
กฎหมายปกครอง
กบัการปฏบิติัหนา้ที4ของ
ผูว้า่ราชการจังหวดั

โดย  ดร. ฤทยั  หงสสิ์ริ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่



ความรบัผดิทางกฎหมาย
1.ความรบัผิดทางแพ่ง (ชดใชค่้าเสียหาย)
2.ความรบัผิดทางอาญา (จําคกุ/ปรบั)
3.ความรบัผิดทางวนิยั (ภาคทณัฑ ์        
   ตดัหรอืลดขัIนเงินเดือน ปลดออก ไลอ่อก)



ประเด็นสนทนา
1. แนวคิดพืIนฐานของกฎหมาย

ปกครอง
2. กฎหมายปกครองทีRสาํคญั   

และตวัอยา่งคดีทีRเกีRยวขอ้ง



กฎหมายปกครองที-เกี-ยวข้อง
1. พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการ

 ทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมิดของ
    เจา้หนา้ทีR พ.ศ. 2539 
3. พ.ร.บ. จดัตัIงศาลปกครองและ

 วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542



กฎหมายมหาชนต่างจากกฎหมายเอกชน

• ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานของรฐัดว้ยกนั
  หรือระหว่างหน่วยงานของรฐักบัเอกชน         
  บนพื$นฐานของความไม่เสมอภาค
• ความแตกต่างเนื=องจากหลกัเรื=อง         
  ประโยชนส์าธารณะและอํานาจรฐั
• หลกักฎหมายและปรชัญาที=ต่างกนั 



กฎหมายปกครอง

ประโยชน์    สิทธิเสรภีาพ
สาธารณะ    ของประชาชน



ป.พ.พ. มาตรา 151
การใดเป็นการแตกต่างกบั

บทบญัญติัของกฎหมาย ถา้มิใช่
กฎหมายอันเกี4ยวกบัความสงบ
เรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การนัIนไมเ่ป็นโมฆะ



การจํากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 29)

1. โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
2. เฉพาะกรณีที=รฐัธรรมนูญกาํหนดไว ้
3. เท่าที=จําเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคญั

แห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได้
4. อา้งบทบญัญติัรฐัธรรมนูญที=ใหอ้ํานาจ          

ตรากฎหมาย 
 ใชก้บักฎที=ออกโดยอาศยัอาํนาจกฎหมายดว้ย
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คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุดทีB อ.639/2557 
• นาง ล. ครอบครองและทําประโยชนใ์นทีRดินมือเปลา่

ตาม ส.ค. 1 ของมารดา 
• ต่อมา อบต. ไดดํ้าเนินการขดุลอกบ่อและรอ่งนํIาใน

ทีRดินของผ ูฟ้้องคดีตามโครงการแผนพฒันาจงัหวดั 
โดยอา้งว่าทีRดินเป็นทีRสาธารณประโยชน ์และไดมี้การ
ออกหนงัสือสาํคญัสาํหรบัทีRหลวงแลว้ 

• นาง ล. และพวกจึงรอ้งเรยีนเรืRองดงักลา่วต่อผ ูว่้าฯ 
• จงัหวดัไดเ้ชิญผ ูร้อ้งเรยีนและสว่นราชการเขา้รว่ม

ประชมุ และทีRประชมุไดมี้มติใหน้ายอําเภอตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักลา่วต่อ
จงัหวดั 
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• นายอําเภอเมือง อ. ไดแ้ต่งตัIงคณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เท็จจรงิ และต่อมา นายอําเภอไดมี้
คําสัRงใหน้าง ล. กบับรวิารออกจากทีRดินพิพาท 

• สาํนกังานทีRดินจงัหวดั อ. ไดทํ้าการตรวจสอบ
และรบัรองว่าการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรบัทีR
หลวงในทีRดินพิพาทนัIน เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย 

• นาง ล. ไดอ้ทุธรณคํ์าสัRงดงักลา่วแลว้ แต่ผ ูว่้า
ราชการจงัหวดัไดมี้คําสัRงยกอทุธรณ์

• นาง ล. ยงัไม่ออกจากทีRดินดงักลา่ว นายอําเภอ
จะใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองไดห้รือไม่



พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที-ฯ 
ม. 122

 ทีRอนัเป็นสาธารณประโยชน ์คือ ทีRเลีIยง  
ปศสุตัวที์Rจดัไวส้าํหรบัราษฎรไปรวมเลีIยง
ดว้ยกนั เป็นตน้ ตลอดจนถนนหนทางและทีR
อยา่งอืRนซึRงเป็นของกลางใหร้าษฎรใชไ้ดด้ว้ยกนั 
เป็นหนา้ทีRของกรมการอําเภอจะตอ้งคอยตรวจ
ตรา รกัษาอยา่ใหผ้ ูใ้ดเกียดกนัเอาไปเป็นอาณา
ประโยชนแ์ต่เฉพาะตวั
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คาํวนิิจฉัย
...มาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งทีR... 
และ ม. 62 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดิน... ไดบ้ญัญติัแต่เพียงใหผ้ ูถ้กูฟ้องคดีมี
หนา้ทีRในการดแูลรกัษาและค ุม้ครองป้องกนัทีRดินอนัเป็น
สาธารณสมบติัของแผน่ดินทีRประชาชนใชป้ระโยชน์
รว่มกนั เพืRอมิใหผ้ ูใ้ดนําไปใชเ้ป็นประโยชนแ์ต่เฉพาะตวั 
โดยมิไดบ้ญัญติัใหผ้ ูถ้กูฟ้องคดีมีอํานาจเขา้ไปบงัคบั
จดัการใหบ้คุคลออกจากทีRดินสาธารณสมบติัของ
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แผ่นดินหรอืรืIอถอนสิRงปลกูสรา้งออกจากทีRดินสาธารณ
สมบติัของแผ่นดินหรอืใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง
ในกรณีดงักลา่วได ้ ดงันัIน คําสัRงของผ ูถ้กูฟ้องคดีจึง
เป็นเพียงการแจง้ต่อผ ูฟ้้องคดีว่า ผ ูฟ้้องคดีไดก้ระทํา
การฝ่าฝืนต่อ ม.9 แห่งประมวลกฎหมายทีRดิน ทีRบญัญติั
หา้มมิใหบ้คุคลใดเขา้ไปยดึถือครอบครองทีRดินของรฐั 
และแจง้เตือนใหผ้ ูฟ้้องคดียติุการรกุลํIาทีRดินสาธารณ 
ประโยชนแ์ละใหอ้อกจากเขตทีRดินสาธารณประโยชน ์
หากไม่กระทําตาม ผูถู้กฟ้องคดีจะดําเนินการตาม
กฎหมายแพ่งและอาญาต่อไปเท่านัRน... 
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คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุดทีB อ.126/2555 
... เห็นว่า ตามหลกันิติรฐันัIน องคก์รของรฐัหรอื
เจา้หนา้ทีRของรฐัฝ่ายบรหิารและฝ่ายปกครองจะกระทํา
การใดทีRกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรภีาพของประชาชน
ได ้ก็ต่อเมืRอมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใหอํ้านาจไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้และจะตอ้งใชอํ้านาจนัIนภายในกรอบ และปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีRบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
กาํหนดไวด้ว้ย  ดงันัIน ผูถู้กฟ้องคดีที4 1 ในฐานะ
เจา้หนา้ที4ของรฐัฝ่ายปกครองจะออกคําสั4งใดๆ        ที4
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้ก็ต่อเมื4อมี
บทบญัญัติแห่งกฎหมายใหอํ้านาจไวอ้ยา่งชดัแจง้ ...



พ.ร.บ. การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 
(มาตรา 10 วรรคสาม)

  ในกรณีปรากฏหลกัฐานเชืRอไดว่้า การดําเนินการ
แจง้ การรบัแจง้การบนัทึก หรอืการลงรายการเพืRอ
ดําเนินการจดัทําหลกัฐานทะเบียนต่าง ๆ ตาม
พระราชบญัญติันีI  ไดดํ้าเนินการไปโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ระเบียบ หรอืโดยอําพรางหรอืโดยมีรายการ
ขอ้ความผิดจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบียนมีอํานาจ
สัRงไม่รบัแจง้ จําหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอน
หลกัฐานทะเบียน และดําเนินการแกไ้ขขอ้ความรายการ
ทะเบียนใหถ้กูตอ้ง แลว้แต่กรณี
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...อํานาจของนายทะเบียนตาม ม. 10 วรรคสาม 
แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็น
เพียงอํานาจทัRวไปในการแกไ้ขรายการทะเบียน
และหลกัฐานทะเบียนใหถ้กูตอ้งเท่านัIน และเมืRอ
พิจารณา พ.ร.บ. ฉบบันีIและกฎทีRออกโดยอาศยั
อํานาจตาม พ.ร.บ. ดงักลา่วแลว้ ไม่ปรากฏว่ามี
บทบญัญติัใดทีRกาํหนดว่า  ผ ูมี้ชืRออย ูใ่นทะเบียน
บา้นใด จะตอ้งพกัอาศยัอย ูใ่นบา้นดงักลา่ว
ตลอดเวลา มิฉะนัIน ใหน้ายทะเบียนมีอํานาจแจง้
ยา้ยชืRอบคุคลดงักลา่วจากทะเบียนบา้น                
ทีRมีชืRออย ู ่เขา้ทะเบียนบา้นกลางได.้..
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... กอ่นทีRผ ูถ้กูฟ้องคดีทีR 1 (นายทะเบียนอําเภอ) 
จะมีคําสัRงยา้ยชืRอผ ูฟ้้องคดีจากทะเบียนบา้น เขา้
ทะเบียนบา้นกลางสาํนกัทะเบียนอําเภอ นัIน ผ ูถ้กู
ฟ้องคดีทีR 1 มิไดเ้ปิดโอกาสใหผ้ ูฟ้้องคดีซึRงเป็น  
ผ ูที้Rจะอย ูใ่นบงัคบัของคําสั4งทางปกครอง ได้
ทราบขอ้เท็จจรงิอยา่งเพียงพอและมีโอกาสได้
โตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน จึงเป็น
กรณีทีR  ผ ูถ้กูฟ้องคดีทีR 1 ไม่ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม
มาตรา 30 วรรคหนึ4ง แห่งพระราชบญัญัติ     
วธีิปฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539...



คําสั4งทางปกครอง
              การใชอํ้านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ที4

ที4มีผลเป็นการสรา้งนิติสมัพนัธ์ขึRนระหวา่ง
บุคคลในอันที4จะก่อ เปลี4ยนแปลง โอน สงวน 
ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหนา้ที4ของบุคคล ไมว่่าจะเป็นการถาวร
หรอืชัRวคราว เช่น การสัRงการ การอนญุาต 
การอนมุติั การวินิจฉยัอทุธรณ ์การรบัรอง 
และการรบัจดทะเบียน แต่ไม่หมายความถึง
การออกกฎ
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พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
มาตรา 30 วรรคหนึ-ง

ในกรณีทีRคําสัRงทางปกครอง
อาจกระทบถึงสิทธิของค ู่กรณี 
เจา้หนา้ทีRตอ้งใหค้ ู่กรณีมีโอกาสทีRจะ
ไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิอยา่งเพียงพอ
และมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดง
พยานหลกัฐานของตน



พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
(มาตรา 49 วรรคหนึ-ง)

  เจา้หนา้ที4หรอืผูบ้งัคบับญัชาของ
เจา้หนา้ที4อาจเพิกถอนคําสัRงทาง
ปกครองไดต้ามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 51
มาตรา 52 และมาตรา 53 ไม่วา่จะพน้
ขัRนตอนการกาํหนดใหอ้ทุธรณห์รือให้
โตแ้ยง้ตามกฎหมายนีIหรอืกฎหมายอืRน
มาแลว้หรอืไม ่
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    ผ ูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏิบติัหรอืละเวน้
การปฏิบติัหนา้ทีRโดยมิชอบ เพืRอใหเ้กิดความ
เสียหายแกผ่ ูห้นึRงผ ูใ้ด หรอืปฏิบติัหรอืละเวน้
การปฏิบติัหนา้ทีRโดยสจุรติ ตอ้งระวางโทษ
จําคกุตัIงแต่หนึRงปีถึงสิบปี หรอืปรบัตัIงแต่สอง
พนับาทถึงสองหมืRนบาท หรอืทัIงจําทัIงปรบั

ประมวลกฎหมายอาญา ม.157
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1. เป็นเจา้พนกังาน 
2. ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีR

โดยมิชอบ 
3. โดยเจตนา
4. โดยทุจริตหรือเพื4อใหเ้กิดความ

เสยีหายแก่ผูห้นึ4งผูใ้ด

องคป์ระกอบความผิด



ข้อยกเว้นตามมาตรา 30
1. กรณีจําเป็นรบีด่วน
2. ทําใหร้ะยะเวลาในการทําคําสัRงลา่ชา้

ออกไป
3. เป็นขอ้เท็จจรงิทีRค ู่กรณีใหไ้ว้
4. เห็นชดัว่าการใหโ้อกาสไม่อาจกระทําได้
5. เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง
6. กรณีอืRนตามทีRกําหนดในกฎกระทรวง

แต่หา้มไม่ใหโ้อกาส ถา้กอ่ใหเ้กิด
      ผลเสียหายรา้ยแรงต่อประโยชนส์าธารณะ
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การให้เหตุผลในคาํสั-งทางปกครอง (ม.37)
คําสัRงทางปกครองทีRทําเป็นหนงัสือตอ้งจัด

  ใหมี้เหตผุล และอยา่งนอ้ยตอ้งมี
   1. ขอ้เท็จจรงิ
   2. ขอ้กฎหมาย
   3. ขอ้พิจารณาและขอ้สนบัสนนุ
ขอ้ยกเวน้
   1. กรณีมีผลตรงตามคําขอและไม่

 กระทบสิทธิและหนา้ทีRของบคุคลอืRน
   2. กรณีทีRเหตผุลเป็นทีRร ูก้นัอย ูแ่ลว้
   3. กรณีทีRเป็นความลบั
   4. กรณีเรง่ด่วน
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พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 (มาตรา 13)

เจา้หนา้ทีRจะพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(1) เป็นคู่กรณีเอง
(2) เป็นค ู่หมัIนหรอืค ู่สมรสของค ู่กรณี
(3) เป็นญาติของค ู่กรณี
(4) เป็นหรอืเคยเป็นผ ูแ้ทนโดยชอบธรรม   

หรอืผ ูพิ้ทกัษห์รอืผ ูแ้ทนหรอืตวัแทนของค ู่กรณี
(5) เป็นเจา้หนีIหรอืลกูหนีI  หรอืเป็นนายจา้ง

ของค ู่กรณี
(6) กรณีอืRนตามทีRกาํหนดในกฎกระทรวง



คู่กรณี
1. ผ ูย้ืRนคําขอ
2. ผ ูค้ดัคา้นคําขอ
3. ผ ูอ้ย ูใ่นบงัคบัหรอืจะอย ูใ่นบงัคบัของคําสัRง
4. ผ ูซึ้Rงไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณา
      ทางปกครองเนื4องจากสทิธิจะถูกกระทบ
      จากผลของคําสั4ง
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พ.ร.บ. วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง
 พ.ศ. 2539 (ม. 16)

พ.ร.บ. วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง
 พ.ศ. 2539 (ม. 16)

        ในกรณีมีเหตอืุ4นใดนอกจากทีRบญัญติัไว้
ในมาตรา 13 เกีRยวกบัเจา้หนา้ทีRหรอืกรรมการ
ในคณะกรรมการทีRมีอํานาจพิจารณาทาง
ปกครอง ซึ4งมีสภาพรา้ยแรงอันอาจทําใหก้าร
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจา้หนา้ทีR
หรอืกรรมการผ ูน้ัIนจะทําการพิจารณาทาง
ปกครองในเรืRองนัIนไมไ่ด้
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คําพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ        
ที4 อ. 245-246/2552

  ผ ูฟ้้องคดีเป็นนกับรหิารงานทัRวไป ระดบั 6 
สงักดั อบจ.เชียงราย ถกูกลา่วหาว่ามีพฤติการณ์
ทจุรติในการเบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการ

  คณะกรรมการสอบสวนวินยัอยา่งรา้ยแรง 
เห็นว่า ผ ูฟ้้องคดีกระทําผิดจรงิ ควรลงโทษ
ปลดออกจากราชการ 



นายก อบจ.  มีคําสั =งปลดออกจากราชการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินยัและการใหอ้อกจากราชการ

ก.จ.จ.

 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณแ์ละการรอ้งทุกข์

คณะกรรมการสอบสวนวินยัอย่างรา้ยแรง

ก.จ.จ. 
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 คณะอนกุรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินยัและการใหอ้อกจากราชการซึRงมีนาย ศ. 
ในฐานะรองผูว้า่ราชการจังหวดั เป็นประธาน 
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนวินยั จึงเสนอความเห็นดงักลา่วต่อ
คณะกรรมการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
เชียงราย (ก.จ.จ.เชียงราย)

 ก.จ.จ.เชียงราย ซึRงมีนาย ศ. รองผูว้า่ราชการ
จังหวดั ปฏบิติัราชการแทนผูว้า่ราชการจังหวดั
เชียงราย เป็นประธาน มีมติใหป้ลดผ ูฟ้้องคดีออก
จากราชการ
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นายก อบจ.  มีคําสัRงปลดผ ูฟ้้องคดีออกจาก
ราชการตามมติ ก.จ.จ. เชียงราย

ผ ูฟ้้องคดีอทุธรณคํ์าสัRงลงโทษปลดออกจาก
ราชการต่อ ก.จ.จ. เชียงราย 

คณะอนกุรรมการพิจารณาอทุธรณแ์ละการ
รอ้งทกุขมี์มติใหย้กอทุธรณ ์และเสนอความเห็น
ต่อ ก.จ.จ.เชียงราย

ก.จ.จ.เชียงราย ซึRงมีนาย ศ. ปฏบิติัราชการแทน
ผูว้า่ราชการจังหวดั ทําหนา้ที4เป็นประธาน
ในที4ประชมุ มีมติยกอทุธรณ์

ผ ูฟ้้องคดีจึงฟ้องเพิกถอนคําสัRงปลดออก
จากราชการทีRศาลปกครอง



ขอ้ 68 วรรคสีR ของประกาศ
คณะกรรมการกลางขา้ราชการ อบจ. เรืRอง 
มาตรฐานทัRวไปเกีRยวกบัวินยั.. และการ
ดําเนินการทางวินยั ... กาํหนดให้
คณะอนกุรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินยัและการใหอ้อกจากราชการ ตอ้งไม่
เป็นกรรมการในคณะกรรมการขา้ราชการ 
อบจ. หรอืคณะอนกุรรมการพิจารณา
อทุธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์
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คาํวนิิจฉัยของศาล
...หลกัเกณฑต์ามขอ้ 68 วรรคสีR ของ

ประกาศ... มีเจตนารมณที์Rจะใหก้ารพิจารณา
เกีRยวกบัการดําเนินการทางวินยั... ทีR
ดําเนินการโดยคณะกรรมการทัIงสามชดุ
ดงักลา่วซึRง..เป็นขัIนตอนหรอืวิธีการอนัเป็น
สาระสําคญัในการออกคําสัRงทางปกครองทีRมี



34

ผลกระทบกระเทือนอยา่งมาก                     
ต่อสิทธิของขา้ราชการองคก์ารบรหิาร  
สว่นจงัหวดั  ใหมี้การดําเนินการอยา่ง
โปรง่ใส บรสิทุธิmยติุธรรม และปราศจาก
ความคลางแคลงใจต่อกรรมการแต่ละคน
ในเรืRองความเป็นกลาง รวมทัIงเพื4อใหมี้การ
ตรวจสอบถ่วงดลุซึ4งกนัและกนัระหวา่ง
คณะกรรมการทัRงสามชดุ 



...การทําหนา้ทีRประธานในทีRประชมุของนาย ศ. ทัIง
ในคณะอนกุรรมการ.. และใน ก.จ.จ. เชียงราย ...  
ไม่ว่า... จะทําหนา้ทีRในฐานะรองผ ูว่้าราชการจงัหวดั 
หรอืในฐานะผ ูป้ฎิบติัราชการแทนผ ูถ้กูฟ้องคดีทีR 3    
ก็ตาม แต่เนืRองจากเป็นการเขา้ไปมีสว่นรว่ม
พิจารณาเรืRองของผ ูฟ้้องคดีโดยบคุคลคนเดียวกนั
ในคณะกรรมการทัIงสองชดุ จึงเป็นกรณีทีRมีเหต ุ
แห่งความไม่เป็นกลางในทางรปูแบบหรือโดยสภาพ
ภายนอกของเจา้หนา้ที4หรือกรรมการทีRมีสว่นรว่มใน
การพิจารณาทางปกครองและไม่ชอบตามขอ้ 68 
วรรคสีR ของประกาศคณะกรรมการกลาง
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ป.พ.พ. มาตรา 420 
     ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทํา

ต่อบุคคลอื=นโดยผิดกฎหมายใหเ้ขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ= ง
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ัVนทําละเมิด จําตอ้งใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื=อการนัVน
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พ.ร.บ. ความรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หนา้ทีB พ.ศ. 2539  ม. 6 

    ถา้การกระทําละเมิดของเจา้หนา้ทีRมิใช่
การกระทําในการปฏิบัติหนา้ทีR เจา้หนา้ทีR
ตอ้งรบัผิดในการนัIนเป็นการเฉพาะตวั ใน
กรณีนีI ผ ู้เสียหาย อาจฟ้องเจ้าหน้าทีR ได้
โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไมไ่ด ้
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พ.ร.บ. ละเมดิฯ มาตรา 5
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รัฐ ต้ อ ง รับ ผิ ด ต่ อ

ผ ูเ้สียหายในผลแห่งละเมิดทีRเจา้หนา้ที4ของตน
ได้กระ ทํา ในการปฏิบั ติหน้า ทีR  ในกรณี นีI
ผ ูเ้สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าว
ไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หนา้ทีRไม่ได้

ถา้การละเมิดเกิดจากเจา้หนา้ที4ซึ4งไม่ได้
สงักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใด ใหถื้อว่า
กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรฐั        
ทีRตอ้งรบัผิดตามวรรคหนึRง



คดีละเมดิในอํานาจศาลปกครอง
1. ละเมิดจากการปฏิบติัหน้าที 8ของ

เจ้าหน้าที 8
2. การปฏิบติัหน้าที 8ใน 4 กรณี
– การใช้อาํนาจตามกฎหมาย 
– กฎ คาํสั 6งทางปกครองหรือคาํสั 6งอื6น
– ละเลยต่อหน้าที6ที6กฎหมายกาํหนด
– ปฏิบติัหน้าที6ล่าช้าเกินสมควร
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พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมดิของ
เจา้หนา้ทีB พ.ศ. 2539  ม. 8 วรรคหนึ8ง

    ในกรณีทีRหน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผิดใช้
ค่าสินไหมทดแทน แกผ่ ูเ้สียหายเพืRอการ
ละเมิดของเจา้หนา้ทีR ใหห้น่วยงานของรฐัมี
สิทธิเรยีกใหเ้จา้หนา้ทีRผ ูทํ้าละเมิดชดใชค่้า
สินไหมทดแทนดงักลา่วแกห่น่วยงานของรฐั
ได ้ถา้เจา้หนา้ทีRไดก้ระทําการนัIนไปดว้ย
ความจงใจหรอืประมาทเลินเลอ่อยา่ง
รา้ยแรง 
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คาํพิพากษาที) อ.357/2551
• นาย ก. ผ ูฟ้้องคดียา้ยมาดํารงตําแหน่งปลดั 

อบต. และไดร้บัแต่งตัIงใหเ้ป็นคณะกรรมการ
เก็บรกัษาเงิน เมืRอเดือนกรกฎาคม 2545

• ผ ูฟ้้องคดีไดเ้รยีกตรวจสอบสมดุบญัชีเงินสด 
และสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร นาง จ.
หวัหนา้สว่นการคลงั อา้งเหตหุลบเลีRยงไม่นํา
สมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร มาใหต้รวจสอบ 
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• ต่อมา ผ ูฟ้้องคดีตรวจสอบกบัธนาคารพบว่าเงินใน
บญัชีธนาคารของ อบต. ไม่สอดคลอ้งกบัทีRไดร้บั
รายงานจากนาง จ. และมีการเบิกจ่ายเช็คโดยปลอม
ลายมือชืRอของผ ูฟ้้องคดีและประธานกรรมการบรหิาร
ฯ และไม่มีการลงรายการเบิกจ่าย ผ ูฟ้้องคดีจึงได้
รายงานใหป้ระธานกรรมการบรหิารฯทราบ

• อบต. มีคําสัRงแต่งตัIงคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิฯ
ซึRงเห็นว่าในระหว่างทีRผ ูฟ้้องคดีดํารงตําแหน่งปลดั 
อบต. ผ ูฟ้้องคดีละเลยปลอ่ยใหมี้การลงรายการเท็จใน
สมดุเงินคงเหลือประจําวนัและละเวน้ไม่ทําบญัชีเงิน
คงเหลือประจําวนั จึงมีคําสั4งเรียกใหผู้ฟ้้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความรบัผิดระดับที4 2 โดยให้
ชดใชใ้นอัตรารอ้ยละ 81 ผ ูฟ้้องคดีไดอ้ทุธรณคํ์าสัRง
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    ต่อมาผ ูว่้าฯ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณไ์ดมี้มติไมเ่ห็นดว้ยกบัการ
พิจารณาของ อบต. โดยเห็นว่าผ ูฟ้้องคดีมิได้
ประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง เป็นผ ูต้รวจพบ
การกระทําความผิด สมควรกําหนดความรบั
ผิดของผูฟ้้องคดีในระดับที4 3 ตอ้งรบัผิด
ชดใชใ้นอัตรารอ้ยละ 65 อบต.จึงมีคําสัRงให้
ชดใชต้ามจํานวนเงินดงักลา่ว
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• ศาลเห็นว่า นาง จ. ไดอ้าศยัตําแหน่งหวัหนา้สว่นการ
คลงัยกัยอกเงิน อบต. ไป โดยดําเนินการมาตัIงแต่ปี  
2542 จนถึงปี 2545 เมืRอผ ูฟ้้องคดียา้ยเขา้มาเมืRอ 
ก.ค.2545 ไดป้ฏิบติัหนา้ทีRในการตรวจสอบสมดุบญัชี
รายรบัรายจ่ายของ อบต.ทีRตอ้งตรวจเป็นรายเดือนทกุ
เดือน จนพบความผิดปกติและนําไปส ูก่ารตรวจสอบ 
อีกทัIงคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณเ์ห็นวา่ผูฟ้้อง
คดีมิไดป้ระมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง 

• จึงฟังไดว่้า อบต.เสียหายอนัเกิดจากการทจุรติของ
หวัหนา้สว่นการคลงั มิไดเ้กิดจากผ ูฟ้้องคดี ฟังไม่ได้
ว่าผ ูฟ้้องคดีจงใจหรอืประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง
กอ่ใหเ้กิดการทจุรติ อบต. จึงไม่มีอํานาจออกคําสัRง
เรยีกใหผ้ ูฟ้้องคดีซึRงเป็นเจา้หนา้ทีRชําระเงินได้
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พ.ร.บ. ละเมดิฯ มาตรา 8
    สิทธิเรยีกใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนตามวรรค
หนึRงจะมีไดเ้พียงใด ใหคํ้านึงถึงระดับความรา้ยแรง
แห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี 
เป็นเกณฑโ์ดยมิตอ้งใหใ้ชเ้ต็มจํานวนของความ
เสียหายก็ได ้(วรรคสอง)
     ถา้การละเมิดเกิดจากความผิดหรอืความ
บกพรอ่งของหน่วยงาน ของรฐัหรอืระบบการ
ดําเนินงานสว่นรวม ใหห้กัสว่นแห่งความรบัผิด
ดงักลา่วออกดว้ย (วรรคสาม)



46

พ.ร.บ. ละเมดิฯ มาตรา 8 วรรคสี 8
ในกรณีทีRการละเมิดเกิดจาก

เจา้หนา้ทีRหลายคน มิใหนํ้าหลกัเรืRอง 
ลกูหนีIรว่มมาใชบ้งัคบั และเจา้หนา้ทีR
แต่ละคนตอ้งรบัผิดใชค่้าสินไหม
ทดแทนเฉพาะสว่นของตนเท่านัIน



กฎหมายปกครองที-เกี-ยวข้อง
1. พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการ

 ทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมิดของ
    เจา้หนา้ทีR พ.ศ. 2539 
3. พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
    พ.ศ. 2540
4. พ.ร.บ. จดัตัIงศาลปกครองและ

 วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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ขอบเขตการตรวจสอบของศาลปกครอง
1. ศาลปกครองมีอํานาจดําเนินการเมืRอมีคดี

พิพาท และมีการนําคดีมาฟ้องศาล
2. ศาลพิจารณาเฉพาะคดีทีRเป็นคดีปกครอง
3. ศาลไมใ่ช่ผ ูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ทีR

และไมใ่ช่ศาลพิจารณาโทษทางอาญา
4. ศาลพิจารณาความชอบดว้ยกฎหมาย           

ไมใ่ช่ความเหมาะสม



ศาลปกครองเป็นศาลทีR มี
อํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง

 ความหมายของศาลปกครอง



องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(รัฐธรรมนูญปี 50 หมวด 11)

ก) องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู 
1. คณะกรรมการการเลือกตัIง
2. ผ ูต้รวจการแผน่ดิน
3. คณะกรรมการป้องกนัและ  

      ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน



องค์กรอิสระ ตามร่างรัฐธรรมนูญ
1. คณะกรรมการการเลือกตัIง
2. ผ ูต้รวจการแผน่ดิน
3. คณะกรรมการป้องกนัและ  

      ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
5. คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
    แห่งชาติ 



คําวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที4 9/2549
...แต่เนืRองจากการจดัการการเลือกตัIงเป็นการใชอํ้านาจรฐัเพืRอ
จดัใหมี้การเลือกตัIงผ ูแ้ทนของปวงชนเขา้ไปปกครองประเทศ...
ตามทีRกาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู ดงันัIน หากมีปัญหาเกิดขึRนจาก
การใชอํ้านาจในการดําเนินการเกี4ยวกบัการเลือกตัRงของ
คณะกรรมการการเลือกตัRง ก็ยอ่มอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบ
ขององคก์รฝ่ายตลุาการ รวมทัIงกรณีทีRมีการกลา่วอา้งว่าการ
ใชอํ้านาจตามรฐัธรรมนญูของคณะกรรมการการเลือกตัIงเป็น
ที4ยติุ ซึ4งมีความหมายเพียงเป็นการยติุโดยองคก์รอื4นที4
เกี4ยวขอ้งตอ้งปฏบิติัตามที4คณะกรรมการการเลือกตัRงวนิิจฉยั
เท่านัRน ไม่ไดห้มายความวา่เป็นที4ยติุโดยไม่ตอ้งถูกตรวจสอบ
โดยองคก์รตลุาการ ทัRงนีR เพราะคณะกรรมการการเลือกตัRง
ไม่ไดเ้ป็นองคก์รที4รฐัธรรมนญูมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจตลุาการ
ตามทีRรฐัธรรมนญูบญัญติัไว้



รฐัธรรมนูญ 2550 (ม. 223 วรรคหนึBง)  
  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหวา่งหน่วยราชการหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ4 น หรือองคก์รตาม
รฐัธรรมนญูหรือเจา้หนา้ที4ของรฐักบัเอกชน หรือระหวา่ง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ4 น หรือองคก์รตามรฐัธรรมนญู หรือ
เจา้หนา้ที4ของรฐัดว้ยกนั อนัเนืRองมาจากการใชอํ้านาจ
ทางปกครองตามกฎหมาย หรอืเนืRองมาจากการดําเนิน
กิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รฐั รฐัวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ4 น หรือองคก์ร
ตามรฐัธรรมนญูหรือเจา้หนา้ที4ของรฐั ทัIงนีI  ตามทีR
กฎหมายบญัญติั... 



ร่างรฐัธรรมนูญ ม. 197 วรรคหนึBง
    ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดปีกครองอนัเนืBองมาจากการ
ใชอํ้านาจทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือเนืBองมาจากการดาํเนินกจิการทาง
ปกครอง ทัVงนีV  ตามทีBกฎหมายบญัญตัิ
          



คดีปกครอง (มาตรา 9)
1. การออกกฎ คําสั =ง หรือการกระทําฝ่ายเดียว     
    โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
2. ละเลยต่อหนา้ที=หรือปฏิบติัหนา้ที=ล่าชา้
3. ละเมิดหรือความรบัผิดอย่างอื=น 
4. สญัญาทางปกครอง
5. คดีที=กฎหมายบงัคบัใหฟ้้องศาล
    เพื=อบงัคบับุคคลใหก้ระทาํ
6. คดีอื=นที=กฎหมายกาํหนด



‘วิษณ’ุแจงเรยีกค่าเสียหายจํานําขา้ว‘ยิRงลกัษณ’์ 
ดว้ยพ.ร.บ.ความรบัผิดทางละเมิด 
เหต ุ‘ป.ป.ช.’ชีIมลู เลินเลอ่รา้ยแรง



การเรยีกให้เจ้าหน้าที-รับผดิทางละเมดิ
(พ.ร.บ. ละเมดิฯ มาตรา 12)

ในกรณีทีRเจ้าหน้าทีRต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนทีRหน่วยงานของรฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผ ูเ้สียหาย
ตามมาตรา 8 หรือในกรณีทีR เจ้าหน้าทีRต้องใช ้    
ค่าสินไหมทดแทนเนืRองจากเจ้าหน้าทีRผ ู้นัIนได้
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา 10 
ประกอบกับมาตรา 8  ให้หน่วยงานของรัฐทีR
เสียหายมีอํานาจออกคําสัRงเรียกใหเ้จา้หนา้ทีRผ ูน้ ัIน
ชําระเงินดงักลา่วภายในเวลาทีRกาํหนด



คดีประกวดกระทงใหญว่นัยี1เป็ง



คดีประกวดกระทงใหญ่วันยี-เป็ง
     นายกเทศมนตรอีอกประกาศเรืRอง ระเบียบและ
หลกัเกณฑก์ารประกวดกระทงใหญ่ ชิงถว้ย
พระราชทาน งานประเพณีเดือนยีRเป็งเชียงใหม่ 
(ลอยกระทง) ประจําปี 2553 กาํหนดหลกัเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนกระทงใหญ่ว่า “การตดัสินจะพิจารณา
จากขบวนทีRกาํหนดรปูทรง รปูรา่ง ความประณีต 
ความสวยงาม แสงสว่าง สืRอความหมาย ผ ูน้ัRง
ประกอบกระทงตามเนืIอเรืRองทีRนําเสนอ (เฉพาะ
สภุาพสตร ีหรอืสภุาพบรุษุเท่านัIน)” ถา้หากผิด
หลกัเกณฑที์Rกาํหนดจะไมพิ่จารณาใหค้ะแนน



ผ ูฟ้้องคดีในฐานะประธานกล ุม่เกยก์าร
เมืองไทยและเป็นผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยอตั
ลกัษณท์างเพศ เห็นว่า ประกาศดงักลา่วขดัต่อ
รฐัธรรมนญู มาตรา 30 ทําใหผ้ ูฟ้้องคดีไม่
สามารถเขา้รว่มกิจกรรมการประกวดในครัIงนีI
ได ้จึงมีหนงัสือขอใหผ้ ูถ้กูฟ้องคดียกเลิก
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประกวดกระทง
ใหญ่ดงักลา่ว แต่ก็มิไดมี้การพิจารณา จึงนํา
คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม ่



กฎ
o พรฎ.พระราชทานอภยัโทษ พ.ศ.2547
o กฎกระทรวง ฉบบัทีR 13 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ

ใน พ.ร.บ. ทีRราชพสัด ุพ.ศ. 2518
o ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ของ อบต.
o ระเบียบกรมราชทณัฑ ์ว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคล 

พ.ศ. 2534
o ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

รบัรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ ์พ.ศ. 2550



คดีไนทบ์าซาร ์เชียงใหม่



คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ



คดโีรงพกัตํารวจ
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ศาลปค.สั-งจ่ายค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้าน 



อํานาจกาํหนดคาํบังคับของศาล (ม.72)
 1) ใหเ้พิกถอนกฎหรอืคําสัRงหรอืสัRงหา้ม
     กระทํา
2) ใหป้ฏิบติัหนา้ทีRภายในเวลาทีRศาลกําหนด 
3) ใหใ้ชเ้งินหรอืสง่มอบทรพัยสิ์น กระทํา
     หรอืงดเวน้กระทํา
4) ใหถื้อปฏิบติัต่อสิทธิหรอืหนา้ทีRของบคุคล
5) ใหก้ระทําหรอืละเวน้กระทําให้
    เป็นไปตามกฎหมาย



☻ออกคําสั4งใหผ้ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั
☻ควบคมุกิจการทีRผ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชา
    ปฏิบติั
☻ลงโทษวินยัแกผ่ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชา
☻ใหบํ้าเหน็จความดีความชอบแก่
    ผ ูใ้ตบ้งัคบับญัชา

อํานาจของผูบ้งัคบับญัชา



  พ.ร.บ.วธีิปฏบิติัราชการ    
ทางปกครองฯ มาตรา 46
ในการพิจารณาอทุธรณ ์ใหเ้จา้หนา้ทีRพิจารณา

ทบทวนคําสัRงทางปกครองไดไ้ม่ว่าจะเป็นปัญหา
ขอ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย หรอืความเหมาะสมของการทํา
คําสัRงทางปกครอง และอาจมีคําสัRงเพิกถอนคําสัRงทาง
ปกครองเดิมหรอืเปลีRยนแปลงคําสัRงนัIนไปในทางใด 
ทัIงนีI  ไม่ว่าจะเป็นการเพิRมภาระหรอืลดภาระหรอืใช้
ดลุพินิจแทนในเรืRองความเหมาะสมของการทําคําสัRง
ทางปกครองหรอืมีขอ้กาํหนดเป็นเงืRอนไขอยา่งไรก็ได้



การกระทําที4ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
1. ไม่มอีาํนาจหรือนอกเหนืออาํนาจหน้าที3
2. ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัAนตอนหรือวธีิการ
   อนัเป็นสาระสําคญั
4. ไม่สุจริต
5. เลอืกปฏิบัติที3ไม่เป็นธรรม  
6. สร้างขัAนตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระเกนิสมควร 
7. ใช้ดุลพนิิจโดยไม่ชอบ







...ผ ูถ้กูฟ้องคดีทีR 1 ในฐานะหวัหนา้รฐับาลและในฐานะ
ผ ูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของขา้ราชการประจํา...ยอ่มมีอํานาจ
ดลุพินิจในการบรหิารงานบคุคลหมนุเวียนสบัเปลีRยนบทบาท
หรอืการทําหนา้ทีRของขา้ราชการเพืRอใหก้ารบรหิารราชการ
แผน่ดินเป็นไปตามแนวนโยบายทีRไดแ้ถลงไวต่้อรฐัสภาได ้
แต่การใชด้ลุพินิจดังกล่าว...นอกจากจะตอ้งคํานึงถึง
วตัถุประสงคข์อง กม. และอยูภ่ายในขอบเขตของ กม.แลว้ 
ยงัจะตอ้งมีเหตผุลรองรบัที4มีอยูจ่ริงและอธิบายได ้ซึRงไม่
ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่าผ ูถ้กูฟ้องคดีทีR 1 ไดอ้า้งเหตผุลในการ
โอนว่าผ ูฟ้้องคดีไดป้ฏิบติัหนา้ทีRโดยไมมี่ประสิทธิภาพมี
ขอ้บกพรอ่งหรอืไมส่นองนโยบายของรฐับาลซึRงจะถือไดว่้ามี
เหตผุลอนัสมควรทีRผ ูบ้งัคบับญัชาสามารถสัRงโอนไดต้าม
ความเหมาะสม จึงถือไดว่้าเป็นการใชด้ลุพินิจโดยมิชอบ

คําพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที4 อ.33/2557
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• คําสัRงใหผ้ ูฟ้้องคดีมาปฏิบติัราชการทีRสาํนกั
นายกรฐัมนตรเีป็นการชัRวคราวในระหว่างรอการ
ดําเนินการโอน ระบเุหตผุลไวก้วา้งๆ แต่เพียงว่า เพืRอ
ความเหมาะสมและประโยชนข์องทางราชการ 
• ผ ูถ้กูฟ้องคดีทีR 1 ในฐานะหวัหนา้รฐับาล ไดแ้ถลง
นโยบายต่อรฐัสภา โดยนโยบายความมัRนคงของรฐัถือ
เป็นนโยบายเรง่ด่วนทีRจะตอ้งเรง่ดําเนินการภายในปีแรก
ของการเขา้บรหิารราชการแผ่นดิน...จึงมีความตอ้งการ
บคุลากรทีRมีความร ู ้ความสามารถ ความเชีRยวชาญ และ
ประสบการณย์าวนานเกีRยวกบัความมัRนคงเพืRอมาช่วย
ปฏิบติัราชการและเห็นว่าผ ูฟ้้องคดีมีคณุสมบติัครบถว้น
ตรงตามความตอ้งการ 
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• ตําแหน่งเลขาธิการ สมช. เป็นตําแหน่งที4ขึRนตรง
ต่อผูถู้กฟ้องคดีที4 1 และสามารถเสนอแนะนโยบายดา้น
ความมั4นคงของประเทศต่อผูถู้กฟ้องคดีที4 1 ไดโ้ดยตรง
อย ูแ่ลว้ สว่นตําแหน่งทีRปรกึษานายกรฐัมนตรไีม่อาจ
เสนอแนะนโยบายดา้นความมัRนคงของประเทศต่อผ ูถ้กู
ฟ้องคดีทีR 1 ไดโ้ดยตรง แต่จะตอ้งเสนอผ่านเลขาธิการ
นายกรฐัมนตรี
• ผูถู้กฟ้องคดีที4 1 มิไดม้อบหมายงานใหผู้ฟ้้องคดี
ปฏบิติัตามทีRไดอ้า้งถึงความสําคญัและความจําเป็น
เรง่ด่วนในการมีคําสัRงแต่งตัIงใหผ้ ูฟ้้องคดีมาดํารง
ตําแหน่งดงักลา่วแต่อยา่งใด


