีศาลมีค าพิพากษา” หรือ “นับตั้งแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด ” ของค าบังคับในค าพิพากษาท่ีน่าจะเป็นการ
ถูกต้อง 
 ในการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ( 3) ควรใช้
ถ้อยค าตามตัวบทในมาตรา 70 วรรคสอง คือ “ให้นับแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด ” น่าจะเป็นการถูกต้อง 
เพราะเป็นถ้อยค าตามตัวบทกฎหมาย ประกอบกับการที่จะบังคับคดีกับบุคคลใด ควรให้บุคคลที่จะ
ถูกบังคับใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือรอการพิจารณาวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดก่อนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ เพราะค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นอาจถูก
เปล่ียนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสียจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก็ได้ ค าบังคับในค า
พิพากษาเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ( 3) จึงควรใช้ถ้อยค าว่า “นับตั้งแต่
วันที่คดีถึงท่ีสุด” น่าจะเป็นการถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษาเห็นว่าค าบังคับของศาลปกครองเป็นอ านาจโดยเฉพาะของศาลในการพิพากษาคดี 
เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้น แม้การก าหนด
ค าบังคับจะเป็นอ านาจโดยเฉพาะของศาลในการพิพากษาคดี แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดค าบังคับ
ของศาลปกครองไม่ได้เป็นโดยอ าเภอใจในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ
ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 เมื่อกรณีรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามค าฟ้องศาลปกครองอาจมีค าพิพากษานอกเหนือจากค าขอ
ของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับค าขอได้ เพราะผู้ฟ้องคดีอาจไม่ทราบหรือเข้าใจว่าการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นควรขอให้ศาลออกค าบังคับอย่างไรหากศาล
ปกครองถือตามท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขออย่างเคร่งครัดทั้งที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามค าฟ้องแต่ศาล
ปกครองไม่อาจก าหนดค าบังคับให้ได้เพราะนอกเหนือจากค าขอขอผู้ฟ้องคดี ย่อมจะก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือข้อโต้แย้งดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ต่อไป 
โดยน าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ที่มี
ข้อยกเว้นที่ศาลอาจมีค าพิพากษาหรือท าค าส่ังเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้องได้มาเป็น
แนวทางในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองมีอ านาจมีค าพิพากษา
นอกเหนือจากค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับค าขอได้เพื่ออ านวยความยุติธรรม
เกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและสังคม 


