
วันศุกร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และถ่ายทอดการอบรม 

ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  

ไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

..โดย.. 
นายไชยเดช  ตันตเิวสส  

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

เอกสารประกอบการอบรม 

เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับ 

การละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า” 



สารบัญ 
 

 หน้า 

๑. เอกสารประกอการบรรยาย ๑ 

๒. แผนผังตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ๕๐ 

๓. ตารางสารสะส าคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

๕๒ 

๔. ตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการละเลยต่อหน้าที่ 
    ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิ หรือปฏิบตัิหน้าที่ 
    ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

๕๓ 
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ไชยเดช ตันติเวสส 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

คดีปกครอง 
เกี่ยวกับ 

การละเลยต่อหน้าที่ 
 หรือ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความล่าช้า 

1 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

คื อ  ค ดี พิ พ า ท ร ะ ห ว่ า ง ผู้ อ ยู่ ใ ต้ ก า รปกครอ ง 
กับผู้ (มีอ านาจ)ปกครองหรือระหว่างผู้(มีอ านาจ) 
ปกครองด้วยกันอันเกี่ยวข้องกับการ ใช้อ านาจ 
ทางปกครอง 

  คดีปกครอง   
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คือ 

“การกระท า” ทั้งหลายทั้งปวงที่ มีกฎหมายให้ “สิทธิพิ เศษ” 
แก่ผู้มีอ านาจปกครองด าเนินการเพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะ
บรรลุผล ได้แก่ การออกกฎ ค าสั่ง การกระท าอื่น สัญญาทางปกครอง  

การใช้อ านาจทางปกครอง 

3 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

หากเป็น  
๑. การกระท าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
 (= ผู้อื่นไม่ต้องการให้มีการกระท าเช่นว่านั้น แต่มีการกระท าดังกล่าว) 

๒.การละเว้นการกระท า อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 
เสียหาย 

 (= ผู้อื่นต้องการให้มีการกระท าเช่นว่านั้น แต่ไม่มีการกระท าดังกล่าว) 

การใช้อ านาจทางปกครอง 
จึงอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นได้ 
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ทางแก้ : 
     เพิกถอน ในกรณีที่การกระท านั้นเป็นการออกกฎ, ค าสั่ง 
     ห้าม ในกรณีที่การกระท านั้นเป็นการกระท าอื่น 

5 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

การละเว้นการกระท าในการใช้อ านาจทางปกครอง 
และก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย 

ทางแก้ : 
     ให้กระท าการ ให้แล้วเสร็จ 

     (การละเว้นการกระท า = ยังไม่มีการกระท าให้แล้วเสร็จ) 
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การละเว้นการกระท า     =  ยังไม่มีการกระท าให้แล้วเสร็จ 

ละเลย ล่าช้า 
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ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(พ.ศ.๒๕๕๔)  

 (ก.) =  เพิกเฉย , ทอดทิ้ง 

 (ว.) =  ช้ามาก 



ละเลย 

ล่าช้า 
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อ านาจศาลปกครอง 
๑) คดีขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง (กฎ หรือ ค าสั่งทางปกครอง) 
๒) คดีที่ศาลมีอ านาจเต็ม (สั่งให้ชดใช้เงิน/ค่าเสียหาย) 
๓) คดีที่ศาลยุติธรรมขอให้วินิจฉัยแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหน้าที่ 
     (ตีความข้อกฎหมาย) 
๔) คดีอาญาที่กระท าต่อทางหรือถนนสาธารณะ (สั่งปรับ/ใช้ค่าเสียหาย) 
๕) คดีพิเศษ (คดีภาษี , คดีเลือกตั้ง , คดีบุกรุกที่ดินสาธารณะ ฯลฯ)  

  ประเทศฝรั่งเศส   
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 -   ไม่มีคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเว้นการกระท า (ละเลย/ล่าช้า) 
 -   ถือหลักทั่วไป : ต้องมีนิติกรรมทางปกครองก่อน 

     จึงจะน าคดีมาฟ้องต่อศาลเพ่ือเพิกถอนได้ 
 จึงต้องมีหลักการนิ่งเฉยของฝ่ายปกครอง ภายหลังจากได้รับ 
     ค าขอให้กระท าการใดแล้วระยะเวลาหน่ึงตามที่ก าหนด 
     ได้ผ่านพ้นไปแล้ว* 

 = ถือว่ามี “ค าสั่งปฏิเสธโดยปริยาย” ที่จะกระท าการน้ัน 
     (*ปัจจุบันถ้าฝ่ายปกครองน่ิงเฉยครบ ๒ เดือน น าคดีมาฟ้องได้ 

 ภายใน  ๒ เดือน  นับจากครบก าหนด) 

 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน กฎหมายได้พยายามสร้างหลักการใหม่โดยถือว่าการน่ิงเฉย
ของฝ่ายปกครองครบ ๒ เดือน = การมี “ค าสั่งให้กระท าการตามค าขอโดยปริยาย” ข้ึนแทน 
(โดยมีข้อยกเว้นบางประการ) (รัฐบัญญัติ หมายเลข 2013–1005 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2013 และประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน 
ทางปกครอง มาตรา L. 231–1 เป็นต้นไป) 

  ประเทศฝรั่งเศส   
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  ประเทศเยอรมนี   

อ านาจศาลปกครอง 
 ๑) คดีฟ้องให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
 ๒) คดีฟ้องบังคับให้ออกค าสั่งทางปกครอง (กรณีปฏิเสธ/ละเลย*/ล่าช้า*) 
 ๓) คดีฟ้องให้วินิจฉัยสภาพเป็นอยู่ของนิติสัมพันธ์ (สมบูรณ์/โมฆะ) 
 ๔) คดีฟ้องบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ (กรณีการกระท า 
      ทางกายภาพ) 
 ๕) คดีฟ้องให้วินิจฉัยว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ๖) คดีฟ้องเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
  (*รวมถึงกรณีฝ่ายปกครองน่ิงเฉยเกิน ๓ เดือน) 

11 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

-  คดีฟ้องบังคับให้ออกค าสั่งทางปกครอง กรณีที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธ 
 หรือละเลย/ล่าช้า ในการออกค าสั่ง 
 = หากเป็นกรณีอ านาจผูกพัน (ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจอีกต่อไป) 
    ศาลสั่งบังคับให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองตามค าขอได้ 
 = แต่หากเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองยังมีอ านาจดุลพินิจอยู่ ศาลสั่งให้ 
 ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจพิจารณาออกค าสั่งภายในก าหนดเวลา 

- คดีฟ้องบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
 = เช่นเดียวกัน 

  ประเทศเยอรมนี   
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ความเป็นมา 
 ๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
  มาตรา ๕ คณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ 
  (๓) พิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่ได้มีกฎหมายให้อยู่ในอ านาจคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     - ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอ านาจคณะกรรมการกฤษฎีกาในคดีปกครอง พุทธศักราช .... 
    (๒๔๗๘) 

         มาตรา ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานหรือคณะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง มิได้มีค าสั่งหรือมิได ้
     กระท าการภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือถ้ามิได้มีก าหนดเวลาบัญญัติไว้ 
     ภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร้องขอให้มีค าสั่งหรือให้กระท าการนั้นๆ 
     ให้ถือว่าเจ้าพนักงานหรือคณะเจ้าพนักงานเช่นว่านั้น ได้มีค าสั่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร้องขอ 
     หรือได้ปฏิเสธไม่ยอมกระท าการตามที่ได้ร้องขอนั้น  ในกรณีเช่นนี้ผู้ร้องขออาจด าเนินการ 
   ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

  ประเทศไทย   

13 
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- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคณะกรรมการ 
 กฤษฎีกา พุทธศักราช .... (๒๔๗๘) 

     (ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร) 

  ประเทศไทย   
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๒) พระราชบัญญัติเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๔๙๒ 

  มาตรา ๔ บรรดาเร่ืองราวร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

    (๑) ต้องเป็นเรื่องราวซึ่งผู้ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ประสงค์ให้ได้รับการ 
ปลดเปล้ืองทุกข์ที่ตนได้รับ โดยจ าเป็นที่จะต้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ หรือ 

    (๒) ต้องเป็นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หรือผู้อื่น หรือ
สาธารณชนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือ
เทศบาลปฏิบัติการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ใช้ดุลยพินิจเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่สุจริต 
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๓) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
     มาตรา ๑๙ เรื่องร้องทุกข์ที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะรับไว้พิจารณาได้ 
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

     (๑) เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ 
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ และ 

     (๒) ความเดือดร้อนหรือความเสียหายตาม (๑) นั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          (ก) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 
          (ข) ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
          (ค) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

    ฯลฯ    ฯลฯ 
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๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
     มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าส่ังในเรื่องดังต่อไปนี้ 

      ฯลฯ   ฯลฯ 

     (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

     [(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย
หรือจากกฎ ค าส่ังทางปกครอง หรือค าส่ังอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร] 

ฯลฯ ฯลฯ 
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอ านาจศาลปกครอง 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

ความหมายของการ “ละเลย” หรือ “ล่าช้า” 
       (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔) 

 “ละเลย” หมายความว่า  เพิกเฉย ทอดทิ้ง 
       “ล่าช้า” หมายความว่า ช้ามาก 

       ๑) ละเลย จึงมีความหมายว่า ไม่เริ่มลงมือท าเลย หรือท าไปแล้วบางส่วน 
           แล้วหยุดเป็นการถาวร 
       ๒) ล่าช้า จึงมีความหมายว่า เร่ิมลงมือท าแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังคงท าอยู่ 
           โดยใช้เวลานาน 
 ดังนั้น ในการ (ไม่) กระท า (ให้แล้วเสร็จ) เดียวกัน จึงไม่อาจเป็นทั้ง “ละเลย”

และ “ล่าช้า” ได้

18 
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  ความหมายของ “หน้าที่” 
 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔) 

“หน้าที่” หมายความว่า กิจที่ต้องท าด้วยความรับผิดชอบ 

(อาจพบคู่กับค าว่า “อ านาจ” ซึ่งหมายความว่า สิทธิ , ความสามารถ หรือส่ิงที่
สามารถท าหรือบันดาลให้เกิดส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ , ความรุนแรง , การบังคับ , 
พลังบังคับให้การเป็นไป หรือไม่เป็นไป หรือให้ต้องปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือส่งผลให้เกิดส่ิงหนึ่งส่ิงใด)  

  กฎหมายอาจใช้ค าอื่นที่แสดงให้เห็นว่าเป็น “หน้าที่” ก็ได้ เช่น “ให้...” 
         “...ต้อง...” 

แต่ไม่ว่าจะใช้ค าใด ถ้ากรณีที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องที่ “ต้องท า” 
ส่ิงนั้นแล้ว ย่อมถือเป็น “หน้าที่” ทั้งส้ิน 

19 
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  ความหมายและขอบเขตของ “หน้าที่” 
 ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

    ต้องเป็น “หน้าที่ทางปกครอง” เท่านั้น  ได้แก่  หน้าที่เก่ียวกับ : 

๑. การจัดท ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่น 

๒. การจัดท าบริการสาธารณะ 

๓. การดูแล รักษา หรือจัดการทรัพย์สินที่ใช้หรือเกี่ยวขอ้งในการ 
    จัดท าบริการสาธารณะ 

(ความเห็นของ ศ.พิเศษ ดร. วรพจน์  วิศรุตพิชญ์) 

20 
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“หน้าที่” 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
       มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ 
ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒)  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และ

ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
(๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

“หน้าที่” และ “อ านาจหน้าที่” 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
       มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

       มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล 
มหีน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

       (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม 
สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังกล่าว 
       (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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“อ านาจหน้าที่” 

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๘ สภาทนายความมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 (๑) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ 

และตามอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ฯลฯ  ฯลฯ 
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ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

“ให”้ / “ต้อง” 

พระราชบัญญติัวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

       มาตรา ๓๙/๑ การออกค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มี 
กฎหมายหรือกฎก าหนดระยะเวลาในการออกค าส่ังทางปกครองในเรื่องนั้นไว้ 
เป็นประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

       ใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ที่จะก ากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

       มาตรา ๖๙ การแจ้งค าส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา  หรือการอย่างอื่นที่
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้น
ประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 

ฯลฯ ฯลฯ 
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ความหมายของ “กฎหมาย” ที่ก าหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติ 
 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔) 

“กฎหมาย” หมายความว่า กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจตราขึ้นเพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติ 
ตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้าย 

ในทางวิชาการ “กฎหมาย”  ในความหมายอย่างแคบ  หมายถึง กฎหมายที่ 
ผ่ า นกา ร พิ จ า รณาขอ งฝ่ า ยนิ ติ บั ญญั ติ  ไ ด้ แ ก่            
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด เท่านั้น 

“กฎหมาย”  ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กฎหมายใน 
ความหมายอย่างแคบและรวมถึงกฎหมายล าดับรอง 
(หรือกฎ) ที่อาศัยอ านาจของกฎหมายในความหมาย 
อย่างแคบออกใช้บังคับด้วย ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ 

 “กฎหมาย” ที่ก าหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
       คือ กฎหมายในความหมายอย่างกว้าง 

      ตัวอย่าง : รวมถึง “ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๐” (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๓๐/๒๕๔๕) 

25 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

    ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๓๐/๒๕๔๕ 

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ข้อ ๑๖ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ก าหนดให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน 
ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินค่าธรรมเนียม 
ที่มีเอกสารของทางราชการระบุจ านวนเงนิที่ช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ดังนั้น “หน้าท่ี” ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
 ต้องไม่ใช่ : 
 - หน้าที่ตามสัญญา 

        เช่น การที่ บ. ทีโอที จก. (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่หน้าที่
ตามกฎหมาย แต่เป็นหน้าที่ตามข้อตกลงในสัญญาท่ีต้องเจรจากัน เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน ไม่ใช่ 
ข้อพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)...  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๓๗๑/๒๕๕๘ และ อ. ๑๓๗๒/๒๕๕๘) 

 - หน้าที่ตามนโยบาย 

 เช่น การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษา 

ดูงานต่างประเทศตามประกาศให้รางวัล ซึ่งเป็นเพียงนโยบายในการบริหารจึงมิใช่...การละเลยต่อหน้าท่ีตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  (๒)... 

(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๖/๒๕๔๖) 

 - หน้าที่ซึ่งเป็นมูลหน้ีตามกฎหมาย * 

       เช่น การไม่จ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืน หรือบ าเหน็จ ตามกฎหมายหรือระเบียบ ไม่ใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่เป็นการไม่ช าระหนี้ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามกฎหมาย   

 อาจถือได้ว่าเป็น “ความรับผิดอย่างอื่น” อันเนื่องจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ หรือค าสั่งทางปกครอง 

หรือค าสั่งอื่น 

 การหักเงินเดือนช าระหนี้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๙) การออกใบรับรองแพทย์ 

 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๔) ไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมาย 

27 
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  การบรรยายฟ้อง 

- ผู้ฟ้องคดีอาจบรรยายฟ้องโดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงชัดเจน) 

- หรืออาจบรรยายฟ้องโดยกล่าวอ้างรวม ๆ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ทั้งสองกรณีก็ได้ 
(ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไมท่ราบข้อเท็จจริงท่ีชัดเจน) 

= ศาลย่อมมีอ านาจก าหนดประเภทคดีให้สอดคล้องกับค าฟ้อง 
ที่บรรยายมาได้ 
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี 

(๑) ความเป็นผู้เสียหาย (มาตรา  ๔๒ วรรคหน่ึง) 
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กรณีละเลยต่อหน้าที่ : ฝ่ายปกครองไม่เร่ิมท าเลย/ท าแล้วหยุดถาวร 
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 เหตุแห่งการฟ้องคดีเริ่มต้น 

- กรณีหน้าที่ทั่วไป 

- กรณีหน้าที่เฉพาะ 

- ๑๕ -

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



04/08/64 

16 

 
-หน้าที่ที่ฝ่ ายปกครองมีอยู่ตามกฎหมายตั้ งแต่มีการจัดตั้ ง 
ฝ่ายปกครองนั้น หรือตั้งแต่มีกฎหมายมอบหมายให้ฝ่ายปกครองนั้น
มีหน้าที่ และต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา 

ตัวอย่าง 
- พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 
- พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  มาตรา ๘๙ 
- พระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ 
- พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ 
- พระราชบัญญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของ 
  บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๔๔ 

- พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ , มาตรา ๗๓ 
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หน้าที่ทั่วไป

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานคร 
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ท้ังนี้ ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้า ท่ี 
ของกรุงเทพมหานคร 

 (๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
 (๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร 

     (๗/๑) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต ารวจ และหน่วยงานอื่น 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) และ (๗) 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบ
กิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือ 
ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียง
กับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้น้ันระงับการกระท า 
ที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

ฯลฯ  ฯลฯ 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจด าเนินการดังนี้ 

         (๑) มีค าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ 
ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท าดังกล่าว 

         (๒) มีค าส่ังห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือ
บริเวณที่มีการกระท าดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ 

         (๓) พิจารณามีค าส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งตาม (๑) 
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  

มาตรา ๔๔ นอกจากอ านาจหน้าท่ีท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้ 

ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

        (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
        (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 

โดยเคร่งครัด 
        (๓) ตักเตือนผู้กระท าความผิด หรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือ

ขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
 (๔) จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดี

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรยายเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (เทศบาลนคร) ละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้มีการวางขายสินค้าบนสะพานลอยบริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้า พ. รวมทั้งไม่บ ารุงสะพานลอยจนท าให้มีลักษณะลื่นและน่าจะเกิดอันตรายและปล่อยให้มี
ขยะในบริเวณสะพานลอยดังกล่าวเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังปล่อยให้มีการวางขายสินค้าและ
ต้ังจุดเรี่ยไรเงินกีดขวางบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าดังกล่าว รวมท้ังไม่ด าเนินการท าความ
สะอาดและปล่อยให้มีน้ าเน่าขังส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) (๒/๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ. ศ. ๒๔๙๖ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ .ศ .  ๒๕๔๒ และ โดยที่ หน้ าที่ ข อ ง ผู้ ถูกฟ้ อ งคดี ตามมาตรา  ๕๐ วรรคหนึ่ ง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนดไว้โดยไม่จ าต้องมีผู้ใดร้องขอให้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อน ดังนั้น 
หากพิจารณาแล้วได้ความว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เดินทางสัญจรในบริเวณพิพาทเป็นประจ าและผู้ถูกฟ้องคดี
ละเลยต่อหน้าที่ตามค าฟ้องจริง ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
งดเว้นการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ โดยไม่จ าต้องมีหนังสือ 
ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๑/๒๕๖๓ 
35/1 

- ๑๘ -

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



04/08/64 

19 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒) 
มาตรา ๗๑ ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าทีค่วบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น 
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าท่ีชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน  
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

           ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น 
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าท่ีชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ 
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

 มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความประพฤติในทาง  
จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็น  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้
ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล  
พ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นท่ีสุด 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๔ 
ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลและราษฎรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้จากการท่ี 
ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) วนิิจฉัยเหน็ควรให้ยุตเิร่ืองท่ีผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่านายกเทศมนตรี
ต าบลมีพฤติการณ์รับเงินจากผู้รับจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ด าเนินการเสนอความเห็นพร้อมด้วย
หลักฐานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดุลพินิจส่ังให้นายกเทศมนตรีต าบลพ้นจาก
ต าแหน่ง และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวจ าต้องมีค าบังคับของ
ศาลตามท่ีก าหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ คือ ส่ังให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าท่ีตามท่ีมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึง
เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี ้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองฯ  แต่โดยท่ีการปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีริเร่ิมใช้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าต้องรอให้ผู้ฟ้องคดีย่ืน 
ค าขอให้ด าเนินการ การฟ้องคดีนีจ้ึงต้องย่ืนฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงชอบท่ีจะย่ืนฟ้องคดีนีต่้อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซ่ึงเป็นวันท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งการยุติเร่ืองร้องเรียนไว้ก่อน การท่ี 
ผู้ฟ้องคดีย่ืนฟ้องคดีนีต่้อศาลปกครองชัน้ต้นเม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการย่ืนค าฟ้อง 
เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองฯ  

- ๑๙ -
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๕๗ 
ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาลและเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณเป็นผู้ได้รับ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมอิาจหลีกเล่ียงได้ อันเน่ืองจากการงดเว้นการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดี 
(นายอ าเภอ) ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติการตามความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีให้เพิกถอน
การอนุมัตเิทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ของเทศบาลต าบล ทัง้ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มอบอ านาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเร่ืองการอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนัน้ จ าต้องมี  
ค าบังคับตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตดัิงกล่าว เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีมีอ านาจหน้าท่ี
ในการปฏิบัตติามความเหน็ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันเป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีริเร่ิม
ใช้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าต้องรอให้ผู้ฟ้องคดีย่ืนค าขอให้ด าเนินการแต่อย่างใด การฟ้องคดีนีจ้ึงต้อง
ย่ืนฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องย่ืนฟ้อง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชีแ้จงของ 
ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๔ 
จึงเป็นการย่ืนค าฟ้องท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

 
- หน้าที่ที่ฝ่ายปกครองมีอยู่ตามกฎหมายตั้งแต่มีการจัดตั้ง 
ฝ่ายปกครองนั้น หรือตั้งแต่มีกฎหมายมอบหมายให้ฝ่ายปกครองนั้น
มีหน้าที่ แต่จะเร่ิมปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ต่อเมื่อมีค าขอ 

ตัวอย่าง 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๕
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๔
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๖
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

และวรรคสาม , มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
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 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

  มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้ อ ง ถิ่ น 
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

       ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สองคราวคราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็น
แต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคหน่ึงหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

       ในกรณีที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่ ง ไม่ อ นุญาต 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 

(มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙)
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พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

      ในการพิจารณาอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค านึงถึงประวัติการกระท า
ความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการประกอบด้วย 

      หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับประวัติการกระท าความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ
ตามวรรคสองรวมทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      (มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
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 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

 มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ 
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

       การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ประเภทใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

 มาตรา ๑๑ (วรรคหน่ึง) ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

ฯลฯ  ฯลฯ 
     (วรรคสาม) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบ
กิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

ฯลฯ  ฯลฯ 
 มาตรา ๑๒ (วรรคหน่ึง) ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาต 
จากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออก 
ตามมาตรา ๓๒ 

ฯลฯ ฯลฯ 
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ข้อสังเกต 

     แต่ศาลปกครองสูงสุดในหลายคดีได้วินิจฉัยว่า แม้หน้าที่ที่ฝ่ายปกครอง
ต้องปฏิบัติจะเป็นหน้าที่ทั่วไป แต่การที่ผู้ฟ้องคดีจะน าคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครองว่า ฝ่ายปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ได้นั้น จะต้องปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปร้องขอ
ต่อฝ่ายปกครองให้ปฏิบัติหน้าที่น้ันเสียก่อน 

(ค าสั่งศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๔๕ และที่ ๒๘๕/๒๕๔๗) 
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   ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๗๐/๒๕๔๕ 

       แม้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติให้เทศบาลนครมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า 
ทางระบายน้ า ป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีบริหารงานราชการ 
ของเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน ทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า 
และสถานที่ต่างๆ และมีอ านาจห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุร าคาญ หรือระงับหรือควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ได้ก็ตาม 
แต่การท่ีผู้ถูกฟ้องคดี (เทศบาลนคร) มิได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตามค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั้น 
 ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีผู้ฟ้องคดีจะน ามาฟอ้งต่อศาลปกครองได้ การท่ีผู้ฟ้องคดซีึ่งอ้างวา่ไดร้ับความเดอืดรอ้นเสียหาย
จากการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเข้าออกท่ีมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ าเน่า
ท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง โดยผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ด าเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายท่ีเกิดจากเหตุร าคาญดังกล่าวเสียก่อน นั้น จะถือว่ามี
ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดข้ึนระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว  และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ หาได้ไม่ 
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   ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๒๘๕/๒๕๔๗ 

       ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่อ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการท่ีหน่วยงานทางปกครอง  
ไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีควาญช้างน าช้างมาเดินเร่ร่อนบนถนนสายต่างๆ ในเขตองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน โดยยังมิได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการแก้ไข
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสยีหายท่ีเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าได้เกิดความเสียหายอันเป็น 
ความเสียหายท่ีใกล้ตัวท่ีเกิดกับผู้ฟ้องคดีโดยตรง เช่น ความเสียหายท่ีถูกช้างท าร้ายแก่ชีวิต แก่ร่างกาย 
หรือแก่ทรัพย์สิน โดยเกิด ข้ึนกับตัวผู้ฟ้องคดีหรือกับบุคคลใกล้ชิด ผู้ฟ้องคดี เป็นต้น  นอกจาก  
ความเดือดร้อนร าคาญท่ีไม่อาจใช้ถนนได้อย่างสะดวก ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให ้
หน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนร าคาญดังกล่าว  ดังนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่ามีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดข้ึนระหว่างผู้ฟ้องคดี
กับหน่วยงานทางปกครองแล้วตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
อันมีผลท าให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหายท่ีมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
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ความเป็นผู้เสียหาย (มาตรา  ๔๒ วรรคหน่ึง) 

กรณีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า : ฝ่ายปกครองยังท าอยู่ แต่ยังไม่เสร็จ 

เหตุแห่งการฟ้องคดีเร่ิมต้น 
 - กรณีหน้าที่ที่มีกฎหมายก าหนดระยะเวลา/ระดับการเร่งรัด 
 - กรณีหน้าที่ที่ไม่มีกฎหมายก าหนดระยะเวลา/ระดับการเร่งรัด 
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มีกฎหมายก าหนดระยะเวลา 

- ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ล่วงพ้นไปแล้ว 

 ตัวอย่าง 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ , มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง 
  และวรรคสาม 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๓๙/๑, 
   มาตรา ๔๕ 
- พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๑๐ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ,  มาตรา ๓๘ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มาตรา ๔๙ 
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 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

      ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 
ไม่เกินสองคราวคราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคหน่ึง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

       ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่ งไม่อนุญาตให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 

(มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๙) 

49 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

- ๒๕ -

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



04/08/64 

26 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

    มาตรา ๕๒ (วรรคหนึ่ง) ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตาม 
มาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับค าส่ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง  

ฯลฯ ฯลฯ 

           (วรรคสาม) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้ง 
ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 มาตรา ๓๙/๑ การออกค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎก าหนดระยะเวลาใน
การออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
     ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง 

* (ดูมาตรา ๒๗ – การตรวจค าขอ ด้วย)
     (มาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
     ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
ค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้ 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
     เจ้าหน้าที่ ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

     เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการทราบทุกครั้ง 

     ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิด
จากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
หน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น 

     ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรือละเว้นกระท าการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

* (ดูมาตรา ๘ – การตรวจค าขอ ด้วย)
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
       บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน 

ในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและ
ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานใดและ  ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่
ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

     ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  
ตามก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจาก
ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น  ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ 
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 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๖๒
 มาตร า  ๔๙  ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ งิ นค่ า ทดแทนตามมาตรา  ๔๐   ผู้ ใ ด ไม่ พ อใ จ เ งิ น 
ค่าทดแทนท่ีก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายตามมาตรา ๒๕ และเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๖ วรรค
สอง เงินค่าทดแทนท่ีได้รับหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีหรือรับเงินท่ีวางไว้ แล้วแต่กรณี 

      การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์จ านวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน  เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ 
อุทธรณ์และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็น 
จากคณะกรรมการดังกล่าว 

     ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ให้คณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องเสนอต่อ
รัฐมนตรีก่อนสิ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง และรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขยายครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
ก็ได้แต่เมื่อรวมเวลาท่ีขยายแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

      ในการด าเนินการตามวรรคสอง รัฐมนตรีจะวางระเบยีบก าหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนก็ได้ 
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มีกฎหมายก าหนดระยะเวลา 

     ยกเว้น : เช่น 

     - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  (ยกเลิกแล้ว) 

    มาตรา ๑๙ วรรคสอง บัญญัติในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ไม่เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่จากการเวนคืน  
ซ่ึงใช้การไม่ได้แล้วตามค าร้องขอของเจ้าของให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับค าอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรี วินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามค าร้องขอของ 
เจ้าของ = ไม่มีทางเกิดกรณีล่าช้าในการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้เลย 

     - พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     มาตรา ๓๖ บัญญัติในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์พิจารณา
อนุญาตไม่เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ให้ถือว่าอนุญาต = ไม่มีทางเกิด
กรณีล่าช้าในการพิจารณาอนุญาตได้เลย 

 (มีต่อ) 
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มีกฎหมายก าหนดระยะเวลา 

(ต่อ) 

     ยกเว้น : เช่น 

 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    มาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ บัญญัติในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาอุทธรณ์
ไม่แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ 
(รวมถึงระยะเวลาที่มีการขยาย แล้วแต่กรณี) ให้ยุติเรื่อง = ไม่มีทางเกิดกรณีล่าช้า 
ในการพิจารณาอุทธรณ์ได้เลยเช่นกัน  
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มีกฎหมายก าหนดระดับการเร่งรัด 

        ในบางกรณีกฎหมายไมไ่ด้ก าหนดระยะเวลาในการปฏบิัติหน้าท่ีไว้ชดัเจน 
แต่    ได้ก าหนดระดับ “การเร่งรัด” การปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ค าว่า : “ภายในเวลาอันสมควร” 
        “โดยไม่ชักช้า”  “โดยเร็ว”  “โดยด่วน”  “โดยเร่งด่วน”  “โดยพลัน” หรือ “โดยทันที” 
ได้แก่  -  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๑๔ วรรคสอง 

 = โดยเร็ว 

 -  พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการคา้ก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
    มาตรา ๙  = โดยด่วน 
 -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๒๗ 
 = โดยพลัน 

-  จากถ้อยค าท่ีกฎหมายใช้ พึงอนุมานได้ว่ากฎหมายประสงค์จะให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติหน้าท่ีให้แล้วเสร็จ
โดยมีความยืดหยุ่นหรือโดยรวดเร็วกว่ากรณีการก าหนดระยะเวลาไว้ชัดเจน จึงเป็นกรณีท่ี 
ศาลจะต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัย เป็นกรณีๆ ไป ว่าจะน าระยะเวลาเท่าใดมาเป็นเกณฑ์พิจารณาว่า 
เหตุแห่งการฟ้องคดีเริ่มต้นแล้ว 
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ไม่มีกฎหมายก าหนดระยะเวลา/ระดับการเร่งรัด 

- ศาลน าระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ ตอนท้าย แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาปรับใช้ 

      = ระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้ว 

 มาตรา ๔๙ (ตอนท้าย) .....นับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดี 
ได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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ข้อพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี 

- พิจารณาจากค าขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี 

กรณลีะเลยต่อหน้าที่ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 

 สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 

กรณีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

(๒) อ านาจศาลในการออกค าบังคับ (มาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง) 
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ข้อพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี 
(๓) การแก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีต่อศาล 

(มาตรา ๔๒ วรรคสอง) 

 โดยทั่วไป        - ไม่มี 
 ยกเว้นบางกรณี   เช่น มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ 
หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา  ๑๗  หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

     ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  แต่ต้อง
แสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 
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ข้อพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี 
(๔) ระยะเวลาการฟ้องคดี 

- ปรับใช้มาตรา ๔๙ 

    มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะตอ้งยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มี
เหตุผล แล้วแต่กรณี  เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น 
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ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี (ตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ) 

 

 

มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๙ 
คดีนีผู้้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยไม่ด าเนินการ

เบิกจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการซ่ึงผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับ และมีค าขอให้ศาล
มีค าส่ังให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามหน้าท่ีภายในเวลาท่ีศาล
ก าหนด ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ฯ และฟ้องว่าการกระท าดังกล่าว 
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และมีค าขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ใช้เงนิ ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่งพระราชบัญญัตดิังกล่าว เป็นคดีท่ีมีสองข้อหา แม้คดีทัง้สองข้อหา
จะเก่ียวเน่ืองกันก็อาจแยกพจิารณาวินิจฉัยว่า การฟ้องคดีแต่ละข้อหาเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการท่ี
ศาลจะรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ ออกจากกันได้  ดังนัน้ แม้ศาลไม่อาจรับค าฟ้องคดีพิพาท
เก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัต ิหรือปฏิบัตหิน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรไว้พิจารณาได้ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีย่ืนฟ้องเม่ือ
พ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามท่ีมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ฯ ก าหนดแล้ว แต่ศาล 
ก็อาจรับค าฟ้องคดีพพิาทเก่ียวกับการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควรไว้พจิารณาได้ ถ้าหากว่าผู้ฟ้องคดีย่ืนฟ้องคดีข้อหานีภ้ายในระยะเวลาการฟ้องคดีท่ีมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัตดิังกล่าวก าหนด 
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มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ที่ ๑๓/๒๕๔๕ 
ระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒)  คดีพิพาทเกี่ ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อปรากฏว่าเหตุเดือดร้อนร าคาญซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
ยังคงมีอยู่ถึงวันฟ้องคดี ผู้มีหน้าที่ย่อมต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขความเดือดร้อน
ร าคาญดังกล่าว ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะน าคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาตาม
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินีแ้ล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เห็นว่า การฟ้องคดีดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมสมควรที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี ้
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การแสวงหาข้อเท็จจริง 

หากได้ความว่า     : หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ไม่เร่ิมลงมือปฏิบัติหน้าที่ หรือเร่ิมลงมือ
   ปฏิบัติหน้าที่ไปบางส่วนแล้วหยดุการปฏิบติัหน้าที่อยา่งถาวร 

ศาลต้องวินิจฉัยว่า : ละเลยต่อหน้าที่ 

หากได้ความว่า     : หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
  และระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่
  ศาลเห็นสมควรไดล้่วงพ้นไปแล้วจนเกินสมควร 

ศาลต้องวินิจฉัยว่า  : ล่าช้าเกินสมควร 

(แม้ตามค าฟ้องอ้างเหตุไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ศาลแสวงหามาได้ ศาลก็วินิจฉัย
ตามข้อเท็จจริงได)้ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๑/๒๕๕๐ 
โดยที่พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๙ 

ก าหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจการรับขนส่งผู้โดยสาร 
สินค้า พัสดุภัณฑ์และของอื่นๆ ซึ่ งเป็นบริการสาธารณะ โดยในการจัดท ากิจการบริการ
สาธารณะดังกล่าวต้องค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนและความปลอดภัยตามมาตรา ๓๘ 
แห่งพระราชบัญญัตินีด้้วย กล่าวโดยเฉพาะหน้าต่างของตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟเป็น 
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ารถโดยสารที่ไม่มีหน้าที่ต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถโดยสาร แต่เป็น  
รถขนสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีหน้าต่าง
ปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนัน้ การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้ตู้ รถโดยสารของขบวนรถไฟทุกขบวนมีหน้าต่าง
และดูแลรักษาหน้าต่างตู้รถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สมวัตถุประสงค์
ของการจัดให้มีหน้าต่าง การที่ การรถไฟแห่งประเทศไทยยินยอมให้มีการติดตั ้ง 
ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่กระจกหน้าต่างตู้ โดยสารของขบวนรถไฟ ซึ่ งเป็นการใช้
หน้าต่างรถโดยสารแสวงหารายได้จนท าให้ผู้โดยสารไม่อาจใช้ประโยชน์จากหน้าต่าง 
รถโดยสารตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่างได้ตามที่ควรจะเป็น จึงเป็นการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๑๒/๒๕๕๙ 
ผู้ ถูกฟ้องคดีที่  ๒ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ได้มีค าส่ังให้ผู้ร้องสอดท าการ

ปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดกล่ินและเขม่าควัน ท าความสะอาดบริเวณโรงงาน ปรับปรุง
อุปกรณ์หม้ออบยาง ให้มีมาตรการป้องกันกล่ินจากการเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ห้ามเผากากยางหรือน ากากยางไปเป็นเชือ้เพลิง และให้เคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วของโรงงานที่อยู่ในพืน้ที่บริเวณอาคารและบริเวณโรงงานไปก าจัดหรือบ าบัดตาม
วิธีการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ ร้องสอดไม่ด าเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึง
ใช้อ านาจตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่ังให้ผู้ ร้องสอด
หยุดประกอบกิจการทัง้หมดเป็นการช่ัวคราวและให้ด าเนินการเคล่ือนย้ายกากยางรถยนต์  
ไปก าจัดหรือบ าบัดตามวิธีการที่ ได้ รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ แต่ผู้ ร้องสอด 
ก็ไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ ในฐานะที่ ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีอ านาจส่ังปิดโรงงานของผู้ร้องสอดที่ไม่ปฏิบัติค าส่ังของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ใช้อ านาจส่ังปิดโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
ต้องปฏิบัติ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๓/๒๕๕๑ 
แม้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จะได้ด าเนินการเพื่อให้มีการระงับหรือ

แก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการของบริษัท ป. ที่ระบบการป้องกันเสียงของบริษัทยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเกิดจากเสียงดังเกินมาตรฐานที่
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมก าหนดแล้วก็ตาม แต่เม่ือเหตุเดือดร้อนร าคาญยังคงมีอยู่ ก็เป็น
หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องส่ังให้ระงับการกระท า แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อยังมิได้ด าเนินการ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี
ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙๑/๒๕๕๑ 
ผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ ดินพิพาทต่อเน่ืองมาจาก 

ผู้ ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบ ที่ดินพิพาทเป็นที่ ดินที่สามารถออก 
โฉนดที่ดินได้และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว แต่ส านักงานที่ดินจังหวัดปฏิเสธไม่ด าเนินการออกโฉนด
ที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๗๒/๒๕๕๙ 
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ที่  ๑  (นายกอง ค์ การบ ริ หาร ส่ วนต าบล )  เ ป็ นผู้ แทนของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มีอ านาจหน้าที่ บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ จึงมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง
ดูแลและรักษาทางสาธารณประโยชน์ ซึ่ งเ ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั ้ง 
การบ ารุงรักษาทางสาธารณประโยชน์ด้วย ตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ยังคงปล่อยให้บางส่วนของอาคารป้อมต ารวจชุมชนรุกล า้ 
ถนนสาธารณประโยชน์เร่ือยมา จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
ต้องปฏิบัติ 

นอกจากนี ้ ยังมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยว่าหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อการปฏิบัตหิน้าที่  เช่น  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๘๔๗/๒๕๕๙ , อ. ๑๖๓๑/๒๕๕๙ , 
อ. ๑๗๒๒/๒๕๕๙ , อ. ๑๔๑๐/๒๕๕๙ , อ.๑๖๙๓/๒๕๕๙ , อ. ๑๐๒๘/๒๕๕๙ , อ. ๒๑๔๐/๒๕๕๙ , 
อ. ๑๘๕๑/๒๕๕๙ , อ. ๑๘๐๔/๒๕๕๙ , อ. ๑๒๒๐/๒๕๕๙ , อ. ๔๒๗/๒๕๕๑ , อ. ๘๙/๒๕๕๑ , 
อ. ๕๐๓/๒๕๕๑ , อ.๒๙๖/๒๕๕๑ , อ. ๒๓๐/๒๕๕๑ , อ.๓๗๕/๒๕๕๐ , อ. ๑๖๒/๒๕๔๙ , 
อ. ๖๔/๒๕๔๖ 
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ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นการปฏิบติัหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรฯ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๓/๒๕๕๑ 
เม่ือการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการขอสัญชาติของผู้ ฟ้องคดีได้ 

เสร็จสิน้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่ เ ป็นภัยต่อ 
ความมั่ นคงของประเทศแต่อย่างใด  ดังนัน้ การที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ใช้ดุลพินิจในการส่ังการให้มีการตรวจสอบในเร่ืองเดิมอีก จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในการ
ส่ังการที่ซ า้ซ้อนและล่าช้าเกินสมควร 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๑๑/๒๕๕๙ 
ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง (มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย) ได้ทราบค าวินิจฉัย

อุทธรณ์ของ อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ตัง้แต่วันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๕ ที่ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ เพิกถอนค าส่ังไล่ผู้ ฟ้องคดีออกจากราชการและส่ังให้ 
ผู้ ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเพิ่งมีค าส่ังเพิกถอนค าส่ังลงโทษ 
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ตัง้แต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ภายหลังจากวันที่ทราบค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ อ.ก.พ.อ. ฯ เป็นเวลากว่า ๑ ปี ๑ เดือน 
และเป็นเวลาหลังจากที่ศาลปกครองชัน้ต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด าเนินการให้เป็นไป
ตามมติของ อ.ก.พ.อ.ฯ  และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว 
จึงเป็นการด าเนินการเพิกถอนค าส่ังลงโทษให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ล่วงเลย  
เกินกว่าระยะเวลาที่ มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ด าเนินการโดยเร็ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 
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นอกจากนี ้ ยังมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยว่าหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัตหิน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  เช่น  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๑๑๔/๒๕๕๙ , อ. ๒๑๑๕/๒๕๕๙ , 
อ. ๔๖๖/๒๕๕๗  เป็นต้น 
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ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ฯ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗/๒๕๔๙ 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดี (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) เก็บเร่ืองรอไว้โดยไม่ด าเนินการใดๆ 

ในส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันยื่นค าขอรังวัดกันเขตจนถึงวันที่ ผู้ฟ้องคดียื่นค าฟ้องต่อศาล
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลาถึง ๑ ปี ๕ เดือน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.๒๕๔๒  
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๔๓/๒๕๕๙ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ ที่ จะต้องควบคุมดูแลให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ด าเนินการแก้ไขป้องกันและระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการประกอบ
กิจการเลีย้งไก่ให้หมดสิน้ไป อีกทัง้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ยังเป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการเลีย้งไก่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ผู้ ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ประกอบกิจการเลีย้งไก่ให้ถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อเหตุเดือดร้อนร าคาญดังกล่าว
ยังคงอยู่ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขหรือระงบัเหตุเดือดร้อนร าคาญดังกล่าวให้หมดสิน้ไป 

(นอกจากนี ้  ยัง มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ วิ นิจฉัยว่าหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า 
เกินสมควร  เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๐๑/๒๕๕๙) 
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ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่เปน็การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ฯ 

  

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๓๐/๒๕๕๕ 
ผู้ ฟ้องคดีไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่หรือครอบครองที่ดิน 

ที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ไม่ปรากฏว่าผู้ ฟ้องคดีมีสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมายในการเข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเน่ืองจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่
สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตามมาตรา 
๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง (องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล) เคยรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ที่ดินดังกล่าวจากผู้ ฟ้องคดี ก็เป็นกรณีการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ที่ตนไม่มีหน้าที่ต้องกระท า ดังนัน้ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองไม่รับช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของที่ดินที่ผู้ ฟ้องคดีครอบครอง จึงไม่เป็นการละเลย
ต่อหน้าที่ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ประกอบ มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่อย่างใด 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๙/๒๕๕๙ 
เม่ือข้อเทจ็จริงปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองชัน้ต้นที่

พิพากษายกฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตาม
มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับมาตรา ๘๒ 
วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ดังนัน้ การที่กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 
ไม่จ่ายเงินบ านาญและคืนเงินบ านาญให้แก่ผู้ ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
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ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๖๒๔/๒๕๕๙ 
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บัญญัติให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดภายในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิดจากสัตว์
ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นการบังคับให้ราชการส่วน
ท้องถิ่ นทุกแห่งจะต้องด าเนินการออกข้อก าหนดตามนัยบทบัญญัติดังกล่าว อีกทัง้ 
ผู้ถูกฟ้องคดี (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการควบคุมกิจการการเลีย้งสัตว์ไว้แล้ว 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ออกข้อก าหนดการควบคุมการเลีย้งสัตว์หรือปล่อยสัตว์ จึงไม่เป็น
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า  
เกินสมควรแต่อย่างใด 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๗๙๔/๒๕๕๙ 
กรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ด าเนินการให้มีการรือ้ถอนรั้วล้อมอาคารด้านที่  

ติด กับบ้านของ ผู้ ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ เห็นว่า ต้องพิจารณาเบือ้งต้นก่อนว่ารัว้พิพาทของเจ้าของ
บ้านเป็นการก่อเหตุร าคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกันหรือไม่ 
เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถมองเห็นความเคล่ือนไหวต่างๆ 
ที่เกิดขึน้บริเวณถนนด้านหลังรัว้ ไม่ว่าจะมองจากหน้าต่างชัน้หน่ึงหรือชัน้สองของตัวบ้าน 
แต่โดยภาวะวิสัยแล้วเหตุเพียงเท่านีก้็มิใช่เหตุที่ท าให้เส่ือมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ฟ้องคดีหรือผู้อ่ืนที่อยู่อาศัยในบ้านของผู้ฟ้องคดีอันเข้าข่ายเป็นเหตุร าคาญตามนัยมาตรา ๒๕ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนัน้ การที่ผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการให้มีการ
รื ้อถอนรั้วดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น  
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ตัวอย่างคดีที่ศาลวินิจฉัยว่าไมเ่ป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๘๓๘/๒๕๕๙ 
กรณีการส่ังให้ผู้ถูกพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน

พิจารณาเสร็จสิน้ นัน้  ผู้มีอ านาจพิจารณาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
ทัง้นี ้ตามข้อ ๑๖ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีอาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และ 
การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ ดังนัน้ เมื่อปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ เป็นผู้ ส่ังพักราชการผู้ ฟ้องคดีได้รับเร่ืองจากหัวหน้า
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ แล้วได้พิจารณา 
มีค าส่ังให้ผู้ ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาในการ
พิจารณาเป็นเวลา ๘๔ วัน จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
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ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ฯ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๐๓/๒๕๕๙ 
เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ ผู้ฟ้องคดีได้น าแบบ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๐ 

มาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ต่อเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด และได้มีการนัดท าการรังวัดโดยก่อนวันท าการรังวัด 
ได้แจ้งให้ผู้ ฟ้องคดีน าพยานหลักฐานเก่ียวกับการได้มาซึ่งที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินพร้อมกับ
ผู้ ปกครองท้องที่ ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่ อท าการสอบสวน แต่ผู้ ฟ้องคดีขอเล่ือน 
การสอบสวนออกไป  ดังนัน้ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

80 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๑๐๐/๒๕๕๙ 
การท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีกรณี

ละเลยไม่ปฏิบัตหิรือปฏิบัตหิน้าที่โดยไม่ชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และ 
ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนฟ้องนายกเทศมนตรีต่อศาลปกครอง
ชั ้น ต้นในประเด็นเดียวกัน เ ม่ือ ผู้ ว่าราชการจังหวัดรอผลให้ศาลปกครอง 
มีค าพพิากษาถงึท่ีสุดก่อนจงึจะน าผลแห่งค าพพิากษามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการ
สอบสวนนายกเทศมนตรีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ดังนัน้ กรณีจึงยังไม่อาจถือ
ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัตหิน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
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การพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า  “ละเลย”  หรือ  “ล่าช้า” 
(อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

ศาลต้องพิพากษา 

“สั่งให้ 
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
ปฏิบัติตามหน้าที่ (ให้แล้วเสร็จ) ภายในเวลาที่ศาลก าหนด” 

(มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) ) 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

82 

การพิพากษา 

ถ้าไม่ได้ความดังที่กล่าวมา 

(คือ  ไม่ได้ความว่า ละเลย หรือ ล่าช้า  

หรือไม่ได้ความว่า ทั้งละเลยและล่าช้า) 
ศาลต้องพิพากษา 

“ยกฟ้อง” 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 
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ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการพิจารณา 

 แต่หากได้ความว่า : หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ
 ระหว่างการพิจารณาของศาล (ไม่ว่าขั้นตอนใด
 ก่อนการพิพากษา) 

ศาลต้องสั่ง 
“จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ” 
เพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปแล้ว 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 

84 

ตัวอย่าง 
ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี คบ. ๒๔/๒๕๕๙ 

คดีนีผู้้ ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ไม่ยอมลงนามในบันทึกข้อความท่ี 
ผู้ ฟ้องคดีเสนอเพ่ือขอปรับต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลสงูขึน้ ๑ ระดบั เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศ เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การก าหนดระดบัต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีพิเศษ ท าให้ผู้ ฟ้องคดีซึง่ด ารงต าแหน่งปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะไม่
อาจปรับระดบัต าแหน่งได้ ขอให้ศาลก าหนดค าบังคบัให้ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลงนามในหนังสือเสนอขอรับการประเมินฯ 
เพ่ือให้นายอ าเภอและคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัพิจารณาต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ี
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิ หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ  
เม่ือข้อเทจ็จริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชัน้ต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ลงนามในบนัทกึ
ขออนมุตัใิห้ปรับต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลสงูขึน้หนึ่งระดบั เป็นกรณีพิเศษ และได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องต่อไปจนกระทัง่ผู้ ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ ผ่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดบั ๘) แล้ว เหตุแห่งความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อนัเน่ืองจากการงดเว้นการกระท าของ
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่เป็นเหตแุห่งการฟ้องคดีย่อมหมดสิน้ไป จึงไม่มีข้อพิพาทท่ีศาลปกครองจะด าเนินกระบวน
พิจารณาพิพากษาและออกค าบังคบัให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหน้าท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครอง
ก าหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน จึงมีค าสัง่ยืนตามค าสัง่ของศาลปกครอง
ชัน้ต้นท่ีให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
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ผู้ที่ไม่พอใจในค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
มีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษานั้นไปยังศาลปกครองสูงสุด 

โดยย่ืนต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษา  
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 

(มาตรา ๗๓) 

การอุทธรณ์ 

ไชยเดช  ตนัติเวสส (1/92) 
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ผลของค าพิพากษา/การบังคับคดี 

ค าพิพากษาผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาถึง
วันที่ค าพิพากษาถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรืองดเสีย หากเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ 
ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

     ในคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) (และตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) ในกรณีที่คู่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับมิได้อุทธรณ์ค าพิพากษา) เม่ือมีการอุทธรณ์ 
คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นค าขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองชั้นต้นได้ 
โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ศาลปกครองสูงสุดอาจมีค าสั่งให้ปฏิบัติตามค าบังคับ
ของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรได้ (มาตรา ๗๐ , ระเบียบฯ ว่าด้วยการ
ก าหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๒) และ (๓)) 
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 ใ น ก รณี ที่ ศ า ลพิ พ า กษ า โ ด ย ก า ห นด ค า บั ง คั บ สั่ ง ต า ม ม า ต ร า  ๗๒ 
ว ร ร ค ห น่ึ ง  ( ๒ )  แ ล้ ว  ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค า บั ง คั บ ห รื อ 
มี ข้ อ ขั ด ข้ อ ง ใ น ก า ร ปฏิ บั ติ ต า ม ค า บั ง คั บ  ศ า ล มี อ า น า จพิ จ า รณา 
ห รื อ ไ ต่ ส วน แ ล ะ มี ค า สั่ ง ก า หนด วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม 
ค าพิพากษาหรือมีค าสั่ ง ใด ๆ  เพื่อ ให้การบัง คับคดี เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ ว 
(มาตรา ๗๕/๓) 

 ให้ส านักงาน (ส านักบังคับคดีปกครอง/ส านักงานศาลปกครองในภูมิภาค/ พนง. 
จนท. ที่ปฏิบัติงานบังคับคดี) ด าเนินการบังคับคดีโดยติดตามและตรวจสอบว่า 
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามค าบังคับของศาลหรือไม่ และจัดท าบันทึกผลการตรวจสอบ แล้ว
รายงานต่อศาล 

    (ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๓๙) 

การบังคับคดี 
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การบังคับคดี 

เมื่อปรากฏว่าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล 
ให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาลไต่สวนหรือแสวงหา
ข้อเท็จจริง หากฟังได้ว่า กรณีเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันควร ศาล (องค์คณะ) อาจมี
ค าส่ังให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ดังกล่าวช าระค่าปรับตามจ านวนที่สมควร คร้ังละ 
ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ศาลอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี 
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ 
และแจ้งผลให้ศาลทราบ 

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ช าระค่าปรับตามค าส่ังศาล ศาลอาจมีค าส่ังให้บังคับคดี 
แก่ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นั้นได้  (มาตรา ๗๕/๔ , ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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       ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีพิพาทเกี่ยวกับ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร (มาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง (๑)) รวมทั้ง คดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การกระท าละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น ของหน่วยงานทางปกครอง 
ห รื อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ  ( ม า ต ร า  ๖ ๖ / ๒  ว ร ร ค ห นึ่ ง  ( ๒ ) ) 
 ศาลปกครองยังมีอ านาจไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง และคดีพิพาทอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ อีกด้วย (มาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)) 

การไกล่เกลี่ย 
90 

 - ศาลปกครองชั้นต้น มีอ านาจไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 

 - ศาลปกครองสูงสุด มีอ านาจไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่ งฟ้องเป็นครั้ งแรก 
ต่อศาลปกครองสูงสุด (คดีฟ้องตรง) (มาตรา ๖๖/๑ วรรคหนึ่ง) 

 - ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล่เกล่ีย (มาตรา ๖๖/๑ วรรคสอง) 
- ใช้บังคับ ๓๑ ส.ค. ๖๒ 

การไกล่เกลี่ย 
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สวัสดีครับ. 
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ม. 9 ว 1(2) 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ 
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

ลักษณะคดี : ผู้ฟ้องคดยีังไม่ได้รับสิ่งที่ตนต้องการจากการปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(เข
ต)
 อ
 าน

าจ
ศา

ล 
เงื่
อน

ไข
กา
รฟ

้อง
คด

ี 

โดยหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ 
ยังไม่ท าหน้าที่ให้แล้วเสร็จ 

ละเลย 
(ต่อหน้าที่) 

ล่าช้า 
(ในการปฏิบัติหน้าที่) 

ค าฟ้อง 

ม.3 กิจท่ีต้องกระท า
ด้วยความ
รับผิดชอบ 

ความหมายอย่างกว้าง 
: กฎหมาย 
: กฎ 

ระบุว่า ละเลย / ล่าช้า 
(ผู้ฟ้องคดีไม่แน่ใจว่า ละเลย / ล่าช้า) 

+ 
ระบุว่า ละเลย (ผู้ฟ้องคดีแน่ใจ) ระบุว่า ล่าช้า (ผู้ฟ้องคดีแน่ใจ) 

มูลเหตุ : 

การฟ้องคดี : 

เหตุแห่งการฟ้องคดี 
เริ่มต้น  : 
ผู้เสียหาย :  
ม. 42 ว.1 

กรณีหน้าท่ีท่ัวไป 
(ไม่ต้องมีค าขอ) 

กรณีหน้าท่ีเฉพาะ 
(ต้องมีค าขอ) 

ผู้เสียหาย : 
ม. 42 ว.1 

อ านาจศาลในการออกค าบังคับตาม ม.72  ว.1 (2) 

           ม. 42 ว.2  
ปกติ : ไม่มี 
ยกเว้น :  กม.เฉพาะบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน (เช่น ม.13 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ) 

วิธีการ / ขั้นตอน 
แก้ไขเยียวยาก่อนฟ้องคดี : 

ระยะเวลาฟ้องคดี : 
ม. 49 

กรณีหน้าท่ีท่ัวไป 

กรณีหน้าท่ีเฉพาะ 

 ปรับใช้ ม. 49 
 ปรับใช้ ม. 49 

* กรณีผู้ฟ้องคดีไม่แน่ใจ ว่า ละเลย / ล่าช้า : ปรับใช้ ม. 49
เง่ือนไขอื่นๆ : ฯลฯ 

เพิกเฉย /ทอดท้ิง 
(พิจารณาการกระท า) 

ช้ามาก 
(พิจารณาระยะเวลา) 

 จนท.ไม่เริ่มท าเลย  
/ ท าแล้วหยุดถาวร 

กรณีหน้าท่ีท่ีมีกฎหมาย 
ก าหนดระยะเวลา 
/ระดับการเร่งรัด 

กรณีหน้าท่ีท่ีไม่มี 
กฎหมายก าหนดระยะเวลา/ระดับการเร่งรัด 

 จนท.ยังท า 
แต่ยังไม่เสร็จ 

แผ่นที่ 1 

นายไชยเดช ตันติเวสส  
 ๖  มี.ค.  ๖๐ 

ระยะเวลาฟ้องคดี : 
ม. 49 

กรณีหน้าท่ีท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดระยะเวลา 
/ระดับการเร่งรัด 

กรณีหน้าท่ีท่ีไม่มี 
กฎหมายก าหนด
ระยะเวลา/ระดับการเร่งรัด 

- ๕๐ -



- ๕๑ -



- ๕๒ -



๑

ตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

๑. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 
ก่อสร้างสะพานข้ามทางร่วมทางแยกหรืออุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก  โดยมิได้แบ่งหรือจัดสรร 
ช่องทางเดินรถส าหรับรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น ทั้งที่สะพานหรือ
อุโมงค์ดังกล่าวสามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรช่องทางการเดินรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ 
และล้อเลื่อนลากเข็นได้ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ก าหนดหรือจัดสรรช่องเดินรถส าหรับรถจักรยานยนต์บนสะพานหรืออุโมงค์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๐) 

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการและเป็นผู้ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 
ฟ้องว่า ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ได้ปูนบ าเหน็จบ านาญหรือเลื่อนชั้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดี
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงน าคดีมาฟ้องเพื่อขอความเป็นธรรมต่อศาลนั้น 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๗/๒๕๕๙) 

กรณีฟ้องว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติไม่ด าเนินคดีกับบริษัท ฮ. แทนผู้ฟ้องคดี 
และให้ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี  
เนื่องจากเห็นว่าเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด าเนินคดีกับบริษัท ฮ. แทนผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๕) 

กรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรับ
และพิจารณากลั่นกรองค าร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีกรณีผู้ฟ้องคดีถูกเพิ่มภาระในการซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ แต่ส่งเรื่องต่อให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและ
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๒

พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการแทนละเลยต่อหน้าที่ โดยปล่อยให้มีการปฏิบัติต่างๆ 
ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไขขึ้นใหม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๗) 

กรณีฟ้องว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการกับเจ้าของอาคาร
ซึ่งดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๔๙) 

การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า นายอ าเภอเมืองมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกิ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคารให้กับบริษัท บ. โดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มติคณะรัฐมนตร ี
ตลอดจนระเบียบและประกาศของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปล่อยปละละเลยให้บริษัทดังกล่าว
ด าเนินการก่อสร้างอาคารพิพาทเร่ือยมา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ด าเนินการใดๆ 
เพื่อให้มีการระงับการก่อสร้างหรือเพื่อให้มีการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับบริษัทดังกล่าว กรณีเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๔/๒๕๕๒) 

กรณีที่ ผู้ฟ้ องคดีซึ่ ง เป็นผู้ ประกอบการค้ า ในตลาดวงศกรฟ้องว่า  ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส านักงานเขตสายไหม 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่สั่งระงับการก่อสร้างและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ให้บริษัท ซ. ไม่จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ กรณีบริษัท ซ. ขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่จะใช้เป็นห้างค้าปลีก
ค้าส่งขนาดใหญ่ ไม่ด าเนินการให้บริษัท ซ. ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และไม่ส ารวจ 
ความเหมาะสมและสั่งให้ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่จัดท าแผนการแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสายไหม 
จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีค าสั่งห้ามใช้อาคารและไม่ออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารให้แก่
บริษัท ซ. และให้มีการจัดท าประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการเปิดกิจการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ 
ให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ศาลมีค าสั่งให้ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่
จัดท าแผนการแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสายไหม กรณีเป็นการฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๕/๒๕๕๒)

กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทองไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการ
แก้ไขรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้ก่อสร้างต่อเติมรุกล้ าบนก าแพงเขตติดต่อกับบ้านของผู้ฟ้องคดีตามที่ 
ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๗/๒๕๕๗) 
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กรณีฟ้องว่านายอ าเภอไม่ดูแลรักษาล ากระโดง โดยปล่อยให้มีการถมล ากระโดงเป็นทาง
ส่วนบุคคล และสร้างรั้วและประตูปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๕๑) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงในการสั่งให้
ผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือกระท าผิด
ข้อตกลง รื้อถอน หรือท าลาย หรือขนย้ายออกไปจากถนนสาธารณะภายในก าหนดเวลาอันสมควร 
เมื่อบริษัท ก. ซึ่งได้รับอนุญาตให้วางท่อน้ าทิ้งเพื่อระบายน้ าซึ่งเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้าในเขตทางหลวงชนบท ได้ขุดดินในเขตทางหลวงชนบท เป็นเหตุให้ถนนเสียหายแตกร้าวและ  
ทรุดตัวลง ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงชนบท
ให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๔๔/๒๕๕๑)

กรณีที่ฟ้องว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้แก่บริษัทเอกชนผู้ยื่นค าขออนุญาต ทั้งๆ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรีฯ ที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๒/๒๕๔๙)

มาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้ 
กรมการขนส่งทางบก จัดให้มีสถานีขนส่งโดยจะด าเนินการเองหรือจะมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การของรัฐเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ เม่ือปรากฏว่ากรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติให้บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
จัดตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อสัญญาว่าในกรณีที่บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด หยุดด าเนินการสถานีขนส่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เป็นเหตุให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด ยินยอมให้กรมการขนส่งทางบก เข้าครอบครองสถานีขนส่งตามความจ าเป็น และจัด
ด าเนินกิจการสถานีขนส่งได้ แสดงว่ากรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมายให้บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
ไปด าเนินการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่งของประเทศ จึงท าให้บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น 
เม่ือผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่ากรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ ากัด ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแล 
ให้รถยนต์โดยสารเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๔๖)

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมาตรา ๖ บัญญัติวัตถุประสงค์ให้จัดด าเนินการและน ามาซึ่งความเจริญของกิจการ
รถไฟ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และด าเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่น
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมาตรา ๙ บัญญัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ านาจที่จะ 
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กระท าการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง ฯลฯ 
(๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่างๆ ของกิจการรถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดท า
กิจการรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ อันเป็นการบริการสาธารณะหรือกิจการทางปกครอง 
เม่ือผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้มีการปิดป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่
กระจกหน้าต่างรถโดยสารของขบวนรถไฟซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ในการ
จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดอันเป็นการใช้หน้าต่างรถโดยสารผิดไปจาก
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่างรถโดยสารเป็นเหตุให้ผู้โดยสารรถไฟไม่อาจมองเห็นทิวทัศน์  
สองข้างทางรถไฟได้ชัดเจนและหากมองออกไปนอกหน้าต่างรถโดยสารผ่านกระจกที่มีป้ายโฆษณา 
ปิดทับอยู่จะรู้สึกคลื่นไส้ซึ่งเป็นการกล่าวหาว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่จัดท าบริการสาธารณะที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของตนให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางตามสมควร เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเ จ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมาย 
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๔๙) 

กรณีฟ้องว่าเทศบาลเมืองชลบุรีและส านักงานการขนส่งทางน้ าซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการดูแลทางเรือสาธารณประโยชน์ละเลยต่อหน้าที่โดยปล่อยให้ราษฎรปลูกสร้างบ้านเรือน
ทับทางเรือสาธารณประโยชน์ดังกล่าว เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ 
ผู้ฟ้องคดีให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและกรมการขนส่งทางบกจัดท าตารางการเดินรถและ
ก าหนดการเดินรถให้แน่นอน ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
กรมการขนส่งทางบกจัดท าตารางการเดินรถโดยแยกจ านวนรถสายที่ ต. 78 เป็นสองช่วงให้ชัดเจน
เช่นเดียวกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่มีมาแต่เดิม เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลางปล่อยปละ 
ละเลยให้กลุ่มรถโดยสารประจ าทางซึ่ งเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพผู้ ได้ รับ 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจ าทางด้วยรถที่ ใช้ ในการขนส่ งผู้ โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ 
สายที่  ๑๔๖๙ อินทปัจ - ซอยทวีวัฒนา เดินรถทับซ้อนเส้นทางที่ ผู้ฟ้ อ งคดี ได้ รั บ ใบอนุญาต 
ทั้ งที่ กลุ่ มรถโดยสารประจ าทางดั งกล่ าว ไ ม่ มีสิทธิ ตามกฎหมายที่ จะเดินรถได้ อีก เนื่ องจาก 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจ าทางด้วยรถที่ ใช้ ในการขนส่ งผู้ โดยสารในเส้นทางดังกล่าว 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้หมดอายุลงแล้ว  และไม่ด าเนินการประกาศรับค าขออนุญาต
ประกอบการขนส่งเป็นการทั่ วไปตามกฎหมาย อีกทั้ ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมิได้ เพิกถอน 
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การจดทะเบียนและเสียภาษีกลุ่มรถโดยสารประจ าทางดังกล่าว และยังคงปล่อยให้เดินรถรับส่งผู้โดยสาร
ต่อไป ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกน าเสนอคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลางเพื่อพิจารณาและอนุมัติว่าใบอนุญาตที่ออกให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
สิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้ออกประกาศรับค าขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไป และให้เพิกถอน
การจดทะเบียนและเสียภาษีรถยนต์ของกลุ่มรถโดยสารประจ าทางทุกคันซึ่งเป็นรถที่เข้าร่วมเดินรถกับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๕) 

กรณีที่ผู้ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฟ้องว่าเจ้าพนักงานที่ดินปฏิเสธไม่ด าเนินการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดง โดยไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอและ
ด าเนินการตามขั้นตอน ท าให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๔๕) 

กรณีฟ้องว่านายอ าเภอท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ด าเนินการให้ผู้บุกรุกออกจากที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีค าสั่งให้นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑/๒๕๔๕) 

กรณีที่ผู้ใช้ทางสาธารณประโยชน์ฟ้องว่า ได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง
ให้เจ้าของที่ดินระงับการก่อสร้างรั้วรุกล้ าที่ดินที่เจ้าของเดิมได้แบ่งหักให้เป็นทาง แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งว่าการก่อสร้างกระท าในที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดิน ไม่ได้รุกล้ าที่ดินที่แบ่งหักเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าแม้ทางจะอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน แต่ประชาชนได้ใช้ทางดังกล่าว
มาเป็นเวลาเกิน ๑๐ ปีแล้ว จึงเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ 
ต้องดูแลระงับมิให้มีการบุกรุก จึงฟ้องขอให้ศาลสอบสวน และสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่ งให้ 
ผู้บุกรุกรื้อรั้ว และปรับทางให้กว้างเหมือนเดิม การฟ้องว่าผู้ว่าราชการจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการดูแล
รักษาทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นคดีพิพาทว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ส าหรับข้อที่จะต้องพิสูจน์ว่าทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์เพราะมีการอุทิศโดยปริยาย หรือ  
ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ใช้ทางดังกล่าวจนได้สิทธิภารจ ายอมหรือไม่ แม้จะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับ  
การโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็น
ประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อน ก็เป็นข้อที่ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง 
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๔๗) 

กรณีฟ้องว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปล่อยให้มีการบุกรุกและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้บุกรุกใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลรักษา โดยมิได้ตรวจสอบแนวเขตและปักหลักเขตที่ดิน
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สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องชัดเจน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษามิให้
บุคคลใดน าเอาที่ดินสาธารณประโยชน์ไปออกโฉนดที่ดิน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๔๗)

กรณีที่ เ จ้ าพนักงานที่ ดิ นไม่ ได้ท าการบันทึกค าคั ดค้ านการรั งวั ดออกโฉนดที่ ดิ น 
ของผู้ฟ้องคดีที่ด าเนินการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวด้วยวาจา ซึ่งเจ้าพนักงาน  
มีหน้าที่ต้องท าการบันทึกถ้อยค าและข้อโต้แย้งสิทธินั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดท าแผนรูป
ที่ดินพิพาท ตามหนังสือเวียนของกรมที่ดินและท าการสอบสวนเปรียบเทียบต่อไป  ดังนั้น การที่ 
เจ้าพนักงานที่ดินไม่ด าเนินการในกรณีดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๔๙)

กรณีที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ยื่ นค าขอออกโฉนดที่ ดิ น โดยอาศั ยหลั กฐาน ( ร่ า ง )  น .ส .  ๓ 
ค้างแจกพร้อมกับยื่นค าขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ส านักงานที่ดินจังหวัด 
ไม่ออกให้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๘/๒๕๔๙)

กรณีผู้ครอบครองที่ดินโดยมีหลักฐานเป็นใบเหยียบย่ าฟ้องว่า ได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินตาม
มาตรา ๕๘ ทวิ  วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ เจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดที่ดิน 
ให้ผู้ฟ้องคดี จึงขอให้เพิกถอนค าสั่งจังหวัดที่ให้แก้ไขทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ และให้อธิบดีกรมที่ดิน 
จัดให้มีการส ารวจรังวัดออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ครอบครองท าประโยชน์อยู่ในที่ดินและให้ยกเลิก
แนวเขตทางสาธารณประโยชน์ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๑) 

กรณีที่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรรุกล้ าร่องน้ าสาธารณประโยชน์ นายอ าเภอใน
ฐานะผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ย่อมมีหน้าที่ต้องด าเนินการเพื่อขอให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินส่วนที่รุกล้ า 
ที่สาธารณะตามกฎหมาย หากนายอ าเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว
แล้ว ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่ได้ใช้ร่องน้ าสาธารณะ ย่อมจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
กล่าวหาว่านายอ าเภอละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่านายอ าเภอโพธิ์ทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ไม่ด าเนินการกับผู้ที่ก่อสร้างอาคารรุกล้ าทางสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแล 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑๑ ท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินด้านที่ติดกับ 
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ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย เนื่องจากทางสาธารณประโยชน์แคบลง
จนรถยนต์แล่นผ่านไม่สะดวก กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ 
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่และนายอ าเภอพรรณนานิคมละเลยต่อหน้าที่ 
ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านค าข่า ปล่อยให้วัดอาจาโรรังสี (ผู้ร้องสอด) บุกรุกก่อสร้าง
อาคารสิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีค าขอให้ศาลปกครอง
มีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยระงับการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านค าข่าและขับไล่ผู้ร้องสอดออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว 
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๐/๒๕๕๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็น 
ผู้ครอบครองและท าประโยชน์โดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้แล้ว แต่ได้รับแจ้งจากส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ข.) ให้แก่นาย ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ข. 
ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ด าเนินการเพิกถอน จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ข.) 
กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากผู้ถือครองที่ดินเดิม 
ต่อมา เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนราษฎรที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ป่า 
ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปแจ้งการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและท าประโยชน์ ในที่ดินแปลงที่แจ้ง 
ถือครองมาตลอด แต่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มิได้ด าเนินการใดๆ เพื่อพิสูจน์สิทธิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติ การรังวัดแปลงที่ดิน การถ่ายภาพทางอากาศ 
จึงขอให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดด าเนินการปักหลักหมุดและ
ถ่ายภาพทางอากาศของที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งการท ากินดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป กรณีเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๖/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีหนังสือขอเข้า
ท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้ผู้ฟ้องคดี
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ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้หน่วยงานทั้งสองรับค าขอเข้า  
ท าประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วด าเนินการตรวจสอบและพิสูจน์การถือครองท ากินในที่ดินแปลง
พิพาทของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินตามหลักฐานใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน 
(ส.ค.๒) มาจากบุคคลอื่น และมอบอ านาจให้เ จ้าของที่ดินเดิมไปยื่นค าขอออกหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เป็นการเฉพาะรายต่อนายอ าเภอคุระบุรี โดยให้น าค าขอรังวัดออก น.ส.๓ ก. 
ที่เจ้าของที่เดิมเคยยื่นไว้กลับมาพิจารณาใหม่ แต่นายอ าเภอคุระบุรีปฏิเสธไม่ด าเนินการให้เนื่องจาก  
เห็นว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ขายที่ดินและส่งมอบการครอบครองที่ดินไปแล้ว จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิที่จะยื่น  
ค าขอออกเอกสารสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้นายอ าเภอคุระบุรี 
ออก น.ส.๓ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่มี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ 
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่ด าเนินการในการออกค าสั่งจ าหน่าย ส.ค.๑ 
เลขที่ ๓ และเลขที่ ๑๓ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน ไม่ได้ด าเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อให้จ าหน่าย ส.ค.๑ 
ดังกล่าว ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสองด าเนินการจ าหน่าย ส.ค.๑ แปลงที ่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒/๒๕๕๕) 

๒. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

การที่กรมธนารักษ์แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้เช่าและท าให้บัญชีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ในการ
มอบอ านาจถูกรอนสิทธิจาก ๓ สิทธิการมอบอ านาจเหลือเพียง ๑ สิทธิ เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งเกี่ยวกับ
สิทธิในที่ดินราชพัสดุในฐานะผู้เช่าเดิม ส่วนการพิจารณาว่าจะใช้สิทธิในหนังสือมอบอ านาจฉบับใด 
ตลอดจนการยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือมอบอ านาจย่อมกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบอ านาจระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัทผู้รับมอบอ านาจ มิใช่หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
กรมธนารักษ์ต้องปฏิบัติ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๔๔)

การจัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาเป็นดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง) ตามนัยข้อ ๓๔ (๑) ของ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ และแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัดส่ง
ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้ร้องขอทุกรายก็ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
ก็ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่จัดส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอ จึงไม่ได้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๔๘) 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อห้ามท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองโดยมีหลักฐาน น.ส. ๓ จึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอน 
การซื้อขายที่ดินและให้ใส่ชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน นั้น เม่ือเจ้าพนักงานที่ดิน 
มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งแนะน าวิธีด าเนินการตาม
กฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๑) 

กรณีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อยได้
ด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบและคัดถ่ายเอกสารตามที่ต้องการแล้ว จึงไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ ยวกับ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๒/๒๕๕๗) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์) แจ้งห้ามท านิติกรรมที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๗๒๔ ต าบลดอนปรู อ าเภอ 

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างนายคมสันต์กับนางสาวเมตตา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันท่ี 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งว่า ไม่สามารถด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ 

เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดๆ สนับสนุนให้กระท าตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดี

ประสงค์จะด าเนินการห้ามท านิติกรรมในที่ดินพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดินและกฎกระทรวง ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

หนังสือดังกล่าวที่แจ้งผลการพิจารณาค าขอตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ พร้อมทั้งแนะน า

วิธีด าเนินการตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๑) 
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๓. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

กรณีฟ้องว่าส านักงานเขตจอมทองไม่ด าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่ปกคลุม
ทางเดินหลังอาคารออก เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๔๗) 

กรณีฟ้องว่านายอ าเภอและเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอ าเภอไม่ด าเนินการออกโฉนดที่ดิน
ให้ผู้ฟ้องคดีโดยปล่อยให้เวลาล่วงเลยมากว่า ๑ ปี ทั้งที่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าที่ดินที่ขอออกโฉนด 
ไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นกรณีที่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดิน
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙/๒๕๔๕ และที่ ๑๕๔/๒๕๔๕)

กรณีฟ้องว่าอธิบดีกรมที่ดินไม่แจ้งผลการพิจารณาของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้แก้ไขโฉนดที่ดิน 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๔๔/๒๕๔๘)

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี
ด า เนิ นการรั ง วั ดกั นพื้ นที่ ส าธ า รณประโยชน์  “หนองลาด ” ซึ่ ง ประกาศขึ้ นทะ เบี ยน เป็ น 
หนองสาธารณประโยชน์ของต าบลพันชาลี โดยผู้ฟ้องคดียินดีเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
ในการรังวัดนายอ าเภอวังทองได้มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลีเป็นผู้ยื่น  
ค าขอรังวัดและร่วมกับผู้ ใหญ่บ้านน าท าการรังวัดจนแล้วเสร็จ  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจาก 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง ว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี  
ไม่ได้ออกไปร่วมน าท าการรังวัดและไม่ไปลงชื่อน าท าการรังวัดและรับรองแนวเขต ท าให้  
การรังวัดไ ม่แล้ว เสร็จโดยสมบูรณ์  จึงยังไ ม่สามารถแจ้งผลการรังวัดให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ 
ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการรังวัดที่สาธารณประโยชน์หนองลาดภายในเวลา
ที่ศาลก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแล 
ที่สาธารณประโยชน์ และให้นายอ าเภอวังทองด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างใน 
ค าร้องอุทธรณ์ว่า ศาลฎีกาได้เคยพิพากษาว่าหนังสือรับรองการท าประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีออกทับที่ดิน
สาธารณประโยชน์บางส่วน ต้องด าเนินการแก้ไขโดยกันเขตส่วนที่ทับที่ดินของสาธารณประโยชน์ออก 
แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการด าเนินการรังวัดอาณาเขตที่ชัดเจนของที่สาธารณประโยชน์ 
หนองลาด ยังผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าไปท าประโยชน์ในที่ดินของตน อีกทั้งยังเกิดการอ้างสิทธิระหว่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลีกับผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด คดีดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ย วกับ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๕๒) 
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กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิม โดยช่างรังวัดออกไป
ท าการรังวัดและเจ้าพนักงานที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการ
จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม แต่จากการตรวจสอบผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินด้านทิศตะวันตกซึ่งเดิม
ติดทางสาธารณประโยชน์ ผลการรังวัดไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงขอให้
ตรวจสอบ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินสั่งการให้ส่งฝ่ายรังวัดท าการตรวจสอบ  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ไปพบ
พนักงานเจ้าหน้าที่อีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่รับรองรูปแผนที่และเนื้อที่ เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้สั่งการใน
บันทึกถ้อยค าว่าให้แจ้งอ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ 
ทางสาธารณประโยชน์ต่อไป  หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อสอบถามผลการด าเนินการดังกล่าว 
แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะด าเนินการให้และไม่ได้ชี้แจงเหตุขัดข้องใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงน าคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและนายช่างรังวัดท าการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 
ในนามเดิมตามค าขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้รูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัดมีอาณาเขตด้านทิศเหนือและ  
ทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์เช่นเดิมตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๕๔)

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอออกโฉนดท่ีดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านการรังวัด พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนที่แสดงแนวเขต  
ที่คู่กรณีน ารังวัดและโต้แย้งคัดค้านไว้ตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) พร้อมกับท าการสอบสวน
เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้วมีค าสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
โดยแจ้งให้คู่กรณีฝ่ายที่ไม่พอในยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในก าหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 
ซึ่งเม่ือครบก าหนดก็ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดน าข้อพิพาทดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงมีค าขอรังวัด
ปักหลักหมายเขตที่ดินดังกล่าวอีกครั้ง แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ได้คัดค้านการรังวัดอีกครั้งท าให้ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดินตามค าสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาชะอวด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาชะอวด ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๗๔/๒๕๕๕)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตรของผู้อพยพชาวเวียดนามที่เกิดในประเทศไทย ได้ยื่นค าร้องขอมี
สัญชาติไทยตามโครงการเร่งรัดการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่ญวนอพยพ แต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไม่พิจารณาค าร้องขอมีสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาค าร้องขอมีสัญชาติไทยให้ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๓/๒๕๕๑)

- ๖๓ -
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กรณีฟ้องขอให้ศาลบังคับให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินให้เสร็จและแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันมีค าพิพากษา จึงเป็นค าฟ้องที่กล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รัฐมนตรี) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๔๕ ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ 
ที่ ๔๔๔/๒๕๔๕ ที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ที่ ๔๙๖/๒๕๔๗ และที่ ๕๐๘/๒๕๔๗)
กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 

กรณีฟ้องว่าอาจารย์ประจ าชั้นหน่วงเหนี่ยวไม่ประเมินผลการเรียนของบุตรสาว  
ของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามคะแนนที่สอบได้จริง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๘/๒๕๔๕) 

กรณีที่สรรพากรพื้นที่สงขลาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง 
ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง ขอให้ศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเร่งรัดให้สรรพากรพื้นที่สงขลาด าเนินการพิจารณาค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๕๒) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธร เขต ๑ แต่กรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ บางคนผิดนัดไม่เข้าร่วม
ประเมิน ท าให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถให้คะแนนได้ เป็นผลให้การประเมินผลด้านที่ ๑ และ 
ด้านที่ ๒ ไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งผลงานด้านที่ ๓ ต่อไปได้ 
เป็นกรณีที่คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐท าการ
ประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนด อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๕๒) 

การที่ผู้อ านวยการเขตบางรักมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งเป็นข้าราชการครูมีพฤติกรรมที่ล่อแหลมกับเด็กนักเรียน แต่จนถึงขณะฟ้องคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้อ านวยการ
เขตบางรักได้ด าเนินการทางวินัยต่อผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ได้รับ 
การประเมินเพื่อรับเงินวิทยฐานะ เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงขอให้ผู้อ านวยการเขตบางรักด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๘/๒๕๕๒) 
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กรณีฟ้องว่าผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณา
เรื่องบ าเหน็จตกทอดกรณีพิเศษเนื่องจากสามีของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศาลมี  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการเรื่องบ าเหน็จบ านาญภายใน ๓๐ วัน 
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑/๒๕๕๔) 

๔. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร 

- 

๕. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

กรณีฟ้องว่ากรมป่าไม้และจังหวัดไม่พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 
ให้แล้วเสร็จโดยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมากว่าหกเดือน จึงขอให้กรมป่าไม้ด าเนินการออกใบอนุญาต 
ให้ทันที เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๕๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมทรัพยากรธรณีไม่ต่ออายุ
ประทานบัตรท าเหมืองแร่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่มีการกันเขตพื้นที่การท าเหมืองแร่ตามประทานบัตรของ
ผู้ฟ้องคดีออกจากเขตอนุรักษ์เป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ขอให้ศาลมีค าสั่งให้ 
กรมทรัพยากรธรณีต่ออายุประทานบัตรของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่านายอ าเภอและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ด าเนินการกับนาย ส. 
ซึ่งก่อสร้างรั้วและอาคารรุกล้ าทางสาธารณประโยชน์ ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้เป็นทางสัญจรและ
ทางเข้าออกบ้าน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลปกครองฯ ซึ่ งแม้ จะมีประเด็นที่ ต้องพิจารณาวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินพิพาท เป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์หรือของนาย ส. ศาลก็มีอ านาจพิจารณาพิพากษาตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของระเบียบฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๕๑)

การที่หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการชี้แนวเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติตามค าร้องขอของผู้ฟ้องคดีเพื่อกันพื้นที่โครงการจัดที่ดินท ากินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามกระบวนการออกกฎกระทรวงเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
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การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๔๖) 

กรณีผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและได้รับ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์จากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว และก่อนครบก าหนดระยะเวลาอนุญาตให้เข้า  
ท าประโยชน์ได้ยื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตแต่จนถึงขณะฟ้องคดียังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้า 
ท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยของเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ในการพิจารณาค าร้องขอต่อใบอนุญาต เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๔๖)

การที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินฟ้องว่า ได้น าหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ไปขอ
ออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แต่มีผู้ร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมที่ดินคัดค้านว่า ผู้ฟ้องคดีได้น ารังวัด
รวมที่ดินที่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ของผู้นั้นไปด้วย อธิบดีกรมที่ดินจึงสั่งให้ 
เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรังวัดกันเขตที่ดินส่วนที่ทับกันออกไป เม่ือผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม 
เจ้าพนักงานที่ดินก็ไม่ออกโฉนดที่ดินให้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๔๖)

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่อ าเภอเสลภูมิไม่ออก 
น.ส. ๓ ก. ใหม่แทนฉบับที่สูญหายตามค าร้องขอของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๒/๒๕๔๗)

การที่ผู้ฟ้องคดีมาขอรับโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าร้องขอรังวัดรับโฉนดที่ดินไว้แล้ว 
แต่เจ้าพนักงานที่ดินปฏิเสธไม่ด าเนินการให้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่ าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๕๒/๒๕๔๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
ให้ท าการเพิกถอนและเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินในหนังสืออนุญาตให้ 
เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจากชื่อนาง จ. มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากนาง จ. เป็นเพียงตัวแทนของ
ผู้ฟ้องคดีในการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จจนระยะเวลาล่วงเลยมานาน 
จึงฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด าเนินการเพิกถอนช่ือนาง จ. แล้วใส่ชื่อ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
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ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่ากรมที่ดินและส านักงานที่ดินจังหวัดไม่แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบการออก
โฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าโฉนดที่ดินพิพาทออกทับที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส. ๓ ก.) ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้มีการพิจารณาตรวจสอบและ
ด าเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานท้ังสองไว้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๕๒) 

การที่อธิบดีกรมที่ดินด าเนินการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงทับซ้อนแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขอออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดินได้ จึงมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมที่ดินมีค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขแนวเขตที่ดิน
ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แต่อธิบดีกรมที่ดินเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการแก้ไขแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว 
และด าเนินการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งของปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาที่สั่ง
ให้บิดาของผู้ฟ้องคดีสิ้นสิทธิในการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือ 
ลงวันเดียวกันต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาเพื่อขอรับสิทธิ ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ตกทอดทางมรดกจากนาย ส. 
ซึ่งเป็นบิดาบุญธรรม แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการด าเนินการใดๆ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีค าสั่งให้ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพะเยาด าเนินการจัดที่ดินพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีเป็น
คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๔/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และส านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ด าเนินการเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ก.) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอน
เอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ก. ดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๓/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้กรมที่ดินและส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา
พิจารณาด าเนินการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับค าขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ 
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(ค าสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๖๒๖/๒๕๕๒ ที่  ๖๒๗/๒๕๕๒ ที่  ๖๒๘/๒๕๕๒ ที่  ๖๒๙/๒๕๕๒ 
ที่ ๖๓๐/๒๕๕๒ ที่  ๖๓๑/๒๕๕๒ ที่  ๖๓๒/๒๕๕๒ ที่  ๖๓๓/๒๕๕๒ ที่  ๖๓๔/๒๕๕๒ ที่  ๖๓๕/๒๕๕๒ 
ที่ ๖๓๖/๒๕๕๒ ที่ ๖๓๗/๒๕๕๒ ที่ ๖๓๘/๒๕๕๒ และที่ ๖๗๓/๒๕๕๒) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกมี 
ความประสงค์ขอให้จดทะเบียนภาระจ ายอมที่ดินเพื่อให้มีทางเข้าออก โดยผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่า 
การด าเนินการทุกอย่างเป็นไปตามค าขอเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาเม่ือผู้ฟ้องคดีต้องการจะขายที่ดินของ
ตนให้แก่บุคคลอื่นก็พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภาระจ ายอมเกี่ยวกับถนนในโฉนดที่ดิน  
แปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุในค าขอจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทภาระจ ายอมให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินและเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม 
ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมเกี่ยวกับถนนในโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๗/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่ากรมที่ดินและศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
ไม่ด าเนินการออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและท าประโยชน์ที่ดินตามหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้กรมที่ดินและศูนย์อ านวยการ 
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ี
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาค าขออนุญาตเช่าที่ดินราชพัสดุของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสาม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้  
ธนารักษ์พื้นที่หนองคายพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าว เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินตามค าพิพากษาตามยอมของศาลแขวงสุรินทร์
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท โดยเป็นการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายที่ต้องด าเนินการ 
ยื่นค าขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ตามข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่เจ้าพนักงานที่ดินกลับอ้างว่า 
ค าพิพากษาตามยอมมีรายละเอียดน้อยไป ไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีได้ไป 
ติดต่อขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวอีกหลายครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยวาจาทุกครั้ง โดยไม่ปรากฏว่า 

- ๖๘ -

Administrator
Rectangle



๑๗

มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานที่ดินและไม่ได้ จัดให้มีแบบค าร้อง  
ไว้ให้ผู้ฟ้องคดีเขียนส าหรับใช้ในการยื่นค าขอออกโฉนดที่ดิน ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นค าขอออก  
โฉนดที่ดินเป็นหนังสือ ขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ 
สาขาปราสาท ออกโฉนดที่ดินตามค าพิพากษาตามยอมของศาลแขวงสุรินทร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็น 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๙/๒๕๕๕)  

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินสองแปลง 
ได้มีหนังสือร้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ด าเนินการจดทะเบียนโอน
มรดกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ทายาท แต่ส านักงานที่ดินจังหวัด
นครปฐม สาขาสามพราน แจ้งว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนประเภทผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วนของ
เจ้ามรดกในโฉนดที่ดินดังกล่าวตามค าขอของผู้ฟ้องคดีไปแล้ว หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะโอนที่ดินมรดก
ให้แก่ทายาท ก็ให้น าโฉนดที่ดินและเอกสารทีเกี่ยวข้องพร้อมด้วยทายาทที่จะรับมรดกไปยื่นค าขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที ่หากผู้ใดไม่สามารถไปได้ก็ให้มอบอ านาจบุคคลอื่นไปด าเนินการแทน ผู้ฟ้องคดีจึงได้
ไปติดต่อขอโอนท่ีดินมรดกดังกล่าว แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐาน
การอนุญาตปลูกสร้างอาคารบนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาคานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เจ้ามรดก ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ส านักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม 
สาขาสามพราน จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ทายาทผู้ขอรับมรดก 
หากไม่ด าเนินการให้ถือเอาค าพิพากษาเป็นค าสั่งให้ส านักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน 
จดทะเบียนโอนที่ดินมรดกดังกล่าวต่อไป เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า  
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๐/๒๕๕๕)  

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม 
ต่อเนื่องมาจากมารดาโดยไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมา มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นค าขอต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีให้ด าเนินการสอบสวนสิทธิในที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อด าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
แต่จนล่วงพ้นระยะเวลา ๙๐ วัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีก็ยังมิได้ด าเนินการตามค าขอของ 
ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสอบสวนสิทธิในที่ดินพิพาทตามขั้นตอนของกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๕)  
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๑๘

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินและเป็นสมาชิกในโครงการจัดสรรได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดินละเลยต่อหน้าที่ โดยไม่ด าเนินการให้ผู้จัดสรรที่ดินปรับปรุงถนน 
ในโครงการที่ทรุดตัวลงให้คงสภาพเดิม ท าให้เกิดน้ าท่วมขังโครงการจัดสรรที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยตลอดปี 
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถประกอบอาชีพและด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติ อีกทั้งทรัพย์สินเสียหาย 
จึงขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินด าเนินการตามหน้าที่เพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินปรับปรุงระดับถนนใน
โครงการให้คงสภาพเดิม นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อที่ดินและเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว
ประสงค์ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๖/๒๕๕๒)  

กรณีฟ้องว่าผู้บัญชาการทหารบกไม่พิจารณาอุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้ยกเลิกหรือ
เพิกถอนค าสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิด 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๘/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีนาง น. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖ หัวหน้า 
ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
อย่างชักช้าไม่เป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ควบคุมดูแลให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและแล้วเสร็จโดยเร็ว ตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของ
ระเบียบดังกล่าวและมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจด าเนินคดีกับนาง น. เพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ไม่ทันภายในก าหนดอายุความ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการดังนี้ ให้ใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีทุกประการเพื่อเรียกทรัพย์คืนจากผู้ยักยอกทรัพย์  
ให้ครบถ้วน ให้ออกค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามค าฟ้องทั้งหมดที่มีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ค านวณความรับผิดชอบที่เกิดจากการกระท าที่ล่าช้าเกินสมควรแล้วช าระค่าสินไหมทดแทน 
แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหากไม่อาจบังคับช าระหนี้จากผู้ยักยอกทรัพย์ได้ และ 
ให้ค านวณความเสียหายขึ้นใหม่โดยหักส่วนความผิดของระบบการด าเนินงานส่วนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
แล้วออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
อย่างไรก็ดี แม้ค าขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งบางประการข้างต้น จะมีลักษณะเป็นค าขอให้ศาลพิพากษา
หรือมีค าสั่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชดใช้เงินเป็นค่าสินไหมทดแทน แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดี
มิได้มีค าขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเท่านั้น 
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กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๕) 

กรณีที่ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกเทศมนตรีต าบลหนองสอ ไม่ด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ โดย
ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกใบค าขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทราบการเริ่มนับระยะเวลาที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจะพิจารณาค าขอดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๖) 

กรณีฟ้องว่าบริษัทผู้รับสัมปทานได้ขายหุ้นส่อไปทางให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีบทบาท 
และมีอ านาจในการบริหารกิจการที่ได้รับสัมปทาน โดยที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ผู้ถูกฟ้องคดี) มิได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีใน
ฐานะผู้ใช้บริการในกิจการที่บริษัทดังกล่าวได้รับสัมปทาน นั้น อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๘๕/๒๕๔๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ พูดจา 
ดูหม่ิน ข่มขู่ และท าร้ายร่างกาย เม่ือผู้ฟ้องคดีแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงาน
สอบสวน กลับละเลยเพิกเฉยไม่ด าเนินการใดๆ จึงฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือ
พนักงานฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า โดยไม่สอบสวนด าเนินคดีกับผู้หม่ินประมาทผู้ฟ้องคดี จึงเป็น 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๒)

การสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญานั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับคดีในทางปกครอง ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติให้  
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ศาลยุติธรรมมีอ านาจตรวจสอบ การจับ ขัง จ าคุก ค้น การปล่อยชั่วคราว การชันสูตรพลิกศพ และ 
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตลอดจนการด าเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเท่านั้น 
ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในกรณีพนักงานสอบสวนละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ได้   ดังนั้น 
กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเปลี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดี) 
กล่าวโทษพี่สาวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาว่ายักยอกฉ้อโกงทรัพย์มรดก แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ได้ด าเนินการใดๆ จึงขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีน าตัวพี่สาวของผู้ฟ้องคดีมาสอบสวนภายในเจ็ดวัน
และส่งฟ้องคดีต่อศาล กรณีตามฟ้องจึงเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ 
อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๒) 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานี
ต ารวจภูธรบางบัวทองได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้ แต่กลับไม่ด าเนินการสอบสวน จนกระทั่ง
ผู้ต้องหาได้หลบหนีและศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และมิใช่ เป็นการด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่เป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการกระท านอกเหนือหรือ
มิได้กระท าตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และค าสั่งกรมต ารวจ ที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ 
ลงวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา 
เม่ือผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสรุปผลการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ 
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๘/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าสภาทนายความ นายกสภาทนายความ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ) ไม่พิจารณาค าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ
ห้ามผู้ฟ้องคดีท าการเป็นทนายความภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๑)

กรณีฟ้องว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดี
ประสงค์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมี
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอโดยเร็ว 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๕๕) 
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กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีซึ่ ง เป็นข้าราชการครูได้ มีหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ขอไปช่วยราชการในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งใดก็ได้ในเขตพื้นที่ 
อ าเภอเมืองตรัง และได้มีหนังสือติดตามสอบถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณาไปยังหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวนหลายฉบับ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ขอให้ศาลมี  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี
ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งใดก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนที่มีค าพิพากษาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน
ประถมศึกษาดังกล่าวโดยเร็ว และมีค าสั่งให้ถือปฏิบัติตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะขอย้ายตัวเอง  
ไปช่วยราชการที่โรงเรียนประถมศึกษาใดก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๑ ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๕) 

กรณีฟ้องว่าคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยมีค าสั่งถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออก
จากรายช่ือผู้ยื่นสมัครขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๕ โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แต่อธิการบดีเพิกเฉยโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงขอให้ 
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้  
ความเป็นธรรม เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๑) 

กรณีฟ้องว่าคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร
ด าเนินการชะลอการขายทอดตลาดที่ดินที่เกษตรกรจ านองไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีจ านองเป็นประกันการกู้ยืมไว้กับธนาคาร  
ถูกน าออกขายทอดตลาด จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐข้างต้นด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยให้ผู้ฟ้องคดีกู้ยืมเงินไปช าระหนี้ของเกษตรกร 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๕๒)

กรณีฟ้องว่านายอ าเภอดอยสะเก็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี
กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสง่าบ้านทุจริตประพฤติมิชอบ และมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีหรือเรียกค่าน้ ามันคืนจากการที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลน ารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปใช้ส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่งและ
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ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาต าบล 
ข้อพิพาทดังกล่าวมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๕/๒๕๔๙) 

การที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกประกาศเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากประกาศดังกล่าว
ไม่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในทุกระดับ ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี 
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าประกาศแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ใหม่ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอ าเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่สั่งการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระบัวกับพวกร่วมกันทุจริตเบิก
ค่าอาหารจัดเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๑๖ วัน (วิ่งธง) และเบิกค่าอาหารจัดเลี้ยง
แก่ประชาชนกรณีแจกถุงยังชีพพระราชทานน้ าท่วมเป็นเท็จ ซึ่งผลการสอบสวนก็สรุปแล้วว่า 
เป็นความผิด การกระท าดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ขอให้ศาลมี  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเสนอเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสั่งการตามข้อยุติที่ได้มีการร้องเรียน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟ้องว่านายกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินและอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
ในสภาพการณ์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน ท าให้ขาดรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นและท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น
ผู้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนหรืออาจได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง  

- ๗๔ -

Administrator
Rectangle



๒๓

ให้นายกรัฐมนตรีปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินและอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันภายในเวลาที่ศาลก าหนด เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๕๕) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการระดับอ าเภอนาดูนให้คะแนนเป็นศูนย์ในช่องรายการสะสม
ผลงานท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมิได้แจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๕/๒๕๕๗) 

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจฟ้องว่าประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่นไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญรับโอนผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งนิติกร ๓ และไม่ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานส่ วนต าบล ท าให้ องค์ การบริหารส่ วนต าบลถ้ า เจริญไม่สามารถรับโอนผู้ ฟ้ องคดี  
ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลถ้ าเจริญได้ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้มีการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่นดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๑)

กรณีฟ้องว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง มีค าสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานใน
หลายส่วนงานซึ่งไม่ตรงตามความรู้ความสามารถของผู้ฟ้องคดี และไม่พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ชัยภูมิ แต่จนถึงวันท่ียื่นฟ้องคดีก็ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงขอให้
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิด าเนินการสอบสวนเรื่อง
ร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๑) 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ และคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
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บุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ แต่จนถึงวันฟ้องคดีนี้  ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการวัดผลความรู้และ
ความสามารถของผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมแจ้งผลการวัดผลความรู้และความสามารถของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๑/๒๕๕๒) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ สังกัดเทศบาลทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
กองการศึกษา ระดับ ๘ ของกรมการปกครองท้องถิ่น ยื่นค าขอโอน (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งที่เทศบาล
เมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งว่างอยู่ แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถรับโอนได้เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการรับโอนบุคคลอื่นมาด ารงต าแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก าหนดไว้ในการสรรหาพนักงานเทศบาลต าบล 
จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับโอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีไป
ด ารงต าแหน่งตามค าขอ และให้ช่วยราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับคล้อ จนกว่าจะด าเนินการ
เสร็จตามค าขอ เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีจุดมุ่งหมายที่จะฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๕๒) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลต าบลได้จัดท าเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
และผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว ซึ่งนายกเทศมนตรี
ต าบลจะต้องให้ความเห็นและลงชื่อในการประเมินดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่ แต่ไม่ได้ด าเนินการใดๆ และ
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบความคืบหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้นายกฯ 
ท าความเห็นและลงนามในเอกสารการประเมินดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒/๒๕๕๒) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการกองส่งเสริม 
การบริการท่องเที่ยว ฟ้องโต้แย้งค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่แต่งตั้ง
นางสาว พ. เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และฟ้องโต้แย้งการกระท าของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีได้รับหนังสือของ
ผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วละเลย 
การปฏิบัติหน้าที่ไม่พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในต าแหน่งดังกล่าว เป็นการฟ้อง  
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คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๓/๒๕๕๒) 

กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ด าเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ด ารง
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ๘ว จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ด าเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๑๒/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไม่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ให้มหาวิทยาลัยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเร่งรัดการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้อ านวยการส านักอ านวยกิจการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนและหรือ
ประเมินข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นทั้งสายบริหาร
และสายงานคดีและวิชาการ มิได้พิจารณาหรือประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีที่เสนอเพื่อขอ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ระดับ ๙ ชช. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๒ เดือน นับจากวันที่ได้รับผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ขอให้ศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้อ านวยการส านักอ านวยกิจการ  
ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนและหรือ
ประเมินข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นทั้ งสายบริหาร
และสายงานคดีและวิชาการด าเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี และมีค าสั่งแต่งตั้ง  
ผู้ฟ้องคดีให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ระดับ ๙ ชช. โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 
ผู้ฟ้องคดีได้ส่งผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง รวมท้ังให้มีการคืนสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการเลื่อนระดับย้อนหลังไป
นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลงาน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่  
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๗/๒๕๕๔) 
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กรณีฟ้องว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ด าเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีส ารอง เรียงตามล าดับคะแนนในการ
สอบเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศล าดับผู้ได้รับ
คัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจผู้มีวุฒิปริญญาโท เข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้
หลักการไว้ท้ายหนังสือกองบัญชาการศึกษา ที่ ๐๐๓๖.๓๒๕/๖๕ ว่า หากส านักงานต ารวจแห่งชาติมี
โครงการรับบุคคลมีคุณวุฒิเช่นเดียวกันอีกและมีอัตรารองรับเพิ่มเติม อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับขึ้น
บัญชีโดยไม่ต้องประกาศรับสมัครสอบแข่งขันใหม่ แต่กลับมอบหมายให้ผู้บัญชากากองบัญชาการศึกษา
มีประกาศรับสมัครใหม่ ท าให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๒๖/๒๕๕๔ ที่  ๔๔๐/๒๕๕๔ ที่  ๔๘๘-๔๙๐/๒๕๕๔ ที่  ๕๑๐/๒๕๕๔ 
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๖/๒๕๕๔ และที่ ๒๖๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟ้องว่าเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่น ารายชื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับคัดเลือก
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นอธิการบดี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอให้ศาล  
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาน าความกราบบังคมทูลเพื่อ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗ มิได้มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตาม
ค าสั่งของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดซึ่งมีค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 
และเสนอให้ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยให้ประจ าส่วนราชการ
ในต าแหน่งประจ าฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ผู้บัญชาการต ารวจภูธร
ภาค ๗ ออกค าสั่งเรียกผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยให้ประจ าส่วนราชการในต าแหน่งประจ า 
ฝ่ายอ านวยการดังกล่าว พร้อมส่งคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๔) 

กรณีฟ้องว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์เพิกเฉย
ไม่ด าเนินการพิจารณาการกระท าของผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ และไม่เลิกจ้างผู้อ านวยการกองทุน

- ๗๘ -

Administrator
Rectangle



๒๗

สงเคราะห์ ตามที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการกองทุนสวนยางสงเคราะห์ได้มีหนังสือร้องขอ เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์บริหารงานบกพร่อง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและมติของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ บริหารงานโดยปราศจากความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ลงนามในสัญญาโดยปราศจากอ านาจ อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายและเป็นการผิดสัญญาจ้าง เป็นเหตุให้กองทุนสงเคราะห์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๘/๒๕๕๕) 

กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่  ๓ และ 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้รับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้ารับราชการ หลังจาก
ศาลทหารสูงสุดยกฟ้องเนื่องจากเหตุต้องโทษในคดีอาญา หาได้มาจากความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ หรือตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหาร
พักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่มีการสั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี
กลับเข้ารับราชการ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย  
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๖) 

กรณีฟ้องว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่พิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่แพทย์ในสังกัด กรณีปลอมแปลง
ฟิล์มเอ็กซเรย์และให้การเท็จในคดีแพ่ง จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๕๑) 

กรณีฟ้องว่าคณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยด าเนินการ
สอบสวนโดยไม่ชอบและได้ท ารายงานการสอบสวนอันเป็นเท็จ กรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและกรณีการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดแบ่งแยก
โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดน่าน จึงมีการส่งรายงาน
การสอบสวนดังกล่าวไปยังจังหวัดน่าน  ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ อ.ก.พ. จังหวัดน่าน และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แต่จนถึงขณะนี้ การด าเนินการทางวินัยของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ศาล
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด าเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาให้
แล้วเสร็จ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๑)
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กรณีฟ้องว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะผู้ควบคุมดูแลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดละเลย
หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่จากการท่ีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนให้ด าเนินการสอบสวน
และลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และด าเนินการให้นาย บ. นาย น. 
และนาย พ. พ้นจากต าแหน่งทางการเมือง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีมติ ไม่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็น
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖/๒๕๕๒) 

 กรณีฟ้องว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า ขอให้
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
เร่งรัดการด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๕๒) 

 กรณีฟ้องว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ส. ผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่ยอมด าเนินการทางวินัยกับนาย ส. ตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการทางวินัยกับนาย ส. เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๒/๒๕๕๔) 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับใน
ระหว่างที่ถูกสั่งพักราชการ หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ด าเนินการหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๔๗) 

 กรณีฟ้องว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีหนังสือปฏิเสธไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ตกทอดของ
นาย ส. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์ตกทอดดังกล่าว ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งว่าหนังสือของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสงเคราะห์ตกทอดจ านวน 
๓๐ เท่า ให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๕๕) 

 กรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติยังมิได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ที่มีมติว่า การกระท าของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมี
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ค าสั่งให้ยกโทษแก่ผู้ฟ้องคดี และมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่น
ในระดับเดียวกัน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๖) 

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบอ านาจจากกองทุนหมู่บ้านล าปางกลางฝั่งตะวันออกให้ด าเนินคดี
กรณีการทุจริตยักยอกเงินกองทุนฯ เห็นว่า พัฒนากรอ าเภอเมืองล าปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านล าปางกลางฝั่งตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีพฤติกรรมส่อไปในทางพยายาม
ช่วยเหลือนาย ฉ. ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีดังกล่าว จึงได้ร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อ
นายกรัฐมนตรีและขอให้มีการด าเนินการสอบสวน แต่จนถึงวันฟ้องคดีก็ไม่ปรากฏว่ามีความคืบหน้า 
แต่อย่างใด จึงฟ้องขอให้นายอ าเภอเมืองล าปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เร่งด าเนินการสอบสวนและลงโทษ
ผู้กระท าผิด พร้อมทั้งขอให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) 
อนุมัติเงินเท่ากับที่ถูกยักยอกไปให้แก่กองทุนฯ เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนช่วงที่คดีแพ่งยังไม่ถึงที่สุด นั้น 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๒) 

 กรณีฟ้องว่าประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ไม่ด าเนินการสอบสวนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
กล่าวหานาย ส. ขณะด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกับพวกว่า ร่วมกันประพฤติ มิชอบในการตอบชี้แจงข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี 
ที่ได้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับพฤติกรรมในการตรวจรักษาโรคของ
นายแพทย์ ส. แพทย์ประจ าโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดี  
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ แต่จ่ายยาเกี่ยวกับระบบประสาทให้ โดยนาย ส. กับพวกได้มีหนังสือ 
ตอบข้อร้องเรียนและวินิจฉัยโรคว่าผู้ฟ้องคดีมีภาวะทางจิตเวช ทั้งที่นาย ส. กับพวกมิได้เป็น  
แพทย์วิชาชีพเฉพาะทางจิตเวชแต่อย่างใด อันเป็นการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  
มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสอบสวนพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ แต่ประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกลับมิได้ด าเนินการใดๆ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบ
ผลคืบหน้าแล้ว ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๖/๒๕๕๕) 
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๖. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีให้นาง ร. 
ข้าราชการครูโรงเรียนหอพระ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กู้ยืมเงิน แต่นาง ร. ผิดนัดไม่ช าระหนี้
ตามสัญญากู้ยืมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้นาง ร. ท าหนังสืออนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดี (ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่) หักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี 
ขอให้หักเงินเดือนของนาง ร. ตามหนังสืออนุญาตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด าเนินการให้ จึงน าคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการตามค าร้องขอและหนังสืออนุญาตให้ 
หักเงินเดือนของนาง ร. นั้น เม่ือการหักเงินเดือนดังกล่าวมิใช่หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ต้องปฏิบัติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด าเนินการหักเงินเดือนของนาง ร. ตามค าขอของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๙) 

กรณผีู้ฟ้องคดี (บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) 
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีกับโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ผู้ฟ้องคดี  เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมใหม่จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติและ
จัดสรรจาก กทช. และเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีสามารถติดต่อสื่อสารระหว่ างกันได้ 
อย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงฟ้องคดีต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น  การที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดจะขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นนั้น 
ทั้งสองฝ่ายจะต้องด าเนินการเจรจาท าสัญญาหรือข้อตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์กันเสียก่อน 
เม่ือตกลงท าสัญญากันได้แล้ว ผู้รับใบอนุญาตที่ ให้เชื่อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดให้มี 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับของผู้รับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมต่อ โดยผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมไม่อาจปฏิเสธการขอเชื่อมต่อได้ อันเป็นไปตามหลักการท่ัวไปตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังนั้น หน้าที่ในการ 
ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไข
การเจรจาตกลงกันในทางพาณิชย์หรือทางธุรกิจในการประกอบกิจการโทรคมนาคมอันเป็นสิทธิหน้าที่ใน
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน มิใช่อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอันเกิดจากการใช้อ านาจทางปกครอง
หรือด าเนินกิจการทางปกครอง ฉะนั้น ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปฏิเสธการให้เชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมิใช่ข้อพิพาทที่จะอยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ส่วนประเด็นในเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี นั้น ค าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีค าสั่งให้เชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีกับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ
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ขอให้ กทช. ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีค าสั่งให้
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อยู่แล้ว 
จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่จ าต้องมีค าบังคับแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นรับค าฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา 
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ. ๑๓๗๑/๒๕๕๘ และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๓๗๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุฟ้องว่า ธนารักษ์จังหวัดได้วางผังการก่อสร้างอาคารให้กับผู้เช่าที่ดินราช
พัสดุรายอื่น ปลูกสร้างอาคารรุกล้ าเข้ามาในพื้นที่เช่าของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงฟ้องขอให้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมธนารักษ์ 
เม่ือกรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว  ค าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ช่วยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมธนารักษ์ที่เป็นเหตุ
แห่งการฟ้องคดีได้สิ้นสุดไปแล้ว จึงไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๔๕) 

ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอสัญชาติไทยให้แก่บุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอรัฐมนตรียังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ (เทศบาลเมืองแม่สอด ปลัดเทศบาลเมืองแม่สอด นายอ าเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) จึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติในขณะนั้น กรณีไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า และคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๔๗)

 เม่ือผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลในเบื้องต้นเพียงพอที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
การต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้บุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดีได้กลับ
ประเทศไทย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๕๒) 

 กรณีฟ้องว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรเงินส่วนแบ่งค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรในความผิดเกี่ยวกับการจราจร เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้
อ านาจในต าแหน่งเรียกรับเงินโดยมุ่งหวังรายได้จากส่วนแบ่งค่าปรับ ขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันมิให้มีผู้กระท าผิดกฎจราจร ส ารวจบริเวณที่มีผู้กระท าผิดกฎจราจรและอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าว และขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ค าฟ้อง
ดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
อันจะถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอย่างไร จึงไม่มีกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๕๒) 

 กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเลขท้าย ๒ ตัว ๓ ตัว และได้
เริ่มจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเลขท้าย ๒ ตัว ๓ ตัวแล้ว ต่อมาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
ประกาศให้หยุดการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเลขท้าย ๒ ตัว ๓ ตัว โดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า 
และไม่มีก าหนดเวลาแน่นอนว่าจะเปิดจ าหน่ายเม่ือใด ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ 
และเกิดผลกระทบแก่ครอบครัว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์ต่อส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วแต่มิได้
มีการด าเนินการใดๆ จึงฟ้องขอให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรโควต้าจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์กับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการแสดงเจตนาท า  
นิติกรรมของผู้ฟ้องคดี แต่มิได้มีกฎหมายบังคับให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องด าเนินการอย่างไร 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะรับค าเสนอหรือไม่รับก็ได้ กรณีมิใช่คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้ปฏิเสธการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ตรวจและบ าบัดรักษา รวมทั้งหนังสือรับรองทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) เพื่อรับรองสถานะและ
สุขภาพของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีการร้องขอ จึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ งให้
คณะกรรมการสถานบ าบัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จัดท าหนังสือหรือบันทึกทาง
การแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) เพื่อรับรองสถานะและสุขภาพของผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่การออกหนังสือ
รับรองทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) เป็นเพียงหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยทั่วไป
เท่านั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นหน้าที่ในการด าเนินกิจการทางปกครองหรือหน้าที่ทางปกครองตามที่
กฎหมายก าหนดให้แพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ดังนั้น การที่แพทย์ผู้เคยรักษา  
ผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการออกหนังสือรับรองทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่กรณีที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนด  
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๔) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ชนกลุ่มน้อย 
๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า กลุ่มเนปาลอพยพ และกลุ่มจีนฮ่ออิสระ 
มีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้สัญชาติไทยกับบุตรของบุคคลเหล่านั้น ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์
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และขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งซึ่งในขณะผู้ฟ้องคดียื่นค าขอมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและขอสัญชาติไทยให้แก่บุตร นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว ตามที่กฎหมายก าหนดแต่อย่างใด 
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ (เทศบาลเมืองแม่สอด ที่ ๑ ปลัดเทศบาลเมืองแม่สอด ที่ ๒ นายอ าเภอแม่สอด ที่ ๓ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ ๔) จึงไม่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติในขณะนั้น กรณีจึงมิใช่
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘ /๒๕๔๗)  

๗. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  

(กรณีถือเป็นหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้โดยตรงหรือไม่จ าต้องมีการร้องขอก่อน)
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานทางปกครองที่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
กิจการรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์และของอื่นๆ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ ในการจัดท ากิจการ
บริการสาธารณะดังกล่าว นอกจากจะต้องจัดให้มีขบวนรถไฟส าหรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ 
และของอื่นๆ อย่างเพียงพอ แก่ความต้องการของประชาชน วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และของอื่นๆ ที่รับขนส่งแล้ว การรถไฟ  
แห่งประเทศไทยยังจะต้องดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าว เช่น ที่นั่งหรือที่นอนของผู้โดยสาร ประตูหน้าต่างตู้รถโดยสาร
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและสามารถอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารได้ตาม
สมควร กล่าวโดยเฉพาะหน้าต่างของตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็มิอาจปฏิเสธได้ว่ารถโดยสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วน
บุคคลหรือรถโดยสาธารณะและไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศหรือรถโดยสารไม่ปรับอากาศจะต้องมี
หน้าต่าง หน้าต่างรถโดยสารมิได้มีไว้เพียงเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกรถเข้าไปภายในรถได้เท่านั้น 
แต่ยังมีไว้เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นสรรพสิ่งที่อยู่ภายนอกรถเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที่
อยู่ในรถและระแวดระวังภยันตรายท่ีอาจจะมีจากภายนอกรถอีกด้วย รถโดยสารที่ไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจ
เรียกได้ว่ารถโดยสาร แต่เป็นรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะที่ไม่มีหน้าต่างปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้โดยสาร ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้ตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟทุกขบวนมีหน้าต่าง
และดูแลรักษาหน้าต่างตู้รถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สมวัตถุประสงค์ของการจัด
ให้มีหน้าต่างการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท าสัญญาเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาภายนอกรถโดยสาร กับบริษัท ต. จ ากัด
ยินยอมให้บริษัทดังกล่าวติดตั้งป้ายโฆษณาภายนอกรถโดยสารตามบัญชีแสดงรายชื่อและชนิดรถ
โดยสาร พร้อมรายละเอียด ชนิด ขนาดพื้นที่ และจุดติดตั้ง แนบท้ายสัญญาดังกล่าวโดยยินยอมให้ติดตั้ง
ป้ายโฆษณาที่กระจกหน้าต่างรถโดยสารได้ด้วย ซึ่งเป็นการใช้หน้าต่างรถโดยสารแสวงหารายได้  
จนท าให้ผู้โดยสารไม่อาจใช้ประโยชน์จากหน้าต่างรถโดยสารตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่าง
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ได้ตามที่ควรจะเป็น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการจัดท ากิจการรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ 
และของอื่นๆ ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๐) 

ในการก าหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์บางส่วนนั้น ถือเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการเวนคืนที่ต้องพิจารณาว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีมูลค่าหรือราคา
ลดลงจากการที่ต้องถูกเวนคืนหรือไม่ เพียงใด โดยไม่จ าต้องให้เ จ้าของที่ดินร้องขอเสียก่อน 
ทั้งน้ี ในการก าหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากผลกระทบต่างๆ ที่ท าให้ที่ดินเฉพาะแปลง
นั้นเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการเวนคืนโดยตรง (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐)  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๔๙)   

กรณีที่กฎหมายก าหนดให้การประกอบกิจการใดต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียก่อน หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าวพบว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐย่อมมีหน้าที่ด าเนินการให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตตามที่กฎหมายก าหนดไว้ การไม่ด าเนินการ 
ให้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  ๕/๒๕๓๘ 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ) (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๕๑) 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษา 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น โบราณสถาน เป็นต้น ย่อมมีภาระหน้าที่ในการให้ผู้บุกรุกออกไปจาก  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น แม้ว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวจะได้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
แล้วก็ตาม (พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕) (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐/๒๕๕๑)  

เม่ือมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นของตน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นนอกจากจะมีภาระหน้าที่ในการสั่งระงับเหตุดังกล่าวแล้ว ยังมีภาระหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญอยู่ตลอดเวลา โดยไม่จ าต้องมีบุคคลใดร้องเรียน
กล่าวหา (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๑/๒๕๕๑) 

กรณีที่บริษัท ต. ประกอบกิจการโรงแต่งแร่และท าให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่ว 
ในล าห้วยคลิตี้ และผู้ถูกฟ้องคดี (กรมควบคุมมลพิษ) ยอมรับว่าปัญหาเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้น จึงต้องรอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญก่อน แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีการจัดท าแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการแพร่กระจายของ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ าไว้ล่วงหน้า กรณีเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕) 
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจการ

เกี่ยวกับการขนส่งบุคคลอันเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะจัดให้มีรถยนต์โดยสาร

เพียงพอแก่ความต้องการของประชนแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการ

ของเอกชนทุกคันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ สภาพรถต้องม่ันคงแข็งแรง และไม่ก่อมลพิษอันอาจ

ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การปล่อยให้มีรถยนต์โดยสารและรถ

ร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งปล่อยควันด าจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน 

จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดท าบริการ

สาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งมวลชน (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗) 

 (กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด)  

 กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้ดัดแปลงต่อเติมผนังที่ชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับ
อนุญาต) ไม่ได้ด าเนินการรื้อถอนผนังส่วนท่ีต่อเติมที่ชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง) อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้ฟ้องคดี ผนังของอาคารพิพาทดังกล่าวจึงยังคงถือเป็นผนังของอาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมีหน้าที่จะต้องด าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตาม 
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ไม่ไดด้ าเนินการหรือจัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนผนังส่วนที่ต่อเติมชิดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๙๓/๒๕๕๙) 

(กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวอ้างว่าได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว)  

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (บริษัท เบียร์ไทย (๑๙๙๑) จ ากัด (มหาชน)) ไม่ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเต้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้ฟ้องคดี (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเต้า)  กล่าวอ้างว่ามีการลักลอบปล่อยน้ าเสีย

ลงไปในหนองน้ าสาธารณะ หากมีอยู่จริงก็เป็นเร่ืองที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการตามข้อบังคับดังกล่าว

ต่อไปได้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 

กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๒/๒๕๔๙) 

เมื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประกาศใช้ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใด 
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลภายนอกแล้ว หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 
มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว การน าระเบียบภายในมากล่าวอ้าง  
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เพื่อด าเนินการเป็นอย่างอื่น ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๒/๒๕๕๒)   

แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้มีค าสั่งให้ผู้ก่อเหตุร าคาญระมัดระวังมิให้มีเหตุร าคาญ
รบกวนผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่เม่ือปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะ
ระงับเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพิ่ มมากขึ้น
ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ านาจเพื่อระงับเหตุร าคาญ ถือเป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔/๒๕๕๓) 

แม้จะปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งและออกค าสั่งให้ผู้ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญแก้ไขเหตุดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่เหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นก็ยังปรากฏอยู่ จึงถือว่า 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ใช้อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิ บัติ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๓/๒๕๕๖) 

กรณีการก่อสร้างอาคารโดยไม่มิได้เว้นระยะห่างจากทางสาธารณะตามกฎหมาย 

แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้มีค าสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เม่ือไม่มีการปฏิบัติ

ตามค าสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา 

๔๓ วรรคหนึ่ง  (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือไม่ปรากฏว่ามีการใช้อ านาจตามบท

กฎหมายดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารก าหนด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖/๒๕๕๖) 

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๗ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จะได้เสนอรายงาน 
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เม่ือปรากฏว่ามาตรการที่ขอ
ปรับเปลี่ยนยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประทานบัตร จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗) 

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว) ได้มี
หนังสือลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ร้องเรียน ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการใช้ประโยชน์ในอาคาร และเชิญเจ้าของอาคารที่ถูกร้องเรียนมาให้ข้อเท็จจริงและ
รับทราบเหตุเดือดร้อนร าคาญของผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอาคาร และให้ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ตาม แต่ปรากฏตามบันทึก
ถ้อยค าของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ปัญหาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กังวลใจเป็นเรื่องเหตุเพลิงไหม้ จึงเห็นได้ว่าเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นก็ยังปรากฏอยู่บางส่วน เนื่องจากยังมีการใช้อาคารที่พิพาทเป็นคลังสินค้า จึงมี 
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การน าวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้ามาเก็บไว้ในโรงงานผลิตตุ๊กตาขนสัตว์หรือโกดังเก็บตุ๊กตาขนสัตว์ 
ซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น ใยสังเคราะห์ ผ้าใยขนสัตว์ จึงอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย ท าให้ผู้ฟ้องคดี
ทั้งเก้าขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ใช้อ านาจหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๖๐) 

๘. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐไมล่ะเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 กรณพีิพาทคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (นายกเทศมนตรีต าบลไทรม้า) ไม่อาจออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้ ตามข้อ ๕ ของเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลไทรม้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๖๐) 

 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว 
ผู้ถูกฟ้องคดี (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) จึงไม่จ าต้องวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตาม 
บันทึกข้อความลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การร้องทุกข์ที่เกิดจากการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ต าแหน่งเลขที่ ๑๔๖ อันเป็น
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอีก เพราะไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี  
ไปในทางใดก็ไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อความดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้เลยว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓/๒๕๖๐) 

 ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ (นายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง) มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เท่านั้น โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ 
ในการถอนสภาพที่ดินท่ีพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  ดังนั้น การที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนที่ดินที่แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๕/๒๕๕๙) 

การมอบอ านาจระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๙ 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการมอบอ านาจ

โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและเป็นเฉพาะกรณี ไม่ใช่การมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป 
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เม่ือคดีนี้  นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่   ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) 

ปฏิบัติราชการแทนเพื่อมีค าสั่งระงับการเพาะกุ้งกุลาด าระบบความเค็มต่ าในพื้นที่น้ าจืดภายในเขต

จังหวัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ไม่ด าเนินการกับผู้ที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขตพื้นที่ของตนตามที่

ถูกร้องเรียน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๖) 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการบรรจุและสะสมสารเคมีเพื่อใช้ทาง

การเกษตรอันเป็นวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต เม่ือปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี (กรมควบคุมมลพิษ) 

ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาไว้แล้ว แต่โครงการดังกล่าวจ าเป็นต้องรองบประมาณ จึงยังไม่ได้

ก่อสร้างในขณะฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับ

เหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษปนเปื้อนจนอยู่ในระดับปลอดภัยตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว 

(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙/๒๕๕๘) 

๙. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และผู้ถูกฟ้องคดี (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาแม่ทา) ในฐานะประธานกรรมการ
การตรวจพิสูจน์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งนัดหมายคณะกรรมการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินในวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ แต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะยื่นฟ้องคดีนี้  ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถที่จะ
ด าเนินการหรือเร่งรัดการตรวจพิสูจน์กรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควรได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
หาได้กระท าการเช่นนั้นภายในระยะเวลาอันสมควรไม่  ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ 
ในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๑๒๖๗/๒๕๕๙) 

ผู้ถูกฟ้องคดี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) มีอ านาจหน้าที่ตามตามมาตรา ๗ 

ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติในการพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยในกรณีที่เกิดในราชอาณาจักร

ไทย ซึ่งมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ประกอบกับการใช้อ านาจในการพิจารณาค าร้องขอสัญชาติไทย 

ของผู้ฟ้องคดีและสั่งการตามค าร้องขอดังกล่าวเป็นการบริการสาธารณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดท า
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อย่างต่อเนื่อง แต่เม่ือเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างในการด าเนินการพิจารณาค าร้องขอมีสัญชาติไทย 

ของผู้ฟ้องคดีที่ว่าต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน นั้น เป็นการปรับปรุงข้อมูลเรื่องเดิมที่

ตรวจสอบเสร็จไปแล้ว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการสั่งการให้ด าเนินตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ซ้ าซ้อน

และล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๓/๒๕๕๑) 

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) จะต้องด าเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ใช้บังคับในขณะนั้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ แต่ก็มิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ จนกระทั่ง
วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเอกสารร้องเรียนสูญหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้
ผู้ฟ้องคดีเขียนค าร้องขึ้นใหม่ในวันนั้น กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ด าเนินการตามข้อ ๕  ข้อ ๖ 
ข้อ ๗  และข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๖) 

๑๐. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไมล่่าช้าเกินสมควร 

ระเบียบกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒ ก าหนดให้

การออกหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าปกติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันท าการ หากมี

ข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาต้องแก้ไขด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการ เม่ือผู้ฟ้องคดีได้จัดท า

ใบก ากับสินค้า (INVOICE) แต่ไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิตสินค้าและผู้ฟ้องคดีได้สินค้า 

มาอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า จึงย่อม 

มีอ านาจตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการออกหนังรับรองฯได้ เมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบ

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ออกหนังสือรับรอง

แหล่งก าเนิดสินค้าให้ผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันนั้น เช่นเดียวกัน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในหนึ่งวันท า

การจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 

อ.๖๐/๒๕๔๙) 

๑๑. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

 การที่ผู้ถูกฟ้องคดี (อธิบดีกรมป่าไม้) ไม่พิจารณาค าขออนุญาตท าไม้หวงห้าม (ไม้สัก) 
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยอ้างว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีให้กรมป่าไม้ 
เพื่อออกหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ท าให้ไม่มีหลักฐาน 
การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐและไม่มีหลักฐานหนังสือยินยอมหรือความเห็นที่ไม่ขัดข้อง
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๑/๒๕๕๙) 

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ (กรุงเทพมหานคร)  โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ (ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร)  กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) 
ได้ท าสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมจะออกกฎกระทรวง ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก าหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่น
ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ และคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
จะออกระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ตามแต่เม่ือพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่มีบทเฉพาะกาลก าหนดให้ไม่ใช้บังคับกับอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการ
สาธารณะอื่นที่มีอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ เม่ือกฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าวมีผลใช้
บังคับแล้วย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสถานีขนส่งมวลชนที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยการแก้ไขปรับปรุงลักษณะอาคารสถานีรถไฟฟ้า ลั กษณะ
ยานพาหนะที่ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามรายละเอียดของอุปกรณ์
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ 
ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีทางขึ้น – ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ 
ในบางจุดเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการทีส่ถานีขนส่งแล้วจ านวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวม
จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ สถาน ีอย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้แสดงให้ศาลเห็น
โดยชัดแจ้งว่าเหตุที่มิได้จัดให้มีลิฟท์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่สถานีขนส่งอีก ๑๘ สถานี 
และจัดให้มีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงอื่นๆ แก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า 
มีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่งและรถรางนั้น เกิดจากข้อจ ากัดใด 
หรือมีปัญหา อุปสรรคใด กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕๐/๒๕๕๗) 

การด าเนินการก่อสร้างทางหลวงและทางระบายน้ าบริเวณทางหลวงเป็นหน้าที่ของ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (กรมทางหลวง) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และหากความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินอันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้อ านาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ 

แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้

ด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดกรณีจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๙/๒๕๕๖) 
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๑๒.  ค าพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ วินิ จฉัยว่ าหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร 

ถนนส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าของแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่สงวนสิทธิใน

ที่ดินและได้จดทะเบียนและได้จดทะเบียนเป็นทางภาระจ ายอมไว้ แม้จะฟังได้ว่าประชาชนได้อาศัยเป็น

ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะมาหลายสิบปีก็ไม่ท าให้ถนนดังกล่าวกลายสภาพเป็นถนนสาธารณประโยชน์ 

ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร) จึงไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนและซอย

พิพาท กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ส านักงานเขตสวนหลวง) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ละเลยต่อ

หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๓/๒๕๕๖) 

เม่ือผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) ได้ทราบค าชี้แจงของเทศบาลเมือง

หล่มสักว่า ผู้ฟ้องคดีได้น าพฤติกรรม การกระท าและการงดเว้นการกระท าของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

ที่ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นๆ ทั้งยังไม่ให้ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าของอาคารพิพาทก่อสร้างหรือกระท า

การอื่นใดเกี่ยวกับอาคารนั้น ไม่ออกค าสั่งระงับการก่อสร้างอาคารพิพาท และผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ 

ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการสอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น 

รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการ

ผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และด าเนินการตามมาตรา ๗๓ 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองพิษณุโลกว่านายกเทศมนตรี

เมืองหล่มสักละเลยต่อหน้าที่ การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาท าการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักเพื่อเสนอความเห็นต่อ  

ผู้ถูกฟ้องคดีว่านายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่

หรือไม่ เป็นประเด็นเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลปกครองพิษณุโลกวินิจฉัย แล้วมีค าสั่งยุติเรื่อง

ร้องทุกข์กล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน เพื่อรอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดเสียก่อน เม่ือศาลปกครอง

มีค าพิพากษาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะน าผลแห่งค าพิพากษามาเป็นข้อมูลในการ

ด าเนินการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้ 

เพื่อมิให้ผลของการสอบสวนและวินิจฉัยขัดหรือแย้งกับค าพิพากษาอันเป็นที่สุดของศาล มิใช่การกระท า

ที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๐๐/๒๕๕๙) 

- ๙๓ -
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