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ที่จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได  ไดแก  คดีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองประเภทที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําสั่ง  คดีปกครองประเภทที่มีการ
ฟองเรียกคาเสียหาย     
                   การนําหลักกฎหมายสัญญาทางปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มา
เปนแนวทาง  มีขอบเขตขอจํากัด  กลาวคือ  ไมสามารถตกลงใหทะลุกรอบแหงดุลพินิจได  
ขอตกลงนั้นตองไมเปนการขัดหรือฝาฝนตอกฎหมาย  พนวิสัย  ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  และคูความในคดีไมสามารถที่จะทําความตกลงไปกระทบกระเทือน
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ตอสิทธิของบุคคลภายนอก  ดังนั้นหากคูความในคดีตองการใหขอพิพาทนั้นระงับส้ินไปในชั้นศาล
อยางเสร็จเด็ดขาดไปตามเนื้อหาสาระ  จึงสมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  โดยใหมีบทบัญญัติในการทําคําพิพากษาตามยอม  
และเพิ่มเติมระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
ใหมีวิธีการระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได               
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ABSTRACT 
 
      A significant substance on a dispute settlement or an extinction of a case is an 
approach to make the case come to an end. In making a case coming to an extinction from a 
Court, two categories may be classified which are (1) the case comes to an absolute extinction in 
accordance with the gravamen, (2) the case comes to an extinction in a way of the procedures and 
forms yet the gravamen has not come to an end, which is to say that, there still exists the damage.  
At present, if a litigant in an administrative case should mutually agree to have the dispute settled 
in a way that such agreement shall not be contradictory to the law, impossible, contradictory to 
peace and order or good morality of the general public, Regulations of the Tribunal General 
Meeting in the Supreme Administrative Court governing the Administrative Case Procedures, 
2000, stipulates the procedures on the dispute settlement as solely withdrawing the plaint which, 
academically, the withdrawal of the plaint can be classified into two categories; the first one is the 
withdrawal of the plaint where the case has come to an extinction in the Court, however, the 
gravamen has not, thus, the action can be re-entered under the prescription and the second one is 
the withdrawal of the plaint resulting in the case to come to an absolute extinction: such as; in the 
case of a criminal case of personal offence where the parties in an administrative case wish to 
settle the dispute through compromise but when there has been no provision of a law empowering 
them to do so, the method of the case withdrawal is, therefore, used instead which may not in line 
with the intent of the disputing party because the method of a dispute settlement through 
compromise will result in the case to come to an absolute finality or extinction in accordance with 
the gravamen. 
      A dispute settlement through compromise is a method of a case extinction resulting in 
the case to come to an end in the gravamen and give rise to a new right and duty in accordance 
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with the Contract of Compromise in the category of an administrative case within the possibility 
where a dispute can be settled through compromise: such as; a lawsuit case requesting a 
revocation of an administrative order under the category that the administrative authority has a 
discretion to issue an order, an administrative case under the category where action is entered to 
claim for damages. 
      In adopting the administrative contractual law principle of the Confederation of 
Germany as a guideline, there is a limit of an extent, which is to say that, the discretion frame on 
the agreement cannot be thoroughly reached. Such agreement shall not be contradictory to the 
law, impossible, contradictory to peace and order or good morality of the general public and that 
the party in the case shall not be able to make any agreement which will adversely affect the 
rights of the third persons, therefore, if the party in the case should wish to have the dispute 
absolutely distinguished in accordance with the gravamen during the stage in Court, it would be 
expedient that the Administrative Court Establishment and Administrative Case Procedure Act, 
1999, be amended, which, in this connection, there shall be a provision on the making of 
indulgent judgment and the addition to the Regulations of the Tribunal General Meeting in the 
Supreme Administrative Court governing the Administrative Case Procedures, to avail the 
method of dispute settlement through compromise. 
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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
              ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยสวนใหญยึดถือหลักการที่มี
ความสําคัญประการหนึ่งคือ  หลักนิติรัฐ  มีความหมายถึงการที่รัฐยอมตนอยูภายใตกฎหมายแมวา
การกระทําใดๆขององคกรเจาหนาที่ฝายปกครองจะมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาไวซ่ึงประโยชน
สาธารณะแตถาลวงลํ้าเขาไปในสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะตองมีกฎหมายใหอํานาจไวโดย     
ชัดแจง ดังนี้องคกรฝายปกครองจะตองใชอํานาจภายในขอบเขตของกฎหมายเทานั้น  ความพยายาม
ที่จะจัดใหมีระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองจึงเกิดขึ้นเพื่อคุม
ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากเล็งเห็นถึงขอบกพรองจากการใหศาลยุติธรรมเปนผูทํา
หนาที่ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองไปพรอมกับทําหนาที่พิจารณา
พิพากษาคดีแพงและคดีอาญาพรอมๆกันจนกระทั่งมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นอยางเปนทางการใน
ระบบกฎหมายไทยเมื่อวันที่  9  มีนาคม พ.ศ.2544  ซ่ึงจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  เปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปก
ครองใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
กฎหมายที่รัฐสภาไดตราขึ้นพรอมทั้งเปนการคุมครองสิทธิและแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหาย
ของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นดวย  ศาลปกครองจึง
มีอํานาจหนาที่พิจารณาคดีปกครอง  อันหมายถึงขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง
อีกกรณีหนึ่ง โดยท่ีขอพิพาทเหลานั้นเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร หรือเปนขอ
พิพาทอันเกิดจากการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐ   หรือเปนขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง  เปนตน

โดยเหตุที่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดเกิดกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงและทางอาญามาเปนเวลาชานาน  ดังนั้นหากไดศึกษาแนวความคิดในเรื่องของ
การระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญาเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการ
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ระงับขอพิพาททางปกครองอันจะเปนประโยชนแกการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองที่จะ
นําไปสูการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ
                 จากการศึกษาลักษณะของคดีแพง  คดีอาญา  และคดีปกครอง พบวาทั้งคดีแพงคดีอาญา
และคดีปกครองมีลักษณะของขอพิพาทที่แตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการดําเนินคดีที่แตกตางกัน
หากเปรียบเทียบคดีแพงกับคดีปกครองแลว  ลักษณะของคดีแพงมุงที่จะคุมครองสิทธิของบุคคลที่
ถูกละเมิดสิทธิและการฟองคดีสวนใหญมักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทน        
งดเวนกระทําการ  หรือสงมอบทรัพยสิน  ซ่ึงคูพิพาทอยูในฐานะที่เทาเทียมกันสวนลักษณะของ    
คดีปกครองนั้นคือการตรวจสอบการกระทําทางปกครองของฝายปกครอง  การกระทําทางปกครอง  
หมายถึง  คําส่ังที่ออกโดยเจาหนาที่ของรัฐในนามของรัฐตามอํานาจหนาที่ที่รัฐมอบหมายให  ซ่ึงจะ
มีความสัมพันธกับประชาชนผูรับคําส่ัง  มิใชออกโดยเจาหนาที่ของรัฐในฐานะสวนตัว  การใช
อํานาจของรัฐผานเจาหนาที่นั้นก็โดยมาตรการหรือคําส่ัง  คําส่ังนั้นยังคงมีอยูแตตัวบุคคลผูใช
อํานาจ  (เจาหนาที่ของรัฐ)  ลงนามอาจจะเกษียณ  ลาออก  หรือตายอยางใดอยางหนึ่งไปแลวก็ได  
แตคําส่ังที่ออกมาแลวอาจจะมีผลบังคับใชอยู  เชนใบอนุญาตตางๆ  เพราะฉะนั้นตัวบุคคล  ผูออก
คําสั่งไมไดมีบทบาทมากในคดีปกครองแตตัวคําส่ังจะมีบทบาท  ฉะนั้นเปาหมายในทางปกครอง  
คือการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่มิชอบดวยกฎหมายตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขให
ชอบดวยกฎหมายภายใตหลัก  “นิติรัฐ”  (Rechtsstaatsprinzip)  โดยอาจมีการเพิกถอนการกระทําที่
ไมชอบนั้นเสีย
                 นอกจากนี้วิธีพิจารณาก็มีแนวคิดที่แตกตางกันกลาวคือ  ในคดีแพงเวลาฟองตองฟองที่
ตัวบุคคลหรือนิติบุคคลสวนในคดีปกครองนั้นเวลาฟองคดีมุงไปที่ตัวคําสั่งไมไดมุงไปที่ตัวบุคคล
เทาใดนัก  ในเรื่องความรวดเร็วของวิธีพิจารณา  คดีแพงวิธีพิจารณาจะใชหลักการเจรจากลาวคือถา
คูความตกลงกันไดก็เปนไปตามนั้นแตวิธีพิจารณาจะไมรวดเร็ว  เมื่อมีคําพิพากษาไปแลวโจทกหรือ
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิจะไดรับการแกไขเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายไดในทันที  แตในคดีปกครอง
วิธีพิจารณาตองรวดเร็ว  ประหยัด  และไมยืดยื้อ  เห็นไดจากการนําระบบไตสวนมาใชไมตองมี
ทนายความ  และมีการแกไขทบทวนตรวจสอบคําพิพากษาเพียงชั้นศาลเดียวคือศาลปกครองสูงสุด
เหตุที่วิธีพิจารณาคดีปกครองตองรวดเร็วเนื่องจากหากคดีลาชาไปแมศาลปกครองจะตัดสินเปนคุณ
กับผูฟองคดีก็ไมมีประโยชนเสียแลวเนื่องจากไมอาจแกไขเยียวยาได  เชนผูฟองคดีอาจเกษียณอายุ
ราชการไปแลวเปนตน
                   เมื่อเปรียบเทียบคดีอาญากับคดีปกครอง  แนวความคิดพื้นฐานของการดําเนินคดีอาญา
จะเปนเรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอยเพราะถือวาการกระทําความผิดอาญาเปนการกระทํา
ความผิดตอรัฐหรือตอความสงบเรียบรอยของสังคม  ดังนั้นการปองกันและปราบปรามจึงเปนภาระ
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หนาที่โดยตรงของรัฐรัฐจึงไดสถาปนาองคกรตางๆ ขึ้นมาทําหนาที่ดังกลาวพรอมทั้งกําหนดวิธีการ
และขั้นตอนการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษอยางชัดเจน  ดังนั้นความแตกตางของคดีอาญากับ
คดีปกครองจะอยูตรงที่คดีปกครองเปนคดีขอพิพาทที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองซึ่งสวนใหญคูความ
มักจะเปนเอกชนผูถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติไมถูก
ตองตามกฎหมาย  สวนคดีอาญาเปนคดีที่มุงที่จะลงโทษผูกระทําผิด   
                   แตอยางไรก็ตามสิ่งที่เปนจุดมุงหมายเดียวกันของกระบวนการยุติธรรมทั้งสามก็คือการ
พยายามที่จะอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอยางเต็มประสิทธิภาพและเทาเทียมกัน  การ
สรางทางเลือกในการระงับขอพิพาทใหกับคูความในคดีจึงปรากฏขึ้น อาทิเชน ในคดีแพงมีวิธีการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีตางๆ  เชน การเจรจาตกลง  การไกลเกลี่ย  การประนีประนอมยอมความ  
อนุญาโตตุลาการ  จึงถูกสรางขึ้นมาใหเปนทางเลือกในการระงับขอพิพาททางแพงในชั้นศาล  สวน
ในคดีอาญาแมจะใชมาตรการระงับขอพิพาทไดอยางจํากัดเมื่อเทียบกับคดีแพงอันมีสาเหตุมาจาก
ลักษณะของขอพิพาทและวัตถุประสงคของการดําเนินคดี แตอยางไรก็ตามคดีอาญาก็ยังคงสามารถ
ใชมาตรการระงับขอพิพาททางอาญาในชั้นศาลได เชน  การถอนคํารองทุกข  การถอนฟอง  การ
ยอมความ  การไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาททางอาญา ภายใตเงื่อนไขความผิดอันยอมความ
ได  แตเมื่อศึกษาถึงทางเลือกของการระงับขอพิพาททางปกครองแลวพบวา มาตรการทางกฎหมาย
ที่สงเสริมการระงับขอพิพาททางปกครองเปนจุดดอยของกฎหมายวาดวยคดีปกครอง  เนื่องจาก    
ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองกลาวไวโดยชัดแจง ซ่ึงใน
ทางปฏิบัติของศาลเมื่อคูกรณีไกลเกลี่ยตกลงระงับขอพิพาทกัน  ศาลปกครองจะมีการปฏิบัติไปตาม
รูปเรื่อง เชนการใหผูฟองคดีขอถอนคําฟอง หรือการสั่งยุติการพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสา
รบบความ แตวิธีการที่ศาลปกครองใชเพียงเทานี้นาจะยังไมเพียงพอที่จะเปนทางเลือกในการระงับ
ขอพิพาทในชั้นศาลแทนการพิจารณาไปจนถึงการตัดสินคดีเมื่อเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของ
การระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญาหรือหากเมื่อเทียบกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการระงับขอพิพาททางปกครองในตางประเทศ
                   จากการศึกษาประเภทของคดีปกครองซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภทในคดีปกครอง
บางประเภทก็ไมสามารถที่จะระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียหรือประนีประนอมยอมความกัน
ไดเนื่องจากลักษณะแหงคดี  หรือหากใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกัน
ก็จะไมเปนประโยชนแตอยางใด  แตอยางไรก็ตามในประเภทคดีปกครองของไทยมีคดีปกครอง
บางประเภทที่คูความสามารถที่จะตกลงระงับขอพิพาทกันไดโดยการประนีประนอมยอมความใน
ช้ันศาลเพื่อเปนการชวยลดภาระคดีในระบบศาล  ลดบุคลากรที่ตองรับผิดชอบดูแลคดี  ลดงบ
ประมาณที่จะตองใชจายในคดี  เมื่อไดศึกษาถึงประเภทคดีปกครองที่สามารถประนีประนอมยอม

DPU



4

ความกันไดแลว  จะทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงขอบเขตขอจํากัดของการทําสัญญาระงับขอพิพาท
ทางปกครองในชั้นศาล  โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการระงับขอ
พิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญา  และการระงับขอพิพาททางปกครองในตาง
ประเทศ  ตลอดจนผลของการระงับขอพิพาทในแตละลักษณะเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางทาง
เลือกในการระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณในการระงับขอพิพาท  อันจะนําไปสูการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ         

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
                   1.  เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการไกลเกลี่ยโดยศาลและการประนีประนอมยอมความ
ตลอดจนการนําหลักกฎหมายของการประนีประนอมยอมความทางแพงและทางอาญามาใชกับคดี
ปกครอง
                   2.   เพื่อศึกษาถึงประเภทของคดีปกครองที่สามารถระงับขอพิพาทโดยการ
ประนีประนอมยอมความกันไดในชั้นศาล  ตลอดจนขอบเขต  ขอจํากัดของการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความทางปกครอง
                   3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการระงับขอพิพาทในแตละลักษณะที่เหมาะสําหรับ
การระงับขอพิพาทในชั้นศาล  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการระงับขอพิพาททางปกครอง

1.3  สมมติฐานในการศึกษา
                   ในกรณีที่ขอพิพาททางปกครองเขาสูการพิจารณาของศาลปกครองหากคูความตองการ
ที่จะระงับขอพิพาทกัน หรือศาลตองการที่จะใหคดีปกครองประเภทที่อยูในวิสัยที่จะตกลงกันได
ระงับสิ้นไป  ในระบบกฎหมายปกครองของไทยยังไมสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได  
แตหากมีการจําแนกประเภทคดีปกครองที่อยูในวิสัยที่จะระงับขอพิพาทกันได  แลวนําวิธีการระงับ
ขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความทางปกครองมาใชกับประเภทคดีดังกลาว  จะทําใหคู
ความตางไดรับความพึงพอใจ  และเล็งเห็นถึงประโยชนจากการระงับขอพิพาทนั้นมากกวาที่จะ
ตองดําเนินคดีกันตอไป  พรอมทั้งยังเปนการชวยลดปริมาณคดีในชั้นศาล  และคดีที่จะขึ้นสู
กระบวนการอุทธรณตอศาลสูงอีกทางหนึ่ง
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1.4  ขอบเขตการศึกษา
                   วิทยานิพนธเลมนี้จํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการระงับขอพิพาทในชั้นศาล โดยการ
ประนีประนอมยอมความทางปกครอง  ทําการศึกษาเปรียบเทียบทั้งกระบวนการยุติธรรมทางแพง 
ทางอาญาและทางปกครอง โดยทําการจัดแบงประเภทของคดีปกครองที่สามารถประนีประนอม
ยอมความไดและศึกษาถึงขอบเขตของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง
วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายวาดวยคดีปกครองของไทยใหทัดเทียม
กับประเทศที่มีพัฒนาการทางกฎหมายมหาชนที่เจริญกาวหนา เชนประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน หรือประเทศฝรั่งเศส  เปนตน

1.5  วิธีดําเนินการศึกษา
                   เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ   ประเภทของคดีปก
ครอง   โดยเปนการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Bibliography  Research)  ขอมูลจากกฎหมาย 
หนังสือ ตํารา บทความ คําพิพากษา  คําส่ังศาลปกครอง วิทยานิพนธ รายงานที่เกี่ยวของ และความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายปกครอง แลวนําขอมูลที่ไดรับ มาเรียบเรียงโดยใชวิธี
พรรณนา ( Descriptive method )  เปรียบเทียบคิดวิเคราะหอยางมีแบบแผน (Analytical  method ) 
เรียงเปนรายบทตามลําดับ พรอมทั้งสรุปและเสนอแนะ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
                   1.  ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการไกลเกลี่ยโดยศาลและการ
ประนีประนอมยอมความตลอดจนการนําหลักกฎหมายของการประนีประนอมยอมความทางแพง
และทางอาญามาใชกับคดีปกครองได
                   2.  ทําใหทราบถึงประเภทของคดีปกครองที่สามารถระงับขอพิพาทโดยการ
ประนีประนอมยอมความกันไดในชั้นศาล  ตลอดจนทราบถึงขอบเขต  ขอจํากัดของการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความทางปกครอง
                   3.  ทําใหทราบถึงผลของการระงับขอพิพาทในแตละลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการ
ระงับขอพิพาทในชั้นศาล  อันจะกอประโยชนตอแนวทางการแกไขกฎหมายใหเกิดความชัดเจนตอ
ระบบการระงับขอพิพาท  ทําใหการอํานวยความยุติธรรมในคดีปกครองมีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่  2
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการระงับขอพิพาทในศาล

2.1 มาตรการทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางแพง
         2.1.1 การไกลเกล่ียขอพิพาท

สืบเนื่องมาจากศาลแพงมีคดีในความรับผิดชอบอยูเปนจํานวนมากโดยคูความตองการ
ใหคดีที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว  การพิจารณาคดีโดยการสืบพยานหลักฐานแลวช้ีขาดตัดสิน
คดียอมเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ทําใหขอพิพาทเสร็จสิ้นไปไดในระดับหนึ่ง  หากแตวิธีการเชนนี้ยัง
ไมสามารถทําใหการอํานวยความเปนธรรมแกประชาชนบรรลุผลสูงสุดและยังปรากฏวาปจจุบันนี้
มีคดีคั่งคางในศาลเปนจํานวนมาก  แมจะไดเพิ่มกําลังผูพิพากษา  เพิ่มสถานที่ทํางานมากขึ้นเพียงใด  
ก็ยังไมสามารถแกปญหาดานปริมาณคดีได  ดวยเหตุผลดังกลาวศาลแพงจึงไดตระหนักถึงความ
สําคัญของปญหา   ไดมีการประชุมสัมมนาหารือแนวทางในการจัดใหมีการไกล เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความในศาลแพงขึ้น  เพื่อเปนทางเลือกอีกวิธีการหนึ่งที่ใหผูพิพากษาสามารถ
บริหารคดีที่รับผิดชอบอยูใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  การไกลเกลี่ยเพื่อประนอมขอพิพาทเปนทางเลือก
หนึ่งของกระบวนพิจารณาคดีแพงในศาล  โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็ไดรองรับ
ในเรื่องการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทไว  มีสาระสําคัญตามมาตรา  19  มาตรา  20  และ
มาตรา  20  ทวิ  ดังตอไปนี้

มาตรา  19  บัญญัติวา  “ศาลมีอํานาจสั่งไดตามที่เห็นสมควรใหคูความทุกฝาย  หรือฝาย
ใดฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเอง  ถึงแมวาคูความนั้น ๆ จะไดมีทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ดี  
อนึ่งถาศาลเห็นวาการที่คูความมาศาลดวยตนเองอาจยังใหเกิดความตกลงหรือการประนีประนอม
ยอมความ  ดังที่บัญญัติไวในมาตราตอไปนี้  ก็ใหศาลสั่งใหคูความมาศาลดวยตนเอง”

มาตรา  20  บัญญัติวา  “ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ใหศาลมี
อํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้น”

มาตรา  20  ทวิ  บัญญัติวา  “เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝาย  
หรือฝายใดฝายหนึ่ง  โดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได

เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  ศาลอาจแตงตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลเปนผูประนีประนอม  เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกัน
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หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล  การแตงตั้งผูประนีประนอม  รวมทั้ง
อํานาจหนาที่ของผูประนีประนอมใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”

ทั้งสามมาตราดังกลาวเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดเปดโอกาส
ใหนําเอาวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทมาใชในศาลไดอยางเต็มที่  ซ่ึงโดยปกติผูพิพากษาเจา
ของสํานวนจะทําการไกลเกลี่ยในวันแรกที่คูความไดพบกันในศาล  เชน  วันสืบพยานนักแรกแตดู
เหมือนกับวามิไดกระทําอยางจริงจัง  เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการไมวาจะ
เปนที่ตัวผูพิพากษาเอง  หรือคูความ  หรือหองพิจารณาที่ใชเปนสถานที่ไกลเกลี่ย  ยังมีความไม
เหมาะสม

เหตุผลที่ศาลแพงเลือกการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยเนื่องมาจากการไกลเกลี่ย
เปนกระบวนการระงับขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ  
ชวยใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน  จากกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นผู
ไกลเกลี่ยจะทําหนาที่  กระตุน  แนะนํา  โนมนาว  เสนอแนะ  แปลความ  หรือช้ีแนะแนวทางที่เปน
ไปไดในการแกไขขอพิพาทใหแกคูความ

เปนที่นาสังเกตวาผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยาง
ใด  การจะตกลงหรือไมเปนการตัดสินใจของคูความ  ผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจตัดสินขอพิพาทเหมือน
ดังเชนอนุญาโตตุลาการ  หรือ  ผูพิพากษา  วัตถุประสงคของการไกลเกลี่ย  มิใชเพื่อช้ีแนะขอตกลง
ใหคูความ  แตวัตถุประสงคที่แทจริงคือการเขาไปชวยใหคูความทําการเจรจาตอรองไดงาย  และทํา
ความสะดวกใหแกการติดตอเจรจาระหวางคูความ  สรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรในการเจรจา
จนกระทั่งคูความสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันได  ผูไกลเกล่ียจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญทําใหคู
ความพบทางออกของปญหาจนกระทั่งเปนที่พอใจของทุกฝาย1

แนวคิดของการไกลเกลี่ย2  แนวคิดหลักของระบบไกลเกล่ียนั้นอาจแยกไดเปน  3  
ประการคือ

ประการแรก  การไกลเกล่ียเปนเรื่องที่ตองอาศัยความสมัครใจของคูความทั้งสองฝาย
เปนสําคัญ  ดังจะเห็นไดจากคูความฝายใดฝายหนึ่ง  อาจขอยกเลิกการไกลเกลี่ยเมื่อใดก็ได  ความ
ตองการของคูความที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยจึงเปนหัวใจสําคัญสูความสําเร็จ                 
ผูประนีประนอมทําหนาที่ไกลเกล่ียจึงตองสังเกตถึงความตองการของคูความที่จะระงับขอพิพาท
และใชใหเปนประโยชนตอกระบวนการไกลเกลี่ย

                                                 
     1 กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  การระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ีย.  หนา  3.
     2 ศาลแพง.  (2539).  เทคนิคการไกลเกล่ียในศาล.  หนา  16 – 19.
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ประการที่สอง  การไกลเกลี่ยเปนการทําใหคูความเกิดความพึงพอใจ  แลวตกลงระงับ
ขอพิพาทกันแนวทางในการไกลเกลี่ยจึงมีความแตกตางไปจากกระบวนการพิจารณาของศาล  
กลาวคือการพิจารณาคดีตามปกติ  เปนการคนหาขอเท็จจริงในประเด็นสําคัญที่คูความโตแยงกัน  
หรือเปนการคนหาความเสียหายที่แทจริง  แตสําหรับกระบวนการไกลเกลี่ยเปนการคนหาความพอ
ใจของคูความผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยจะตองคนหา  จนกระทั่งพบวาความพึงพอใจของคูความอยูตรง
จุดใด  อันจะนําไปสูแนวทางในการประสานประโยชนของคูความใหเปนที่พอใจแกทุกฝาย

ประการที่สาม  การไกลเกลี่ยเปนระบบที่มีพื้นฐานมาจากอํานาจในการไกลเกลี่ยของ    
ผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  แตไดรับการลดขั้นตอนการปฏิบัติวิธีการ
ทํางานและอํานาจของผูพิพากษาลงมา  เพื่อลดอุปสรรคตาง ๆ จากการใชอํานาจของผูพิพากษาตาม
ปกติ  โดยเหตุที่ผูพิพากษาผูไกลเกลี่ยยังคงมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอยู  
จึงไดมีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการไกลเกลี่ยของผูพิพากษาตามอํานาจแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง  เชน

การเดินเผชิญสืบ  คดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยของศาลแพงหลายคดี  ตองการใหผูไกล
เกลี่ยออกไปดูสถานที่พิพาทจริง  โดยคูความใหเหตุผลวาถาผูไกลเกลี่ยไดเห็นสถานที่พิพาทจริงแล
วจะสามารถกําหนดแนวทางของการไกลเกล่ียและชี้แนะทางเลือกตั้งเปนประเด็นในการเจรจาได
ถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น  หรือการใหผูเชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจนทรัพยพิพาทในศาล  เชน  กรณีที่คูความ
จะตองสงมอบเพชรพิพาทใหแกกัน  แตฝายผูรับมอบอํานาจไมแนใจวาเพชรที่จะรับมอบเปนเพชร
พิพาทที่ตกลงซื้อขายกันในตอนแรกหรือไม  จึงมีการนําผูเชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจนเพชรในขั้นตอน
การสงมอบทรัพยพิพาทที่หองไกลเกลี่ย

สําหรับเหตุผลที่ศาลแพงสรางระบบไกลเกลี่ยขึ้น  สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๆ       
สองขอ

เหตุผลขอแรก  เปนเรื่องของปริมาณคดีที่เขามาสูศาลเปนจํานวนมากเพิ่มขึ้นทุกป  และ
มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละคดีจะตองใชเวลาพิจารณาที่ยาวนาน  และหากเปนคดีมีขอ
ยุงยากมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยมาก  หรือมีพยานหลักฐานและเอกสารมาก  หรือมีพยานหลักฐาน
และเอกสารมาก  จะตองใชระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้นไปอีก  และยังมิไดรวมถึงคดีที่มีการอุทธรณ – 
ฎีกา  จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นศาลแพงจึงมีแนวคิดที่วา  ถาหากมีกระบวนการที่สงเสริมใหคูความ
ตกลงกันไดโดยศาลไมตองพิพากษา  จะเปนการยุติคดีที่ใชเวลานอยที่สุด

เหตุผลขอสอง  แรกเริ่มการระงับขอพิพาทคดีแพงในศาลนั้น  มี  2  วิธี  คือ  การ
พิพากษา  กับการประนีประนอมยอมความ  การระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ
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เปนการระงับขอพิพาทที่ดีที่สุด  เพราะทั้งสองฝายพอใจในขอตกลง  จึงเปนการระงับขอพิพาทที่
แทจริง  เปนการระงับขอพิพาททั้งหมดทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต

กอนมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา  203  ไดบัญญัติใหผู
พิพากษาพยายามเปรียบเทียบใหคูความตกลงประนีประนอมยอมความกัน  แตในทางปฏิบัติมี
อุปสรรคบางประการซึ่งทําใหการไกลเกลี่ยไมไดผลเทาที่ควร  อุปสรรคดังกลาวแยกออกไดดังตอ
ไปนี้4

1)  ตัวผูพิพากษา  ผูพิพากษาแตละทานมีคดีที่ตองพิจารณาหลายคดี  จึงไมมีเวลาเพียง
พอที่จะไกลเกล่ียคดีใดคดีหนึ่งอยางเต็มที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ไกลเกลี่ยคดีใดคดีหนึ่งอยู
นั้น  คดีอ่ืน ๆ ก็ยังรอการพิจารณา  จึงไมสามารถที่จะทุมเทเวลาใหกับคดีที่กําลังไกลเกลี่ยไดอยาง
เต็มที่

2)  ตัวความ  การเจรจาไกลเกลี่ยในหองพิจารณานั้นตัวความไมกลาเปดเผยความจริง  
หรือยอมรับขอเท็จจริง  เพราะเกรงวาหากคดีตกลงกันไมไดจะเกิดความเสียหายกับคดีของตน  
เพราะขอเท็จจริงหรือขอมูลที่แถลงรับนั้น  จะถูกนํามาใชในการพิจารณาคดีทําใหไมไดผลในการ
เจรจา

3)  สถานที่  การเจรจาไกลเกลี่ยในหองพิจารณานั้นบรรยากาศไมเอื้ออํานวยตอการ
เจรจา  เพราะบรรยากาศในหองพิจารณามีความนาเกรงขามเงียบขรึม  ประกอบทั้งมีผูพิพากษาสวม
ครุยนั่งอยูบนบัลลังกที่สูงสงา  คูความจะตองเคารพสถานที่  และผูพิพากษา  ทําใหคูความรูสึกไม
เปนกันเอง  และตองระวังถอยคําเพราะมีกฎ  ระเบียบ  มากมาย  จึงสรางความอึดอัดไมสะดวกที่จะ
ระบายความในใจ  หรือความตองการของตนไดเต็มที่  สงผลใหการเจรจาไกลเกลี่ยมักไมคอยไดรับ
ความสําเร็จ

จากอุปสรรคทั้งสามขอ  ที่ศาลแพงไดเล็งเห็นถึง  จึงไดสรางระบบไกลเกลี่ยของศาล
แพงขึ้น  เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตน  ไดออกระเบียบปฏิบัติเปนการภายใน  เรียกวา  
“ระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ  พ.ศ. 2537”  โดย
มีปรัชญาวา  สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และเปนธรรม  มีการสรางศูนยไกลเกลี่ยขึ้นในศาลแพง  
โดยแยกงานทุกอยางออกจากงานเดิม  ไมวาจะเปนงานสารบรรณ  งานสํานวน  มีเจาหนาที่ประจํา

                                                 
     3 ปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  20  แกไขโดยมาตรา  3  แหงพระราช

บัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  (ฉบับที่  17)  พ.ศ. 2542
     4 ศาลแพง.  เลมเดิม.  หนา  22.
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ศูนยไกลเกลี่ยโดยเฉพาะ  และตัดขั้นตอนทุกอยางที่ไมจําเปนออก  เพื่อใหเกิดความคลองตัว  และ
รวดเร็ว  มีการวางแนวปฏิบัติไว  คือ  แยกคน  แยกสํานวน  แยกหอง5

แยกคน  คือ  แยกผูพิพากษาที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยออกจากผูพิพากษาที่พิจารณาคดี  ผู
พิพากษาที่พิจารณาคดีกับผูพิพากษาที่ไกลเกลี่ยนั้นจะตองเปนคนละคนกัน  เพื่อผูพิพากษาที่ทํา
หนาที่ไกลเกลี่ยจะไดมีเวลาไกลเกลี่ยคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ทําใหคูความมั่นใจวาแม
คดีจะตกลงกันไมไดก็จะไมเกิดความเสียหายแกคดีของตน

แยกสํานวน  คือ  ตั้งสํานวนไกลเกลี่ยขึ้นตางหากเปนสํานวนใหม  เพื่อไมใหขอเท็จจริง
ที่จดบันทึกไวในการไกลเกลี่ยปรากฏในสํานวนเดิม  ซ่ึงหากคูความตกลงกันไมไดก็จะทําลาย
สํานวนการไกลเกลี่ยนี้  เพื่อมิใหฝายใดฝายหนึ่งใชอางอิงเปนพยานหลักฐานได

แยกหอง  ศาลแพงไดจัดหองไกลเกลี่ยแยกออกจากหองพิจารณาคดี  มีลักษณะเปนหอง
ประชุม  เปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีอุปกรณอํานวยความสะดวกอยางเพียบพรอม  ทําใหบรรยากาศ
เปนกันเอง  เปนสวนตัว  เอื้ออํานวยตอการเจรจา  คูความและผูพิพากษาที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยจะมี
สมาธิในการเจรจา  หรือหากคูความมีขอหารือกับผูใดก็สามารถติดตอไดทันที  ผูพิพากษาที่ทําหนา
ที่ไกลเกลี่ยจะไมสวมครุย

ในปจจุบันศาลยุติธรรมไดเล็งเห็นถึงการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ีย  เพราะ
เปนวิธีการที่รักษาความสัมพันธที่ดีของคูความไวอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัด
เจนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  รวมทั้งเพื่อใหมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม  (ก.บ.ศ.)  ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17(1)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543  ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติ
ธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

ขอพิพาทที่เหมาะสําหรับการใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดแก  ขอพิพาททางแพงและ
พาณิชยทั่วไป  ขอพิพาททางอาญาที่ยอมความได  หรือคดีอ่ืนใดที่อาจระงับขอพิพาทไดดวยการตก
ลงกันของคูความ  ในระเบียบนี้เรียกผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยวา  “ผูประนีประนอม”  และหมายความ
ถึงผูพิพากษา  ขาราชการศาลยุติธรรม  บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผู
ประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียใหคูความไดประนีประนอมกัน  เปนการเปด
โอกาสใหผูทําหนาที่ไกลเกล่ียมีความหลากหลายมากขึ้น  และอาจหมายรวมถึงบุคคลภายนอกที่
ศาลแตงตั้งใหทําหนาที่เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวย  จึงมีความแตก

                                                 
     5 ศาลแพง.  (2539).  การระงับขอพิพาทคดีแพงโดยการไกลเกล่ียเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอม

ความในศาล.  หนา  16.
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ตางจากระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกลี่ย  เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ  พ.ศ. 
2537  ที่กําหนดใหเฉพาะขาราชการตุลาการในศาลแพง  หรือผูพิพากษาเทานั้น  เปนผูทําหนาที่ไกล
เกลี่ย

นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอผูที่ทําหนาที่ไกลเกล่ียในระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  ไดกําหนดถึง  การขึ้นทะเบียนผู
ประนีประนอมการพนจากหนาที่ของผูประนีประนอม  กระบวนการไกลเกลี่ยและการสิ้นสุดแหง
กระบวนการไกลเกลี่ยเอาไว

การขึ้นทะเบียนผูประนีประนอม  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดใหมีทะเบียน
ผูประนีประนอมโดยคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของศาล  และจะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้6

(1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  มีประสบการณในการทํางานมาไมนอย
กวา  5  ป  หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานในสาขาตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการไกล
เกลี่ยขอพิพาทไมนอยกวา  10  ป

(2)  เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิค  หรือ  วิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมจัด  หรือ  หลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัด  โดยสํานักงานศาลยุติธรรมให
การรับรองและมีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลหรือศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาทสํานักระงับขอพิพาทมาไมนอยกวา  10  คดี

(3)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(4)  ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(5)  ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสีย
(6)  ไมเปนบุคคลที่ศาลมีคําส่ังเปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ
(7)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การพนจากหนาที่ของผูประนีประนอม
(1)  เมื่อผูประนีประนอมถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ

                                                 
     6 ปจจุบันระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  ขอ  28  

ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  (ฉบับที่  2)       
พ.ศ. 2547
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(2)  ศาลมีคําสั่งถอดถอนผูประนีประนอมเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผูประนีประนอม
นั้น

(ก)  กระทําการใด ๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือการกระทําใดแทนคูความ
(ข)  มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูความฝายใด  อันอาจกระทบกับความเปน

กลางในการไกลเกลี่ย
(3)  ศาลมีคําส่ังถอดถอนเนื่องจากกระทําการบกพรองตอหนาที่หรือละเลยไมปฏิบัติ

ตามหนาที่
กระบวนการไกลเกลี่ย    การเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล  หลังจากฟอง

รองคดี  หรือคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล  คูความอาจตกลงกันใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
หรือศาลเห็นสมควรจัดใหมีการไกลเกล่ีย  ซ่ึงอาจเปนเวลาใดเวลาหนึ่งของกระบวนการพิจารณา  
ดังนี้

กรณีกอนวันศาลนัดชี้สองสถานหรือสืบพยาน  ศาลจะจัดใหคูความสามารถนําคดีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดในชวงเวลาตั้งแตเร่ิมฟองคดี  และจัดใหมีการไกลเกลี่ย  จนเสร็จ
กอนวันนัดครั้งแรกของศาลก็ได

กรณีในวันนัดหรือหลังวันนัดช้ีสองสถานหรือสืบพยาน  ในวันนัดดังกลาวหรือนัด
พรอมของศาล  ศาลจะสอบถามคูความวาประสงค  จะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือหากคูความ
ประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ศาลจะมีคําสั่งในกระบวนการพิจารณาใหคูความติดตอ
ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลเพื่อนัดไกลเกลี่ยขอพิพาทตอไป7

ขั้นตอนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท8

การเตรียมคดีกอนไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูประนีประนอมที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยจะศึกษาขอ
มูลเบื้องตนเกี่ยวกับคดีอาจจะใชวิธีดูจากพยานหลักฐานที่มี  หรือสอบถามจากคูพิพาท

การเริ่มประชุมไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูประนีประนอมกลาวเปดการไกลเกลี่ยโดยการ
แนะนําตัวเอง  และสรางบรรยากาศในการเจรจา  ตลอดจนชี้แจงถึงบทบาทหนาที่ของผู
ประนีประนอมอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการ  รวมถึงกฎ  กติกา  มารยาทตาง ๆ ในการเจรจาใหคู
พิพาททราบ

                                                 
     7 สํานักงานศาลยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  รอบรูศาลยุติธรรมฉบับการตูน  ตอนไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  

15 – 16.
     8 แหลงเดิม.  หนา  13 – 14.
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การคนหาความตองการที่แทจริงของคูพิพาท  ผูประนีประนอมมีหนาที่ตองคนหาความ
ตองการที่แทจริงของคูพิพาทจากขอมูล  และขอเท็จจริงที่ไดรับจากคูพิพาท  ซ่ึงอาจจะเปนการ
เจรจารวมกันทุกฝาย  หรือประชุม  แบบแยกเจรจาทีละฝายก็ได

การหาทางแกไขปญหาความขัดแยง  ผูประนีประนอมมีหนาที่จดประเด็นขอขัดแยง  
และเสนอทางออกในการยุติขอขัดแยงใหแกคูพิพาท

การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกลี่ย  แบงออกไดเปน  การไกลเกลี่ยประสบผลสําเร็จ  
และการไกลเกลี่ยไมประสบผลสําเร็จ

กรณีการไกลเกลี่ยประสบผลสําเร็จ  เมื่อผูประนีประนอมดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย
จนคนพบความตองการที่แทจริงของคูความ  อันนําไปสูการระงับขอพิพาทดวยความพึงพอใจของ
คูความทุกฝาย  คูความทุกฝายจะมีความรูสึกวาไมมีผูแพ  ที่เรียกวา  Win / Win  Solution  ฝายโจทก
อาจถอนฟอง  หรือถาในกระบวนการไกลเกลี่ยนําไปสูการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ       
คูความสามารถขอใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได

กรณีการไกลเกลี่ยไมประสบผลสําเร็จ  โดยอาจมีเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของ  อาทิเชน  
เมื่อผูประนีประนอมดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทแลวเห็นวาไมอาจดําเนินการไกลเกลี่ย
ใหเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือผูประนีประนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไม
อาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกลี่ย  หรือในกรณีที่อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนเห็นวาขอพิพาทดัง
กลาวนั้นไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกลี่ย  การไกลเกลี่ยไมเปนประโยชนแกคดีอีกตอไป  และคู
ความฝายใดฝายหนึ่งขอถอนตัวจากการไกลเกลี่ยสาเหตุทั้งหลายเหลานี้จะทําใหการไกลเกล่ียไม
ประสบผลสําเร็จ

เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยส้ินสุดลงแลวไมวา  การไกลเกลี่ยขอพิพาทจะประสบผล
สําเร็จหรือไม  ใหผูประนีประนอมแจงผลของการไกลเกลี่ยใหผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป

     2.1.2    การถอนฟอง
การถอนฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา  175   คือการขอระงับ

การฟองเสียไมวากลาวตอไป  โดยโจทกยอมถอนประเด็นขอกลาวหาทุกประเด็นไปจากศาล  มิใช
กรณีที่โจทกนําตัวคําฟองที่ยื่นตอศาลแลวเอากลับคืนไปหากแตเปนการที่โจทกยื่นคํารองหรือคํา
บอกกลาวเปนหนังสือตอศาลวาไมประสงคจะดําเนินคดีตอไป  หากศาลอนุญาตก็จะสั่งไวในราย
งานกระบวนพิจารณาหรือในคําบอกกลาวหรือคํารองที่ยื่นตอศาลนั้น  จากนั้นศาลก็จะสั่งออกเปน
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หมายเลขคดีแดง  อันหมายถึงคดีนั้นไดเสร็จไปจากศาลโดยการจําหนายคดีออกจาก        สารบบ
ความ

การถอนคําฟองจะเปนสิทธิของโจทกในคดีเทานั้นที่จะเปนผูถอนคําฟอง  คดีที่มีโจทก
หลายคน  โจทกแตละคนก็สามารถถอนคําฟองไดเฉพาะคําฟองของตน  จําเลยจะมายื่นคําบอก
กลาวหรือคํารองขอถอนฟองไมไดเนื่องจากจําเลยไมไดเปนผูฟอง  หากเปนกรณีที่โจทกยื่นฟอง  
จําเลยกลับยื่นคํารองขอถอนฟองอางวาไมประสงคจะดําเนินคดี  กรณีเชนนี้ศาลไมอาจอนุญาตได
เพราะจําเลยไมไดเปนผูฟอง

กรณีที่นิติบุคคลเปนโจทก  ผูแทนนิติบุคคลยอมมีอํานาจถอนคําฟองได  กรณีผูรับมอบ
อํานาจผูที่ฟองคดีในฐานะเปนผูรับมอบอํานาจจะตองปรากฏวาไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจถอน
คําฟองไดจึงจะสามารถถอนคําฟองได  มิฉะนั้นจะตองใหผูมอบอํานาจเปนผูถอนคําฟองเอง  กรณี
ที่ทนายความเปนผูถอนคําฟองก็ตองตรวจดูวาในใบแตงทนายความ  ตัวความไดมอบอํานาจให
ทนายความนั้นมีอํานาจถอนฟองไดหรือไม  หากไมไดรับมอบอํานาจใหถอนคําฟอง  ทนายความก็
ไมมีอํานาจถอนคําฟอง

กําหนดระยะเวลาขอถอนฟอง  การถอนฟองจะกระทําไดเมื่อคดีอยูระหวางพิจารณา
ของศาลชั้นตนเทานั้น  ถาคดีเสร็จไปจากศาลชั้นตนแลวก็ไมสามารถถอนคําฟองได  ทั้งนี้ไมวาจะ
เสร็จไปโดยที่ศาลชั้นตนสั่งจําหนายคดีจากสารบบความ  หรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษาชี้ขาดตัดสิน
คดี  กลาวคือ  หากเปนกรณีที่คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาลแลวจะถอนฟองไมได  ในกรณีที่ศาลชั้น
ตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีแลว  โจทกจะมาขอถอนฟองในขณะคดีอยูระหวาง
พิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาไมได  แตผูอุทธรณหรือผูฎีกามีสิทธิขอถอนอุทธรณหรือ
ถอนฎีกาได

การถอนฟอง  อาจแยกออกไดเปนสองกรณี  คือ  ถอนฟองกอนจําเลยยื่นคําใหการ  
และถอนฟองหลังจําเลยยื่นคําใหการ

กรณีแรก  การถอนฟองกอนจําเลยยื่นคําใหการ  กอนที่จําเลยจะยื่นคําใหการนั้นอาจ
เปนกรณีที่จําเลยไมไดใหการอาจเปนเพราะยังไมพนกําหนดที่จําเลยจะยื่นคําใหการ  หรือพน
กําหนดเวลายื่นคําใหการแลวจําเลยไมไดยื่นคําใหการอันเปนการขาดนัดยื่นคําใหการ  หากโจทก
ขอถอนคําฟอง  โจทกอาจขอถอนคําฟองไดโดยการยื่นคําบอกกลาวเปนหนังสือตอศาล

กรณีที่สอง  การถอนฟองภายหลังจําเลยยื่นคําใหการแลว  ถาโจทกประสงคจะขอถอน
คําฟองตองยื่นขอถอนคําฟองโดยทําเปนคํารอง  จะทําเปนคําบอกกลาวไมได

กอนที่ศาลจะมีคําสั่งถาเปนกรณียื่นคําบอกกลาวขอถอนฟองกอนจําเลยยื่นคําใหการ
ศาลไมตองสอบถามจําเลยวาจะคานหรือไม  แตถาหากเปนกรณียื่นคํารองขอถอนฟองภายหลัง

DPU



15

จําเลยยื่นคําใหการแลว  ศาลก็ตองถามจําเลยกอนวาจะคัดคานหรือไมและศาลจะสั่งไดในกรณีใด
กรณีหนึ่ง  คือ  1)  อนุญาตใหถอนฟอง  2)  ไมอนุญาตใหถอนฟอง  3)  อนุญาตภายในเงื่อนไขตาม
ที่เห็นสมควร

กรณีที่มีการถอนคําฟองเนื่องจากมีขอตกลงหรือประนีประนอมยอมความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  850  หรือเปนการประนีประนอมยอมความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  138  กรณีเชนนี้  ศาลจะตองอนุญาตใหโจทกถอนคําฟอง
เสมอ

ผลของการถอนคําฟอง  เมื่อศาลอนุญาตใหถอนคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความแลวจะมีผลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา  176  ที่บัญญัติวา  “การทิ้งคํา
ฟองหรือถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองนั้น  รวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆอันมีตอ
มาภายหลังยื่นคําฟองและทําใหคูความกลับคืนสูฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลย  แตวา
คําฟองใดๆที่ไดทิ้งหรือถอนแลว  อาจยื่นใหมไดภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
อายุความ”  ฉะนั้นผลแหงการถอนคําฟองโจทกยอมมีสิทธิยื่นคําฟองใหมไดภายใตบังคับบท
บัญญัติแหงอายุความ  แตทั้งนี้ไมถือวาการฟองคดีดังกลาวที่ไดถอนไปนั้นเปนเหตุใหอายุความ
สะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  193/17  สวนคดีที่ฟองไวนั้นเปนอัน
เสร็จเด็ดขาดไปจากศาล  ศาลก็ไมตองทําการพิจารณาหรือมีคําพิพากษาวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นคดี
ตอไป  โจทกจึงมีสิทธิฟองจําเลยเปนคดีไดใหม  ไมเปนฟองซ้ํา

2.1.3    การประนีประนอมยอมความ
  การประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นได  2  ทาง

ประการแรกโดยตัวคูความเอง  เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น  (ไมวาเพิ่งเริ่มเกิด  หรือ  เมื่อนํา
ขอพิพาทยื่นฟองตอศาลแลวก็ตาม)  อาจเกิดสถานการณท่ีเหมาะสมเอื้ออํานวยใหคูความทั้งสอง
ฝายเจรจาหารือกันในทํานองที่ตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน  โดยคูความทั้งสองฝายใชวิธีตกลง
ทําสัญญายอมความดวยตัวของคูความเอง

ประการที่สองโดยการไกลเกลี่ยของบุคคลที่สาม  เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้นระหวางคูความ
จะเปนธรรมชาติของมนุษยในการปองกันตนเอง  ตลอดจนรักษาผลประโยชนของตน  แตละฝาย
จะเกิดความคิดเขาขางตนเอง  และเกิดความรูสึกโกรธที่สิทธิ  หนาที่  ทรัพยสิน  ของตนเองถูกลวง
ละเมิด  จะมีความรูสึกวาเปนฝายสูญเสียจนทําใหยึดมั่นในจุดยืนของตนเองวาเปนสิ่งที่ถูกตองเสมอ  
เปนผลใหยากแกการเจรจาตอรอง  แตหากมีบุคคลที่สามหรือคนกลางที่ไดรับการยอมรับจากคู
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ความคอยทําหนาที่แนะนําโนมนาว  จนตางฝายตางพบทางออกของปญหา  ที่แตกอนนั้นคูความ
เห็นเปนทางตัน  จนนําไปสูการตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันได9

สัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนด  เร่ืองสัญญาประนีประนอมไวในมาตรา  

850  ดังนี้
“อันวาประนีประนอมยอมความนั้น  คือ  สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับ     

ขอพิพาทอันใดอันหนึ่ง  ซ่ึงมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน”
พิจารณาจากบทบัญญัติแลวสามารถแยกลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ

ไดดังนี้
(1)  มีคูสัญญาสองฝายขึ้นไป  โดยทั่วไปแลวการจะตกลงประนีประนอมยอมความกัน

นั้น  มักจะกระทํากันเมื่อไดเกิดขอพิพาทแลว  เพื่อมิใหคูพิพาทตองเสียเวลาเกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณาทั้งหลายในศาลที่ตองใชระยะเวลานานจึงเลือกใชวิธีการตกลงกันกอใหเกิดสัญญาขึ้นเปน
ไปตามหลักนิติกรรมและสัญญา  เชน  เร่ืองการแสดงเจตนา  ความสามารถ  วัตถุประสงค    
เปนตน  มิเชนนั้นก็อาจไมสมบูรณ

(2)  เปนสัญญาระงับขอพิพาท  ขอพิพาทที่คูสัญญาจะระงับนั้นเปนขอพิพาทที่มีอยูแลว  
หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ความสําคัญอยูตรงที่วา  ขอความที่ทํากันในสัญญานั้น  ตองเปนขอ
ความกําหนดเพื่อระงับขอพิพาทนั้น ๆ

(3)  ตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน  ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู
สัญญาตางยอมผอนผันใหแกกันนี้  สืบเนื่องมาจากคูกรณีตองการที่จะระงับขอพิพาท  การยอมผอน
ผันใหแกกันนี้  หมายถึง  คูสัญญาซึ่งมีขอพิพาทกันอยูตางสละสิทธิเรียกรองของตนเองที่มีอยูแลว
ผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ10  ดังนั้น  การผอนผันอันจะทําใหเปนสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  จะตองยอมผอนผันใหแกกันทั้ง  2  ฝาย  มิใชเพียงแตฝายใดฝายหนึ่ง    
ขอผอนผัน

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความขางตนแลว  อาจกลาว
โดยสรุปไดวาการที่บุคคลใดจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความไดนั้น  จะตองเปนไปตาม
กฎหมายในเรื่องนิติกรรมสัญญา  กลาวคือมีคูสัญญาทั้งสองฝาย  มีคําเสนอ  คําสนอง  ถูกตองตรง
กัน  มีความสามารถในการทําสัญญา  ไมเปนผูเยาว  คนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความ

                                                 
     9 กรมคุมความประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม.  เลมเดิม.  หนา  23.
     10 มานิตย  จุมปา. (2546). คําอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ. หนา  44.

DPU



17

สามารถ  วัตถุประสงคในการทําสัญญาตองชอบดวยกฎหมายไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน  การแสดงเจตนาของคูสัญญาตองไมบกพรอง  ไมตกเปนโมฆะ  หรือ
โมฆียะ  นอกจากนี้การทําสัญญาประนีประนอมยอมความกฎหมายยังบังคับวา  จะตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือ  ลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด  หรือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ  มิฉะนั้นจะฟองรอง
บังคับคดีมิได

ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  
852  ไดบัญญัติไววา  “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  ยอมทําใหการเรียกรองซึ่งแตละ
ฝายไดยอมสละนั้นระงับส้ินไป  และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นวาเปนของ
ตน”  แสดงใหเห็นชัดวาสัญญาประนีประนอม  ยอมความเปนสัญญาตางตอบแทน  หากคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งสามารถฟองขอใหศาลบังคับได11

หากเปนการทําสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาล  และศาลพิพากษาตามยอมนั้น
แลวเกิดผลใหคูความตองปฏิบัติตามสิทธิที่แสดงไว  ในสัญญาประนีประนอมยอมความตามคํา
บังคับของศาล  และทําใหคูความผูกพันกันในฐานะลูกหนี้และเจาหนาตามคําพิพากษาขึ้นทันที  ถา
ฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลตามคําพิพากษานั้น  คูความฝายเจาหนี้มีสิทธิยื่นคํา
รองตอศาลขอใหบังคับลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไปไดทีเดียว  ไมตอง
มาฟองรองบังคับคดีกันอีก

การบังคับคดีลูกหนี้อาจถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินมาขายทอดตลาดชําระหนี้  ใหแกเจา
หนี้หรือหากเปนการฟองขับไล  เมื่อถึงกําหนดจําเลยไมยอมออกจากทรัพยสินที่เชาภายในกําหนด  
อาจถูกบังคับคดีโดยจับกุมตัวมากักขังจนกวาจะยอมออกไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่
ทํานั้น

การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  138  บัญญัติวา  “ในคดีที่คูความตกลง
กัน  หรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี  โดยมิไดมีการถอนคําฟองนั้น  และขอ
ตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  ใหศาลจดรายงาน
พิสดารแสดงขอความแหงขอตกลง  หรือ  การประนีประนอมยอมความเหลานั้นไว  แลวพิพากษา
ไปตามนั้น

                                                 
     11 มาโนช  สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2535). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืมฝากทรัพย  

เก็บของในคลังสินคา  ประนีประนอมยอมความ  การพนันและขันตอ.  หนา  184.
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หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวานี้  เวนแตในเหตุตอไปนี้
(1)  เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล
(2)  เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อัน

เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(3)  เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอม

ยอมความ
ถาคูความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ  ใหนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายนี้วาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ”
มาตรานี้บัญญัติถึงขอตกลงกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  การทําความตก

ลง  หมายความวาคดียังไมเสร็จทันที  จะตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตกลงกัน  จึงจะ
พิพากษาได  เชน  ตกลงใหผูเชี่ยวชาญพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ  ตกลงใหคูความไปสาบาน  ตกลงให
ถือคําเบิกความของพยานเปนขอแพชนะ  ถาเรื่องยังไมเสร็จคดี  ขอตกลงนั้นมีประการใด  ศาลตอง
จดรายงานพิจารณาไว  ถาตกลงกันเสร็จทั้งคดีแลวไมจําเปนตองจดรายงานพิสดาร  ดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา  138  เพราะมีแบบพิมพของศาลเรียกวา  “สัญญาประนีประนอมยอมความ”  สําหรับให
กรอกขอความแหงขอตกลง  ซ่ึงตามปกตินิยมทําขอตกลงกันเปนขอ ๆ ตอนทายของแบบพิมพมี
ชองสําหรับใหคูความลงลายมือช่ือ  และชองสําหรับผูพิพากษาลงลายมือช่ือดวย  แบบพิมพดัง
กลาวนี้ลงรอยกับตัวบท  คือถือเปนรายงานพิจารณาโดยใชแบบพิมพพิเศษ  แตก็ไมจําเปนตองใช
แบบพิมพสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลเสมอไป  เพียงบันทึกขอตกลงในรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลก็ไดโดย  คูความทุกฝายตองลงลายมือช่ือตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา  851  เมื่อศาลอานใหคูความฟงและลงลายมือช่ือ  รวมทั้งผูพิพากษาลงลายมือช่ือ  
ศาลจึงพิพากษาตามสัญญายอมนั้น  คําพิพากษานี้มีแบบพิมพเรียกวา  “คําพิพากษาตามยอม”  ซ่ึงมี
ผลเสมือนคําพิพากษาธรรมดา  ตอนทายกอนถึงลงลายมือช่ือผูพิพากษา  มีชองเวนไวใหศาลเขียน
ขอความเกี่ยวกับการสั่งคืนคาธรรมเนียม  ไมควรมีคําบังคับในคําพิพากษาทายยอม  คําบังคับควร
อยูในที่อ่ืน  เพราะคําบังคับไมใชสวนหนึ่งแหงคําพิพากษา  และตองใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาลง
ลายมือช่ือทราบคําบังคับดวย  สวนมากมีคําบังคับที่ปกหนาสํานวน

โดยหลักแลวคําพิพากษาตามยอมในมาตราดังกลาวถือวาเปนที่สุด  กลาวคือคูความจะ
มาฟองขอใหเพิกถอนเปลี่ยนแปลงอีกไมได  เพราะหามมิใหอุทธรณเวนแตจะเขาขอยกเวนตาม
มาตรา  138  วรรคสอง  กําหนดเหตุที่ยกเวนใหอุทธรณคําพิพากษาตามยอมไดเพียง  3  กรณีเทานั้น  
เหตุอ่ืนไมทําใหอุทธรณได  และเมื่ออุทธรณไดแลว  ก็ยอมฎีกาไดตอไปตามบทบัญญัติวาดวยฎีกา  
เหตุที่อุทธรณได  คือ
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(1)  เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล  (ไมรวมถึงสําคัญผิด)
(2)  เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอัน

เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(3)  เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอม

ยอมความ
ในกรณีที่คูความเห็นวาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความไมถูกตองเขาหลัก

เกณฑที่จะอุทธรณตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา  138  คูความก็ชอบที่จะอุทธรณคําพิพากษานั้น  ถา
ไมอุทธรณและคดีถึงที่สุด  ก็จะฟองขอใหเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไมได12

นอกจากการตกลงประนีประนอมยอมความศาลพิพากษาตามยอมแลว  ยังมีกรณีที่คู
ความตกลงประนีประนอมยอมความกันไดโดยไมจําเปนที่จะใหศาลพิพากษาตามยอมนั้น  เมื่อ
โจทกมาขอถอนฟอง  ศาลยอมอนุญาตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  175  
วรรคสอง (2)  ที่บัญญัติวา  “ในกรณีที่โจทกถอนคําฟอง  เนื่องจากมีขอตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความกับจําเลย  ใหศาลอนุญาตไปตามคําขอนั้น”  เห็นไดวาศาลตองอนุญาตใหถอนฟองเสมอ  
เนื่องจากสาเหตุของการถอนฟองมาจากการตกลงระหวางโจทกกับจําเลยซึ่งเปนเอกชนกับเอกชน  
โดยในทางกฎหมายแพงหากคูความตกลงกันไดในประเด็นขอพิพาทยอมเปนความพึงพอใจของคู
ความทุกฝาย

2.1.4   อนุญาโตตุลาการ
 “อนุญาโตตุลาการ”  หมายถึง  กระบวนการระงับขอพิพาทที่เกิดจากการที่คูกรณีตกลง

กันอนุญาตใหบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทและยอมรับที่จะผูกพันตามคําตัดสิน
นั้นแทนการพิจารณาพิพากษาของศาล

อนุญาโตตุลาการอาจเกิดขึ้นไดโดยสัญญา  หรือโดยผลของกฎหมาย  ในกรณีที่คูความ
ตกลงกันใหอนุญาโตตุลาการ  วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทใดยอมเปนไปตามขอตกลงนั้น

พึงสังเกตวาในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเปนสัญญาประเภทหนึ่งนั้นไมมีบัญญัติไวเปน
เอกเทศสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อยางไรก็ดีมีผูทรงคุณ
วุฒิบางทานใหความเห็นไววา   โดยลักษณะของสัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเปนสัญญา

                                                 
                   12 พิพัฒน  จักรางกูร. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1 . หนา  503 –
504.
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ประนีประนอมยอมความประเภทหนึ่ง  ดังนั้นก็ควรที่จะอยูในขายบังคับของสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  กลาวคือ

1.  ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด  ลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดหรือลายมือ
ช่ือของตัวแทนฝายนั้นเปนสําคัญ  ก็จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม  (ตามนัยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  มาตรา  851)

2.  ผลของสัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการ  ทําใหการเรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละ
ระงับสิ้นไป  และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาด

คุณประโยชนและลักษณะพิเศษของอนุญาโตตุลาการ13

1.  อนุญาโตตุลาการเปนผูเชี่ยวชาญในปญหาพิพาท  เนื่องจากโดยปกติทั่วไปแลว  การ
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการ  จะตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่พิพาท  เชนในเรื่องทาง
เทคนิคในวิชาสถาปตยกรรม  หรือวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงสถาปนิกหรือวิศวกรเทานั้นที่มีความรูใน
เร่ืองนี้ดี  สวนผูพิพากษาในศาลยุติธรรม ถึงจะมีความรูในเรื่องนี้อยูบางก็เปนเพียงความรูของบุคคล
ทั่วไป  ดังนั้น  การวินิจฉัยช้ีขาดปญหาบางสวนในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
ชีพนั้น ๆ ยอมกระทําไดดีกวาศาลยุติธรรม

2.  ความไมยุงยากในกระบวนพิจารณา  สําหรับการพิจารณาคดีของศาลนั้น  กระบวน
พิจารณาในแตละขั้นตอนตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ซ่ึงมีขั้นตอน
สลับซับซอนพอสมควร  แตในเรื่องการพิจารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นนอกจากที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสําหรับอนุญาโตตุลาการในศาลแลวก็ไมมีกฎเกณฑ
อะไรมากมายเปนแตเพียงวา  ถาอนุญาโตตุลาการกระทําโดยสุจริตวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทไปโดยไม
ขัดตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยก็เปนอันสมบูรณ

3.  ความเหมาะสม  ในการฟองรองคดียังศาลนั้นเปนเรื่องที่สับสนยุงยากเสียเวลาเปน
อันมากในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนตาง ๆ และที่สําคัญที่สุดก็คือกระบวนการ
พิจารณาของศาลมักจะลาชาเปนอันมาก  ซ่ึงจะทําใหพอคาและนักธุรกิจตองขาดประโยชนในเชิง
ธุรกิจและการคา  เพราะในการพิจารณาคดีของศาลลาชา  นอกจากนั้นกระบวนพิจารณาของศาลยัง
มีแบบวิธีและตองกระทําอยางเปนทางการ  สวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการนั้นสะดวกรวด
เร็วและไมเปนทางการเหมือนการพิจารณาของศาล

4 .   ความเปนกัน เอง   ถ ามอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยนั้น   
อนุญาโตตุลาการมิใชอยูในฐานะที่คูความจะตองใชความคารวะยําเกรงอยางศาลยุติธรรม  หาก

                                                 
13 วินัย  ล้ําเลิศ. (2543). กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  1. หนา  445 – 446.
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แตวาเปนเรื่องระหวางบุคคลที่เปนกันเองพิจารณาก็เปนไปอยางไมมีพิธีรีตองเหมือนอยางในศาล
ยุติธรรม

5.  การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  เปนเรื่องเฉพาะของคูกรณีไมเปนการเปดเผยแก
สาธารณชน  คุณลักษณะของอนุญาโตตุลาการในเรื่องนี้วงการธุรกิจการคาและวิชาชีพตาง ๆ ถือวา
มีความสําคัญที่สุด  เพราะวงการเหลานี้แตละวงการแมจะมีการพิพาทบาดหมางกันไมประสงคจะ
ใหเรื่องอื้อฉาว  จึงไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด  เปนการภายในและเปดเผยกัน
เฉพาะคูกรณีและผูเกี่ยวของสวนในการพิจารณาคดีในศาลนั้น  มีหลักวิธีพิจารณาในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาตองมีการพิจารณาโดยเปดเผย  สาธารณชนมีสิทธิเขาฟงการ
พิจารณาได  ซ่ึงวงการคาและธุรกิจ  หรือ  วิชาชีพตาง ๆ ไมปรารถนา

เมื่อมีการบังคับใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนตนมาไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการไวใน  ภาค  2  หมวด  3  มาตรา  210 – 222  โดยที่บทบัญญัติดังกลาว
แบงประเภทของอนุญาโตตุลาการออกเปน  2  ประเภท  คือ  อนุญาโตตุลาการในศาล  กับ  
อนุญาโตตุลาการนอกศาล

ประเภทแรก  อนุญาโตตุลาการในศาล  เปนกรณีที่คูความตกลงกันเสนอขอพิพาทอัน
เกี่ยวกับประเด็นพิพาททั้งปวง  หรือแตขอใดขอหนึ่งที่ไดมีการฟองรองตอศาลแลวและขอพิพาท
นั้นอยูในระหวางการพิจารณา  ใหอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูช้ีขาด  ถาศาลเห็นวา
ขอตกลงนั้นไมผิดกฎหมาย  ศาลสามารถอนุญาตใหอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดได  บทบัญญัติ
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในศาลปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา  210  
ถึง  222  (ยกเวนมาตรา  221)  อนุญาโตตุลาการในศาลถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคดี  
(Case  Management)  ของผูพิพากษาที่รับผิดชอบในคดีที่ฟองตอศาลในชั้นชี้สองสถาน  ผูพิพากษา
จะกําหนดประเด็นขอพิพาทในสวนของขอเท็จจริง  หากประเด็นขอพิพาทในขอเท็จจริงใดเปน
เร่ืองยุงยากที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง  เชน  ในคดีพิพาทดวย
สัญญากอสราง  ประเด็นขอพิพาทสําคัญขอหนึ่ง  อาจมีวาสิ่งปลูกสรางเกิดความชํารุดบกพรอง  
เชน  การที่ตึกราวนั้นเปนเพราะความผิดของวิศวกรผูออกแบบ  หรือความผิดของผูรับจาง  ประเด็น
นี้หากตองมีการนําพยานมาสืบในศาลก็อาจจะตองใชเวลานาน  คูความทั้งสองฝายอาจจะนําพยานผู
เชี่ยวชาญของตนมาสืบในศาล  การจดคําพยานอาจทําดวยความยากลําบาก  เพราะคําเบิกความอาจ
ใชภาษาเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร  รวมทั้งภาษาตางประเทศ  หรือในคดีฟองแพทยวาประมาท
เลินเลอในวิชาชีพ  (Medical  Malpractice)  ในทางปฏิบัติคูความตางฝายตางจะตองนําแพทยผูเชี่ยว
ชาญมาเบิกความถึงทางปฏิบัติ  และมาตรฐานในวิชาชีพแพทยเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ วาการกระทําที่
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ถูกฟองรองนั้นต่ํากวามาตรฐานในเรื่องวิชาชีพเพียงใดหรือไมซ่ึงแนนอนวาคําเบิกความของพยานผู
เชี่ยวชาญจะตองใชเวลานาน  และเต็มไปดวยศัพทเทคนิคอยางมากมาย

ตัวอยางทั้งสองเรื่องที่ไดยกมานี้  ผูพิพากษาผูรับผิดชอบอาจจะพิจารณาใชบทบัญญัติ  
เร่ืองอนุญาโตตุลาการในศาล  แตงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดปญหาขอเท็จจริงดังกลาว  และเมื่อ
เห็นสมควรก็พิพากษาไปตามนั้น  ตามตัวอยางแรกคูความอาจตั้งวิศวกรผูเชี่ยวชาญที่ทั้งสองฝายให
ความเชื่อถือเปนอนุญาโตตุลาการ  สวนตามตัวอยางที่สอง  คูความอาจตั้งคณะบดีของแพทยศาสตร
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เปนอนุญาโตตุลาการ  การพิจารณาคดีก็สามารถทําไดโดยรวดเร็ว  ความ
ถูกตองเปนธรรมในการตัดสินปญหาขอเท็จจริงก็สามารถเกิดขึ้นโดยการใชผูเชี่ยวชาญที่ทั้งสอง
ฝายยอมรับในรูปของอนุญาโตตุลาการในศาล14  โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  210  บัญญัติวา  “บรรดาคดีทั้งปวงซึ่ง
อยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน  คูความจะตกลงกันเสนอขอพิพาทอันเกี่ยวกับประเด็นทั้ง
ปวงหรือแตขอใดขอหนึ่งใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคนเปนผูช้ีขาดก็ได  โดยยื่นคําขอ
รวมกัน  กลาวถึงขอความแหงขอตกลงเชนวานั้นตอศาล

     ถาศาลเห็นวาขอตกลงนั้นไมผิดกฎหมายใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้น”
     คดีแพงทั้งหลายเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะตัว  ดังนั้น  กรณีใดที่ไมผิดกฎหมาย

แลว  ศาลยอมอนุญาตใหเอกชนทําความตกลงกันอยางหนึ่งอยางใดได  เชนการแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการนี้  อยางไรก็ตามจะตองมีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษ  เพราะเหตุ
วาเมื่อคดีมาสูการพิจารณาของศาลแลว  ศาลยอมมีอํานาจและหนาที่ที่จะชี้ขาด  ขอเท็จจริงในคดี
นั้นจึงมีบทบัญญัติมาตรา  210  นี้ไวชัดแจง  วาแมจะตกลงใหคนอื่นชี้ขาดก็ยอมทําไดเหมือนกัน  
เปนเรื่องที่คูความทุก ๆ ฝายจะตองทําความตกลงกัน  ถาหากไมมีขอตกลง  ศาลจะสั่งใหคนหนึ่งคน
ใดเปนผูช้ีขาดแทนศาลไมได

     การตั้งอนุญาโตตุลาการในศาลตามมาตรานี้  คูความจะตกลงกันตั้งใหช้ีขาดประเด็นขอ
ทุมเถียงในคดีทุก ๆ ขอหรือแตขอใดขอหนึ่งก็ได  แตจะขอตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอ
กฎหมายไมได  เพราะการวินิจฉัยขอกฎหมายเปนเรื่องของศาลมิใชศาลจะไปฟงความเห็นของ
อนุญาโตตุลาการ  การตั้งทําโดยเปนคําขอรวมกันทั้งสองฝาย  เซ็นรับรองขอตกลงเชนวานี้มาในคํา
ขอ  ซ่ึงยื่นตอศาลหรือมิฉะนั้นฝายหนึ่งทําคําขอฝายอ่ืน ๆ ทําคําแถลงรับรอง  การตกลงนั้นเมื่อศาล
เห็นวาคําขอนั้นไมผิดกฎหมาย   ศาลก็อนุญาตตามคําขอนั้น   อนึ่งถาคําขอนั้นระบุตัว

                                                 
     14 วิชัย  อริยะนันทกะ. (2540, กรกฎาคม – กันยายน). “การระงับขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาการคา

ระหวางประเทศ”. ดุลพาห, 44,3. หนา 113.
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อนุญาโตตุลาการไวดวย  ศาลจะตองดูเสียกอนวาบุคคลนั้นหรือบุคคลเหลานั้นจะยอมรับตั้งเปน
อนุญาโตตุลาการหรือไม  ในเรื่องนี้ศาลอาจจะทราบไดโดยคํายืนยันของคูความหรือมิฉะนั้นก็ผูที่
จะรับตั้งนั้นรับรองยอมรับตั้งมาในคําขอนั้นดวย  หรือแถลงใหทราบ  ถาศาลยังสงสัยหรือเห็นสม
ควรศาลอาจเรียกผูนั้นหรือวาบุคคลเหลานั้นมาสอบถามศาลจะตั้งผูใดเปนอนุญาโตตุลาการโดยมิ
ไดรับความยินยอมนั้นไมได  (ป.วิแพง  มาตรา  212)

     ถาหากวาขอตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นไดตกลงกําหนดตัวอนุญาโตตุลาการแลวก็ดี  
หรือกําหนดวิธีการตั้งอนุญาโตตุลาการไวแลวก็ดี  การก็คงเปนไปตามที่ตกลงกันนั้น  แตถามิไดมี
ขอตกลงกันไว  การตั้งอนุญาโตตุลาการตองเปนไปดังตอไปนี้  (ป.วิแพง  มาตรา  211)

     1.  คูความชอบที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน  แตถาคดีมีโจทกรวมหรือจําเลย
รวมหลายคน  ใหตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงคนหนึ่งแทนโจทกรวมทั้งหมด  และคนหนึ่งแทนจําเลย
รวมทั้งหมด

     2.  ถาคูความจะตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน  ดวยความเห็นชอบพรอมกัน  
การตั้งเชนวานี้ใหทําเปนหนังสือ  ลงวัน  เดือน  ป  และใหคูความลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

     3.  ถาตกลงกันใหคูความฝายหนึ่ง  หรือบุคคลภายนอกเปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ  การ
ตั้งเชนวานี้  ใหทําเปนหนังสือ  ลงวัน  เดือน  ป  และลงลายมือช่ือของคูความหรือบุคคลภายนอก
นั้นแลวสงใหไปใหคูความอื่น ๆ

     4.  ถาศาลไมเห็นชอบดวยบุคคลที่คูความตั้งหรือที่เสนอตั้งเปนอนุญาโตตุลาการใหศาล
ส่ังใหคูความตั้งบุคคลอื่นหรือเสนอบุคคลอื่นตั้งเปนอนุญาโตตุลาการ  ถาคูความมิไดตั้งหรือเสนอ
ใหตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการใหศาลมีอํานาจตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็น
สมควรแลวใหศาลสงคําสั่งเชนวานี้ไปยังอนุญาตโตตุลาการที่ตั้งขึ้น  และคูความที่เกี่ยวของโดย
ทางเจาพนักงานศาล

     ถาหากวาในการตกลงใหมีการตั้งอนุญาโตตุลาการ  คูความมิไดตกลงวาไมใหศาลมี
อํานาจดังเชนวามาแลว  ศาลยอมมีอํานาจตามขอ  4  ถึงแมคูความจะดําเนินการตั้งโดยถูกตองตาม
ขอ  1, 2  หรือ  3  แลวก็ตาม  กลาวคือไมวาจะเปนอนุญาโตตุลาการที่คูความตั้งมาเสร็จแลวก็ตาม
หรือที่คูความหรือบุคคลผูมีสิทธิตั้งเสนอนามมาเพื่อตั้งก็ตามศาลมีอํานาจที่จะไมยอมรับตั้งบุคคล
นั้น ๆ และส่ังใหตั้งหรือเสนอตั้งใหมได  ศาลก็มีอํานาจตั้งเองไดแตในการที่ศาลจะตั้งใครนั้นจํา
เปนที่จะปรากฏแนเสียกอนวาบุคคลนั้นจะยอมรับตั้ง  เมื่อไดตั้งขึ้นแลว  ศาลอาจจะตองสงคําส่ังตั้ง
นี้ไปใหทั้งตัวบุคคลที่ถูกแตงตั้ง  และคูความทุกฝายที่เกี่ยวของการสงศาลสงโดยทางเจาพนักงาน
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     เมื่อไดมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการโดยถูกตองแลว  และบุคคลที่ไดรับแตงตั้งยินยอม
รับตั้งแลว  บุคคลหรือคูความที่มีสิทธิและไดตั้งอนุญาโตตุลาการจะถอนการตั้งนั้นเสียไมได  เวน
แตคูความอีกฝายหนึ่งจะไดยินยอมดวย  (ป.วิแพง  มาตรา  213)

     อนุญาโตตุลาการนั้นเมื่อไดรับแตงตั้งยอมมีฐานะเปนผูช้ีขาดกฎหมายจึงเปดโอกาสให
มีการคัดคานดังเชนผูพิพากษาได  การคัดคานเชนวานี้หมายความวาคัดคานวาเปนผูที่ไมสมควร
เปนอนุญาโตตุลาการสําหรับเรื่องนั้นกฎหมายยอมใหคัดคานไดแตเฉพาะกรณีที่อนุญาโตตุลาการที่
ไดตั้งขึ้นโดยคูความฝายเดียว  หรือบุคคลภายนอกหรือศาล  ถาหากไดตั้งขึ้นโดยคูความทุกฝายเห็น
ชอบพองกันแลวก็คัดคานไมได

     ในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น  ในขอตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นก็ดีหรือในคําส่ังศาล
ใหตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นก็ดี  โดยปกติยอมระบุประเด็นที่จะใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว  และถา
อนุญาโตตุลาการมีฐานะเปนผูช้ีขาด  จําเปนตองมีอํานาจหนาที่จะดําเนินการคนควาหาขอเท็จจริง
เพื่อจะสามารถชี้ขาดไดตามนั้น

     เมื่ออนุญาโตตุลาการไดทําการพิจารณาขอพิพาทนั้นเสร็จสิ้นแลวจะตองทําคําชี้ขาด  
การทําคําชี้ขาดนี้  หากมีกําหนดไวในขอตกลงใหปฏิบัติอยางใด  ก็ตองปฏิบัติตามนั้น  แตถามิได
ตกลงกันไวหรือวาไดตกลงกันแลวแตบางสวน  สวนที่มิไดตกลงกันไวก็ตองปฏิบัติดังตอไปนี้

     1.  ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวก็ยอมจะชี้ขาดไปตามความเห็นของผูนั้นได
โดยลําพัง  แตถามีอนุญาโตตุลาการหลายคนตองชี้ขาดตามเสียงขางมาก

     2.  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหอนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเปนประธานขึ้นคน
หนึ่งเพื่อออกคะแนนเสียงชี้ขาด  ถาอนุญาโตตุลาการไมตกลงกันในการตั้งประธานใหยื่นคําขอโดย
ทําเปนคํารองตอศาลใหมีคําส่ังตั้งประธาน

     สําหรับคําชี้ขาดนั้น  อนุญาโตตุลาการตองดําเนินการไปทํานองเดียวกับคําพิพากษาของ
ศาลโดยนําบทบัญญัติในมาตรา  140, 141  และ  142  มาใชบังคับโดยอนุโลมแตจะตองยื่นคําชี้ขาด
นั้นตอศาลมีอํานาจหนาที่จะตรวจคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นอีกชั้นหนึ่ง  คือ

     1.  ถาศาลเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นไมขัดตอกฎหมายประการใดประการ
หนึ่งแลว  ศาลจะพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น

     2.  ถาศาลเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดตอกฎหมายประการหนึ่งประการใด  
ศาลมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น  แตถาคําชี้ขาดนั้นอาจแกไขใหถูกตอง
ได  ศาลอาจใหอนุญาโตตุลาการหรือคูความที่เกี่ยวของแกไขเสียกอนภายในเวลาอันสมควรที่ศาล
จะกําหนด
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     ในกรณีที่ศาลปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการก็ดีหรือในกรณี
ที่ศาลพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการก็ดี  ไมวาเปนกรณีอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู  
หรือไมไดรับรูดวยก็ตาม  โดยปกติคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลนั้นเปนเด็ดขาดถึงที่สุด  ฝายหนึ่ง
ฝายใดจะอุทธรณตอไปไมได  เวนแตในเหตุดังตอไปนี้

     1.  เมื่อมีขออางแสดงวาอนุญาโตตุลาการ  หรือประธานแลวแตกรณีมิไดกระทําการโดย
สุจริตหรือคูความฝายหนึ่งฝายใดใชกลฉอฉล

     2.  เมื่อคําส่ังหรือคําพิพากษานั้น  ฝาฝนตอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน

     3.  เมื่อคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  คือในกรณีที่ศาล
พิพากษาใหตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  แตคําพิพากษาของศาลไมตรงกับคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ

     สวนคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ  ถาหากวาในขอตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการมิได
กําหนดไวอนุญาโตตุลาการอาจจะเสนอตอศาลโดยทําเปนคํารอง  ศาลมีอํานาจมีคําสั่งใหคูความ
ชําระคาธรรมเนียมใหแกอนุญาโตตุลาการตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  แตถามีกําหนดไว
ในขอตกลงก็ตองเปนไปตามขอตกลงนั้น15

     ประเภทที่สอง  อนุญาโตตุลาการนอกศาล  เปนการเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
ช้ีขาดขอพิพาทนอกศาล  เปนวิธีปฏิบัติอยูทั่วไปโดยเฉพาะการระงับขอพิพาททางการคา  
อนุญาโตตุลาการนอกศาล  มีบทบัญญัติปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเพียง
มาตราเดียว  คือ  มาตรา  221  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยในอดีตได
ยอมรับอนุญาโตตุลาการนอกศาลมาเปนระยะเวลานานแลว

     ตอมาประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการยอมรับนับถือ  และบังคับ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศสองฉบับคือ  ฉบับกรุงเจนีวา  ป  ค.ศ. 1927  และ
ฉบับกรุงนิวยอรค  ป  ค.ศ. 1958  ทําใหศาลไทยตองมีคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการตางประเทศ  เหตุผลดังกลาวทําใหกระทรวงยุติธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการจึงไดบรรจุเร่ืองนี้ไวในแผนพัฒนาศาล  และ
กระทรวงยุติธรรมฉบับแรก  อันเปนผลใหมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง  มาตรา  221  พรอมทั้งมีการตราและประกาศใชพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2530  
มีการจัดตั้งสํานักงานอนุญาโตตุลาการในป  พ.ศ. 2533  ตอมาตามลําดับ  เมื่อบังคับใชพระราช

                                                 
     15 วินัย  ล้ําเลิศ. เลมเดิม. หนา  447 – 451.
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บัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2530  มานานกวาสิบป  เร่ิมเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวมีลักษณะ
บางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับความตองการที่จะสราง
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของกระบวนการอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ดังนั้นสิ่งสําคัญคือตองมีการปรับปรุงกฎหมายอนุญาโตตุลาการใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น  จึงไดมีการ
นําเอากฎหมายแมแบบอนุญาโตตุลาการการคาระหวางประเทศ  (Model  Law  on  International  
Commercial  Arbitration)  ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชา
ชาติ  มาใชเปนตนแบบในการยกรางกฎหมายฉบับใหม  เนื่องจากเปนกฎหมายที่ไดรับการยอมรับ
อยางมากในวงการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศวาเปนกฎหมายที่มีความสมบูรณฉบับหนึ่งจน
แลวเสร็จ  จึงยกเลิกพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2530  และประกาศใชพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2545  มีสาระสําคัญโดยยอดังนี้

     มีการใหนิยามความหมายของสัญญาอนุญาโตตุลาการวาหมายถึง  สัญญาที่คูสัญญา ตก
ลงใหระงับขอพิพาททั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้นแลวหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และกําหนดวา
สัญญาอนุญาโตตุลาการนอกจากจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือแลวยังอาจรวมถึงหลักฐานอื่น ๆ ที่
เกิดจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกดวย

     คณะอนุญาโตตุลาการ  จะตองประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเปนจํานวนเลขคี่มีความ
เปนกลาง  มีอิสระไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาหรือส่ังการของคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  นอกจาก
นี้ยังกําหนดความรับผิดของอนุญาโตตุลาการในทางแพง  หากกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง  สวนในทางอาญาอนุญาโตตุลาการคนใดเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบจะตองรับโทษทางอาญา

     อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ  ยอมขึ้นอยูกับขอบเขตและขอตกลงในสัญญา
อนุญาโตตุลาการนั้น  โดยที่สัญญาดังกลาวจะผูกพันแตเฉพาะคูสัญญา  อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับ
กันวาอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปญหาเรื่องขอบอํานาจของตนเอง  (Competence  
Competence  jurisdiction)  เชนปญหาเกี่ยวกับความมีอยูหรือความสมบูรณของอนุญาโตตุลาการ  
เนื่องจากหากสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เปนบอเกิดของอํานาจคณะอนุญาโตตุลาการไมสมบูรณ  
คณะอนุญาโตตุลาการยอมปราศจากแหลงที่จะใหอํานาจแกตน  หรือ  กรณีปญหาเกี่ยวกับความ
สมบูรณของการตั้งอนุญาโตตุลาการ  เชน  ปญหาวาประเด็นพิพาทอยูในขอบเขตอํานาจของ
อนุญาโตตุลาการหรือไม  เพราะบางสัญญาอาจจํากัดอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะขอ
พิพาทบางประเภทเทานั้น

     วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ  มีลักษณะคลายคลึงกับกระบวนพิจารณาของศาลที่
ตองคํานึงถึง  คือ  การใหคูพิพาทไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  เปดโอกาสใหคูพิพาทนําสืบ

DPU



27

พยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนไดตามพฤติการณแหงขอพิพาทแตตองคํานึงถึงดวย
วา  การดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตามที่คูพิพาทตกลงหรือกําหนด
เอาไว  หากในเรื่องใดที่คูพิพาทไมไดตกลงไว  หรือไมสามารถหาขอสรุปรวมกันได  จึงจะตอง
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด16

     การสิ้นสุดกระบวนพิจารณา  กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการนอกศาลจะยุติลง
ดวยสาเหตุหลัก ๆ สองประการ  คือ  การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด  และการมีคําส่ังใหยุติ
กระบวนพิจารณา

     การสิ้นสุดกระบวนพิจารณาประการแรก  คือ  การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดขอ
พิพาทตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและตามหลักแหงความสุจริตและเปนธรรม   กรณี
อนุญาโตตุลาการคนเดียว  การทําคําชี้ขาดก็เปนไปตามความเห็นของอนุญาตโตตุลาการผูนั้น  แต
หากเปนคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งประกอบไปดวยอนุญาโตตุลาการหลายคน  การทําคําชี้ขาดตอง
ใชเสียงขางมากโดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของอนุญาโตตุลาการที่รวมทําคําชี้ขาดนั้น  ระบุ
เหตุผลที่ใชในการวินิจฉัยไวโดยชัดแจงเพื่อประโยชนสําหรับคูพิพาทและศาลในการคัดคาน  และ
ตรวจสอบคําชี้ขาด

     นอกจากนี้การทําคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังสามารถทําคําชี้ขาดตามขอตกลง
ประนีประนอมยอมความ  หรือที่เรียกวาการชี้ขาดตามยอม  (Award    on  Agreed  Terms)  ได  
เนื่องจากในการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น  คูพิพาทยังสามารถเจรจาตกลง
ประนีประนอมยอมความเพื่อระงับขอพิพาทกันไดทุกเมื่อ  ในกรณีที่คูพิพาทประนีประนอมยอม
ความกันแลว  คูพิพาทสามารถนําขอตกลงนั้นมารองขอใหอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดหากขอตกลง
นั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  ใหอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดไปตามขอตกลงประนีประนอม
ยอมความนั้น

     การสิ้นสุดกระบวนพิจารณาประการที่สอง  เปนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการ  มีคําส่ัง
ใหยุติกระบวนพิจารณา  อาจมีสาเหตุมาจากการที่คูพิพาทตกลงกันใหยุติกระบวนพิจารณาที่ถือเปน
สิทธิโดยเฉพาะของคูพิพาททั้งสองฝาย   เนื่องจากการดําเนินกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นไดก็ดวยความตกลงของคูพิพาท  หรือ  สาเหตุจากการที่คูพิพาทฝายที่เรียก
รองขอถอนขอเรียกรอง  หรือ  สาเหตุที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไป  สาเหตุตาง ๆ เหลานี้เปนเหตุใหคณะอนุญาโตตุลาการ  มีคําส่ังใหยุติ
กระบวนพิจารณา

                                                 
     16 สรวิศ  ลิมปรังษี. (2545). อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหมกับการระงับขอพิพาท. หนา  83 – 84.
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     เมื่อกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง  (ไมวาจะมาจากการมีคําชี้ขาดหรือ
มีคําส่ังใหยุติกระบวนพิจารณา)  อํานาจตาง ๆ ของอนุญาโตตุลาการยอมสิ้นสุดตามไปดวย

2.2  มาตรการทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
       การศึกษาถึงทางเลือกของการระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น  จํา
เปนตองทําความเขาใจถึงเรื่องประเภทของความผิดอาญา  ซ่ึงในประมวลกฎหมายอาญาแบง
ประเภทความผิด  (จําแนกตามลักษณะของความผิด)  ทางอาญาออกเปน  “ความผิดอาญาแผนดิน”  
กับ  “ความผิดอันยอมความได  หรือที่เรียกวาความผิดตอสวนตัว”  เนื่องจากความผิดทางอาญาที่
สามารถทําใหคดียุติลงไดโดยความสมัครใจ  หรือการตกลง  จะไดแกความผิดอันยอมความได

     ลักษณะโดยทั่วไปของความผิดอันยอมความได17

     1.  เปนความผิดที่มีความเปนอาชญากรรมนอย
     2.  เปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเปนเรื่องสวนตัวอยางมากที่พึงเคารพเจตจํานง

ของผูเสียหายและ
     3.  เปนความผิดที่มุงประสงคที่จะคุมครองผูเสียหายอยางแทจริง
     ความผิดใดที่จะเปน  “ความผิดอันยอมความได”  กฎหมายจะระบุไวโดยเฉพาะ  ความ

ผิดที่มิไดระบุวาเปนความผิดอันยอมความได  คือ  “ความผิดอาญาแผนดิน”
           ความผิดทางอาญาที่เปนความผิดอันยอมความไดตามประมวลกฎหมายอาญา         

ได แก
    (1)    ความผิดเกี่ยวกับการคาตามมาตรา  272
    (2)    ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ตามมาตรา  281  (มาตรา  276, 278), 284
    (3)    ความผิดตอเสรีภาพ  ตามมาตรา  309  ถึงมาตรา  311  (วรรคแรก)
    (4)    ความผิดฐานเปดเผยความลับตามมาตรา  322  ถึงมาตรา  324
    (5)    ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา  326  ถึงมาตรา  332
    (6)    ความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา  341  ถึงมาตรา  347  (ยกเวนมาตรา  343)
    (7)    ความผิดฐานโกงเจาหนี้ตามมาตรา  349  และมาตรา  350
    (8)   ความผิดฐานยักยอกตามมาตรา  352  ถึงมาตรา  355
    (9)  ความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตามมาตรา  358  ถึงมาตรา  359
    (10) ความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา  362  ถึงมาตรา  364

                                                 
     17 คณิต  ณ  นคร. (2547). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หนา  122 – 123.
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    (11)  ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา  71  คือ  ความผิดตามมาตรา  334  ถึงมาตรา
336  วรรคแรก  และมาตรา  341  ถึงมาตรา  364  ถาเปนการกระทําที่ผูบุพการีกระทําตอผูสืบ
สันดาน  ผูสืบสันดาน  กระทําตอผูบุพการี  หรือพี่หรือนองรวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกันแม
กฎหมายมิไดบัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความได  ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได

     การดําเนินคดีในความผิดตาง ๆ เหลานี้ซ่ึงถือเปนความผิดอันยอมความได  จะขึ้นอยูกับ
ความประสงคของผูเสียหาย  กลาวคือ  อํานาจของเจาพนักงานและศาลจะมีไดก็ตอเมื่อ  ผูเสียหาย
ไดรองทุกขใหดําเนินคดี  และการรองทุกขตองกระทําภายในสามเดือน  มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุ
ความรองทุกข

2.2.1    การถอนคํารองทุกข
การถอนคํารองทุกข  คือ  การไมติดใจดําเนินคดีตอไป  ซ่ึงการถอนคํารองทุกขอาจจะ

ถอนทั้งหมด  หรือถอนเฉพาะฐานความผิด  หรือเฉพาะบุคคลก็ได  และการถอนคํารองทุกขจะถอน
เสียเมื่อใดก็ไดไมวาจะถอนคํารองทุกขในระหวางคดีอยูในชั้นพิจารณาของศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณ
หรือ ศาลฎีกา  เวนแตเปนกรณีที่คดีนั้นไดถึงที่สุดไปแลว

กฎหมายมิไดจํากัดประเภทของความรับผิดอาญาที่จะรองทุกขเอาไว  การรองทุกขจึงมี
ไดทั้งความผิดอาญาแผนดิน  และความผิดตอสวนตัว  แตความสําคัญของการรองทุกขจะอยูในคดี
ความผิดตอสวนตัว  เนื่องจากหากไมมีคํารองทุกขแลว  พนักงานสอบสวนจะไมมีอํานาจสอบสวน

     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2(7)  ใหคําจํากัดความของ  “คํารอง
ทุกข”  วา  คือการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วามีผู
กระทําความผิดขึ้นจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม  ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสีย
หาย  และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ

     จากนิยามความหมายขางตน เปนกรณีที่ผูมีอํานาจรองทุกขไดจะตองเปนผูเสียหายตาม
กฎหมาย  ซ่ึงมีอํานาจดําเนินคดีอาญา  บุคคลที่มิใชผูเสียหายตามกฎหมายกลาวหาตอเจาหนาที่การ
กลาวหานั้นจะเปนคํากลาวโทษ  มิใชคํารองทุกข

     ผูรับคํารองทุกข  จะตองเปนเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมี
อํานาจหนาที่รับคํารองทุกข  ไดแก  พนักงานสอบสวนและพนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจ  ซ่ึง
มีตําแหนงหนาที่รอง  หรือ  เหนือพนักงานสอบสวน  และเปนผูซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบเรียบ
รอยตามกฎหมาย
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           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  124  มิไดบังคับใหรองทุกขเฉพาะตอ
เจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวนเสมอไป  เหตุนี้พนักงานสอบสวนในทองที่ใดทองที่หนึ่ง  ซ่ึงแมจะ
มิไดมีอํานาจสอบสวนในคดีใดเลย  ก็ยังมีอํานาจรับคํารองทุกขในคดีนั้นได

ลักษณะของคํารองทุกข  คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อ  และที่อยูของผูรองทุกข  
ลักษณะแหงความผิด  พฤติการณตาง ๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลง  ความเสียหายที่ไดรับ  ช่ือหรือ
รูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได

วิธีการรองทุกข  จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได  ถาเปนหนังสือตองมีวัน  
เดือน  ป  และลายมือช่ือของผูรองทุกข  ถารองดวยปากใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว  ลงวันเดือน
ป  และลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น

ในกรณีที่มีการรองทุกขเปนหนังสือตอพนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจ  ซ่ึงมี
ตําแหนงหนาที่รอง  หรือเหนือพนักงานสอบสวนและเปนผูที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมายพนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจ  ดังกลาวนี้  ตองรีบจัดการสงหนังสือรองทุกขไปยัง
พนักงานสอบสวนและจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได  แต
ถาเปนการรองทุกขดวยปาก  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตองรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบกับ
พนักงานสอบสวน  เพื่อจดบันทึกคํารองทุกขนั้น  ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานฝายปกครอง  หรือ
ตํารวจนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได  แลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน  และจะจดหมายเหตุ
อะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได

การถอนคํารองทุกข  เมื่อไดมีการรองทุกขแลวผูรองทุกขมีอํานาจขอแกหรือขอถอนคํา
รองทุกขเมื่อใดก็ได  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  126  ที่บัญญัติวา  “ผู
รองทุกขจะแกคํารองทุกขระยะใดหรือจะถอนคํารองทุกขเสียเมื่อใดก็ได

ในคดีซ่ึงมิใชความผิดตอสวนตัว  การถอนคํารองทุกขเชนนั้นยอมไมตัดอํานาจ
พนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีนั้น”

การแกหรือถอนคาํรองทุกขเปนสิทธิชนิดหนึ่งของผูเสียหาย  ซ่ึงจะแกหรือถอนเสียเมื่อ
ใดก็ได  การแกที่ทําใหสาระสําคัญที่จะเปนคํารองทุกขขาดไปโดยสิ้นเชิง  ถือวาเปนการถอนคํารอง
ทุกข18  ผลของการถอนคํารองทุกขในคดีความผิดตอสวนตัว  การถอนคํารองทุกขจะทําใหสิทธินํา
คดีอาญามาฟองระงับสิ้นไป  สวนในคดีอาญาแผนดินการถอนคํารองทุกขไมทําใหสิทธินําคดีอาญา
มาฟองระงับ  และไมตัดอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดี

                                                 
                   18คณิต  ณ  นคร.  (2542).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา  66 – 69.
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2.2.2    การถอนฟอง
เมื่อผูเสียหายมีอํานาจหนาที่จะดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิด  เพื่อใหผูกระทําผิด

ไดรับโทษตามกฎหมาย  จึงมีอํานาจฟองผูกระทําความผิดเปนจําเลย  แตหากตอมาผูเสียหายกลับใจ
หรือเปลี่ยนใจไมประสงคจะดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิดอีกตอไป  อาจจะเปนเพราะมีการชดใช
คาเสียหาย  ทําการปรับความเขาใจหรือตกลงกับผูกระทําผิดได  ผูเสียหายอาจถอนฟองคดีอาญานั้น
ได

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  35  ไดบัญญัติถึงวิธีการถอนฟอง
ไวดังนี้  “คํารองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได  ศาลจะมี
คําส่ังอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได  แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด  ถาคํารองนั้นไดยื่น
ในภายหลัง  เมื่อจําเลยใหการแกคดีแลว  ใหถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม  แลวใหศาลจดคําแถลง
ของจําเลยไว  ในกรณีที่จําเลยคัดคานการถอนฟอง  ใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย

คดีความผิดตอสวนตัวนั้น  จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็ได  
แตถาจําเลยคัดคานใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย”

จากบทบัญญัติของกฎหมาย  วิธีการถอนฟองคดีอาญาจึงแยกพิจารณาไดดังนี้19

1)  การถอนฟองตองกระทําโดยยื่นเปนคํารองขอถอนฟองตอศาล
2)  เวลาในการยื่นฟอง  แยกได  2  กรณี  กรณีแรก  คดีอาญาแผนดินยื่นกอนศาลชั้นตน

มีคําพิพากษา  สวนในกรณีที่สอง  คดีความผิดตอสวนตัวยื่นกอนคดีถึงที่สุด  (คือกอนมีคําพิพากษา
ศาลฎีกา  หรือกอนพนเวลา  1  เดือน  หลังศาลชั้นตน  หรือศาลอุทธรณมีคําพิพากษาในกรณีที่ไมมี
การอุทธรณ  หรือฎีกา)

3)  ศาลตองถามจําเลยวาจะคัดคานดวยหรือไม  เฉพาะในกรณีที่โจทกยื่นคํารองขอ
ถอนฟองหลังจําเลยยื่นคําใหการ  ถายื่นกอนเวลาดังกลาว  ศาลไมตองถามจําเลยวาจะคัดคานหรือ
ไม

4)  ในกรณีที่จําเลยคัดคาน  ศาลตองสั่งยกคํารองขอถอนฟอง  แตถาจําเลยไมคานศาลมี
ดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหถอนฟองได  เวนแตในกรณีศาลตองสั่งอนุญาต

ผลของการถอนฟอง  ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  
36  วา  คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว  จะนํามาฟองอีกไมได  เวนแตจะเขาอยูในขอยกเวน
ตอไปนี้

                                                 
                    19ณรงค  ใจหาญ. (2543). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1. หนา 124 – 125.

DPU



32

(1)  ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดตอสวนตัวไวแลวไดถอน
ฟองคดีนั้นไป  การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้น

(2)  ถาพนักงานอัยการถอนคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัวไปโดยมิไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูเสียหาย  การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม

(3)  ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย  การถอนนี้ไมตัด
สิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม  เวนแตคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว

โดยหลักการถอนฟองมีผลใหโจทกมิอาจนําคดีเรื่องเดียวกันนั้นมาฟองจําเลยคนเดียว
กันในศาลไดอีกไมวาโจทกคนที่ถอนฟองจะเปนคนเดียวกับโจทกที่มายื่นฟองใหมหรือไม  เวนแต

     1.  ในคดีอาญาแผนดิน  การที่ผูเสียหายผูเปนโจทกแลวถอนฟองไมตัดสิทธิพนักงาน
อัยการที่จะฟองใหม  และในทางกลับกัน  การที่พนักงานอัยการเปนโจทกแลวถอนฟองไมตัดสิทธิ
ผูเสียหายที่จะฟองคดีใหม

     2.  ในคดีความผิดตอสวนตัว  การถอนฟองของพนักงานอัยการไมตัดสิทธิผูเสียหายที่
จะฟองคดีใหม  ถาการถอนฟองนั้นมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหายกอน

2.2.3    การยอมความ
                  การยอมความ  คือ  การที่ผูเสียหายและผูกระทําความผิดตางตกลงยินยอมระงับขอ
พิพาทระหวางกัน  การตกลงระงับขอพิพาททางอาญานั้น  อาจทําไดทั้งในความผิดอาญาแผนดิน  
และในความผิดตอสวนตัว  แตการตกลงระงับขอพิพาทจะใหมีผลเปนการยอมความนั้นมีไดเฉพาะ
ในความผิดตอสวนตัว  เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา  มาตรา  35  วรรคสอง  
บัญญัติวา  “คดีความผิดตอสวนตัวนั้น  จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใด  กอนคดีถึงที่สุดก็ได”  
คําวา  “ยอมความกัน”  เปนที่เขาใจไดวาตองเปนการกระทําของทั้งผูเสียหายและผูกระทําความผิด
ทั้งสองฝายตกลงยอมความกันเพื่อเลิกคดี  ถาไมมีความตกลงของทั้งสองฝายเพื่อเลิกคดี  ก็เรียกวา
ยอมความกันไมได

การยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวจะทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ  (ป.วิ
อาญา  มาตรา  39(2) )  สวนการตกลงระงับขอพิพาทในคดีอาญาแผนดินนั้น  ไมทําใหสิทธินําคดี
อาญามาฟองระงับสิ้นไป  เชนเดียวกับการยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว

เหตุที่กฎหมายไดบัญญัติถึงเรื่องการยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวนั้น  กฎหมาย
ประสงคบังคับกับกรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองเองแลวมีการตกลงประนีประนอมกันขึ้นกับจําเลย
ผูเสียหายยอมถอนฟองคดีนั้นไป  จะเปนเรื่องถอนฟองตามมาตรา  35  วรรค  2  แตถาผูเสียหาย
เพียงแตไดรองทุกขตอเจาพนักงานแลว  อัยการเปนโจทกฟองจําเลย  ตอมาหากมีการ
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ประนีประนอมระหวางผูเสียหายกับจําเลย  ก็ไมมีทางที่ผูเสียหายจะถอนฟองเพราะผูเสียหายไมใช
โจทก  มิใชคูความในคดีจึงไมมีอํานาจถอนฟอง  จะทําไดก็เพียงแตถอนคํารองทุกข  ซ่ึงจะทําให
อัยการตองถอนฟองจําเลยไปดวย  แตการถอนคํารองทุกขนั้น  รองไว  ณ  ที่ใดยอมถอน  ณ  ที่นั้น  
ดังนี้ถาผูเสียหายไปถอนคํารองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน  เจาพนักงานสอบสวนก็อาจอางไดวา
คดีผานไปสูอัยการจนถึงศาลแลวยอมพนจากอํานาจหนาที่ของเขาแลว  ดังนี้มีทางที่ผูเสียหายจะทํา
ประการใด  จึงจะใหขอตกลงประนีประนอมกับจําเลยในความผิดตอสวนตัวนั้นเปนผลได  ดังนี้จึง
ทําใหเปนที่เขาใจไดวากฎหมายเปดโอกาสให  ดังในมาตรา  35  วรรค  2  กลาวคือ  ผูเสียหายอาจ
ใชวิธียอมความนี้โดยตรงตอศาลที่เกิดความกับจําเลยได  เชนผูเสียหายอาจยื่นคํารองตอศาล    แจง
วาไดตกลงกับจําเลยแลวไมประสงคจะดําเนินคดีกับจําเลยอีกตอไป  ดังนี้  ถาจําเลยไมคัดคาน  ศาล
ก็ใหคดีที่ยอมความนั้นระงับไป  คดีนั้นเปนอันเลิกกันได20

     การยอมความในคดีอาญานี้จะเปนคนละเรื่องกับการประนีประนอมยอมความตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เพราะการประนีประนอมยอมความเปนเรื่องหนี้  แตการยอม
ความเปนเรื่องการระงับคดีอาญา  และเกี่ยวของกับอํานาจชี้ขาดคดีของศาล  การยอมความไมจํา
เปนตองกระทําตอหนาศาลเสมอไปอาจกระทํากันนอกศาลก็ได21  กรณีจะถือวาการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความทางแพงเปนการยอมความในคดีอาญาดวยจะตองกลาวไวโดยชัดแจง  
และจะตองเปนกรณีที่โจทกหรือผูเสียหายตกลงสละสิทธิ์ในการดําเนินคดีอาญาตอจําเลยดวย  มิ
ฉะนั้นจะถือวาเปนการยอมความเฉพาะในสวนแพงเทานั้น

     การยอมความกระทําไดโดยการตกลงกันเอง  และไมมีแบบบังคับวาตองทําหลักฐาน
เปนหนังสือ  ดังนั้นแมตกลงดวยปากเปลา  ก็ถือเปนการยอมความทางอาญาได  หรือในบางกรณี
อาจมีพฤติการณที่อาจอนุมานไดวา  เปนการยอมความกันแลวก็ได

     การยอมความนั้นมีผลเฉพาะตัว  ผูกระทําความผิดและผูเสียหายซ่ึงไดตกลงยอมความ
กันเทานั้น  นอกจากนี้  การยอมความในความผิดอันยอมความไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาตรา  35  วรรค  2  และมาตรา  39(2)  นั้นตองเปนการกระทําภายหลังจากที่ความผิด
ไดเกิดขึ้นแลว  มิใชการที่จะทํากันไวลวงหนากอนมีการกระทําผิด  ขอตกลงกอนมีการกระทําผิด  
จะถือวาเปนการยอมความตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวไมได  การที่บุคคลจะตกลงกันไวกอนวา
จะไมฟองคดีอาญาถาหากจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นตอไปในภายหนา  ขอตกลงนั้นก็หามีผล

                                                 
20 กิตติ  บุศยพลากร. (2523). ผูเสียหายในคดีอาญา. หนา  135 – 136.
21 คณิต  ณ  นคร.  เลมเดิม.  หนา  69.
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กอใหเกิดผลที่จะผูกพันคูกรณีใหจําตองงดเวนไมฟองคดีอาญาเชนวานั้นแตประการใดไม  เพราะ
อํานาจฟองคดีอาญาจะมีอยูหรือไมมิไดอยูภายใตบังคับของกฎหมายลักษณะหนี้ในทางแพง22

2.2.4    การเปรียบเทียบคดี
               การเปรียบเทียบคดี  เปนการดําเนินการตามขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม  ซ่ึง
ผูที่มีอํานาจเปรียบเทียบคดี  จะตองเปนผูมีอํานาจปรับบทลงโทษอาญาไดตามที่กฎหมายบัญญัติ

     ความผิดที่สามารถทําการเปรียบเทียบไดนั้นจําเปนตองพิจารณาจากหลักเกณฑ  3  
ประการดังนี้23

     1.  เกณฑความผิดเล็กนอย  ซ่ึงพิจารณาขอควรตําหนิทางสังคมและภยันตรายที่เกิดขึ้น  
โดยมองวาความผิดอาญาเปนการกระทําที่มีขอควรตําหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง  กระทบตอ
ความรูสึกของสาธารณชน  และถือวาเปนภยันตรายที่คุกคามตอประโยชนอันสําคัญของสังคมเปน
อยางมาก  จึงจําเปนที่ตองนําผูกระทําความผิดมาลงโทษ  สวนความผิดเล็กนอยเปนความผิดที่ไมมี
ขอตําหนิทางสังคมมากนัก  และภยันตรายที่เกิดจากการกระทําที่ไมไดกระทบตอประโยชนอัน
สําคัญของสังคม  แตเปนการกระทําที่มีผลกระทบเฉพาะบุคคล  หรือหากเกิดแกสวนรวมก็จะมี
ลักษณะไมรายแรง

     2.  เกณฑโทษสถานเบา  เปนการพิจารณาในสวนของอัตราโทษในคดีทั่วไปที่อาจทํา
การเปรียบเทียบคดีได  โดยแยกพิจารณาไดดังนี้  เกณฑตามประมวลกฎหมายอาญาเปนวิธีในชั้น
ศาลเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจําคุกในระยะสั้น  เนื่องจากการจําคุกในระยะสั้นไมทําใหผูตองโทษรูสึกเจ็บ
ปวด  และคิดสํานึก  แตกลับทําใหถูกตราหนาเปนคนตองโทษจําคุกมาแลว  ความผิดที่ศาลสามารถ
ใชวิธีการยกโทษใหได  หรือความผิดที่ศาลกําหนดวิธีการรอการลงโทษ  หรือรอการลงโทษได  
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑโทษสถานเบาที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน  2  ป  ก็อยูในเกณฑที่อาจ
เปรียบเทียบได

     3.  เกณฑความรูสึกทางสังคม  เปนการพิจารณาถึงมูลคดีที่ผูกระทําผิด  หรือ  ผูตองหา
ไมควรรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองคดีตอศาล  โดยพิจารณาจากเสียงสวนใหญของสมาชิก
ในชุมชนดวย  หากสมาชิกในสังคมเห็นควรวาไมควรตองรับโทษจําคุก  ชุมชนสามารถชวยแกไขผู

                                                 
                   22 กิตติ  บุศยพลากร.  แหลงเดิม. หนา  138 .
                   23 ณภัทร  กตเวทีเสถียร. (2547). การระงับขอพิพาทในคดีอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท  (ศึกษาเฉพาะความผิดที่มีผูเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา). หนา  26 – 27.
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กระทําผิดได  จึงสงผลใหลดปริมาณคดีเขาสูศาลใหนอยลง  เปนการชวยปองกันไมใหผูกระทําผิดมี
มลทินติดตัว  และไมกลับไปกระทําผิดซํ้า

     การเปรียบเทียบคดีจึงเปนทางเลือกที่จะระงับคดีลง  เพื่อไมตองใหมีการนําตัวผูกระทํา
ความผิดเขาสูการพิจารณาของศาลจนถึงขั้นตอนของการพิจารณาพิพากษาคดี  สําหรับในกระบวน
การยุติธรรมทางอาญาของไทย  กฎหมายเปดโอกาสใหผูกระทําความผิดชําระคาปรับแลวคดีอาญา
จะระงับลง  เชน  กรณีที่ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาที่ไมรายแรง  ถูกฟองตอศาลเปน
จําเลยแลวแตยังมิไดเร่ิมตนกระบวนการสืบพยานโจทก  ก็เปดโอกาสใหนําคาปรับในอัตราอยางสูง
สําหรับความผิดนั้นมาชําระตอศาลกอนวันเริ่มตนสืบพยาน  เพื่อใหความผิดทางอาญาที่ถูกกลาวหา
นั้นระงับสิ้นไป  ทั้ง ๆ ที่ยังมิไดมีการพิสูจนวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม  แตภายใตเงื่อนไขวา
คดีนั้นตองมีโทษปรับสถานเดียว  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  79  หรือ  เชน  กรณีพระ
ราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  พ.ศ. 2534  มาตรา  7  ที่กําหนดใหคดีเช็คเลิกกัน
ดวยกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา  4  ไดใชเงินตามเช็คแกผูทรงเช็คหรือแกธนาคารภายใน
สามสิบวัน  นับแตวันที่ผูออกเช็คไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูทรงเช็ควาธนาคารปฏิเสธการใชเงิน
ตามเช็คนั้น  หรือหนี้ที่ผูกระทําผิดตามมาตรา  4  ไดออกเช็คเพื่อใชเงินนั้นไดส้ินผลผูกพันไปกอน
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

     การเลิกคดีอาญาตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คนั้นเปนการเลิกโดย
ความสมัครใจของผูตองหาวากระทําความผิดเชนเดียวกัน  แมมาตรา  7  นี้จะใชคําวาผูกระทําความ
ผิดก็ตาม  แตเมื่ออานตลอดทั้งมาตราแลว  ก็คงหมายถึงผูตองหาวาการกระทําความผิดหรือผูถูก
ฟองหาวากระทําความผิดเทานั้น  เพราะตอนทายไดกระชับความหมายไววา  กอนศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด  อันแสดงวาผูถูกฟองหรือจําเลยยังมิไดถูกตัดสินโดยคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คตามที่ถูกฟองนั้น24

2.2.5    การไกลเกล่ียหรือการประนอมขอพิพาททางอาญาโดยองคกรศาล
การไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาท  หมายถึง  กระบวนการที่ใหคนกลางหรือ

บุคคลที่สามเขามาชวยเหลือแนะนําในการเจรจาของคูกรณีเพื่อระงับขอพิพาททางอาญาประเภทที่
กฎหมายเปดชองใหคูกรณีสามารถระงับขอพิพาท  เพื่อใหคูกรณีพิพาทมีโอกาสกลับมาปรองดอง
กันได  ผลจากการไดพบและเจรจากันจะชวยลดความไมพอใจและความแคนเคืองของฝายผูเสีย
หายมาเปนการใหอภัยและยกโทษใหแกผูกระทําการฝาฝนกฎหมายอาญา  และผลของการเจรจา

                                                 
     24 สมพร  พรหมหิตาธร. (2539). การเปรียบเทียบคดีอาญา. หนา  5.

DPU



36

อาจทําใหเงื่อนไขของการดําเนินคดีหมดไปในความผิดตอสวนตัวหรือความผิดอันยอมความได  
สงผลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล  สามารถระงับลงไดอยางรวดเร็วกวาการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตามขั้นตอนปกติ

ขอพิพาททางอาญาที่สามารถทําการประนีประนอมไดตองเปนขอพิพาทในคดีอาญาซึ่ง
ไมไดมีลักษณะเปนอาชญากรรมที่รายแรง และไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคมไป
กวาผลกระทบตอผูเสียหาย  นอกจากนี้ตองเกิดจากความสมัครใจของคูกรณี  และเนนการใหผูเสีย
หายไดรับการเยียวยาชดใช  สําหรับมาตรการประนอมขอพิพาททางอาญาโดยองคกรศาลนั้น  ขอ
พิพาททางอาญาที่เขามาสูกระบวนการในชั้นศาล  ไมวาจะเปนกรณีประเภทที่ยอมความกันไดหรือ
ไมก็ตาม  ผูพิพากษาจะไมทําการประนอมขอพิพาททางอาญาในชั้นนี้  สําหรับในคดีความผิดอัน
ยอมความได  ศาลมักจะทําเพียงสอบถามคูความวาเคยเจรจาตกลงกันหรือไม  หรือมีโอกาสตกลง
กันไดหรือไม  แลวช้ีแนะใหไดเจรจาตกลงกันเทานั้น  สาเหตุเนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจไว
โดยตรง  หากแตดําเนินการประนอมขอพิพาทดวยการนําเอาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง  มาตรา  19  และมาตรา  20  มาใชบังคับโดยอนุโลมเทานั้น  ทั้งการประนอมขอ
พิพาททางอาญาโดยผูพิพากษาเจาของสํานวนเปนกรณีที่ลอแหลมตอการที่จะถูกกลาวหาวาไมเปน
กลางไดมาก  ผูพิพากษาจึงมักไมประนอมขอพิพาททางอาญา25

                   แตอยางไรก็ตาม  สําหรับศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมี
ความแตกตางไปจากศาลอื่น  เนื่องจากกฎหมายมุงที่จะใหการพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยางรวด
เร็ว  และเพื่อใหขอพิพาทระงับลงดวยความพอใจและความรูสึกที่ดีตอกันของคูความทุกฝาย  จึงได
ออกระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
พ.ศ. 2545  การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามระเบียบนี้  หมายถึงการไกลเกลี่ยทั้งคดีแพง  คดีอาญาที่เปน
ความผิดอันยอมความได  และคดีอ่ืนใดที่อาจระงับขอพิพาทไดดวยการตกลงของคูความ26  การ
ไกลเกลี่ยมีความหมายเชนเดียวกับการประนอมขอพิพาท  โดยผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยคือผูพิพากษา  ผู
พิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  ขาราชการศาลยุติ
ธรรม  และบุคคลอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอม  เมื่อคณะไกลเกลี่ยดําเนินการไกล
เกลี่ยเสร็จแลว  หากการไกลเกลี่ยในคดีอาญาที่ไกลเกลี่ยสําเร็จโดยโจทก  หรือผูเสียหายตกลงกับ
จําเลยได  แลวโจทกถอนฟองหรือผูเสียหายถอนคํารองทุกข  ใหผูประนีประนอมจดรายงาน

                                                 
     25 สุภัทรา  กรอุไร. (2543). การประนอมขอพิพาททางอาญา. หนา  64.
     26 ขอ  4  ของระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกลี่ย

ขอพิพาท  พ.ศ. 2545
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กระบวนพิจารณาชั้นไกลเกลี่ย  สงสํานวนคืนใหผูพิพากษาเจาของสํานวนมีคําส่ังหรือมีคําพิพากษา
ตามยอม  สําหรับผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้น  
อาจไดรับมอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแทนผูพิพากษาเจา
ของสํานวนนั้นก็ได  หากเปนกรณีที่การไกลเกลี่ยไมบรรลุผลใหตกลงกันได  ใหคณะไกลเกลี่ยจด
รายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกลี่ย  สงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของสํานวนดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไป27

2.2.6   การตอรองคํารับสารภาพ
                   แมการตอรองคํารับสารภาพจะมิใชการระงับขอพิพาทที่ทําใหคดีระงับสิ้นไปในศาลได
ในทันที  แตเหตุที่ทําการศึกษาเนื่องจากวาเปนมาตรการแบงเบาภาระความหนาแนนของคดีในศาล
ที่เปนความผิดเล็กนอย

     การตอรองคํารับสารภาพ  คือ  การเจรจาตอรองระหวางฝายอัยการและผูตองหาเพื่อให
ผูตองหารับสารภาพในขอหาใดขอหาหนึ่งที่มีโทษนอยกวา  ขอหาใดในหลายขอหาเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการไดรับโทษนอยลง  หรือเพื่อการไมฟองในขอหาอื่น  โดยศาลจะเปนผูพิจารณาในชั้นสุดทาย
วาควรจะยอมรับขอตกลงระหวางผูตองหาและอัยการหรือไม

     โดยที่มาของการตอรองคํารับสารภาพเนื่องจากการมีคดีคางการพิจารณาอยูในศาลเปน
จํานวนมาก  สงผลใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ประกอบกับวิธี
ดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไมมีความยืดหยุน  ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงของ
การดําเนินคดี  การตอรองคํารับสารภาพจึงเปนมาตรการที่ถูกนํามาใชในการลดภาระของศาลที่มี
ผลทําใหคดียุติลงดวยการยินยอมโดยสมัครใจของจําเลยที่จะรับสารภาพในขอหานั้น ๆ

     สําหรับการตอรองคํารับสารภาพในการดําเนินคดีอาญาของไทย  เมื่อพิจารณาถึงระบบ
กฎหมายของประเทศไทยแลว  แมวากฎหมายไทยจะมิไดบัญญัติรองรับวิธีการตอรองคํารับ
สารภาพโดยชัดแจง  แตก็อาจถือไดวาการตอรองคํารับสารภาพมิใชเร่ืองใหมสําหรับประเทศไทย  
แตไดมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่กอใหเกิดการตอรองคํารับสารภาพ  และศาลไดถือเปนแนวปฏิบัติ
มาเปนเวลานานแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอรองคํารับสารภาพเกี่ยวกับโทษ (Sentencing  
bargaining)  เปนการแสดงใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่รัฐเสนอใหเห็นถึงประโยชนที่จําเลยไดรับ
การตอรองคํารับสารภาพ  และจําเลยก็ใชโอกาสตามกฎหมายนั้น  โดยการรับสารภาพ  โดยถือวา

                                                 
                   27ขอ  26  ของระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท  พ.ศ. 2545
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การรับสารภาพเปนเหตุบรรเทาโทษที่กฎหมายใหอํานาจศาลในการลดโทษไดไมเกินกึ่งหนึ่งของ
โทษที่จะลงแกผูกระทําผิด28

     นอกจากนี้  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังไดใชการรับสารภาพของจําเลย
แบงเบาภาระของความหนาแนนของคดีในศาลที่จะตองทําการพิจารณาสืบพยานดวยโดยใหอํานาจ
ศาลที่ไมจําเปนตองสืบพยานในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพ  สําหรับการกระทําความผิดที่ไมใช
ความผิดรายแรงได29  อันแสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมไทยก็ไดรับเอาแนวความคิดในการ
บริหารคดีเพื่อบรรเทาปญหาคดีคั่งคางในศาลมาใชกับการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมดวย
เชนกัน  อันมีลักษณะคลายเปนการตอรองการรับสารภาพโดยนัย  (Implicit  Plea  Bargaining)  
หรือสถานการณที่จําเลยเขาใจหากไมใหรับการสารภาพแลว  อาจจะตองรับโทษที่หนักกวาการรับ
สารภาพ

     อยางไรก็ตามบทบัญญัติในระบบกฎหมายไทย  ก็ยังไมอาจถือวาเปนการสนับสนุนการ
ตอรองคํารับสารภาพไดอยางเต็มที่  เนื่องจากอาจพิจารณาไดวา  หลักการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาของไทยยังยึดถือหลักการแสวงหาความจริงเปนสําคัญ  ซ่ึงเปนกระบวนการในระบบไต
สวน  (Inquisitorial  System)  โดยอาจมีขอยกเวนไดในบางกรณี  ดังเชนคดีอาญาที่มีอัตราโทษไม
รายแรงนัก  ดังนั้นพนักงานอัยการไมมีแรงจูงใจที่จะเจรจากับจําเลยโดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีอาญาที่
มีโทษตั้งแตหาปขึ้นไป  เนื่องจากพนักงานอัยการยังคงตองแสวงหาพยานหลักฐาน  เพื่อพิสูจน
ความผิดของจําเลยในศาลอยูนั่นเอง  ดังนั้น  หากจําเปนตองนําเอาหลักการตอรองคํารับสารภาพมา
ใชในประเทศไทยแลว  ยังคงมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาการบัญญัติกฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติม

                                                 
     28 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  78  เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ  ไมวาจะไดมีการเพิ่ม  หรือ

การลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม  ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษ
ไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นก็ได

     29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  176  ในชั้นพิจารณา  ถาจําเลยใหการรับสารภาพ
ตามฟอง  ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได  เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับ
สารภาพนั้น  กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวใหจําคุกต้ังแตหาปขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น  ศาล
ตองฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง

     ในคดีที่มีจําเลยหลายคน  และจําเลยบางคนรับสารภาพ  เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจําหนายคดีสําหรับ
จําเลยที่ปฏิเสธ  เพื่อใหโจทกฟองจําเลยที่ปฏิเสธนั้น  เปนคดีใหม  ภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได
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บทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู  เพื่อใหการตอรองการรับสารภาพเปนที่ยอมรับในประเทศไทยอยางชัด
เจน30

2.3  การระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
 2.3.1    พัฒนาการของขอพิพาทในคดีปกครองและองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง

           ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  เจาหนาที่ปฏิบัติการในนามของพระมหากษัตริยประชา
ชนจึงไมสามารถคัดคานคําส่ังของรัฐโดยเจาหนาที่ได  เพราะจะเทากับเปนการโตแยงตอองคพระ
มหากษัตริย  ดวยเหตุนี้ทําใหหลักกฎหมายปกครองในอดีตยังไมมีการพัฒนาเพราะประชาชนไม
อาจโตแยงรัฐโดยเจาหนาที่ได  ไดแตฟองรองระหวางกันเอง

สมัยพระเจาทรงธรรมมีศาลเกิดขึ้นสิบกวาแหง  เชน  ศาลอุทธรณหลวงรับชําระคดีใน
กรณีที่ประชาชนฟองรองตระลาการวาไปรับสินบนโดยศาลอุทธรณหลวงนี้  จะรับพิจารณาคดี
ประเภทนี้อยางเดียว  เห็นไดวาระบบกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาไมลาหลังเพียงแตยังไมมีหลักการ
แบงแยกอํานาจเทานั้น

สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ก็ยังนําเอาระบบกฎหมายของกรุงศรีอยุธยา  มาใชอยู
เห็นไดจากกฎหมายตราสามดวง  และระบบศาลที่มีสวนคลาย ๆ กัน  คือกระจัดกระจายกันไปไม
สังกัดกระทรวงเดียว

ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชดําริวาทั้งระบบวิธี
พิจารณา  และระบบศาลที่กระจัดกระจายกันอยูนี้ทําใหเกิดปญหาในการติดตอกับตางประเทศ  รวม
ทั้งมีความสับสนในเรื่องของเขตอํานาจศาล  จึงไดมีการรวมศาลตาง ๆ ไว  สังกัดที่กระทรวงยุติ
ธรรมเพียงแหงเดียวและไดมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

สมัยปฏิรูปการปกครอง  พ.ศ. 2475  แมวาจะมีคดีปกครองเกิดขึ้นแลว  แตประชาชนก็
ยังไมสามารถโตแยงคัดคานคําส่ังของเจาหนาที่ไดอยูดี  เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญยังไมเปดชอง
ให  มีเพียงพระราชบัญญัติบางฉบับเทานั้น  เชน  พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร

ตอมากฎหมายรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  พ.ศ. 2489  ไดมีการเปดชองใหประชาชนฟองรอง
เจาหนาที่ที่กระทําการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนได  ซ่ึงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ 
มา  ก็มีการคุมครองสิทธิของประชาชนที่จะฟองเจาหนาที่ไดเร่ือยมา31

                                                 
                   30 รายงานการวิจัยเรื่อง  การนําการตอรองการรับสารภาพมาใชในประเทศไทย  กรณีศึกษาคดียาเสพ
ติด  โดยสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545.  หนา  89 – 90 .
                   31 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2542).  กฎหมายปกครอง.  หนา  22.
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                   แรกเริ่มองคกรที่ทําหนาที่วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาททางปกครองของประเทศไทย  มีอยู  2  
องคกร  คือ  ศาลยุติธรรม  และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  เขตอํานาจของทั้งสององคกรนี้ก็
แตกตางกัน  เมื่อมีขอพิพาททางปกครองเกิดขึ้น  ประชาชนผูเสียหายอาจรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  พ.ศ. 2522  หรืออาจตองเปนคดีตอ
ศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจโดยคณะกรรมการวินิจฉันรองทุกขจะไมพิจารณาคดีที่อยูในระหวางการ
ดําเนินคดีของศาลยุติธรรม  แตไมวาคดีปกครองจะเขาสูการวินิจฉัยช้ีขาดขององคกรใด  ตางก็มีขอ
บกพรองที่สามารถพิจารณาไดดังนี้  คือ  หากศาลยุติธรรมเปนผูทําหนาที่วินิจฉัยในขณะนั้น
กฎหมายไทยยังไมมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  มีเพียงแตพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาในทาง
ปกครองเทานั้น  ศาลยุติธรรมจึงไดนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชกับการ
พิจารณาขอพิพาททางปกครอง  ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาติของคดีปกครองมีวัตถุประสงค  ปรัชญา    ตลอด
จนการบังคับคดีที่แตกตางไปจากคดีแพง หรือหากเปนกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  เปนผู
ทําหนาที่วินิจฉัย  จะไดคําวินิจฉัยที่สอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองมากขึ้น  เพียงแตคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขยังไมมีสภาพบังคับไดเอง  โดยจะตองเสนอใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการอีกชั้นหนึ่ง  จึงจะมีผลใชบังคับกับหนวยงานของรัฐ  หรือ  เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยว
ของได
                   เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น  สืบเนื่องจากถูกกําหนดใหเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับป  พ.ศ. 2540  ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง  และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  เพื่อทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  ซ่ึงเปนคดีพิพาท
ระหวางหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  หรือเจาหนาที่
ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง  และขอพิพาทระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ดวยกันอีกกรณีหนึ่ง  ถือเปนมิติใหมในการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และเพื่อ
สรางบรรทัดฐานที่ถูกตองในการปฏิบัติราชการ

2.3.2    เขตอํานาจของศาลปกครอง
              ดวยเหตุที่ศาลปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองประเภทตาง ๆ ตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย  เมื่อพิจารณาจากมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  แลวสามารถจําแนกประเภทของคดีปกครองออกไดดังนี้32

                                                 
                   32ประสาท  พงษสุวรรณ. (ม.ป.ป.). รวมบทความทางวิชาการ เลม 2 : กฎหมายปกครองภาควิธีส
บัญญัติ. หนา 245 – 257.   
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ประเภทแรก  คดีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองหรือกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  หรือ
โดยไมถูกตองตามรูปแบบ  ขั้นตอน  หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว  หรือโดยไมสุจริต  
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจํา
เปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ

ประเภทที่สอง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการใด ๆ ซ่ึงหมายถึง  การกระทําทางกายภาพหรือการปฏิบัติการของฝายปกครองโดยตอง
เปนการฟองขอใหส่ังหามกระทําการทางกายภาพ  หรือการปฏิบัติการของฝายปกครอง

ประเภทที่สาม  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละ
เลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร

ประเภทที่ส่ี  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง  หรือ  เจา
หนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  หรือจากกฎ  คําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืน  
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควร

ประเภทที่หา  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจา
หนาที่ของรัฐ  อันเกิดจากการกระทําที่เปนการใชอํานาจทางปกครองฝายเดียวของหนวยงานทางปก
ครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  หรือจากการที่หนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอ
หนาที่  ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร

ประเภทที่หก  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ประเภทที่เจ็ด  คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐ

ฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ประเภทที่แปด  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง

2.3.3    ดุลพินิจของฝายปกครอง33

                 ฝายปกครองจะมีดุลพินิจได  ก็โดยการมอบอํานาจดุลพินิจของฝายนิติบัญญัติ  ซ่ึงถา
หากฝายปกครองมีดุลพินิจแลว  ศาลจะกาวเขามาวินิจฉัยแทนมิได  เพราะเปนอํานาจโดยแทของ
ฝายปกครอง  ซ่ึงตามหลักนิติรัฐ  ฝายปกครองจะมีดุลพินิจโดยอิสระมิได  และดุลพินิจจะเกิดขึ้นได

                                                 
                      33 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  เลมเดิม.  หนา 48 - 53.
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ก็แตโดยในขอบเขตของกฎหมาย  ดุลพินิจของฝายปกครอง  อาจเทียบไดกับดุลพินิจในการลงโทษ
ของศาล  เชน  กฎหมายใหอํานาจศาลในการลงโทษจําคุกจําเลย  1-3  ป  ศาลอาจใชดุลพินิจลงโทษ  
1  ปก็ได  2  ปก็ได  หรือ  3  ปก็ได

ในการตรากฎหมาย  ฝายนิติบัญญัติไมสามารถออกกฎเกณฑใหชัดเจนทุกกรณีได  ดัง
นั้น  จึงเปดชองใหฝายบริหารใชดุลพินิจเปนรายกรณี ๆ  ไปได  แตขณะเดียวกันถาฝายบริหารใช
อํานาจดุลพินิจทะลุกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว  ก็จะมีองคกรที่มีอํานาจควบคุมเขามาตรวจสอบ
ได  แตถาอยูในกรอบแลว  องคกรหรือศาลไมสามารถเขาไปตรวจสอบได  จะเห็นไดวาดุลพินิจ
ของฝายปกครองจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ  ฝายนิติบัญญัติใหอํานาจไว  และเมื่อฝายปกครองวินิจฉัย  
และคําวินิจฉัยนั้นถึงที่สุดดวยแลว  เรียกอํานาจนี้วา  “ดุลพินิจ”  แตถาสวนใดที่ศาลสามารถเขาไป
ตรวจสอบได  จะไมเรียกวา  ดุลพินิจ  แตถือวามีอํานาจตัดสินใจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึง
อํานาจนี้อาจไมใชดุลพินิจก็ได  ในปจจุบัน  เอกชนมีอิสระมากขึ้น  รัฐจะไมเขาไปควบคุม  เมื่อรัฐ
ไมควบคุมกิจกรรมทางปกครองก็จะอยูในลักษณะไมใหดุลพินิจ  เพียงแตใหกํากับดูแลเทานั้น  แต
ถาเมื่อไรใหดุลพินิจมากก็เทากับวา  รัฐเขาไปควบคุมมาก

ในทางวิชาการแบงโครงสรางของกฎหมายปกครองในการออกนิติกรรมทางปกครอง
เปนสองสวน

(1) เงื่อนไขแหงการใชอํานาจ  หรือองคประกอบในกฎหมายปกครอง  (Tatbestand)
(2) ผลในทางกฎหมาย  (Rechtsfolge)
เปรียบเทียบไดกับความผิดทางอาญาที่แบงออกเปน  องคประกอบของความผิด  เชน  ผู

ใดลักทรัพยของผูอ่ืน  และผลในทางกฎหมาย  เชน  ผูนั้นตองรับโทษจําคุกหรือปรับ เพราะฉะนั้น
ในรูปแบบของกฎหมายจะตองมีองคประกอบหรือเงื่อนไขการใชอํานาจกับผลในทางกฎหมาย
ประกอบกัน  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของกฎหมายปกครอง  ในการพิจารณาถึงนิติกรรมทางปกครอง
ที่จะไปกระทบสิทธิของประชาชน

ในสวนผลทางกฎหมายถาเงื่อนไขของการใชอํานาจครบถวนก็เกิด  อํานาจในการสั่ง
การแตถาเงื่อนไขไมครบ  เชน  กฎหมายบัญญัติวาตอง  ยื่นคํารองแตไมยื่น  เงื่อนไขไมครบ  อํานาจ
ที่จะใชส่ังการก็ไมมี  เชน  ไมยื่นขอใบอนุญาตหรือยื่นไมครบ  ก็จะสั่งการอนุญาตไปไมได  เพราะ
ฉะนั้นเงื่อนไขตองครบถวนกอน  เมื่อครบแลวเจาหนาที่จึงมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการได

กฎหมายแตละฉบับก็จะตางกันไปบางฉบับไมไดใหอํานาจดุลพินิจไวเลย  เมื่อเงื่อนไข
ครบถวนเจาหนาที่ตองกระทําการ  เชน  เมื่อมีทารกเกิดมาและมีเอกสารครบถวนเจาหนาที่ตองออก
สูติบัตรให  จะไมออกไมได  และตองออกใหถูกตองดวย
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อาจกลาวไดวา  การจดทะเบียนสมรส  สูติบัตร  มรณะบัตร  เหลานี้  เปนนิติกรรมทาง
ปกครองที่ไมมีอํานาจดุลพินิจ  เมื่อขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายทุกประการแลวเจาหนาที่ตอง
กระทําการออกคําส่ังทางปกครองใหเสมอไป

ในบางกรณีที่กฎหมายใหอํานาจดุลพินิจไว  แมเงื่อนไขเกิดแตก็มิไดบังคับวาเจาหนาที่
ผูนั้นจะตองกระทําการเจาหนาที่อาจออกใบอนุญาตอนุมัติก็ได  ซ่ึงก็แสดงวาฝายนิติบัญญัติให
อํานาจดุลพินิจแกเจาหนาที่แตบางทีก็เปนการใหโดยมีเงื่อนไขวา  ตองคํานึงถึงศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือผลประโยชนสวนรวมของรัฐ  ส่ิงเหลานี้คือเงื่อนไขในการใชดุลพินิจของฝายปก
ครอง  ซ่ึงเจาหนาที่ตองพิจารณาใหครบถวนจึงจะสั่งการได

ดุลพินิจของฝายปกครองในทางวิชาการ  แบงไดเปน
(1)  ดุลพินิจในการตัดสินใจวาจะใชหรือไมใชอํานาจสั่งการ
(2)  ดุลพินิจในการวินิจฉัย
ตัวอยางของดุลพินิจในการตัดสินใจ  เชน  นายดําซ้ือใบขับขี่มา  ใบขับขี่นั้นก็ออกโดย

มิชอบดวยกฎหมายแตยังมีผลบังคับเพราะไมเปนโมฆะ  ตอมาพบวาเปนการออกโดยมิชอบดวย
กฎหมายแทนที่จะตองเพิกถอน  ถากฎหมายใหอํานาจดุลพินิจเจาหนาที่จะยกเลิกเพิกถอนหรือไมก็
ไดตรงนี้คือดุลพินิจในการตัดสินใจ  ถาไมยกเลิกเรื่องก็จบ  แตถาใชดุลพินิจยกเลิกก็ตองมาดูกันวา
จะยกเลิกอยางไร  เมื่อไร  จะใหมีผลในอนาคต  ปจจุบัน  หรือยอนหลัง  ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา  “ดุล
พินิจในการวินิจฉัย”

เมื่อพิจารณากฎหมายอีกหลาย ๆ  ฉบับ  ก็ไมไดใหอํานาจในการตัดสินใจไว  เชน  ถา  
ขาราชการทําผิดวินัยอยางรายแรง  คณะกรรมการตัดสิน  ไมมีอํานาจดุลพินิจในการตัดสินใจเพราะ
เขาตองรับโทษอยางเดียว  คณะกรรมการจะเลือกไมใชอํานาจมิได  เพราะจะเปนการขามขั้นของดุล
พินิจในการตัดสินใจไปสูดุลพินิจในการวินิจฉัยทันที  กลาวคืออํานาจในการตัดสินใจไมมีตองตัด
สินใจลงโทษอยางเดียว  สวนดุลพินิจในการวินิจฉัยมี  โดยวินิจฉยัวาจะไลออก  หรือปลดออก

สวนขอบเขตในการวินิจฉัยวาจะใหไลออก  ปลดออก  เมื่อมีขอพิพาทขึ้นสูศาล  ศาลจะ
เขามาแกไขเปลี่ยนแปลงในขอบเขตดุลพินิจวินิจฉัยมิได  ศาลเพียงแตตรวจสอบวาไดกระทําการ
อยางที่ถูกกลาวหาหรือไม  กระทําผิดวินัยรายแรงหรือไมซ่ึงถาเปนอยางที่กลาวหาแลว  ศาลก็จะเขา
มาวินิจฉัยวา  การที่คณะกรรมการสั่งลงโทษไลออกนั้นไมเปนการสมควร  สมควรจะปลดออก  ดัง
นี้  ทําไมได  เพราะตรงนั้นคือ  อํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง

ดุลพินิจของฝายปกครองจะอยูในสวนของเงื่อนไขแหงการใชอํานาจไดหรือไม  ฝาย
บริหาร  มักเห็นวาดุลพินิจของตนนั้นอยูในขอบเขตของเงื่อนไขแหงการใชอํานาจได  เพราะถาเมื่อ
ใดที่ดุลพินิจเขามาอยูในเงื่อนไขแหงการใชอํานาจได  ศาลก็จะเขามาตรวจสอบควบคุมมิได  ฝาย
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ตุลาการมักเห็นวาดุลพินิจของฝายปกครองอยูในเงื่อนไขแหงการใชอํานาจไดเฉพาะผลของ
กฎหมายเทานั้น

ตัวอยาง  ขอประกอบกิจการภัตตาคาร  ขอตั้งโรงงาน  แตถาเราดูเจตนาของฝายนิติ
บัญญัติเห็นไดวา  อํานาจดุลพินิจของฝายปกครองไมจําเปนตองอยูในผลของกฎหมายอยางเดียว  
อาจอยูในเงื่อนไขไดดวย  เพราะฉะนั้นดุลพินิจของฝายปกครองจึงอาจเกิดไดทั้งสองสวน  แตโดย
หลักใหญแลวจะอยูในสวนผลของกฎหมาย  ดุลพินิจของฝายปกครองในสวนองคประกอบจึงเปน
เพียงขอยกเวน  เชน  อํานาจประเมินผล  การปรับใชกฎหมายที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน  
หรือการปรับใชในรูปแบบของคณะกรรมการที่ฝายนิติบัญญัติตั้งขึ้นมา  เพราะฉะนั้น  ถาคณะ
กรรมการวินิจฉัยแลว  ศาลจะกาวลวงมิได  เพราะคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ  (expert)  เปนคนที่ฝาย
นิติบัญญัติไวใจ  นอกจากนั้น  ดุลพินิจที่อยูในองคประกอบจะพบในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยสั่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย  ศาลจะเขามาตรวจสอบมิได  ในนิติกรรมทางปกครองบางอยางแมไมมี
กฎหมายเขียนไว  แตฝายปกครองก็ทําไดถาเปนกรณีที่ทําเพื่อประโยชนของประชาชน  เชน  การที่
รัฐใหเงินชวยเหลือ  ดังนี้ไมมีกฎหมายเขียนวาฝายปกครองตองใชดุลพินิจอยางไร  กรณีนี้ฝายปก
ครองตองใชดุลพินิจโดยผูกพันตามหลักกฎหมายทั่วไป  หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ  เชน  “หลัก
ความเสมอภาค”  หรือ  “หลักความไดสัดสวน”  หรือที่เรียกกันวา  “หลักความสมควรแกเหตุ”  ดัง
นั้น  การใชดุลพินิจของฝายปกครองยังตองถูกควบคุมโดยอยูภายใตหลักกฎหมายทั่วไป

2.3.4    มาตรการทางกฎหมายที่สงเสริมการระงับขอพิพาททางปกครอง

          มาตรการทางกฎหมายที่สงเสริมการระงับขอพิพาททางปกครองไมวาจะเปนการ
ประนีประนอมยอมความทางปกครองและการไกลเกลี่ยทางปกครอง  ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองกลาวไวโดยชัดแจง  แมวาในการยกรางระเบียบวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองจะมีการเสนอใหกําหนดไววา  “ศาลมีอํานาจไกลเกล่ียคูกรณีใหตกลงกัน
และเมื่อมีการทําขอตกลงประนีประนอมยอมความกันใหศาลพิพากษาตามยอมได”  แตที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ซ่ึงเปนผูพิจารณารางระเบียบดังกลาวเห็นวายังไมสมควร
กําหนดไวในขณะนั้น  อาจจะดวยเหตุผลประการที่วาเมื่อมีการฟองคดีไปยังศาลปกครองแลว  ศาล
ปกครองมีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยู  เปนการตรวจสอบ
การกระทําทางปกครองทั้งหลายเพื่อใหสอดคลองกับหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครอง

แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเมื่อมีการฟองรองคดีมายังศาลปกครอง  ศาลปกครองก็มิ
ไดมีคําวินิจฉัยออกไปในทุก ๆ เร่ือง  หากเปนเรื่องที่คูกรณีสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันไดเอง
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ในศาล  หรืออาจเกิดจากศาลไกลเกลี่ยใหประนีประนอมกันแลว  ศาลปกครองก็จะมีการปฏิบัติไป
ตามรูปเรื่อง  อาทิเชน  หากคูกรณีตกลงระงับขอพิพาทกัน  ผูฟองคดีอาจขอถอนคําฟองเนื่องจากมี
บทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไว34  หรือถาผูถูกฟองคดียอมเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ถูก
ฟอง  หรือยอมชําระเงิน  หรือปฏิบัติตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ  ศาลก็สามารถสั่งยุติการพิจารณาและ
จําหนายคดีออกจากสารบบความได  เพราะวัตถุแหงคดีหมดส้ินไปแตวิธีการดังกลาวนาจะยังไม
เพียงพอหากเปรียบเทียบกับวิธีการตามกฎหมายในตางประเทศ  หรือแมแตตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงของไทยที่ใหศาลมีอํานาจในการไกลเกลี่ยคดีได  หากมีการตกลงกันนอกศาล
เร่ืองก็ยุติไปนอกศาล  แตหากมีการประนีประนอมยอมความกันในศาล  มาตรา  138  วรรคหนึ่ง  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  บัญญัติใหศาลยุติธรรมพิพากษาตามยอมได  ซ่ึง
อํานาจดังกลาวนี้ศาลปกครองไมไดบัญญัติไว35  การใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยการใหผูฟองคดี
ขอถอนคําฟอง  ในทางวิชาการ  การถอนคําฟองอาจแบงออกไดเปนสองประเภท  ประเภทแรก  
การถอนฟองที่คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลแตเนื้อหายังไมเสร็จก็สามารถฟองกันไดภายใตอายุความ กับ
ประเภทที่สอง  การถอนฟองที่คดีเสร็จเด็ดขาดไปตามเนื้อหาสาระเมื่อคูความตองการที่จะ
ประนีประนอมยอมความกันแลวใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยการถอนคําฟองอาจไมตรงกับเจตนา
ของคูพิพาท  เพราะการประนีประนอมยอมความเปนการระงับขอพิพาทที่ทําใหคดีเสร็จส้ินไป
อยางเสร็จเด็ดขาด
                                                 
                   34 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  
ขอ 82 บัญญัติวา ผูฟองคดีอาจถอนคําฟองในเวลาใดๆ กอนศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีได การถอนคําฟอง
จะถอนเฉพาะบางขอหาหรือบางสวนของขอหาก็ได
                   การถอนคําฟองตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูฟองคดี แตถาผูฟองคดีถอนคําฟองดวยวาจาตอ
หนาศาลในระหวางการไตสวนหรือการนั่งพิจารณาคดี ใหศาลบันทึกไวและใหผูฟองคดีลงลายมือช่ือไวเปนหลัก
ฐาน
                   ในกรณีที่มีผูฟองคดีหลายคน ผูฟองคดีแตละคนอาจถอนคําฟองของตนได การถอนคําฟองของผูฟอง
คดีดังกลาวใหมีผลเฉพาะผูฟองคดีที่ถอนคําฟองนั้น เวนแตกรณีที่ผูถอนคําฟองเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคน 
การถอนคําฟองใหมีผลเปนการถอนคําฟองทั้งคดี ในการนี้ ศาลจะไตสวนเพื่อใหไดความเปนที่ยุติวาการถอนคํา
ฟองของผูแทนดังกลาวเปนไปตามความประสงคของผูฟองคดีทุกคนกอนมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได
                   เมื่อมีการถอนคําฟอง ใหศาลอนุญาตและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ กับคืนคาธรรมเนียม
ศาลทั้งหมดหรือบางสวนใหแกผูฟองคดี แตในคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่การ
พิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม ศาลจะ
มีคําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได คําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟองใหเปนที่สุด
                   35 ประสาท  พงษสุวรรณ. (2546, กันยายน). “การระงับขอพิพาททางปกครองโดยวิธีอื่น  นอกจากการ
ฟองคดีหรือพิพากษาโดยศาลปกครอง.”  นิติศาสตร, 33, 3.  หนา  486 - 487.
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บทที่  3
คดีปกครองที่สามารถระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความและการ

ระงับขอพิพาททางปกครองในตางประเทศ

         การกระทําทางปกครองจะมีลักษณะที่หลากหลาย  การกระทําในทางกฎหมายทั้งหมด
อาจเปนการกระทําทางแพง  หรือทางปกครอง  แตหากเปนการกระทําในทางปกครองโดยแทแล
วจะมีลักษณะที่รัฐมีอํานาจเหนือประชาชน  กลาวคือเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจเหนือประชาชนและ
ใชอํานาจนั้นสั่งการมากระทบสิทธิเสรีภาพ  หรือทรัพยสินของประชาชนภายใตขอบเขตของ
กฎหมายมหาชน

ความหมายของการกระทําทางปกครอง  คือ  การกระทําตามอํานาจหนาที่ของฝายปก
ครอง  ซ่ึงตามหลักนิติรัฐฝายปกครองไมสามารถใชมาตรการใดๆตอประชาชนไดเวนแตกฎหมายที่
ฝายนิติบัญญัติตราขึ้นจะใหอํานาจไวโดยตรงหรือโดยปริยาย

การใชกฎหมายของฝายปกครองจําเปนจะตองผูกพันตนอยูกับกฎหมายและในขณะ
เดียวกันฝายปกครองก็มีภาระหนาที่ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายดวย  และโดยเหตุที่
ภารกิจในทางปกครองมีความสลับซับซอน  ประกอบกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย
มาก  จึงหลีกเลี่ยงไมพนที่ในหลายกรณีกฎหมายจะตองเปดชองใหองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองมี
แดนที่ตนจะเคลื่อนไหวไดตามสมควรเพื่อปรับบทกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงเฉพาะกรณี
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด  ดวยเหตุผลดังกลาวขอความคิดวาดวยดุลพินิจของฝายปกครอง
จึงมีความสําคัญอยางมาก  และจากการศึกษาพบวาหากเปนคดีปกครองโดยเนื้อหาแลวการที่จะ
ระงับขอพิพาททางปกครองโดยการประนีประนอมยอมความไดนั้นจะตองมีกฎหมายใหอํานาจดุล
พินิจแกเจาหนาที่ฝายปกครองไว

3.1   ประเภทของคดีปกครองท่ีสามารถระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ
 เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นอยางเปนทางการในระบบกฎหมายไทยเมื่อวันที่  9  
มีนาคม  2544  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 
2542  เปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครองใหเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายที่รัฐสภาไดตราขึ้นพรอม
ทั้งเปนการคุมครองสิทธิและแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการ
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กระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น  ศาลปกครองจึงเปนผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาคดีปก
ครอง  อันหมายถึงขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง  
และขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเองอีกกรณีหนึ่ง  โดยที่         
ขอพิพาทเหลานั้นเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครอง     
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  หรือละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรหรือเปนขอพิพาท
อันเกิดจากการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ  
หรือเปนขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง

คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา  9  ประกอบมาตรา  72  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง  พ.ศ.2542  

สามารถจัดแยกประเภทของคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองไดดังนี้
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย  ไมวาจะเปนการออกกฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใด  เนื่องจากกระทําโดยไมมี
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ  หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน  
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น  หรือโดยไมสุจริต  หรือมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน  หรือ
สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร  หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ

         3.1.1     คดีฟองขอใหเพิกถอน  “กฎ”
          “กฎ”  ในประเทศเยอรมัน  เห็นวา กฎ  มิใชนิติกรรมทางปกครองแตในประเทศฝรั่งเศ
สมีแนวคิดวา  “กฎ”  เปนนิติกรรมทางปกครองประเภทหนึ่งเชนเดียวกับคําสั่งทางปกครอง  ซ่ึงใน
ประเทศไทยในกลุมนักวิชาการที่แบงนิติกรรมทางปกครองในความหมายอยางกวาง ก็     หมาย
รวมถึง  กฎ  และ คําส่ังทางปกครองดวย

สําหรับในประเทศไทยการออก  “กฎ”  คือการตรากฎหมายลําดับรองที่ฝายปกครอง
ออกบังคับใชโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีคาบังคับเปนพระราชบัญญัติ  
เชน  การออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่น  ระเบียบ
ขอบังคับตางๆที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป

ลักษณะของ  “กฎ”  ที่วามีผลบังคับเปนการทั่วไปนั้นมิไดหมายความวาจะตองมีผล
บังคับกับประชาชนทุกคนแมจะมีผลบังคับกับประชาชนบางประเภทที่  “กฎ”  กําหนดไว  เชน ขา
ราชการ  ทนายความ  แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  ก็ถือวามีผลบังคับเปนการทั่วไป
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“กฎ”   มีลักษณะสําคัญสองประการ34  คือ
ประการแรก  บุคคลที่ถูกบังคับใหกระทําการ  ถูกหามมิใหกระทําการ  หรือไดรับ

อนุญาตใหกระทําการตองเปนบุคคลที่ถูกนิยามไวเปนประเภท  เชน  ผูเยาว  คนตางดาว  ขาราชการ
พลเรือนสามัญ ฯลฯ  ดังนั้นจึงไมอาจทราบจํานวนที่แนนอนของบุคคลที่อยูภายใตบังคับของขอ
ความที่บังคับใหกระทําการหามมิใหกระทําการ  หรืออนุญาตใหกระทําการ

ประการที่สอง  กรณีที่บุคคลซึ่งถูกนิยามไวเปนประเภทจะถูกบังคับใหกระทําการ  ถูก
หามมิใหกระทําการหรือไดรับอนุญาตใหกระทําการ  ตองเปนกรณีที่ถูกกําหนดไวอยางเปน
นามธรรม  ( abstract )  เชน  บังคับใหกระทําการทุกครั้งที่มีกรณีตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น  หรือได
รับอนุญาตใหกระทําการทุกวันสิ้นเดือน  เชน  หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีบนรถโดยสารประจําทาง  ผู
ขับขี่รถยนตตองคาดเข็มขัดนิรภัย  ขาราชการกรมกองตองแตงเครื่องแบบมาทํางานทุกวันจันทร  
เปนตน

ไดมีการใหนิยามความหมาย  “กฎ”  ไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปก
ครอง  พ. ศ. 2539  ซ่ึงไดใหคํานิยามของ   “กฎ”  ไววา  หมายความวาพระราชกฤษฎีกา  กฎ
กระทรวง  ประกาศกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  ระเบียบขอบังคับ  หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเปนการทั่วไป  โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ  ซ่ึงก็เปน
การสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ. ศ. 2542  ที่ให
นิยามความหมายของ  “กฎ”   ไวเชนเดียวกัน  ฉะนั้น  การออก  “กฎ”  คือ  การตรากฎหมายลําดับ
รองที่ฝายปกครองออกบังคับใชโดยอาศัยอํานาจตาม  พระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายอื่นที่มีคา
บังคับเทาพระราชบัญญัติ

ตัวอยางของคดีปกครองประเภทฟองเพิกถอนกฎ
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ฟ.15/2547  คดีเกี่ยวดวยความชอบดวยกฎหมายของพระ

ราชกฤษฎีกา  พ.ร.ฎ  กําหนดบริเวณที่ดินปาเขาแหลมเทียน  เขาเปล็ด  เขาแหลมหญา  เกาะเสม็ด
และเกาะใกลเคียงในทองที่ตําบลเพ  อําเภอเมืองระยอง  และตําบลแกลง  อําเภอแกลง  จังหวัด
ระยองใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.2524  ประกาศบังคับใชเมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2524  ผูฟองคดีได
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของ  พ.ร.ฎ  ดังกลาว  เมื่อวันที่  5  
สิงหาคม  2546  แมจะเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการ
ฟองคดี  แตเนื่องจากเปนกรณีโตแยงเกี่ยวกับการบังคับใช  พ.ร.ฎ  ที่มีผลบังคับใชเปนการทั่วไปซึ่ง
กระทบตอประชาชนจํานวนมากที่อยูบนเกาะเสม็ด  การฟองคดีจึงเปนประโยชนตอสวนรวมที่ศาล
ปกครองสูงสุดรับคําฟองไวพิจารณาได
                                                
                   34  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  หนา  244 – 245.
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จากลักษณะของ  กฎ  ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปและมีผลกระทบตอผูที่อยูในฐานะ
เชนเดียวกับผูฟองคดีทุกราย  ไมอาจทราบจํานวนที่แนนอนของบุคคลผูไดรับผลกระทบจากการ
ออก  กฎ นั้นได  กฎ  จึงเปนการกระทําที่มุงตอผลในทางกฎหมายในลักษณะเปนนามธรรมกลาว
คือมุงกอตั้งนิติสัมพันธกับประชาชนทั่วไป  ซ่ึงมีความแตกตางจากคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะ
เปนการเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลผูรับคําสั่ง

คดีฟองขอใหเพิกถอน  กฎ  จึงไมอยูในวิสัยที่จะระงับขอพิพาทกันโดยการไกลเกลี่ย
หรือประนีประนอมยอมความกันได  นอกจากนี้แลวศาลปกครองยังมีความเห็นวาการฟองคดีขอให
เพิกถอน  กฎ  เปนการฟองคดีที่จะเปนประโยชนแกสวนรวมอีกดวย35

3.1.2    คดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
           คําส่ังทางปกครอง  หรือที่ในทางวิชาการเรียกกันวา  นิติกรรมทางปกครอง  เปนศูนย
รวมหลักทฤษฎีทั่วไปตางๆ  และเปนองคประกอบรวมของบรรดาการกระทําทางปกครองทั้งหลาย
ที่มีผลไปกระทบกระเทือนสิทธิ  เสรีภาพ  และทรัพยสินของประชาชนในลักษณะตางๆ  เชนคําส่ัง
ใหกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด  การออกใบอนุญาตกอใหเกิดสิทธิตางๆ  คํา
วินิจฉัยพิสูจนสิทธิตางๆ  วามีอยูหรือชอบดวยกฎหมายหรือไม  หรือการออกใบรับรองสิทธิตางๆ  
เปนตน  ซ่ึงเปนการออกใหเฉพาะรายเฉพาะกรณี  มิใชการออกกฎเกณฑทั่วไป36

โดยในประเทศไทยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ไดให
ความหมายของคําวา  “คําสั่งทางปกครอง”  หมายถึง  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่มีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล  ในอันที่จะกอ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือ
มีผลตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว  เชนการสั่ง
การ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรอง  การรับจดทะเบียน แตไมหมายรวม
ถึงการออกกฎ

ดังที่กลาวมาแลววาดุลพินิจของฝายปกครองเกิดจากฝายนิติบัญญัติใหอํานาจไว  ฝาย
ปกครองไมสามารถที่จะมีดุลพินิจโดยอิสระได  ในการออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ฝายปก
ครองเจาหนาที่ฝายปกครองจะตองพิจารณาจากกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง
นั้น  โดยในกฎหมายแตละฉบับที่ใหอํานาจเจาหนาที่ในการออกคําสั่งทางปกครองก็จะแตกตางกัน
ไป  กฎหมายบางฉบับไมไดใหอํานาจดุลพินิจไว  กฎหมายบางฉบับก็ไดใหอํานาจดุลพินิจฝายปก
ครองไว  ดังนั้นจึงอาจแบงคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองออกโดยอาศัยอํานาจดุลพินิจ  
                                                
                   35  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ฟ.11/2547 , 876/2547 , 206/2548   
                   36  กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  เลมเดิม.  หนา  304.
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ออกเปน  คําสั่งทางปกครองประเภทที่เจาหนาที่ไมมีดุลพินิจในการออกคําสั่ง  และคําสั่งทางปก
ครองประเภทที่เจาหนาที่มีดุลพินิจในการออกคําสั่ง

3.1.2.1  คําสั่งทางปกครองประเภทที่เจาหนาท่ีฝายปกครองไมมีดุลพินิจในการออกคํา
สั่ง

คําสั่งทางปกครองประเภทนี้เจาหนาที่ตองออกคําสั่งไมอาจใชดุลพินิจไดกลาว
คือตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายทุกประการโดยไมมีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติ  เมื่อขอเท็จ
จริงของเรื่องเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสวนที่เปนองคประกอบทุกประการ  ในกรณีนี้ตัว
บทกฎหมายอาจจะกําหนดใหเจาหนาที่ฝายปกครองออกคําสั่งทางปกครอง  หรือหามมิใหออกคํา
ส่ังทางปกครองก็ตองเปนไปตามนั้น เชน เมื่อมีทารกเกิดมาและเอกสารครบถวนเจาหนาที่ตองออก
สูติบัตรใหจะไมออกไมได  และเจาหนาที่ตองออกใหถูกตองดวยเนื่องจากเงื่อนไขครบถวนเจาหนา
ที่ตองกระทําการ แตถาขอเท็จจริงของเรื่องที่พิจารณาไมครบเงื่อนไขที่กําหนดไวในสวนที่เปนองค
ประกอบ  เชน  ผูยื่นคํารองมีคุณสมบัติไมครบถวน  เจาหนาที่ฝายปกครองก็จะตองปฏิเสธคํารอง
ไป  เชน  ในการจดทะเบียนสมรสกฎหมายกําหนดวาตองเปนชายและหญิงที่มีอายุ 17  ปขึ้นไปเทา
นั้นที่จะจดทะเบียนสมรสได  หากหญิงและหญิงหรือชายกับชายมาขอจดทะเบียนสมรสแลวเจา
หนาที่ฝายปกครองก็ตองปฏิเสธคํารองไป

จึงอาจกลาวไดวาการจดทะเบียนสมรส  สูติบัตร  มรณะบัตร  คําสั่งเรียกให
ชําระภาษีอากรประเภทที่ระบุจํานวนภาษีอากรอยางชัดเจนวาผูรับคําสั่งมีหนาที่ตองชําระเงินคา
ภาษีอากรเปนจํานวนเงินที่แนนอน  คําสั่งบรรจุบุคคลเขารับราชการ  คําสั่งวาบุคคลผูนั้นเปนบุคคล
สัญชาติไทย    คําสั่งอนุมัติปริญญาบัตร ใบอนุญาตตางๆ  เชน  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต   ฯลฯ  เหลา
นี้เปนคําส่ังทางปกครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองไมมีอํานาจดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครอง  
ดังนั้นจึงไมอยูในวิสัยที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความกันได

                3.1.2.2  คําสั่งทางปกครองประเภทที่เจาหนาท่ีฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําสั่ง
                   ดุลพินิจของฝายปกครองจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อฝายนิติบัญญัติใหอํานาจไว  เนื่อง
จากในการตรากฎหมาย  ฝายนิติบัญญัติไมสามารถออกกฎเกณฑใหชัดเจนทุกกรณีได  ดังนั้นจึง
เปดชองใหฝายบริหารใชดุลพินิจเปนรายกรณีๆไปฝายปกครองจึงสามารถเลือกปฏิบัติและตัดสินใจ
ดวยตนเองในความรับผิดชอบของตนเองและภายในขอบเขตแหงกฎหมายซึ่งอาจมีการปฏิบัติและ
ตัดสินใจไดหลายอยางโดยแตละอยางก็ชอบดวยกฎหมายทั้งส้ิน  ดุลพินิจของฝายปกครองแบงได
เปน  ดุลพินิจในการตัดสินใจวาจะใชหรือไมใชอํานาจสั่งการ  และดุลพินิจในการวินิจฉัย  เชนกรณี  
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นายแดงซื้อใบขับขี่มา  ใบขับขี่นั้นถือวาออกโดยมิชอบดวยกฎหมายแตยังมีผลบังคับเพราะไมเปน
โมฆะ  ตอมาพบวาเปนการออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ถากฎหมายใหอํานาจดุลพินิจแกเจาหนาที่
ฝายปกครองวาจะเพิกถอนใบขับขี่นั้นหรือไมก็ได  ตรงนี้จะเปนดุลพินิจในการตัดสินใจของเจา
หนาที่ฝายปกครอง  ถาไมยกเลิกใบขับขี่นั้นก็ยังคงมีผลบังคับตอไป  แตถาหากเจาหนาที่ฝายปก
ครองใชดุลพินิจเพิกถอนใบขับขี่นั้นจะตองมาพิจารณากันวาจะเพิกถอนอยางไร  เมื่อไร  จะใหมีผล
ในอนาคต  ปจจุบัน  หรือยอนหลัง  ตรงนี้จะเปนดุลพินิจในการวินิจฉัยของเจาหนาที่ฝายปกครอง

เมื่อฝายนิติบัญญัติประสงคที่จะใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจในอันที่จะตัด
สินใจวาจะใชอํานาจหรือไมนั้น  ฝายนิติบัญญัติจะบัญญัติกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองโดยใช
ถอยคําของกฎหมายในทํานองวา  “มีอํานาจ”  “มีสิทธิ”   “อาจ. . . . . ก็ได”  “สามารถ”  “ควรจะ”  
เปนตน  แตหากฝายนิติบัญญัติไมประสงคที่จะใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจแลว  ฝายนิติบัญญัติ
จะบัญญัติกฎหมายโดยใชถอยคําทํานองวา  “ตอง”  หรือ  “ใหปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอ”  
เปนตน  ซ่ึงจะทําใหฝายปกครองตองใชอํานาจเทานั้น  ไมมีทางเลือกที่จะตัดสินใจวาจะใชอํานาจ
กระทําการหรือไม  การที่จะยึดถือเทคนิคการบัญญัติกฎหมายโดยใชถอยคําเหลานี้เปนขออางเหตุ
ของการมีอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองนั้นถอยคําเหลานี้จะตองถูกบัญญัติขึ้นโดยมีความรูสํานึก
และมีวิชาการอยูเบื้องหลังดวย  มิฉะนั้นแลวการพิจารณาหรือตีความถอยคําเหลานี้มาเปนเงื่อนไข
ของการใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครองแลวยอมไมอาจกระทําได

อยางไรก็ตาม  ถอยคําตางๆ  ขางตนเปนเพียงตัวอยางและเครื่องบงชี้เบื้องตน
เทานั้น  ฝายปกครองผูใชอํานาจจะตองพิเคราะหเจตนารมณของกฎหมายที่ใหอํานาจประกอบดวย
จึงจะสามารถทราบไดอยางถองแทวากฎหมายใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครองหรือไม37

ตัวอยางกฎหมายที่ใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครอง
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518  มาตรา  27  ถาคณะกรรมการผังเมือง

เห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม  คณะกรรมการผังเมือง
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขโดยใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน  
สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน  การลงทุน  ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญที่
ประชาชนไดรับจากกิจการนั้นทั้งนี้ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมา
แสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย

                                                
                   37  เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล.  (2534).  การควบคุมอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองโดยศาลไทย.  หนา 56
– 57.

DPU



52

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ. 2497  มาตรา  54  เมื่อปรากฏวาผูไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งสนามบิน  เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของ
อากาศยานไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  หรือตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่กําหนดไว
เพื่อการนั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542  มาตรา  44  เมื่อคณะกรรมการ
วิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบ
สวนแลวใหคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยดังนี้  อนุมาตรา  2  ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดัง
ตอไปนี้  ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบโรคศิลปะไดกระทําผิดจริงตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ  
(ก)  วากลาวตักเตือน  (ข)  ภาคทัณฑ  (ค)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไม
เกินสองป  (ง)  เพิกถอนใบอนุญาต  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชีพใหทําเปนหนังสือลงลาย
มือช่ือกรรมการวิชาชีพที่วินิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น  และตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย
โดยเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ขอกฎหมายที่อางอิงขอ
พิพาท  และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา  15  ขอมูลขาว
สารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  เชน  การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวางประเทศ  หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดโดยคํานึง
ถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอก
ชนที่เกี่ยวของประกอบกัน  คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด
ก็ได  แตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด  และเพราะเหตุใด
และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของ
รัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  12)  พ.ศ. 2546  มาตรา  45  ในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวัดเห็นวานายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธาน
สภาเทศบาลปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  ละเลยไมปฎิบัติ
ตามหรือปฏิบัติการโดยไมชอบดวยอํานาจหนาที่หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียแกศักดิ์ศรีตําแหนงหรือแกเทศบาล  หรือแกราชการใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจส่ังให
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นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพนจาก
ตําแหนงได  คําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด

พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535  มาตรา  39  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการ
โรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  37  โดยไมมีเหตุอันควรหรือ
ในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจกอใหเกิดอันตราย  ความเสียหายหรือ
ความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานให
ปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุด
ประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว  และปรับปรุงแกไขโรงงานนั้นเสีย
ใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด

พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509 แกไขโดย  พระราชบัญญัติสถาน
บริการ  (ฉบับที่4)  พ.ศ. 2546  มาตรา  21  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติ  
หรือเมื่อสถานบริการใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ  หรือดําเนินกิจการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจไมตออายุใบอนุญาตหรือส่ังพักใชใบอนุญาต  หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดโดยใหคํานึงถึง
ความรายแรงของการกระทําความผิด

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  มาตรา  25  ใน
กรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกลจะถึงผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหเจา
พนักงานดัดแปลง  ทําลาย  หรือเคลื่อนยายส่ิงกอสราง  วัสดุ  หรือทรัพยสินของบุคคลใดที่เปน
อุปสรรคแกการบําบัดปดปองภยันตรายได  ทั้งนี้  เฉพาะเทาที่จําเปนแกการยับยั้งหรือแกไขความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  มาตรา  41  ถาการกอสราง  ดัด
แปลง  ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย แตเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการ
แจงตามมาตรา  39 ทวิ  หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแต
ตองไมนอยกวาสามสิบวัน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดัง
กลาวออกไปอีกก็ได  และใหนํามาตรา  27  มาใชบังคับโดยอนุโลม

คําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  411/2549  ผูถูกรองไดทําการกอ
สรางดัดแปลงอาคารบานพักอาศัยเลขที่  278/13  ซอยแมทองกอน  1  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน  
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เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งอาคารดังกลาว
เดิมเปนอาคารบานเดี่ยวสองชั้น  คร่ึงตึกครึ่งไม  ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 10.50 เมตรไดตอเติม
อาคารดังกลาวออกไปสองดานอันเปนการกอสรางตอเติมที่ฝาฝนมาตรา  21  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ผูรองในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งที่  กท 9040/905  ลงวันที่  
28  กุมภาพันธ  2544  ใหระงับการกอสรางอาคารไวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตกอสรางจากเจา
พนักงานทองถิ่น  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  40  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 
2522  ออกคําสั่งที่  กท 9040/907  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ  2544  ใหเจาของอาคารยื่นคําขอรับใบ
อนุญาตกอสรางอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  41  แหงพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  ศาลไตสวนคูกรณี
เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2548  ผูถูกรองยื่นคํารองตอศาลขอผอนผันระยะเวลาการรื้อถอนอาคารและ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารในสวนที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได  โดยจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  120  วันนับแตวันไตสวน  ศาลอนุญาต  ตอมา  ศาลไดไตสวนคูกรณี
เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2549  โดยไดขอเท็จจริงวา  ผูถูกรองไดดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
ใหเปนไปตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  แลวจึง
ไมมีเหตุที่ศาลจะตองมีคําสั่งตามคําขอของผูรองและไมมีประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป  ศาล
จึงมีคําสั่งจําหนายคดีนี้ออกจากสารบบความ

การกอสรางดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนตอกฎหมายในคดีนี้  (พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้)  เปน
กรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได  เจาหนาที่ฝายปกครองจึงมีดุลพินิจในการวินิจฉัยวา  
จะสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตใหถูกตอง  หรือดําเนินการแจงตามมาตรา  39  ทวิ  หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อเจาหนาที่ฝายปกครองเลือก
ที่จะใชดุลพินิจใหเจาของอาคารยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารภายใน  30  วัน  พรอมทั้ง
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหเปนไปตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  ภายใน  120  วัน    
และเจาของอาคารก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ฝายปกครองดังกลาว  คดีนี้จึงอยูใน
วิสัยที่จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได  แทนการมีคําสั่งจําหนายคดีออก
จากสารบบความ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  97  ภายใต
บังคับวรรคสอง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรือ
ไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษ
ก็ได  แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก
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วรรคทาย  ผูใดถูกลงโทษปลดออก  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผู
นั้นลาออกจากราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  โทษทางวินัยของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ  มี  5  สถาน  คือ  1.  ภาคทัณฑ  2.  ตัดเงินเดือน  3.  ลดเงินเดือน  4.ปลด
ออก  5.  ไลออก  หากเปนกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางรายแรง(ซ่ึงไดถูก
กําหนดไวในมาตรา  85  แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว )  แลวผูมีอํานาจลงโทษจะใชดุลพินิจลง
โทษขาราชการที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงไดเพียง  2  สถาน  คือ  ปลดออก  กับ ไลออก  ไดเทา
นั้น

คําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  1604/2549  ผูฟองคดีทั้งหาเปน
ลูกจางประจํา  ตําแหนงพนักงานพินิจ  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการมี
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  โดยเมื่อประมาณวันที่  12  สิงหาคม  2548  ผูฟอง
คดีทั้งหาไดรวมกันทํารายรางการเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบาน
มุทิตาหลายคน  จนเปนเหตุใหเด็กและเยาวชนไดรับบาดเจ็บ  ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดีทั้งหา  และไดมีคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนที่  721/2548  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2548  ใหผูฟองคดีทั้งหาออกจากราชการไวกอนเพื่อ
รอฟงผลการสอบสวนพิจารณาตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป  ตอมา  อ.ก.พ.  กระทรวงยุติธรรมไดมี
มติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดีที่  2  ผูฟองคดีที่  3  และผูฟองคดีที่  4  ในการประชุมครั้งที่  
1/2549  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ  2549  และแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหผูฟองคดีที่  2  ผูฟองคดี
ที่  3  และผูฟองคดีที่  4  ทราบ  ทั้งนี้ตามหนังสือดวนที่สุดที่  ยธ  0202/314  ลงวันที่  24  มีนาคม  
2549  หนังสือดวนที่สุดที่  ยธ  0202/315ลงวันที่  24  มีนาคม  2549  และหนังสือดวนที่สุดที่  ยธ  
0202/312  ลงวันที่  24  มีนาคม  2549  ผูฟองคดีจึงขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนที่  721/2548  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2548  ผูถูกฟองคดีไดทํา
คําใหการแกคําฟองและจัดสงเอกสารหลักฐานตอศาลปรากฏขอเท็จจริงวา  ผูถูกฟองคดีที่  1  ไดมี
คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีที่  1  ผูฟองคดีที่  2  และผูฟองคดีที่  3  ออกจากราชการตั้งแตวันที่  27  
ตุลาคม  2548  เปนตนไป  ทั้งนี้ตามคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนที่  639/2549  ลงวัน
ที่  12  กันยายน  2549  คําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนที่  637/2549  ลงวันที่  12  
กันยายน  2549  และคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนที่  638/2549  ลงวันที่  12  
กันยายน  2549  สําหรับผูฟองคดีที่  4  นั้น  ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนที่  636/2549  ลงวันที่  12  กันยายน  2549  ลงโทษปลดออกจากราชการ  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  
27  ตุลาคม  2548  เปนตนไป  ดังนั้นมูลคดีที่พิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งกรม
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พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนที่  721/2548  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2548  ที่ผูถูกฟองคดีใหผูฟอง
คดีที่  1  ถึงผูฟองคดีที่  4  ออกจากราชการไวกอนในคดีนี้จึงหมดสิ้นไปศาลจึงมีคําสั่งจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ

การลงโทษขาราชการพลเรือนที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงนั้น  ใหผูบังคับ
บัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 
2551  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลัก
ฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา  เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการเสร็จ  ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ  
ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหส่ังยุติเร่ือง  แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดตามขอกลาวหาใหดําเนินการตอไป  กลาวคือกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน  หรือผูส่ัง
แตงตั้ง  เห็นวาขาราชการพลเรือนผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุสงเรื่องให  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  
แลวแตกรณีพิจารณา  เมื่อ  อ.ก.พ.  มีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุส่ัง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  ดังนั้นเมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้ฟงไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
แลว  อ.ก.พ.  กระทรวงยุติธรรมจึงสามารถที่จะใชดุลพินิจเลือกที่จะปลดออกหรือไลออกตามความ
รายแรงแหงกรณีได  แตอยางไรก็ตามหาก  อ.ก.พ.  กระทรวงยุติธรรมจะเลือกใชดุลพินิจในการลง
โทษไลออกหรือปลดออกแลว  การใชดุลพินิจดังกลาวจะตองนําพฤติการณตางๆ  ที่เกิดขึ้นในกรณี
นั้นมาพิจารณาชั่งน้ําหนักกอนการตัดสินใจเลือกลงโทษปลดออกหรือไลออก  และจะตองทําการ
พิจารณาหรือเปรียบเทียบกับการมีคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกในกรณีอ่ืนๆดวย เพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมในแตละกรณีหรือแตละราย หากไมคํานึงถึงแลวจะเปนการใชดุลพินิจโดยบิดเบือน
ได

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  สวนที่  6  การเพิก
ถอนคําสั่งทางปกครอง  มาตรา  49  เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา  51  มาตรา  52  และมาตรา  53  ไมวาจะพนขั้นตอนการ
กําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม

การยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปก
ครองในสวนนี้เปนกรณีที่ฝายปกครองอาศัยอํานาจของตนเองดําเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองที่มีผลบังคับผูกพันแลว  การดําเนินการดังกลาวนี้ถือเปนดุลพินิจของเจาหนาที่ฝายปก
ครอง  เนื่องจากเจาหนาที่ฝายปกครองที่ทราบเหตุที่อาจยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไมจํา
เปนที่จะตองยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นในทุกกรณี
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คําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  1256/2549  ผูฟองคดีเชาที่ดินริม
ทางรถไฟในโครงการโฮบเวลสจากการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อติดตั้งปายโฆษณารวม  119  
ปาย  หลังจากเชาที่ดินมาจากการรถไฟแหงประเทศไทยแลวผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ  (แบบ  กทม.1)  
แจงความประสงคตอผูอํานวยการสํานักการโยธา  กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่น  
ตามมาตรา  39  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  วาจะทําการกอสรางปาย
โฆษณาบนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยบริเวณริมถนนวิภาวดี – รังสิต  แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  โดยจางใหบริษัท  เด็มโก  จํากัด  เปนผูกอสรางปายโฆษณารวม  53  
ปาย  ตอมารองผูอํานวยการสํานักการโยธารักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักการโยธาไดมี
หนังสือที่  กท  0907/ก.284  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2547  แจงขอทักทวงใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยน
แปลงเกี่ยวกับความสูงของปายโฆษณา  หลังจากนั้นผูถูกฟองคดีที่  1  ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา  
40  (1) (2)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  มีคําสั่งที่  กท 7803/3575 และคําสั่งที่  
กท.7803/3576  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547  ส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสรางปายโฆษณาและหาม
ใชปายโฆษณาทั้งหมด  จํานวน  53  ปายจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามที่ไดแจงไวตอเจา
พนักงานทองถิ่น   ผูฟองคดีจึงได อุทธรณไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
กรุงเทพมหานคร  ตอมาผูฟองคดีไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณวาใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  ผู
ฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่  1  ที่  กท.7803/3575 –
กท.7803/3576  และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่  3  ศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา
และศาลไดทําการไตสวนคูกรณีเมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2549  ผูถูกฟองคดีที่  1  ไดแถลงดวยวาจา
ประกอบหนังสือสํานักงานเขตหลักสี่ที่  กท.7803/10114  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2549  วาผูฟองคดี
ที่  1  ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา  49  และมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปก
ครอง  พ.ศ. 2539  เพิกถอนคําสั่งที่  กท.7803/3575 – กท.7803/3576  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547  
ที่ส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสรางปายโฆษณาและหามใชปายโฆษณาทั้งหมด  53  ปาย  และได
อาศัยอํานาจตามมาตรา  40  (1)  และมาตรา  40  (2)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ออกคําสั่งใหมเปนคําสั่งที่  กท. 7803/10218 – 10219  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2549  ส่ังใหผูฟองคดี
ระงับการกอสรางปายโฆษณาและหามใชปายโฆษณาจํานวนเพียง  10  ปายจนกวาจะไดจัดการแก
ไขใหถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต  ทั้งนี้  ผูถูกฟองคดีที่  1  ไดมีหนังสือสํานักงานเขตหลักสี่  ที่  
กท.7803/10105  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2549  แจงใหผูฟองคดีทราบวา  ผูถูกฟองคดีที่  1  ไดยกเลิก
คําสั่งที่  กท.7803/3575 – กท.7803/3576  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547  แลว  และผูฟองคดีรับวาจะ
ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่  1  ที่  กท.7803/10218 – 10219  ลงวันที่  17  
สิงหาคม  2549  และขอถอนฟองคดีนี้  ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา  การถอนฟองของผูฟอง
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คดีมิไดเกิดจากการยินยอมโดยไมเหมาะสม  ทั้งมิใชคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  
หรือหากมีการพิจารณาคดีตอไปก็ไมเปนประโยชนแกสวนรวมแตอยางใด  ตามขอ  82  ของ
ระเบียบที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2543  จึง
มีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตาม  มาตรา  49  ถึงมาตรา  53  แหงพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเปนกรณีริเร่ิมการเอง  (ex  officio)  ของเจาหนาที่ฝายปก
ครองโดยไมตองมีผูใดรองขอหรือโตแยง  และเจาหนาที่ผูออกคําสั่งนั้นเอง  (รวมทั้งผูที่ยายมาดํารง
ตําแหนงภายหลังจากการที่ไดมีการออกคําสั่งนั้นไปแลว)  หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูนั้นไม
วาในระดับใดก็อาจริเร่ิมเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดเอง  แมแตกรณีมีคดีไปสูองคกรวินิจฉัยคดี
ปกครองแลวก็ตาม38  ฉะนั้นเมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้เจาหนาที่ฝายปกครองไดอาศัยอํานาจตามมาตรา  
49  และมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  เพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองซึ่งถือเปนดุลพินิจของเจาหนาที่ฝายปกครองที่กฎหมายใหอํานาจไว  และออกคําสั่ง
ทางปกครองใหมใหระงับการกอสรางปายโฆษณาและหามใชปายโฆษณาเพียง  10  ปาย  ซ่ึงผูฟอง
คดีก็ยินยอมที่จะแกไขใหถูกตองตามคําสั่งดังกลาว  ฉะนั้นประเด็นในการถอนฟองคดีนี้จึงอยูใน
วิสัยที่จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได  เพราะเปนประเด็นที่เจาหนาที่ฝาย
ปกครองมีดุลพินิจในการออกคําสั่ง

     3.1.3    คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําอื่นใด
          การกระทําอ่ืนใด  คดีประเภทนี้จะเปนการโตแยงการกระทําของหนวยงานทางปก
ครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเปนการออก  “กฎ”  หรือ  “คําส่ังทางปกครอง”  หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือการโตแยงการกระทําทางกายภาพ  หรือการปฏิบัติการซึ่งไมมีผลเปนการกอนิติสัมพันธโดยตรง
ระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน39 หรือที่เรียกวา  ปฏิบัติการทางปก
ครอง  เชน  มาตรการสลายการชุมนุมประทวงที่ผิดกฎหมาย  การขุดลอกคูคลอง  การดําเนินการรื้อ
ถอนอาคารที่สรางโดยไมไดรับอนุญาตและไมสามารถแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได  มาตรการล็
อกลอรถยนตหรือยกรถยนตของเอกชนที่จอดอยูในที่หามจอด  การสรางถาวรวัตถุ (สะพานลอยคน
เดินขาม)

                                                
                   38  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา  207
– 208.   
                   39  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.  
หนา  134 – 135.   
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่  104/2545  ผูถูกฟองคดี  (เทศบาล)  จะกอสรางสะพานลอย
คนเดินขามถนนใกลทางแยกเขาหมูบานเสนาวิลลา  91  ทําใหกระทบตอการทําธุรกิจของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีไดขอใหผูถูกฟองคดีระงับการกอสรางและทบทวนจุดกอสรางใหม  แตผูถูกฟองคดีไมรับ
ฟง  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีพิพาทตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (1)  รวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระทําหรือการปฏิบัติการใดๆ  ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวย

คําส่ังศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  319/2547  ผูฟองคดีฟองวาไดรับความ
เดือดรอนเสียหายอันเนื่องมาจากการกําหนดจุดกอสรางสะพานลอยโดยไมเปนธรรมของผูถูกฟอง
คดี (กรุงเทพมหานคร)  กลาวคือผูฟองคดีมีบานตั้งอยูอาคารเลขที่  670/271  ถนนจรัญสนิทวงศ  
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเดิมหนาบานของผูฟองคดีมีสะพานลอยคนขามอยูแลว  โดยมี
ปลายทางขึ้น-ลงอยูตรงหนาบานของผูฟองคดีพอดี  ตอมาสะพานลอยดังกลาวไดถูกร้ือถอนไป
เนื่องจากมีการขยายผิวจราจร  เมื่อมีการกําหนดจุดกอสรางสะพานลอยใหมตัวสะพานลอยบดบัง
หนาบานของผูฟองคดีทั้งหมดไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได

จากลักษณะของคดี  การกระทําอ่ืนใด  หรือที่เรียกวา  ปฏิบัติการทางปกครอง  นั้นเปน
การกระทําทางกายภาพ  เชน  มาตรการการสลายการชุมนุม  มาตรการล็อกลอรถยนตในที่หามจอด
ตาง ๆ  เหลานี้เปนเรื่องที่เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองตัดสินใจกระทําการในขณะนั้นจึงไมอยูใน
วิสัยที่จะประนีประนอมยอมความกันได

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร

พื้นฐานของคดีปกครองประเภทนี้เกิดขึ้นจากการที่ฝายปกครองละเลยตอหนาที่  หรือ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  โดยหนาที่ดังกลาวอาจเปนหนาที่ในการออกคําส่ังทางปกครอง  
หรือการกระทําในรูปของปฏิบัติการทางปกครอง  ซ่ึงมีสาระสําคัญที่ตองพิจารณา  3  ประการ40  ดัง
นี้

ประการแรก  ฝายปกครองมีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติอาจจะกําหนด
ในลักษณะเปนการทั่วไปหรืออาจกําหนดในลักษณะที่เปนการเฉพาะเรื่องก็ได

ประการที่สอง  ฝายปกครองละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
                   ประการที่สาม  การละเลยตอหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรดังกลาวกอ
ใหเกิดผลกระทบตอผูฟองคดี

                                                
                   40  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  ( 2548 ).  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง.  หนา  255 – 270.
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                   ขอพิจารณาความแตกตางระหวาง  “การละเลยตอหนาที่”  กับ  “ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิน
สมควร”  นั้นมีสาระสําคัญอยูที่การไดเริ่มดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม  หากเปน
กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐยังมิไดดําเนินการใดๆกรณีดังกลาวยอมเขาลักษณะเปนการละเลยตอหนาที่  
แตหากเจาหนาที่ของรัฐไดเร่ิมตนดําเนินการแลว  แตการดําเนินการนั้นยังไมแลวเสร็จไมวาจะดวย
เหตุผลประการใดจนลวงเลยระยะเวลาอันสมควร  กรณีดังกลาวยอมมีลักษณะเปนการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร

   3.1.4    คดีพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
         การละเลยตอหนาที่  หมายความวา  มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติ  แตหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพิกเฉยไม
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  เชน

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.159/2547  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาเมื่อขอเท็จ
จริงปรากฏวาทางพิพาทมีสภาพเปนทางเกวียนที่ราษฎรใชเปนทางสัญจรมาเปนเวลานาน  ตั้งแตป  
พ.ศ. 2509  และผูฟองคดีไดใชทางพิพาทเปนเสนทางเขาออกที่ดินทํากินของผูฟองคดี  ซ่ึงตั้งอยูใน
หมูบานเดียวกับทางพิพาท  เมื่อทางพิพาทตั้งอยูในอําเภอซึ่งเปนทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
ผูถูกฟองคดีผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่ในการจัดการรักษาทางพิพาทซึ่งเปน
ทางที่ราษฎรใชเปนทางเขาออกที่ดินทํากินใหราษฎรใชเปนทางไปมาโดยสะดวก  ตามมาตรา 62 
วรรคสาม  และมาตรา 68 แหง  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ ประกอบกับมาตรา 118 
แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ฯ  เมื่อผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนไมสามารถใชทางพิพาท
เขาออกที่ดินทํากินได  เนื่องจากนาย น. ไดไถทําลายทางพิพาทและปลูกตนยูคาลิปตัสปดกั้นทาง
พิพาท  และผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่  15  กันยายน  2543  ขอใหผูถูกฟองคดีแกไขความเดือด
รอนดังกลาว  ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีหนาที่จัดการรักษาตามกฎหมายแตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนให  ดังนั้นการที่ผูถูกฟองคดีปลอยใหมีการปดกั้นทางพิพาท  จึงเปนการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ

คดีปกครองประเภทเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่  เปนกรณีที่ใหอํานาจศาลปก
ครองในการสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่ศาลปกครอง
กําหนด41  ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับที่จะสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่กําหนดเปนการฟองเรงการทํางานของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  เพราะหากเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจา
                                                
                   41  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  หนาเดิม.   
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หนาที่ของรัฐปฏิบัติตามคําบังคับ  หรือไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูฟองคดีรองขอแลวศาลจะถือวาเหตุ
แหงการฟองคดีหมดสิ้นไปไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาตอไปจึงมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสา
รบบความ42  จึงไมเปนประโยชนที่จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ

     3.1.5    คดีพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร
           การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  หมายความวา  กฎหมายกําหนดหนาที่ที่ใหหนวย
งานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติและไดเร่ิมตนปฏิบัติแลว  แตไดใชระยะเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่นั้นนานเกินกวาปกติวิสัยที่จะพึงใช  เชน

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.73/2547  ผูถูกฟองคดีทั้งสามปฏิบัติหนาที่ในการสั่ง
จายบํานาญใหแกผูฟองคดีลาชาเกินสมควรหรือไม  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวากําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาสั่งจายบํานาญตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด ไมมีกําหนดระยะ
เวลาไวซ่ึงศาลปกครองสูงสุดในคําส่ังที่  260/2546  ไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญวางแนวเกี่ยวกับ
ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณที่ยื่นตามกฎหมายที่ไมมีกําหนดเวลาในการพิจารณา
อุทธรณนั้นวาควรมีระยะเวลา 90 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณโดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงใน
การพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองของฝายปกครองที่บัญญัติไวในมาตรา  45  แหง พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผูฟองคดียื่นเรื่องขอรับบํานาญเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสามดําเนินการสั่งจายบํานาญใหแกผูฟองคดีในวันที่ 1 มิถุนายน 2544 อันเปน
การพิจารณาสั่งจายบํานาญใหแกผูฟองคดีเกินกวาเกาสิบวันนับแตวันยื่นเรื่องขอรับบํานาญ จึงเปน
กรณีส่ังจายบํานาญใหแกผูฟองคดีลาชาเกินสมควร

คดีปกครองประเภทเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรนั้น  เปนกรณีที่ให
อํานาจศาลปกครองในการสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
ที่ศาลปกครองกําหนดเชนเดียวกันกับคดีปกครองประเภทละเลยตอหนาที่จึงเปนการฟองเรงการ
ทํางานของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  หากหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามคําบังคับ
ของศาล  หรือไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูฟองคดีรองขอแลว  ศาลจะถือวาเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ิน
ไปจึงมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ43  กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะระงับขอพิพาทโดย
การประนีประนอมยอมความ

                                                
                   42  คําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  1659/2549  และคําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลข
คดีแดงที่  338/2550
                   43  คําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  431/2549  และคําสั่งศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดี
แดงที่  14/2550
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คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปก
ครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  หรือจากกฎ  คําส่ังทางปกครอง  
หรือคําส่ังอ่ืน  หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร

3.1.6    คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
                   การกระทําใดจะเปนละเมิดพิจารณาไดจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  
420  คือ  การกระทําใดๆ  ตอบุคคลอื่น  โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ  เปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับ
ความเสียหาย  ตอชีวิต  รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพยสิน  หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด  ถือเปน
การกระทําละเมิด

คดีละเมิดที่จะอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองนั้นจะตองเปนคดีที่เกิดจากการกระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานทางปกครองและความ
เสียหายจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ทางปกครองนั้นเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย  จากกฎ  คําส่ังทางปกครอง  คําส่ังอ่ืน  หรือการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร

คดีละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  เชน  การที่องคการบริหารสวนตําบล
ไดวาจางใหบริษัทเอกชนดําเนินการถมดินบริเวณหนองน้ําสาธารณะทําใหปดกั้นถนนและทางน้ําที่
ใชสัญจรจนเกิดน้ําทวมขังถือเปนการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย44 หรือ  การที่หัวหนาทางหลวงชนบทลพบุรีอนุญาตใหมีการขุดคลองสงน้ําใน
แนวเขตทางริมถนนสายพรหมมาสตร - บานเบิก  ตามที่นายอําเภอเมืองลพบุรีมีหนังสือรองขอนั้น
ถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมทางหลวงชนบท  ตามมาตรา 43 แหง พ.ร.บ. ทาง
หลวงฯ  และเมื่อการขุดคลองสงน้ําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกที่ดินของผูฟองคดี  จึงเปนคดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย45

คดีละเมิดอันเกิดจากกฎ  คําส่ังทางปกครอง  หรือคําส่ังอ่ืน  เชน  ออกคําส่ังทางปก
ครองเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาตของผูประกอบกิจการสถานบริการเปนเหตุใหผูประกอบกิจการ
เสียหายขาดรายได  หรือ  การออกโฉนดที่ดินรุกลํ้าเขาไปในที่ดินของผูอ่ืน46

                                                
                   44  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  187/2546
                   45  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  310/2547
                   46  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  516/2545
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คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  เชน  
การที่เจาหนาที่ละเลยไมพิจารณาคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปนเหตุใหผูประกอบกิจการ
เสียหาย  หรือ  เจาพนักงานตํารวจไมเก็บรักษาของกลางตามที่กําหนดไวในประมวลระเบียบการ
ตํารวจ  ภาค 1  ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี  ลักษณะ  15  การฟองเรียกคาเสียหายกรณีที่ทรัพย
ของกลางสูญหายจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละ
เลยตอหนาที่47  การที่สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติละเลยตอหนาที่ไมควบคุมใหมีการเก็บ
เครื่องโคบอลท  60  ไวในสถานที่ที่เหมาะสมเปนเหตุใหมีคนรายลักไปขายใหผูฟองคดีบางราย  ทั้ง
ไมควบคุมใหเครื่องดังกลาวติดเครื่องหมายบริเวณรังสีใหครบถวน  โดยไมมีขอความวาอันตราย  
และวัสดุกัมมันตรังสีนั้นทําใหผูฟองคดีไมรูวาเปนวัตถุอันตรายจึงแกะทําใหกัมมันตภาพรังสีแพร
กระจาย  เปนเหตุใหมีคนตายและบาดเจ็บเปนการกระทําละเมิดที่เปนผลโดยตรงจากการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ48

คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  เชน  การออกใบอนุญาตใหสง
สินคาออกนอกราชอาณาจักรลาชาทําใหผูรับอนุญาตเสียหาย  หรือ  การดําเนินการสั่งจายบํานาญ
ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนดแมไมมีกําหนดระยะเวลาไว  ผูถูกฟองคดีก็
ควรที่จะสั่งจายใหภายใน  90  วันนับแตวันที่ยื่นเรื่องขอรับบํานาญ  โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้น
สูงในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองของฝายปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา  45  แหง  
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539  เมื่อผูฟองคดียื่นเรื่องขอรับบํานาญเมื่อวันที่  23  
กันยายน  2542  แตผูถูกฟองคดีส่ังจายใหวันที่  1  มิถุนายน  2544  จึงเปนการสั่งจายลาชาเกินสม
ควรเปนละเมิดแลว49

คดีปกครองประเภทการกระทําละเมิดนั้นจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับคาเสียหายในคดีปก
ครอง  ซ่ึงคาเสียหายในคดีปกครองเปนผลของการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครองไมใชคดีปกครองโดยเนื้อหา  การกําหนดใหศาลปกครองเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคาเสียหายก็เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่นําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองแลวไมจําตองนําคดีในสวนแพงที่เปนคาเสียหายไปฟองยังศาลยุติธรรมอีกเพราะจะ

                                                
                   47  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  141/2547
                   48  คําสั่งศาลปกครองกลางที่  1820/2545
                   49  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  อ.73/2547
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ทําใหเกิดความยุงยากและลาชา50 ประกอบกับทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองก็จะตองทําหนาที่
พิจารณาซ้ําๆซอนในขอเท็จจริงเดียวกัน

คดีละเมิดทางปกครองนั้นตองเปนเรื่องที่ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ
กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย  จากกฎ  คําส่ังทางปกครอง  หรือคําส่ังอ่ืน  หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรจนทําใหสิทธิของผูฟองคดีถูกกระทบ
กระเทือน  จึงฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อขอใหศาลแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสีย
หาย  โดยการสั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินเพื่อใหกลับสูสภาพเดิม  แตโดยเหตุที่ไมมี
กฎหมายบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดของหนวยงานทางปกครองไวโดยเฉพะ  ศาลปกครอง
จึงไดนําหลักกฎหมายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนตามที่บัญญัติไวในมาตรา  438  ถึง  มาตรา  447  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   ในฐานะที่เปนหลักกฎหมายทั่วไปมาใชเพื่อพัฒนาหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับคาเสียหายในคดีปกครอง  เชน  จํานวนคาเสียหายที่จะกําหนดใหชดใชแกผูฟอง
คดีที่ใกลเคียงกับความเปนจริงและเปนธรรมแกทั้งผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี  คือคาเสียหายเทากับ
เงินเดือนแตละเดือนที่ผูฟองคดีจะไดรับ  ตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด  ตาม
มาตรา  438  วรรคหนึ่ง  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   (ตามนัยคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่  อ.36/2546)  ดังนั้นคดีละเมิดทางปกครองในสวนของคาเสียหายจึงอยูในวิสัยที่จะ
ประนีประนอมยอมความกันได

เมื่อหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามคําสั่งศาลไปแลว
ถือไดวาเกิดความเสียหายขึ้นตอหนวยงานของรัฐ  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่  พ.ศ. 2539  ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรับภาระชดใชคาเสียหายไปกอน

การที่หนวยงานของรัฐจะมีสิทธิไลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดไดนั้นจะตองเปน
กรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น  หากเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอธรรมดา
หนวยงานของรัฐไมสามารถไลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูนั้นได  ความเสียหายจะตกเปนพับแกหนวยงาน
ทางปกครองนั้น

ในการไลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางราย
แรงนั้นไมจําเปนที่หนวยงานของรัฐจะตองไลเบี้ยจนเต็มจํานวน  หนวยงานของรัฐจะตองคํานึงถึง

                                                
                   50  บัณฑิต  กองทิพย. (2547).  เขตอํานาจของศาลปกครอง : ศึกษากรณีคดีท่ีมีเนื้อหาทั้งนิติสัมพันธ
ทางแพงและทางปกครองเกี่ยวพันกัน.  หนา  45.
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ระดับความรายแรงของการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ51  อันเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เปดชองใหเจาหนาที่ฝายปกครองใชดุลพินิจใหเหมาะสมกับสภาพของเรื่อง

สําหรับการกระทําในลักษณะเชนใดจะถือวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรงนั้น  รองศาสตราจารย  ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน  มีความเห็นวาประมาทเลินเลออยางรายแรง
นั้นเปนการกระทําที่เกือบจะเปนเจตนาเล็งเห็นผล  กลาวคือ  ผูกระทําแมไมไดเจตนาแตก็ไมไดใช
ความระมัดระวังแมแตนิดเดียว  เปนการกระทําที่ผูกระทําเสี่ยงทําลงไปทั้งที่รูอยูวาอาจจะเกิดความ
เสียหาย

ขั้นตอนในการออกคําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใชเงินถูกกําหนดโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลัก
เกณฑและการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539  เมื่อเกิดความเสียหาย
แกหนวยงานของรัฐใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาและใหมีการรายงาน
ตามลําดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น  หัวหนาหนวยงานของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิด
จากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งใหมีจํานวนไมเกินหาคนโดยแตง
ตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้นหรือหนวยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช52   คุณ
สมบัติและขอหามของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้นไมไดกําหนดไวโดย
ชัดแจงผูส่ังแตงตั้งจะแตงตั้งจากเจาหนาที่คนหนึ่งคนใดภายในหนวยงานของตน  หรือจะสั่งแตงตั้ง
จากเจาหนาที่ของหนวยงานแหงอ่ืนก็ได  แตโดยหลักทั่วไปแลวการแตงตั้งนั้นไมอาจแตงตั้งผูที่มี
                                                
                   51  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539  มาตรา  8  บัญญัติวา  ในกรณีที่
หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่  ใหหนวยงานของรัฐมี
สิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได  ถาเจาหนาที่ไดกระทํา
การนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
                   สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได
                   ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวน
รวมใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย
                   ในกรณีที่การละเมิดจากเจาหนาที่หลายคน  มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาที่แต
ละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น   
                   52  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่  พ.ศ. 2539  ขอ  8  และ  ขอ  9
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สวนเกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมเพราะอาจ
ทําใหการสอบสวนไมไดขอเท็จจริงครบถวน  หรือขอเท็จจริงอาจถูกกรรมการบิดเบือนไปได  เชน  
การแตงตั้งผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ที่ยักยอกเงินของทางราชการโดยที่ผูบังคับบัญชานั้นอาจตอง
รับผิดชดใชเงินใหแกทางราชการรวมกับเจาหนาที่ผูนั้นดวย  เนื่องจากมีความบกพรองในการ
ปฏิบัติหนาที่ทําใหเจาหนาที่ดังกลาวมีโอกาสยักยอกเงิน  หากมีการแตงตั้งกรรมการดังกลาวโดยไม
เหมาะสม  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หรือรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบ
คุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแทนผูมีอํานาจแตงตั้งนั้น
ไดตามที่เห็นสมควร53  สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดจะมีอํานาจทําการสอบสวนในเรื่องดังตอไปนี้54

(1)  สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดขึ้นวาเกิดจากเหตุใด
(2)  พิจารณากําหนดคาเสียหายที่เกิดขึ้นวาเปนจํานวนเทาใด  ในกรณีที่ทรัพยสินมีคา

เส่ือมราคา  ก็จะตองนําคาเสื่อมราคาหักออกจากคาเสียหายดวย  นอกจากนี้กรณีละเมิดถือวาผู
กระทําละเมิดผิดนัดตั้งแตวันทําละเมิดยอมคิดดอกเบี้ยจากเงินคาสินไหมทดแทนไดรอยละ  7.5  
ตอป  ตั้งแตวันทําละเมิดจนกวาจะชําระคาสินไหมทดแทนครบถวน  (ตามแนวคําพิพากษาฎีกาที่  
4392/2541)

(3)  ความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ  หรือระบบการดําเนินงานสวน
รวมมีหรือไมและจะตองนํามาหักออกจากคาเสียหายดวย  (ถามี)

(4)  ผูที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคือผูใดและจะตองชดใชเปนจํานวนเทา
ใดโดยคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาเจา
หนาที่ไดกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  คณะกรรมการจะตองพิจารณา
ดวยวาจะใหรับผิดชดใชเทาใดในกรณีที่การกระทําละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน  จะใหเจาหนา
ที่แตละคนรับผิดเปนจํานวนเทาใดโดยไมสามารถนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชในกรณีที่เจาหนาที่
กระทําละเมิดไมได

เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบขอเท็จจริงเรียบรอยแล
วจะทําการลงมติและสงความเห็นของตนพรอมทั้งความเห็นแยง  (ถามี)  ไปใหผูส่ังแตงตั้งหรือก็คือ

                                                
                   53  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่  พ.ศ. 2539  ขอ  12
                   54  วรนารี  สิงหโต.  ( 2547 ).  “คําสั่งของฝายปกครองซึ่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินศึกษากรณีมาตรา  
12  แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539.”  วารสารกฎหมาย, 22,2  หนา  214 –
217.
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หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อวินิจฉัยส่ังการตอไป  โดยหัวหนาหนวยงานของรัฐจะเปนผูวินิจฉัยส่ัง
การวาการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้นมีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม  และเปนจํานวนเทาใด
แลวสงสํานวนการสอบสวนไปใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัย
ส่ังการ  ยกเวนกรณีที่กระทรวงการคลังออกประกาศกําหนดเรื่องที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการ
คลังตรวจสอบ55  การพิจารณาของกระทรวงการคลังนั้นจะมี  “คณะกรรมการพิจารณาความรับผิด
ทางแพง”  ซ่ึงประกอบไปดวยอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และผูแทน
กระทรวงการคลังตามจํานวนที่จําเปนซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้ง  เปนกรรมการ56  ทําหนาที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดของเจาหนาที่  เมื่อกระทรวงการ
คลังโดยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงพิจารณาเสร็จสิ้นแลว  ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังและแจงคําส่ังนั้นใหผูที่เกี่ยวของทราบ57  โดยการสั่งการตามความ
เห็นของกระทรวงการคลังใหผูแตงตั้งดําเนินการออกคําส่ังใหชําระคาสินไหมทดแทนตาม  มาตรา  
12  แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539  อันถือเปนคําส่ังทางปก
ครอง58  ที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึง
ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีจึงอยู ในวิ สัยที่จะ
ประนีประนอมยอมความทางปกครองกันได

    3.1.7    คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครอง

                                                
                   55  ซึ่งในปจจุบันเรื่องที่ไมตองสงใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบเปนไปตามประกาศกระทรวง
การคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  ฉบับลงวันที่  
10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548
                   56  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่  พ.ศ. 2539  ขอ  21
                   57  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่   พ.ศ.2539  ขอ  18
                   58  คณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยวา  คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา  
12  แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539  เปนคําสั่งทางปกครองซึ่งก็สอดคลองกับ
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  113/2545  อางใน  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2550).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่   
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            สําหรับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นอาจ
กลาวไดวาหมายถึงความรับผิดทั้งหลายซึ่งมิใชความรับผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดทางปก
ครอง  และมิใชความรับผิดอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง  ดังนั้นสาระสําคัญของความรับผิดอยาง
อ่ืน59  คือ

( ก )  การกระทํานั้นจะตองเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
(ข )  การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตองเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย  กฎ  คําส่ังทางปก

ครอง  หรือคําส่ังอ่ืน  หรือการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ
หนาที่ลาชาเกินสมควร

( ค )  จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดความรับผิด
ขึ้น

( ง )  ความรับผิดดังกลาวจะตองมิใช  ความรับผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดทางปก
ครองและมิใชความรับผิดอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง

กรณีความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาการ
ใชอํานาจตามกฎหมายที่ศาลปกครองวินิจฉัยไว  ไดแก  กรณีความรับผิดในเงินคาทดแทน  ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  เปนกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีภายหลังจากพนระยะเวลา  60  วันนับแตวันที่ไดรับคํา
อุทธรณ  ตามมาตรา  26  วรรคหนึ่งแหง  พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  ซ่ึง
คําวินิจฉัยดังกลาวถือเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบตอสิทธิของผูฟองคดีทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย  เมื่อผูฟองคดีไมพอใจผลการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนและมีคํา
ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนเพิ่มใหแกผูฟองคดี  
กรณีจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย60

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่  31/2549  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําวินิจฉัยอุทธรณของ
รัฐมนตรีถือเปนคําส่ังทางปกครองและมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี  โดยบทบัญญัติในมาตรา  
26  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  ซ่ึงเปนกฎหมาย
เฉพาะก็มิไดบัญญัติเร่ืองการฟองคดีในกรณีที่รัฐมนตรีไดวินิจฉัยอุทธรณเมื่อพนกําหนดเวลาดัง
กลาววาจะตองฟองคดีตอศาลอยางไรและภายในกําหนดระยะเวลาเทาใด  ดังนั้นเมื่อผูฟองคดีไมพอ
                                                
                   59  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เลมเดิม.  หนา  277 – 278.
                   60  ถาวร  เกียรติทับทิว. (2549). คําอธิบายกฎหมายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง.  หนา  473.
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ใจคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีและนํามาฟองคดีตอศาลปกครอง  โดยมีคําขอใหศาลปกครองมี
คําส่ังใหผูถูกฟองคดีส่ังหนวยงานทางปกครองจายเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีเพิ่มขึ้น  จึงเปนคดี
พิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย

การฟองคดีประเภทนี้จึงเปนการฟองเพื่อโตแยงวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนา
ที่ของรัฐตองรับผิดอยางอื่นที่ไมใชความรับผิดทางละเมิดหรือสัญญาทางปกครองตอผูฟองคดี  เชน
กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมวินิจฉัยอุทธรณหลังจากพนระยะเวลา  60  วัน คําวินิจฉัยดัง
กลาวถือเปนคําสั่งทางปกครองที่เปนการกระทบสิทธิของผูฟองคดี  เมื่อผูฟองคดีไมพอใจผลการ
พิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน  ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหศาลแกไขหรือบรรเทาความ
เดือดรอนหรือเสียหาย  จึงเปนการฟองเรียกคาเสียหายเชนเดียวกับคดีละเมิดทางปกครองจึงอยูใน
วิสัยที่จะประนีประนอมยอมความกันได

       3.1.8    คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
    ขอพิจารณาวาสัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองได  ดูไดจากเนื้อหาสาระของสัญญา
นั้นวาเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรือสวนรวมหรือไม  และสัญญาทางปกครองที่ทําขึ้นนั้นคู
สัญญาฝายหนึ่งอยางนอยจะตองเปนสวนราชการ  (ฝายปกครอง)

สัญญาทางปกครองอาจแบงได  2  แบบ
1. สัญญาที่ฝายปกครองทํากับเอกชน  (subordination)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ
2.  สัญญาที่สวนราชการดวยกันทํากันเอง  (co-ordination)  เพื่อประโยชนของสวนรวม  

เชน  รวมทุนกันสรางเครื่องกําจัดขยะ  แตถาสวนราชการทํากับเอกชนมิใชเพื่อประโยชนสาธารณะ  
แตเพื่อสนับสนุนกิจการของรัฐดังนี้ไมใชสัญญาทางปกครองแตเปนสัญญาทางแพง

สําหรับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายไทย  พิจารณาจากความหมายของสัญญา
ทางปกครองที่ปรากฏในมาตรา  3  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก
ครอง  พ.ศ. 2542  ที่บัญญัติวา  “สัญญาทางปกครอง”  หมายความรวมถึง  สัญญาที่คูสัญญาอยาง
นอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ  และมีลักษณะ
เปนสัญญาสัมปทาน  สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อพิจารณาจากบทนิยามขางตนแลว  การบัญญัติกฎหมายโดยใชคําวา  หมายความ
รวมถึง  เปนสิ่งที่แสดงอยูในตัววาส่ิงที่ใหหมายความรวมไปถึงนั้นมิใชความหมายแกนของสัญญา
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ทางปกครองแตเปนเรื่องที่ศาล  (ทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรม)  รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยช้ี
ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลจะตองตีความและพัฒนากันตอไป  สําหรับความหมายขอบของ
สัญญาทางปกครองที่ไดรับการบัญญัติไวในมาตรา  3  แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเห็นไดชัด
วาไดรับอิทธิพลอยางมากจากขอความคิดวาดวยสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส  
กลาวคือ  สัญญาใดสัญญาหนึ่งจะเปนสัญญาทางปกครองไดนั้น  ขอพิจารณาประการแรก  สัญญา
นั้นจะตองมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ  ขอ
พิจารณาประการที่สอง  จะตองมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน  หรือสัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ   หรือสัญญาจัดใหมี ส่ิงสาธารณูปโภค   หรือสัญญาใหแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ61

นับตั้งแตวันที่  9 มีนาคม 2544  เปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการ  เร่ิมมีคดีพิพาทเกี่ยว
กับสัญญาทางปกครองหลายคดีขึ้นสูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองซึ่งลักษณะของขอ
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองสวนใหญจะไดแก  ขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความสัญญา  การแก
ไขเพิ่มเติมสัญญา  การเลิกสัญญา  รวมตลอดทั้งการเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา  
ซ่ึงศาลปกครองไดวินิจฉัยประเภทของสัญญาทางปกครองเอาไวดังนี้

            3.1.8.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน
สัญญาสัมปทาน  ซ่ึงหมายถึง  การที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนจัดทํา

บริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเอง
โดยมีสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจากผูไดใชประโยชนในกิจการนั้น  เชน  
สัมปทานเดินรถประจําทาง  สัมปทานผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและกาซ62  เปนตน

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่  130/2546  ผูฟองคดีทําสัญญาสัมปทานทําไมปา
ชายเลนในทองที่ตําบลหวยน้ําขาว  จังหวัดกระบี่ระยะเวลาสัมปทาน  15  ป  กระทรวงเกษตรและส
หกรณจึงไดมอบหมายใหอธิบดีกรมปาไมกวดขันมิใหทําผิดสัญญาสัมปทานอยางเครงครัด  ตอมา
อธิบดีกรมปาไมมีคําส่ังระงับการทําไมไวโดยไมมีกําหนด  เนื่องจากกรมปาไมกําลังพิจารณาเรื่อง
การยกเลิกสัมปทานทําไมปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  ทําใหผูฟองคดีตองหยุดการทําไมตาม
คําส่ังดังกลาว  ผูฟองคดีจึงไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการขาดรายไดระหวางที่ไมไดทําไมปา
ชายเลนจึงฟองเรียกคาเสียหายตอศาลปกครอง
                                                
                   61  วรเจตน  ภาคีรัตน. (2549). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง.  หนา  257 – 258.
                   62  ถาวร  เกียรติทับทิว.  เลมเดิม.  หนา  478.

DPU



71

           3.1.8.2  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ
สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  ซ่ึงหมายถึง  การที่ฝายปกครองมอบบริการ

สาธารณะใหเอกชนจัดทํา  หรือเขารวมจัดทํา  ไดแก  การทําสัญญาตางๆกับเอกชน  เชน  สัญญาวา
จางเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล63

ตัวอยางคดีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยวาเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  
เชน  สัญญาจางใหทําการซอมแซมอาคารหมายเลข  28  ของกองสรรพาวุธมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู
ฟองคดีเขาดําเนินการซอมแซมหรือบํารุงรักษาอาคารของรัฐหรือถาวรวัตถุของรัฐอาคารดังกลาว
ถือเปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะโดยมีลักษณะพิเศษเพื่อให
การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองบรรลุผลเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ64  สัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลของรัฐเนื่องจากเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จําเปนตอการจัดทําบริการสาธารณะดานการแพทยใหบรรลุผลและเปนประโยชนโดยตรง
ตอประชาชนที่มาใชบริการเปนสัญญาทางปกครอง65  สัญญาจางเหมากอสรางอาคารปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมอาหารพรอมครุภัณฑ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  เปนสัญญากอสรางอาคารที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการการศึกษาเกี่ยวกับดานวิศวกรรมอาหารทั้งนี้การศึกษาเปนบริการ
สาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ  อาคารปฏิบัติการดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการ
สาธารณะใหบรรลุผล ดังนั้นสัญญากอสรางอาคารดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง66  
สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาวาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวผูฟองคดีจะตองมาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนเวลาไมนอยกวาที่กําหนดไวในสัญญา  เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒมีวัตถุประสงคหลักในการจัดบริการดานการศึกษาอันเปนบริการสาธารณะใหบรรลุผล  
สัญญาพิพาทดังกลาวจึงเปนสัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและมี
ลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะอันเปนสัญญาทางปกครอง67

             3.1.8.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค

                                                
                   63  แหลงเดิม
                   64  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  308/2547
                   65  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 726/2547
                   66  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  472/2548
                   67  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  236/2549

DPU



72

สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค  ซ่ึงหมายถึง  สัญญาวาจางใหเอกชนจัดใหมี
ส่ิงที่มีไวใหประชาชนอุปโภคหรือบริโภค  เชน  โรงไฟฟา  โรงประปา  เขื่อน  ถนน  สะพาน  
สนามกีฬา  รวมทั้งโรงพยาบาล68  สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคนั้น  มีปญหาที่จะตองตีความใน
เบื้องตนวา  “สาธารณูปโภค”  คืออะไร  และอยางไรจึงเรียกวา  “จัดใหมี”  ในเรื่องนี้คณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทเห็นวาอาคารโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเปนถาวรวัตถุ  เปนองคประกอบและ
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะ  คือ  การสาธารณะสุขใหบรรลุผลนอกจากนี้
ประชาชนทั่วไปยังสามารถเขาใชประโยชนไดโดยตรง  สัญญารับกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาลจึง
เปนสัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคและเปนสัญญาทางปกครอง  อีกกรณีหนึ่งที่คลายคลึงกัน  คือ  
สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนยเครื่องมือกลางคณะกรรมการวินิจฉัย
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเห็นวาอาคารดังกลาวเปนถาวรวัตถุและเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผล  เปนสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนสามารถเขาใชไดโดยตรง  
สัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง  นอกจากนี้สัญญาวาจางกอสรางวาง
ทอประปาก็ถือวาเปนสัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองเชนกัน  
เมื่อวิเคราะหแนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลว  
เห็นไดวาคณะกรรมการไดตีความคําวา  “ส่ิงสาธารณูปโภค”  ออกไปคอนขางกวาง  โดยเห็นวา
เปนถาวรวัตถุที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาใชประโยชนไดโดยตรง  หรือเปนส่ิงจําเปนตอการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน  สวนคําวา  “จัดใหมี”  นั้นกรณีที่เปนปญหาเปนเรื่องการกอสรางทั้งหมด
69

ตัวอยางคดีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยวาเปนสัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค  
เชน  สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมทุงสงที่มีผูฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงาน
ทางปกครองเปนคูสัญญาและมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคจึงเปนสัญญาทางปก
ครอง70  สัญญาวาจางขุดสระน้ําเพื่อประโยชนในการชวยเหลือประชาชนที่เปนผูมีสิทธิในที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของสระน้ําใหสามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสรางผลผลิตใหเพียงพอสําหรับ
บริโภค  เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของสัญญาวาจางดังกลาว  สระน้ํามีเพื่อใหเกิดผลผลิตและมี
รายไดอันทําใหประชาชนมีความเปนอยูพอเพียงเปนการยกมาตรฐานการดํารงชีพของประชาชน  
ทั้งสัญญาวาจางดังกลาวไมไดระบุเจาะจงวาผูมีสิทธิในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของสระน้ําเปนบุคคลใด
                                                
                   68  ถาวร  เกียรติทับทิว.  หนาเดิม.
                   69  วรเจตน  ภาคีรัตน.  (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการบรรยาย  เร่ืองแนวคิดและหลักเกณฑการแบง
แยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพง.  หนา  14.   
                   70  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  199/2548
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บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  แตเปนการบริการใหแกประชาชนจํานวนหนึ่งที่เขาเกณฑตามที่
ระบุไวในโครงการไวกอน  โดยมีแนวทางใหมีการจัดเก็บรายไดสวนหนึ่งของผูมีสิทธิในที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของสระน้ําสงคืนใหแกกลุมเพื่อนําไปขยายผลการขุดสระน้ําใหแกสมาชิกอื่นการขุดสระ
น้ําดังกลาวจึงเปนการใชเพื่อจุดมุงหมายในการสาธารณูปโภคของประชาชนจึงถือวาเปนสัญญาที่
จัดใหมีสาธารณูปโภคแกประชาชนเปนสัญญาทางปกครอง71  สัญญาจางกอสรางถนนหินคลุกสาย
หวยหินดาด  พรอมทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลตําบลหินดาด  อําเภอหวยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  มีคูสัญญาเปนหนวยงานทางปกครอง และสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปน
สัญญาจัดใหที่ส่ิงสาธารณูปโภคจึงเปนสัญญาทางปกครอง72

            3.1.8.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงหมายถึง  การที่ฝายปก

ครองมีวัตถุประสงคในการที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไมใหถูกทําลายไปโดยไมไดรับ
ประโยชนคุมคา  จึงมอบใหเอกชนเปนผูแสวงประโยชนโดยตองจายคาตอบแทนใหแกรัฐ  เชน  
สัญญาอนุญาตใหทําเหมืองแร  ทําไมในปาสัมปทาน สัมปทานขุดเจาะน้ํามันหรือแกสธรรมชาติ73  
ในหลายกรณีสัญญาดังกลาวนี้เปนสัญญาสัมปทาน

ตัวอยางคดีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยวาเปนสัญญาใหแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  กรณีหนวยงานของรัฐฟองเรียกเงินคาเปดปาตามสัญญาสัมปทานทําไม
ปาชายเลน  เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง74

สัญญาใดสัญญาหนึ่งที่จะถือเปนสัญญาทางปกครองโดยแทนั้น  จะตองเปน
สัญญาที่เกิดขึ้นเฉพาะในแดนของกฎหมายปกครองเทานั้น  และสัญญานั้นจะตองมีลักษณะเปน
การกอตั้ง  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกนิติสัมพันธในทางปกครอง  หรือมีขึ้นเพื่อใหวัตถุประสงคใน
การปกครองบรรลุผลซ่ึงเมื่อทําสัญญาทางปกครองนั้นแลวจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง  
กอใหเกิดการจางงานจํานวนมาก  โดยท่ีรัฐอาจมุงหมายใชสัญญาทางปกครองดังกลาวในการ
กําหนดทิศทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้สัญญาทางปกครองโดยแทนั้นจะตองไมใชเร่ืองของการตอบ
แทนกันปกติธรรมดาหรือเปนสัญญาที่กําหนดหนาที่ที่เฉพาะหนวยงานของรัฐเทานั้นที่สามารถ

                                                
                   71  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  99/2549
                   72  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  257/2549
                   73  ถาวร  เกียรติทับทิว.  เลมเดิม.  หนา  479
                   74  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  818/2547  และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 373/2548
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ปฏิบัติตามสัญญาใหบรรลุผลได  หรือเปนสัญญาที่วัตถุแหงสัญญาสัมพันธใกลชิดกับงานในทาง
ปกครอง75   

สืบเนื่องมาจากการฟองคดีประเภทสัญญาทางปกครองสวนใหญจะมีลักษณะ
ของขอพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของการตีความสัญญา  การแกไขเพิ่มเติมสัญญา  การเลิกสัญญา  โดย
จะมีการฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญามาดวย  ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับที่จะสั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสิน  เพื่อทําใหผูถูกกระทบสิทธิกลับสูสภาพ
เดิม  คาเสียหายดังกลาวจึงอยูในวิสัยที่จะประนีประนอมยอมความกันได

เมื่อพิจารณาจากกระบวนการจัดทําสัญญาสัมปทาน  หรือสัญญาใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  โดยการจัดทําสัญญาสัมปทานจะเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสัมปทานนั้น  เชน  ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนิน
การในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2535  กําหนดใหการลงทุนของภาครัฐที่มีมูลคาเกินหนึ่งพันลานบาทจะ
ตองวิเคราะหโครงการ  และจะตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  ในการจัดทําสัญญาจะตองจัดสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูง
สุดตรวจพิจารณากอน  กฎหมายฉบับดังกลาวมีจุดประสงคใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และราช
การสวนทองถ่ินที่มอบใหเอกชนเขามารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐกระทําอยางโปรง
ใส  มีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการดังกลาวไดโดยกําหนดใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และราชการสวนทองถ่ิน  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดโดยใหมีหนวย
งานกลางหลายหนวยงาน  เชน  กระทรวงการคลัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงบประมาณ  ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและดานอื่นตามความจําเปนและ
สมควร  เขามาชวยวิเคราะหและคัดเลือกเอกชนซึ่งจะเขามารวมดําเนินโครงการอันเปนกิจการของ
รัฐแทนการพิจารณาของกระทรวงเจาสังกัดเพียงหนวยงานเดียว  และอํานาจในการอนุมัติโครงการ
ลงทุนขนาดใหญที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปจะเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงถือเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน76  เพราะฉะนั้นเมื่อจะทําการประนีประนอมยอมความ
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานในโครงการลงทุนขนาดใหญที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาท
ขึ้นไป  การใหความเห็นชอบก็จะตองเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีเชนเดียวกัน

การที่ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ใหอํานาจศาลในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเหมือนดังเชนในคดีแพง  กรณีที่คูความใน
                                                
                   75  วรเจตน  ภาคีรัตน.  เลมเดิม.  หนา  15.
                   76  สุกัญญา  นาชัยเวียง.  (2542,เมษายน).  “การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของ
รัฐ.”  กฎหมายปกครอง, 18, 1.  หนา  78 – 79.
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตกลงกันได  ดังเชน  รายงานกระบวนพิจารณาของศาลปก
ครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  750/2548  ระหวาง  บริษัท กมลปราโมทย  จํากัด  ผูฟองคดี  กับ 
เทศบาลตําบลหัวหิน  ผูถูกฟองคดี  ซ่ึงมีขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาจางใหผูฟองคดี
ทํางานกอสรางโครงการปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเทศบาลหัวหินตามแบบแปลนของเทศบาล  
กําหนดการจายเงินคาจางรวม  4  งวด  เมื่อผูฟองคดีทํางานงวดที่  1  ถึงงวดที่  4  แลวเสร็จ  ผูถูก
ฟองคดีจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีเฉพาะงานงวดที่  1  แตไมจายเงินคาจางของงานงวดที่  2  ที่  3  
และที่  4  โดยอางวาผูฟองคดีทํางานปูกระเบื้องทางเทาโดยสีและลวดลายของกระเบื้องไมถูกตอง  
ซ่ึงผูฟองคดีอางวาตามสัญญาจางมิไดกําหนดสีและลวดลายของกระเบื้องปูทางเทา  ซ่ึงศาลมีคําส่ัง
วาคดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนฟอง  ลงวันที่  
24  พฤษภาคม  2548  ความวา  ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีสามารถเจรจาประนีประนอมยอมความ
กันได  ผูฟองคดีไมประสงคดําเนินคดีนี้ตอไป  จึงขอถอนคําฟองคดีนี้  ศาลไดพิจารณาแลวเห็นวามิ
ใชเปนคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  หรือคดีที่การพิจารณาจะเปนประโยชนแก
สวนรวม  หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม  จึงมีคําส่ังอนุญาตใหถอน
คําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  เมื่อพิเคราะหจากวิธีการระงับขอพิพาทที่ศาลใชวิธี
การถอนคําฟองในกรณีที่คูความเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความกันไดแลวนั้น  ผลในทาง
กฎหมายของการระงับขอพิพาทโดยการถอนคําฟองยอมสงผลในทางกฎหมายที่แตกตางจากการ
ระงับขอพิพาทโดยการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง  ซ่ึงจะทําการศึกษาในบท
ตอไป

    3.1.9    คดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
       โดยหลักแลวองคกรฝายปกครองมีอํานาจบังคับการใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครอง
ของตนเองได  โดยไมจําเปนตองฟองคดีตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งหรือออกคําบังคับแตอยางใด  แต
ก็มีกฎหมายบางฉบับกําหนดใหตองฟองคดีตอศาล  เชน  กรณีตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย  พ.ศ. 2456  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2535  มาตรา  90  ใหอํานาจเจาทาหรือ
เจาพนักงานผูมีหนาที่ตามมาตรา  89  รองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อ
ถอนแพคนอยู  หรือเรือนที่ปกเสาลงในชายฝงน้ํา  ในกรณีที่เจาของไมร้ือถอนภายในกําหนดเวลาที่
เจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่กําหนด

กรณีตามมาตรา  118  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ที่บัญญัติใหกรมเจาทา 
(กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี)  ฟองศาลเพื่อบังคับเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิง
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อ่ืนใดที่ลวงลํ้าลําน้ําโดยมิชอบดวยกฎหมายรื้อถอนอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น  หรือใหศาลมีคําสั่งให
เจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอนในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง

กรณีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  มาตรา  43  วรรคหนึ่ง  (1)  
กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นยื่นคํารองตอศาล  ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งไมได
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของการฟองคดีแลว  เปนกรณีที่เจาหนาที่ออกคําสั่งทางปก
ครองไปแลวแตเจาหนาที่ฝายปกครองไมอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเองเนื่องจากมีบท
บัญญัติแหงกฎหมายบัญญัติใหตองไปฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําบังคับสั่งใหบุคคลกระทํา
หรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด  โดยหากเปนกรณีทั่วไปแลวฝายปกครองสามารถใชมาตรการ
บังคับใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงกฎหมาย  เหตุที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองรองขอตอศาลเนื่อง
จากกรณีที่กฎหมายเห็นวาการจะใชกําลังบังคับโดยฝายปกครองเองเปนเรื่องที่จะกระทบสิทธิเสรี
ภาพของประชาชนและสมควรใหองคกรตุลาการ  (ศาลปกครอง)  เปนผูพิจารณาเสียกอน77

ดังนั้นหากเปนการออกคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออก
คําสั่งแลวแมฝายปกครองจะไมสามารถใชมาตรการบังคับไดเองแตก็อยูในวิสัยที่จะประนีประนอม
ยอมความทางปกครองกันได

   3.1.10  คดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
     พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  มาตรา  15  บัญญัติวา  ในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม  คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธี
อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได  และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคู
สัญญา  และคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการได
เมื่อ  ไดมีการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการแลว  ในระหวางการดําเนินการของอนุญาโตตุลาการ  
เมื่อคูพิพาทไดตกลงประนีประนอมยอมความกัน  เมื่อคูพิพาทรองขอและคณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดไปตามขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้นได

3.2  การระงับขอพิพาททางปกครองโดยการไกลเกล่ียและประนีประนอมยอมความในประเทศฝรั่ง
เศส
                                                
                   77  บุญอนันต  วรรณพาณิชย.  (ม.ป.ป.).  ประเภทคดีปกครองและผูมีสิทธิฟองคดีแตละประเภท.   
หนา  16.
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         3.2.1    การไกลเกล่ียทางปกครอง  ( La conciliation en matière administrative )
           การไกลเกลี่ยทางปกครองเปนวิธีการในการเจรจาตกลงเพื่อแกไขปญหาขอพิพาทซึ่ง
แตกตางกับการประนีประนอมยอมความในแงที่วา  การไกลเกลี่ยจะมีบุคคลที่สามเขามาเปนผูไกล
เกลี่ยระหวางประชาชนและฝายปกครองเพื่อหาวิธีการซึ่งเปนที่ยอมรับของคูกรณีในการแกไข
ปญหาขอพิพาทที่ไมขัดกับหลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และทําใหขอ
พิพาทดังกลาวหมดสิ้นไป

วิธีการในการแกไขปญหาขอพิพาททางปกครองโดยไมตองฟองตอศาล  อาจเปนกรณี
ที่กฎหมายกําหนดบังคับไววาจะตองมีการแกไขปญหาขอพิพาทกอนจึงจะฟองคดีตอศาลได  เชน 
การทําสัญญาที่เกี่ยวของกับการศึกษาของเอกชน  แตในบางกรณี  คูกรณีอาจเจรจาไกลเกลี่ยกอนที่
จะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ได  เชน  ในเรื่องของสัญญาจัดซื้อจัดจางซึ่งมีคณะกรรมการที่
ปรึกษาในการเจรจาแกไขปญหาขอพิพาท  เชน  คณะกรรมการแหงชาติซ่ึงทําหนาที่ไกลเกลี่ยใน
สวนของสัญญาจัดซื้อจัดจางของราชการสวนกลาง  หรือคณะกรรมการระดับมณฑลหรือระหวาง
มลฑล  ซ่ึงมีหนาที่ไกลเกลี่ยในสวนของสัญญาจัดซื้อจัดจางของราชการสวนภูมิภาค  สวนทองถ่ิน
หรือองคการมหาชนตางๆ

ในคดีแพงหรือคดีที่ขึ้นสูศาลยุติธรรมผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยโดยทั่วๆไปมักจะเปนผู
พิพากษา  สําหรับในคดีปกครองนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา L .211 -  
4  บัญญัติวา   “ใหศาลปกครองชั้นตนกระทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทได”  หลักการนี้เปนหลักการที่
มีมาเปนระยะเวลา  15  ปแลว  นอกจากนี้ยังบัญญัติไวตรงกับ  มาตรา  L . 3  วรรคสอง  แหง
ประมวลกฎหมายวาดวยศาลปกครองชั้นตนและชั้นอุทธรณ  ป  1987  ที่บัญญัติวา  “ นอกจากภาร
กิจหลักทางศาลแลวศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติภารกิจในการไกลเกลี่ยดวย”

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติขางตน  ตุลาการศาลปกครองจึงสามารถที่จะทําการไกลเกลี่ยคู
กรณีในคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลได ไมวาจะเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติไว  เชน  กฎหมายเกี่ยวกับเงินตอบแทนทหารทุพพลภาพ  ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงฉบับใหม  มาตรา  21  บัญญัติใหอํานาจศาลยุติธรรมทํานองเดียวกับศาลปก
ครอง  หรือคดีปกครองในเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจาง  ( Contrat  des  marchés  publics )  ซ่ึงเปนคดี
พิพาทที่มีความสลับซับซอนและใชระยะเวลายาวนานในการพิจารณาพิพากษา  จึงมีความพยายาม
หาทางทําใหคดีประเภทนี้ยุติโดยเร็ว  ดังนั้นในเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจางจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีลักษณะไตรภาคี  ประกอบดวยตุลาการศาลปกครอง  ทําหนาที่เปนประธาน
คณะกรรมการ  ฝายที่สอง  คือผูแทนของฝายปกครอง  และฝายที่สามคือผูแทนของเอกชน  โดยใช
วิธีดําเนินการในลักษณะที่คลายๆกับวิธีการของศาล  มีการแตงตั้งเจาของสํานวนและการนัด
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พิจารณาเพื่อหาขอสรุปซึ่งการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้มีผลทําใหลดจํานวนคดีไดเปนจํานวนมาก  และ
ในขณะเดียวกันก็เปนที่พอใจของคูกรณีดวย

เมื่อศาลไกลเกลี่ยจนเกิดขอตกลงระหวางคูกรณี  คดีพิพาทก็ยุติลงตอหนาศาล  ซ่ึงคดีดัง
กลาวอาจยุติลงไปไดในสี่แนวทางดวยกันคือ  คูกรณีอาจยื่นขอตกลงตอศาลและขอใหศาลจําหนาย
คดี  ผูฟองคดีขอถอนคําฟอง  คูกรณีมีคําขอรวมกันใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมตามที่คูกรณีไดตก
ลงกันไว  หรือศาลมีคําพิพากษาตามเนื้อหาที่คูกรณีไดเจรจาตกลงกันไว

แตอยางไรก็ตามศาลปกครองชั้นตนไมถูกบังคับใหตองทําการไกลเกล่ียคูกรณีในทุก
คดีแมจะมีคําขอของคูกรณี  โดยศาลอาจปฏิเสธที่จะระงับการพิจารณาคดีไวกอนเพื่อใหมีการเจรจา
ไกลเกล่ียแกไขขอพิพาทระหวางคูกรณี  การปฏิเสธของศาลที่จะใหมีการไกลเกลี่ยถือเปนคําส่ังที่
ไมอาจฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนได78

ตัวอยางคดีปกครองในประเทศฝรั่งเศส
นาย  Dadillon  ยื่นคําฟองตอสภาแหงรัฐ  (ในฐานะศาลปกครองสูงสุด)  ของฝรั่งเศสวา

สภาแหงรัฐตองกระทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเด็นแหงคดี   โดยอาศัยอํานาจตามนัยมาตรา  
L. 3  วรรคสองแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองชั้น
อุทธรณ  ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา  สภาแหงรัฐชอบที่จะกระทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทได  จึงขอใหสภา
แหงรัฐกระทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวดวย  สภาแหงรัฐเห็นวา  ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยมีวา  
สภาแหงรัฐตองหามกระทําการไกลเกล่ียขอพิพาทหรือไม  ซ่ึงสภาแหงรัฐพิเคราะหแลวเห็นวา  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองชั้นอุทธรณ  มาตรา  
L.3  วรรคสอง  บัญญัติวา  “ใหศาลปกครองชั้นตนกระทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทได”  จากบท
บัญญัติดังกลาวยอมเห็นไดวาเปนการวางหลักการใหศาลปกครองชั้นตนอาจกระทําการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทไดเฉพาะในกรณีที่อยูในเขตอํานาจศาลของตนเทานั้น  หาไดกอใหเกิดการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนอกเขตอํานาจศาลของตนไม  เมื่อคดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคําฟองตอศาลปก
ครองชั้นตนแหงกรุงปารีสและคดีไดโอนมายังสภาแหงรัฐตามรัฐกําหนด  แตไมมีบทบัญญัติของ
กฎหมายใดกําหนดใหสภาแหงรัฐกระทําการไกลเกล่ียขอพิพาทไดดังเชนกรณีของศาลปกครองชั้น
ตน  สภาแหงรัฐจึงพิพากษายกฟอง

    3.2.2 การประนีประนอมยอมความทางปกครอง  ( La transaction en matiére 
administrative )
                                                
                   78  ประสาท  พงษสุวรรณ.  เลมเดิม.  หนา  483 - 485.
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             การประนีประนอมยอมความเปนวิธีการทําขอตกลงระหวางคูกรณีเพื่อหาขอยุติในกรณี
พิพาท  โดยหลักแลวฝายปกครองสามารถที่จะใชวิธีการประนีประนอมยอมความในกรณีพิพาทที่
เกิดขึ้นไดเสมอ  ซ่ึงหลักการนี้มีใชตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่  19  เปนหลักที่ไมไดปรากฏอยูใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดๆ  หลักการดังกลาวใชกับฝายปกครองทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตถาเปนองคกรทางปกครองอื่นๆ  หลักการนี้จะมีความแตกตางเล็ก
นอย  กลาวคือ  ฝายปกครองที่มีลักษณะเปนองคการมหาชน  (établissements  publics )  จะใชวิธี
การประนีประนอมยอมความไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพระมหากษัตริยกอน  ซ่ึงเปนกฎหมาย
ฉบับหนึ่งที่ออกในชวงประเทศฝรั่งเศสปกครองโดยระบบพระมหากษัตริย  แตในปจจุบันประเทศ
ฝร่ังเศสมิไดมีการปกครองระบบพระมหากษัตริยแลว  ดังนั้นรัฐบาลจึงทําหนาที่พิจารณาอนุญาต
ใหใชวิธีการดังกลาว

การนําหลักการประนีประนอมยอมความมาใชระงับขอพิพาท  นับตั้งแตป  ค.ศ. 1985  
เปนตนมา  กฎหมายอนุญาตใหใชการประนีประนอมยอมความได  เชน  กรณีพิพาทอันเกิดจาก
อุบัติเหตุทางรถยนตเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหมีการนําคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากเกินไป  หรือกรณี
พิพาทเกี่ยวกับเรื่องการกระทําผิดตามประมวลรัษฎากร  หรือตามกฎหมายศุลกากร  ซ่ึงเปนกรณีที่
กฎหมายเปดโอกาสใหผูกระทําผิดกับฝายปกครองสามารถตกลงกัน  เจรจาตอรองกันในเรื่องของ
บทลงโทษตามกฎหมาย  เชนคาปรับ  เปนตน

อยางไรก็ดีปรากฏขอยกเวนที่ฝายปกครองไมอาจประนีประนอมยอมความได  เชน  
กรณีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย  ซ่ึงปรากฏในป  ค.ศ. 1971  ซ่ึงเรื่องการประนีประนอมยอม
ความโดยทั่วไปเปนเรื่องที่คูกรณีตกลงกัน  แตบางกรณีอาจนําไปสูการขอใหศาลพิพากษาตามยอม
ไดกลาวคือ  กรณีคดีพิพาทระหวางฝายปกครองกับราษฎร  เปนกรณีที่ราษฎรฟองวาฝายปกครอง
ละเวนไมกระทําการใหความชวยเหลือ

ตัวอยาง  เจาของบานซึ่งเปนผูใหเชาชนะคดีที่ฟองขับไลผูเชา  และถาผูเชาไมยายออก
ไปก็จะทําการบังคับคดี  โดยขอใหหนวยงานของรัฐใชอํานาจรัฐใหบังคับคดีโดยการขับไล  ซ่ึงใน
ทางปฏิบัติศาลปกครองฝรั่งเศสมีแนวคําพิพากษาที่ยอมรับกันวาฝายปกครองมีดุลพินิจในการ
บังคับคดีที่จะเลือกเวลาบังคับคดีไดโดยอาจพิจารณาจังหวะหรือเวลาที่เหมาะสม  เพราะหากเลือก
เวลาที่ไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดปญหาเรื่องความเดือดรอนขึ้นมาใหม  และเกิดความไมสงบสุขขึ้น  
ในกรณีตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนกรณีที่ฝายปกครองอาจใชดุลพินิจในการเลือกเวลาบังคับคดี  ผู
ฟองคดีจึงฟองฝายปกครองวาไมดําเนินการบังคับคดีใหและเรียกคาเสียหาย  ซ่ึงในคดีนี้มีการตกลง
กันในเรื่องคาเสียหายระหวางราษฎรและฝายปกครอง  ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของบานไดนําขอตกลง
นั้นมาฟองขอใหศาลพิพากษาตามยอม  ดังนั้น  ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นศาลพิจารณาวาเมื่อคู
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กรณีนําเอาขอตกลงเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความมาศาล  ศาลมีหนาที่เพียงพิพากษาตาม
ยอม  หรือวาศาลมีอํานาจพิจารณาในเนื้อหาที่ลึกลงไปดวยวาการประนีประนอมยอมความนั้นชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  ซ่ึงเรื่องดังกลาวศาลไมไดมีบทบาทตั้งรับอยางเดียว  แตมีบทบาทในการรุก
เขาไปแสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นไดดวย  โดยเฉพาะศาลหรือตุลาการมีอํานาจเขาไปมีบท
บาทแสวงหาขอเท็จจริงไดในเรื่องที่คูกรณีโตแยงเรื่องจํานวนเงิน  หรือเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยมาพิจารณาดวย  โดยคําพิพากษาคดี  Maguit  ไดวางหลักกฎหมายที่สําคัญวา  ศาลจะ
ถือวาเปนเรื่องที่ขัดตอความสงบเรียบรอย  หากฝายปกครองยินยอมชดใชเงินใหกับคูกรณีซ่ึงฝาย
ปกครองไมควรที่จะตองชดใชเงิน  ทําใหคําพิพากษาในคดีนี้ไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมาก  
เนื่องจากเปนคําพิพากษาที่วางแนวขอจํากัดในกรณีที่ฝายปกครองตกลงหรือประนีประนอมยอม
ความกับคูกรณีอีกฝายหนึ่ง79

การทําสัญญาประนีประนอมยอมความมีลักษณะเชนเดียวกับขอตกลงอื่นๆ  จะตอง
เคารพตอหลักเกณฑวาดวยการกอใหเกิดสัญญา  และวาดวยความสมบูรณของสัญญา  ( ผูมีอํานาจ
ลงนาม  รูปแบบการอนุมัติ  หรือการเห็นชอบที่จําเปน  ความสมบูรณของการแสดงเจตนา ฯลฯ )
และถาจะตองมีการทําเปนหนังสือ  ศาลก็มิไดเครงครัดเรื่องรูปแบบภายนอกหรือ  การไมไดลงลาย
มือช่ือ  หากแตศาลจะใหความสําคัญกับเจตนารวมกันของคูสัญญามากกวา

กรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ศาลจะเขมงวดในเรื่องของการตองไดรับอนุมัติ
จากสภาองคกรสวนทองถ่ิน  และการลงลายมือช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  นอกจาก
นี้เพื่อใหการประนีประนอมยอมความบังคับใชไดจะตองมีการสงมติของสภาดังกลาวไปใหผูแทน
ของรัฐ  ( ผูวาการแขวง )  ดวยพรอมกับตัวสัญญาประนีประนอมยอมความ  ทั้งๆที่โดยเนื้อหาแลว
สัญญาประนีประนอมยอมความไมใชเร่ืองที่ควรจะตองสงไปใหผูวาการแขวงแตอยางใด

เมื่อคูสัญญาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันแลว  คูสัญญาอาจยื่นคํารองตอศาล
ปกครองเพื่อออกคํารับรองให  (ในกรณีที่เปนสัญญาประนีประนอมทางกฎหมายมหาชน)  ซ่ึงศาล
จะออกใหหลังจากที่ไดตรวจสอบแลววาไมมีขอความที่ขัดตอความสงบเรียบรอย  เพื่อมีคํา
พิพากษาใหบังคับตามสัญญา  เมื่อศาลไดตรวจสอบแลววาขอตกลงนั้นไมขัดตอหลักเกณฑใดๆ  ที่
เปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย  ในกรณีเชนวานี้ถือวาสัญญาประนีประนอมยอมความมีผล
บังคับตามคําพิพากษาที่ผูกพันคูความ

                                                
                   79  Jean  MASSOT.  (2545, มกราคม – เมษายน).  “การบรรยายพิเศษเรื่องประนีประนอมยอมความ
และอนุญาโตตุลาการในเรื่องทางปกครอง  (มีไดหรือไมเพียงใด)  กับการดําเนินการโตแยงคัดคานภายในฝายปก
ครองกอนการฟองคดีตอศาลปกครอง.”  วิชาการศาลปกครอง, 2,1.  หนา  16 – 18.
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ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ  จะมีขอบเขตจํากัดอยูเฉพาะกับวัตถุแหง
สัญญาเทานั้นกลาวคือ  การสละสิทธิตางๆ  สิทธิในการฟองคดี  ขอเรียกรองใดๆ  จะหมายถึงเพียง
ส่ิงที่ เกี่ยวกับขอขัดแยงที่ เปนเหตุแหงการประนีประนอมยอมความกันเทานั้น   สัญญา
ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันเฉพาะคูสัญญา  นอกจากนี้หากมีการยื่นฟองคดีในเรื่องที่ไดมี
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  ศาลจะมีคําส่ังไมรับคดีไวพิจารณา

กรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  เชน  ฝายปกครอง
ปฏิเสธการจายคาทดแทนใหแกคูสัญญาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  หากวินิจฉัยแลววาไม
เปนกรณีที่ขัดตอความสงบเรียบรอย  ศาลจะพิพากษาวา  สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นกอให
เกิดสิทธิของคูสัญญา  จะมีการนํารัฐบัญญัติเลขที่  80 – 539  ลงวันที่  16  ก.ค.  1980  ( ที่ใหอํานาจ
สภาแหงรัฐกําหนดคาปรับฝายปกครองที่ไมปฏิบัติตามคําพิพากษา )  มาใชกับกรณีของการไม
ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความดวย  เนื่องจากศาลปกครองถือวาสัญญาดังกลาวมีผลใช
บังคับอยางเชนคําพิพากษา80 กลาวโดยสรุป  การประนีประนอมยอมความเปนวิธีการระงับขอ
พิพาทที่นิยมใชกันมากในคดีปกครองเปนเพราะสามารถชวยลดจํานวนคดีที่ศาลจะตองพิจารณา
พิพากษา  หากมีการประนีประนอมยอมความกันระหวางการพิจารณาของศาลจะถือเปนการถอนคํา
ฟองโดยสมัครใจของผูฟองคดี

3.3 การประนีประนอมยอมความทางปกครองในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน                    
     มาตรา  106  แหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  บัญญัติวา  “เพื่อใหขอพิพาทเสร็จ
ส้ินไปทั้งหมดหรือบางสวน  ผูเขารวมในคดีอาจประนีประนอมกันโดยทําเปนบันทึกของศาลหรือ
ของผูพิพากษาผูไดรับมอบอํานาจ  หรือของผูพิพากษาผูไดรับการรองขอเทาที่ขอพิพาทดังกลาว
สามารถที่จะประนีประนอมกันได  การประนีประนอมโดยศาลอาจทําไดโดยใหผูเขารวมในคดี
ยอมรับเปนลายลักษณอักษรตอศาล  ซ่ึงขอเสนอของศาลหรือของผูพิพากษาหัวหนาคณะหรือของผู
รับผิดชอบสํานวนที่ทําในรูปของคําวินิจฉัย”

สัญญาประนีประนอมหรือสัญญาระงับขอพิพาททางปกครอง  ( Vergleichsvertag )  มี
องคประกอบที่สําคัญ  คือ  จะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับ  ความไมแนนอนของขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายและมีการตกลงยินยอมระหวางคูกรณีที่มีขอพิพาทนั้น  และการเกิดขึ้นของ  สัญญา
ประนีประนอมหรือสัญญาระงับขอพิพาททางปกครอง  มีผลเปนการขจัดไปซึ่งความไมแนนอน
ของขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
                                                
                   80  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ , เข็มชัย  ชุติวงศ , บุญอนันต  วรรณพาณิชย , กฤษณ  วสีนนท  และบรรเจิด  
สิงคะเนติ.  (ม.ป.ป.).  คดีปกครองที่เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง.  หนา  156 – 159.

DPU



82

สัญญาประนีประนอมหรือสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองมีวัตถุประสงคเปนการ
หลีกเลี่ยงไมใหตองมีกระบวนการฟองรองกันในศาลปกครอง  อีกทั้งยังเปนการประหยัดเวลา  การ
ทํางานและคาใชจายของฝายปกครองตลอดจนทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางคูสัญญาอีกดวย81

ลักษณะธรรมชาติทางกฎหมายของกระบวนการประนีประนอมจะมีหนาที่ซํ้าซอนกัน
อยูสองประการดวยกัน  คือ  ดานหนึ่งเปนเรื่องของ  กระบวนการทางวิธีพิจารณา  แตอีกดานหนึ่ง
จะเปนเรื่องของ  สัญญาทางปกครอง  ดังนั้นการพิจารณาถึงความถูกตองสมบูรณของกระบวนการ
ประนีประนอมจึงตองพิจารณาทั้งในเรื่อง  หลักกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา  และในสวนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งเปนเนื้อหาในการเกิดขึ้นของสัญญา  ซ่ึงก็คือบทบัญญัติแหงกฎหมายปกครองนั่น
เอง  เนื่องจากการประนีประนอมในศาลตามมาตรา  106  แหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ( 
VwGO )  เปนการระงับขอพิพาทตามกฎหมายปกครอง  นอกจากนี้  การประนีประนอมในศาล   ยัง
ตองศึกษาถึงหลักเกณฑเร่ืองสัญญาประนีประนอม  หรือสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองตามบท
บัญญัติ  มาตรา  55  แหงกฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง  ( VwVfG )  เพราะ
จะนําไปใชกับกรณีที่มีการประนีประนอมยอมความกันในศาลปกครองดวย  สัญญาประนีประนอม  
หรือสัญญาระงับขอพิพาททางปกครอง  ตามมาตรา  55  VwVfG  จะตองประกอบดวยองค
ประกอบดังตอไปนี้

1 )  มีความไมแนนอนหรือยังหาขอยุติไมไดในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณทางขอเท็จจริง
หรือประเด็นขอกฎหมาย

2 )  ความไมแนนอนหรือขอยุติดังกลาวไมสามารถขจัดไปไดหรือจะขจัดไปไดก็ตอง
เสียเวลาหรือเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก

3 )  คูกรณีทั้งสองฝาย  คือองคกรฝายปกครอง  หรือเจาหนาที่ฝายปกครองและเอกชน
สามารถตกลงประนีประนอมหรือระงับขอพิพาททางปกครองนั้น

จากการศึกษาถึงองคประกอบของสัญญาทางปกครองจะพบที่มาของการทําสัญญา
ประนีประนอมทางปกครองโดยแบงออกเปนสองสวน  คือ

1 )  การอนุญาตใหฝายปกครองทําสัญญาทางปกครอง  ฝายปกครองสามารถกระทํา
การในรูปของสัญญาทางปกครองกับปจเจกบุคคลได  ภายใตหลักเงื่อนไขของกฎหมาย                    
( Gesetzesvorbehalt )  และหลักความมากอนของกฎหมาย  ( Gesetzesvorrang )  หลักทั้งสองนี้เรียก
รองใหการกระทําในรูปของสัญญาทางปกครองจะตองมีกฎหมายใหอํานาจอยางชัดแจง  และตอง
ไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือหลักกฎหมายทั่วไปในการพิจารณาถึงหลักดังกลาวขางตนกอ
ใหเกิดความคิดวาหากการกระทําของฝายปกครองซึ่งไมมีกฎหมายมอบอํานาจไวอยาง   ชัดแจง  วา
                                                
                   81  มานิตย  วงศเสรี.  (2546).  หลักกฎหมายวาดวยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน. หนา  79.
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ใหกระทําการในรูปของสัญญาทางปกครอง  ฝายปกครองสามารถเลือกที่จะกระทําได  หากฝายปก
ครองไดรับมอบอํานาจในทางเนื้อหาอยางพอเพียงสําหรับการกระทําของรัฐ  ฝายปกครองไม
สามารถเลือกกระทําในรูปของสัญญาไดฝายปกครองจะตองกระทําในรูปของคําส่ังทางปกครอง

2 )  เนื้อหาของสัญญาทางปกครองที่อนุญาตใหฝายปกครองกระทําได  หลักการที่นํา
มาพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาของสัญญาทางปกครองนั้นไดแกหลักความชอบดวย
กฎหมายของฝายปกครอง  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา  หลักความไดสัดสวน  หลักความเสมอ
ภาค  ลวนเปนหลักที่นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาถึงเนื้อหาของสัญญาทางปกครองในชวงทศ
วรรษที่  1960  แตในทางวิชาการหลักตางๆเหลานี้  ยังมีการพิจารณาถึงไมมากนัก  กระทั่งตอมาได
มีการพิจารณาหลักเกณฑของความชอบดวยกฎหมายของสัญญาทางปกครองในรางกฎหมายวิธี
พิจารณาเรื่องในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง  ( VwVfG )  ฉบับป  1963 , 1966 ,1970 และ 1973  ใน
รางกฎหมายดังกลาวไดเนนถึงประเภทของสัญญาที่สําคัญสองประเภท  คือ  สัญญาประนีประนอม
ทางปกครอง  และสัญญาตางตอบแทนทางปกครอง  มีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษสําหรับการทํา
สัญญาตั้งแตนั้นมา  กลาวคือ  เงื่อนไขพิเศษของความชอบดวยกฎหมายของสัญญาเงื่อนไขพิเศษดัง
กลาวเปนเครื่องแสดงถึงทิศทางของบทบัญญัติของกฎหมาย  เทาที่หลักความชอบดวยกฎหมายของ
ฝายปกครองไดมีการพาดพิงไปยังเนื้อหาของสัญญาทางปกครอง

ในทางทฤษฎีก็มีความเห็นวาหลักเสรีภาพในการทําสัญญายอมนํามาใชในทางกฎหมาย
มหาชนดวยแมวาฝายปกครองจะผูกพันอยูกับกฎหมาย  ฝายปกครองก็มีเสรีภาพในการกระทําการ  
กฎหมายไดมอบอํานาจแกฝายปกครองที่จะใชดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทําสัญญาทางปกครองได  แตมี
ขอพิจารณาวาดุลพินิจของฝายปกครองจะมีคาไมเทากับเสรีภาพในการทําสัญญาในทางแพง  เนื่อง
จากเสรีภาพในการทําสัญญาในกฎหมายปกครองเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายแพงแลวโดยที่
กฎหมายปกครองมีขอบเขตตามหลักนิติรัฐ  เสรีภาพในการทําสัญญาในกฎหมายปกครองจึงมี
ขอบเขตที่จํากัดกวาในกฎหมายแพง  เปนเหตุใหฝายปกครองมีอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายได
มอบใหแกฝายปกครองเทานั้น

เมื่อฝายปกครองมีเสรีภาพในการทําสัญญาไดแลวประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปวา
ฝายปกครองสามารถกําหนดเนื้อหาของสัญญาทางปกครองไดเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับดุลพินิจ
หากมีบทบัญญัติในลักษณะที่เปนการใหอํานาจ  ( Dispositivnorm )  อยูฝายปกครองก็สามารถ
กําหนดเนื้อหาของสัญญาทางปกครองไดตามดุลพินิจของฝายปกครอง82

กลาวโดยสรุปไดวา  มาตรา  106  VwGO  อนุญาตใหคูความในคดีประนีประนอมยอม
ความไดเทาที่คูความในคดีสามารถจะประนีประนอมยอมความกันไดในเรื่องนั้นๆ  ในคดีปกครอง
นั้นมีกรณีที่เปนปญหาเฉพาะคือกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่มีดุลพินิจ  หากประเด็นที่ผูฟอง

                                                
                   82  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  65 – 67.
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คดีเปนประเด็นที่เจาหนาที่มีดุลพินิจในกรณีนี้เจาหนาที่ยอมมีอํานาจที่จะประนีประนอมยอมความ
ได  แตภายในขอบเขตของดุลพินิจของเจาหนาที่เทานั้น

เปนที่นาสังเกตวาการอนุญาตใหประนีประนอมยอมความ  โดยเฉพาะในคดีปกครอง   
ก็ดี  คดีภาษีก็ดี  หรือคดีขอพิพาทในศาลสังคมก็ดี  เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนตัวแทนของฝายที่ถูก
ฟองคดี  หากพิจารณาตามหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองในกรณีที่เจาหนาที่ตอง    
ถูกผูกพันตอบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะผูกพันกลาวคือเปนกรณีที่กฎหมายไมไดใหดุล
พินิจแกเจาหนาที่  เจาหนาที่จะมีอํานาจในการประนีประนอมยอมความหรือไม  ซ่ึงในที่นี้จะตอง
แยกพิจารณา  เพราะหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองไมไดถูกนํามาใชตรวจสอบใน
ทุกกรณีที่เปนการใชสิทธิเรียกรองของผูฟองคดีตอศาล  เชน  กรณีที่เปนปญหาวาขอเท็จจริงที่เปน
พื้นฐานของสิทธิเรียกรองนั้นมีอยูหรือไม  แตอยางไรก็ตาม  การประนีประนอมในคดีปกครองไม
อาจกระทําได  หากเปนกรณีที่เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะกําหนดเนื้อหาของคําส่ังเชนนั้นได  หรือ
หากออกคําส่ังทางปกครองที่มีเนื้อหาเชนนั้นจะทําใหคําส่ังทางปกครองเปนโมฆะ  เนื่องจากขัดกับ
กฎหมายอยางชัดแจง  กรณีเหลานี้เจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจที่จะประนีประนอมยอมความ  แตเจา
หนาที่จะประนีประนอมยอมความไดตองเปนกรณีที่เจาหนาที่มีอํานาจที่จะพิจารณาในประเด็นนั้น
ได

สําหรับการมีผลของการประนีประนอมยอมความนั้นจะมีผลก็ตอเมื่อคูความทั้งสอง
ฝายไดแสดงเจตนาที่จะยุติขอพิพาท  สวนรูปแบบของการประนีประนอมยอมความในระหวางการ
พิจารณาคดีนั้น  จะตองเปนการตกลงกันในศาลหรืออาจเปนการตกลงกันตอหนาผูพิพากษานาย
เดียวหรือตอผูพิพากษาที่เปนตัวแทนขององคคณะ  หรือผูพิพากษาที่พิจารณาคดีนั้น  การมีผลของ
การประนีประนอมยอมความในศาลนั้นจะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและตองอานใหคู
ความฟง  หากคูความไดตกลงกันแตยังมิไดทําการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  กรณีนี้ยังไมทํา
ใหคดีส้ินสุดลง

ผลที่สําคัญของการประนีประนอมยอมความกันทําใหคดีที่อยูระหวางการพิจารณาสิ้น
สุดลง  โดยศาลไมจําเปนตองทําเปนคําวินิจฉัยของศาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีผลทําใหคําวินิจฉัย
ของศาลที่ไดวินิจฉัยแลวแตยังไมมีผลบังคับหรือยังไมถึงที่สุดกลายเปนคําวินิจฉัยที่ไมมีผลอีกตอ
ไปหากมีการประนีประนอมยอมความภายหลังจากมีคําพิพากษาแตกอนที่จะถึงที่สุด  การ
ประนีประนอมยอมความในศาลถือวาเปนสิ่งที่จะนําไปสูการออกคําบังคับ  เพื่อบังคับคดีตอไปได83

                                                
                   83  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  ( 2547 ).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคดีปกครองเยอรมัน.  หนา  225 – 226.
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บทที่  4
สัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง

4.1  ผูมีอํานาจประนีประนอมยอมความทางปกครอง
        หลังจากที่ไดทําการศึกษาถึงประเภทของคดีปกครองที่สามารถระงับขอพิพาทโดยการ
ประนีประนอมยอมความพบวาคดีปกครองที่อยูในวิสัยที่จะประนีประนอมยอมความทางปกครอง
ไดแก  คดีปกครองประเภทคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําส่ัง  
คดีปกครองประเภทการกระทําละเมิด  คดีปกครองประเภทความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครอง  
คดีปกครองประเภทสัญญาทางปกครอง  และเมื่อไดทราบถึงประเภทคดีปกครองที่สามารถ
ประนีประนอมยอมความไดแลว  ในสวนตอไปจะทําการศึกษาถึงอํานาจของเจาหนาที่ฝายปกครอง
ในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
             โดยในคดีปกครองประเภทคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการ
ออกคําสั่ง  เจาหนาที่ฝายปกครองที่จะมีอํานาจประนีประนอมยอมความทางปกครองไดนั้น
พิจารณาไดจากอํานาจของเจาหนาที่ฝายปกครองในการแกไขทบทวนคําสั่งทางปกครองที่ไดออก
ไปแลว    กลาวคือ  เมื่อเจาหนาที่ฝายปกครองไดออกคําส่ังทางปกครองไปแลว  อาจมีกรณีที่คําส่ัง
ทางปกครองดังกลาวไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  หลักกฎหมายวาดวยกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองจึงกําหนดหลักเกณฑที่จะใหมีการแกไขทบทวนคําส่ังทางปกครองดังกลาวได86  เชน
              1)  การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง
          การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง  คือ  กระบวนการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทางปกครอง
ภายในองคกรฝายปกครอง  ซ่ึงองคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมีอํานาจในการตรวจสอบ
ทั้งความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในเนื้อหาของการใชอํานาจดุลพินิจ87

         การแกไขทบทวนคําสั่งทางปกครองในกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณเปนกรณีที่องคกร
เจาหนาที่ฝายปกครองไดใชอํานาจทบทวนคําส่ังทางปกครองทั้งในขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  ตลอด
จนความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง  เมื่อองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองนั้นเห็นวา

                                                
                   86  บุญอนันต  วรรณพาณิชย.  (2546).  หลักกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา  37.
                   87  กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2539).  สาระสําคัญและหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปก
ครอง  พ.ศ. 2539  หนา  23.
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คําส่ังทางปกครองที่ออกไปนั้นไมเหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมาย  เจาหนาที่ผูออกคําส่ังหรือผู
บังคับบัญชา  ก็อาจพิจารณาแกไขทบทวนคําส่ังทางปกครองนั้นได   ดังตัวอยางคดีของคําส่ังศาล
ปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  1996/2549  คดีนี้  ผูฟองคดีฟองวาไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการออกคําส่ังทางปกครอง  โดยบรรยายฟองวา  ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอน
สะพาน  ค.ศ.  ซ่ึงรุกลํ้าที่สาธารณประโยชน  (คลองสมเด็จเจาพระยา)  และใหทําที่ดินบริเวณนั้นให
อยูในสภาพเดิมภายใน  30  วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูก
ฟองคดี  แตผูถูกฟองคดียังมิไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด  จึงนําคดีมาฟองตอศาล  
ระหวางพิจารณาของศาลเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดฟองคดีเพื่อขอใหเพิก
ถอนคําส่ังดังกลาวแลว  ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาใหผูฟองคดีแกไขสะพานทางเดิน
เขาอาคารใหถูกตองและยื่นขออนุญาตกอสรางสะพานดังกลาวภายใน  30  วัน  จึงเปนการออกคํา
ส่ังทางปกครองใหมแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังเดิมที่ใหร้ือถอนสะพาน
             2)  การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
          การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา  49  ถึง  มาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ศาสตราจารยชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต  ไดใหคําอธิบายไว
วาเปนกรณีริเร่ิมการเอง  (ex  officio)  ของเจาหนาที่ฝายปกครองโดยไมตองมีผูใดรองขอหรือโต
แยง  และเจาหนาที่ผูออกคําส่ังนั้นเอง  (รวมทั้งผูที่ยายมาดํารงตําแหนงภายหลังจากที่ไดออกคําส่ัง
นั้นไปแลว)  หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูนั้นไมวาในระดับใดก็อาจริเริ่มเพิกถอนคําส่ังทางปก
ครองไดเอง  โดยในมาตรา  49  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัตินี้ไดวางหลักไววา  การเพิกถอนคํา
ส่ังทางปกครองจะกระทําเมื่อใดก็ได  การที่กฎหมายเปดกวางไวเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นวาการเพิก
ถอนคําส่ังทางปกครองจะกระทําไดในชั้นใดก็ได  กลาวคือ  จะกระทําเมื่อพนกําหนดเวลาอุทธรณ
ภายในฝายปกครอง  หรือพนกําหนดนําคดีขึ้นสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองแลวก็
ได  อนึ่ง  แมแตในกรณีมีคดีไปสูองคกรวินิจฉัยคดีปกครองแลวก็ตาม  ดังตัวอยางคดี  คําส่ังศาลปก
ครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  1256/2549  ที่ผูถูกฟองคดีที่  1  ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา  49  และ
มาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ยกเลิกคําส่ังทางปก
ครองเดิม  และไดอาศัยอํานาจตาม  มาตรา  40(1)(2)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ออกคําส่ังทางปกครองใหม
        การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนนี้จะตองกระทําโดยเจา
หนาที่ผูออกคําส่ังหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ดังกลาวเทานั้น  ดังความเห็นของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ที่ใหความเห็นวาคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอก
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ชนที่ใหเรียกเงินบํานาญและเงินคารักษาพยาบาลคืนจากขาราชการ  ไมมีผลเปนการเพิกถอนคําส่ัง
ของกรมบัญชีกลางที่ส่ังใหขาราชการดังกลาวรับเงินบํานาญได88

         3)  การขอใหพิจารณาใหม
          การขอใหพิจารณาใหม  เปนเรื่องการแกไขทบทวนคําส่ังทางปกครองอีกเรื่องหนึ่ง  ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากลวงพนกําหนดอุทธรณไปแลว  โดยเปนชองทางใหคูกรณีอาจรองขอใหมีการ
ทบทวนคําส่ังทางปกครองไดภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว  ซ่ึงมีสวนที่คลายกับการอุทธรณ
ก็คือการมีเงื่อนไขวาจะตองเปนเรื่องที่คูกรณีมีคําขอ  หากเปนกรณีที่เจาหนาที่ฝายปกครองจะหยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณาเองนั้นก็สามารถกระทําไดในเรื่องของการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดยเจาหนา
ที่อยูแลว  ไมจําเปนตองใชบทบัญญัติของเรื่องการขอใหพิจารณาใหมแตอยางใด  แตสําหรับสวนที่
คลายกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดยเจาหนาที่นั้น  ก็คือ  เปนเรื่องที่สามารถกระทําไดแมจะ
ลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณไปแลว89

         เจาหนาที่ฝายปกครองอาจยกเลิกหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังทางปกครองที่ตน
เปนผูออกนั้นไดหากมีการยื่นคําขอโดยคูกรณี  (มาตรา  54  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ. 2539)  คูกรณีตองยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายใน  90  วัน  นับแตวันที่ไดรูถึง
เหตุซ่ึงอาจขอใหมีการพิจารณาใหมได  เหตุที่จะขอใหพิจารณาใหมไดแก
           (1)  ผูรับคําส่ังทางปกครองพบพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติ
แลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป
          (2)  คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน
กระบวนพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวน
พิจารณาทางปกครอง
        (3)  เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น
         (4)  คําส่ังทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด  และตอมาขอ
เท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
          การยื่นคําขอตาม  (1) – (3) ผูยื่นคําขอจะตองแสดงใหเห็นวาตนไมอาจทราบถึงเหตุนั้น
ในการพิจารณาครั้งกอนโดยไมใชความผิดของตน

                                                
                   88  บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เรื่อง  การเพิกถอนคําสั่งใหรับบํานาญกรณีที่
มีคําสั่งใหไลออกขาราชการภายหลังจากที่ผูนั้นเกษียณอายุราชการและไดใชสิทธิรับบํานาญไปแลว  เรื่องเสร็จที่  
495/2545
                   89  บุญอนันต  วรรณพานิชย.  เลมเดิม.  หนา  49.
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            ในเรื่องของการขอใหพิจารณาใหมจึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายอีกชองทางหนึ่งเพื่อ
ใหอํานาจเจาหนาที่ในการแกไขคําส่ังทางปกครอง  และในการขอใหพิจารณาใหม  หากเปนกรณีที่
ผูรับคําส่ังทางปกครองไดยื่นฟองตอศาลปกครองแลว  เจาหนาที่จะมีอํานาจพิจารณาใหมไดหรือไม
         ในเรื่องดังกลาวไดมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงมีความเห็นวา  คําส่ังทาง
ปกครองเปนการใชอํานาจฝายเดียวของฝายปกครองบังคับตอเอกชน  จึงตองเปนคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมาย  และเปนหนาที่ของผูออกคําส่ังหรือผูบังคับบัญชาที่จะตองดําเนินการใหคําส่ังดังกลาวมี
ความชอบดวยกฎหมาย  หากปรากฏวาคําส่ังนั้นมีความบกพรองประการใด  ผูออกคําส่ังหรือผู
บังคับบัญชาอาจเยียวยา  แกไขเพิ่มเติม  หรือเพิกถอนได  นอกจากนี้หากพิจารณาเงื่อนไขของการ
ใชอํานาจเยียวยาและการพิจารณาใหม  รวมถึงการเพิกถอนคําสั่งเองตามที่บัญญัติไวในพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ  แลว  เห็นวากฎหมายดังกลาวมิไดระบุไวแตอยางใดวา  
หากมีการฟองคดีตอศาลแลวจะเปนการตัดอํานาจในการเยียวยาแกไขและการขอใหพิจารณาใหม  
หรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง  ดังนั้น  แมจะมีการฟองคดีตอศาลปกครองก็ไมเปนการตัดอํานาจ
ดังกลาวของเจาหนาที่แตอยางใด90

      ฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากอํานาจของเจาหนาที่ฝายปกครองในการแกไขทบทวนคําส่ังทาง
ปกครองที่ไดออกไปแลวซ่ึงไดแกบทบัญญัติในเรื่อง  การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง  การเพิกถอน
คําส่ังทางปกครอง  และการขอใหพิจารณาใหมแลวจะเปนหนาที่ของผูออกคําส่ังหรือผูบังคับบัญชา
ที่จะทําการแกไขเยียวยาโดยการยกเลิกหรือเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังทางปกครองได  จึง
อาจกลาวโดยสรุปไดวา  ผูที่มีอํานาจประนีประนอมยอมความทางปกครองไดก็คือ  เจาหนาที่ผูออก
คําสั่งทางปกครองหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ดังกลาว  แตจะตองเปนคําส่ังทางปกครอง
ประเภทที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําส่ัง
         อยางไรก็ตามมีขอที่ตองพิจารณาวา  เมื่อเจาหนาที่ฝายปกครองผูออกคําส่ังทางปกครอง
จะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังทางปกครองของตนเอง  เพื่อทําการประนีประนอมยอมความทาง
ปกครองแลว  จะตองผานการควบคุมตรวจสอบทั้งความชอบดวยกฎหมาย  และความเหมาะสมใน
เนื้อหาของการใชอํานาจดุลพินิจจากองคกรผูบังคับบัญชาเสียกอน  ในเรื่องดังกลาวนี้ในประเทศ
ฝร่ังเศส  การประนีประนอมยอมความขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ศาลจะเขมงวดในเรื่องของ
การตองไดรับอนุมัติจากสภาองคกรสวนทองถ่ิน    และยังตองสงมติของสภาดังกลาวไปใหผูวาการ
แขวงซึ่งถือเปนผูแทนของรัฐอีกดวย
                                                
                   90  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  กรมบัญชีกลางหารือวาคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชด
ใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่จะสามารถอุทธรณหรือขอให
พิจารณาใหมไดหรือไม  เรื่องเสร็จที่  289/2545
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      สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของ
ฝายปกครอง  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  สามารถที่จะประนีประนอมยอมความทางปก
ครองกันได  เนื่องจากผูฟองคดีจะเปนผูถูกกระทบสิทธิ  จึงฟองตอศาลปกครอง  เพื่อขอใหศาลให
แกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย  โดยศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับเพื่อส่ังใหผู
ถูกกระทบสิทธิกลับสูสภาพเดิมโดยการสั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ  โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ  ไวดวยก็ได  (มาตรา  9  
ประกอบ  มาตรา 72  (3)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 
2542)  จึงเห็นไดวาจะมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการเรียกคาเสียหายรวมอยูในคดีปกครองทั้งสาม
ประเภทนี้  คาเสียหายเปนสิทธิในทางแพง  การกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
เกี่ยวกับคาเสียหายเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ไมตองไปฟองรองยังศาลยุติ
ธรรมอีก
        เมื่อจะทําการประนีประนอมยอมความในเรื่องของคาเสียหายในคดีปกครองทั้งสาม
ประเภทนี้แลว  ผูที่มีอํานาจที่จะประนีประนอมยอมความ  ในคดีละเมิดทางปกครองไดนั้นพิจารณา
จากการใชสิทธิฟองคดีของผูเสียหาย  กลาวคือ  การฟองคดีละเมิดทางปกครอง  ผูเสียหายจะตอง
ฟองหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดสังกัดอยู  หรือในคดีสัญญาทางปกครองผูเสียหาย
จะตองฟองหนวยงานทางปกครองซึ่งถือเปนคูสัญญาทางปกครอง  หรือในคดีความรับผิดอยางอื่น
ของฝายปกครองผูถูกฟองคดีจะไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  เปนที่สังเกตไดวาเจาหนา
ที่ฝายปกครองที่มีอํานาจในการดําเนินคดีปกครองทั้งสามประเภทดังกลาวจะไดแกเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับสูง  หรือหัวหนาหนวยงานทางปกครองแหงนั้นๆเปนหลัก ซ่ึงเปนผูที่กระทําแทนนิติบุคคล
ในกฎหมายมหาชน  หัวหนาหนวยงานทางปกครองจะเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในดานการบริหาร
งานภายในหนวยงานของรัฐแหงนั้นๆ  หากเทียบเคียงผูมีอํานาจตัดสินใจอาจเปรียบเทียบไดกับผู
แทนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เปนผูที่มีอํานาจกระทํานิติกรรมและลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลดังกลาวได  ดังนั้นผูที่มีอํานาจประนีประนอมยอมความในคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระทําละเมิด  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่น  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  จึงได
แกหัวหนาหนวยงานทางปกครองที่เกิดขอพิพาท  แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติหัวหนาหนวยงาน
ทางปกครองอาจไมพรอมที่จะทําการประนีประนอม  เนื่องจากจะตองรับผิดชอบในภายหลังเพราะ
เหตุมีการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุมจนเกินไป
         หากหัวหนาหนวยงานทางปกครอง  จะทําการประนีประนอมยอมความในเรื่องของคา
เสียหายในคดีปกครองแลว  คาเสียหายดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเงินซึ่งเปนผลประโยชนแหง
แผนดิน  การใชอํานาจดังกลาวจะตองถูกตรวจสอบโดยกระทรวงการคลัง ซ่ึงในเรื่องนี้อาจเทียบ
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เคียงไดกับขั้นตอนที่หัวหนาหนวยงานของรัฐทําการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดดวย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใชเงิน
       เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขึ้น  และคณะกรรมการดังกลาวสอบขอเท็จจริงเรียบรอยแลวจะทําการสงความเห็นของตน
ไปยังหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อวินิจฉัยส่ังการตอไป  โดยที่หัวหนาหนวยงานของรัฐจะเปนผู
วินิจฉัยส่ังการวาจะตองมีผูที่จะตองรับผิดชอบจากการกระทําละเมิดนั้นหรือไม  และเปนจํานวน
เงินเทาใด  แลวสงสํานวนการสอบสวนดังกลาวไปใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบภายในเจ็ด
วันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการ  ในการนี้การตรวจสอบของกระทรวงการคลังจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพง  ซ่ึงประกอบไปดวย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูแทนสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และผูแทน
กระทรวงการคลัง  ทําหนาที่ตรวจสอบทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
     ฉะนั้นเมื่อหัวหนาหนวยงานทางปกครองจะทําการประนีประนอมยอมความในเรื่อง
ของคาเสียหายในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของ
ฝายปกครองและคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแลว  การใชอํานาจดังกลาวก็จะตองถูกตรวจ
สอบโดยกระทรวงการคลังเชนเดียวกัน  ซ่ึงในการนี้กระทรวงการคลังอาจตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบเชนเดียวกันกับคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงก็ได
        แตอยางไรก็ตามเพื่อใหการประนีประนอมยอมความในเรื่องของคาเสียหายในคดีปก
ครองที่มีคาเสียหายไมมากนักมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ควรลดขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติ    โดยใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองทําการประนีประนอมยอมความไดโดยไมตองสง
เร่ืองใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  ในกรณีดังกลาวอาจเทียบเคียงไดกับ  ประกาศกระทรวงการ
คลังเรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
ฉบับลงวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548  ที่ไดกําหนดไววาความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยสินของ
หนวยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป  (เชน  อุบัติเหตุ  เพลิงไหม  ทรัพยสินเสียหายหรือสูญหาย  
เปนตน)  ซ่ึงมิไดมีสาเหตุจากการทุจริต  เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ  หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจ
สอบ  ดังนี้

      (1)  สําหรับสวนราชการ  คาเสียหายครั้งละไมเกิน  500,000  บาท
         (2)  สําหรับราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ  คาเสียหายครั้ง
ละไมเกิน  1,000,000  บาท
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        เมื่อพิจารณาจากประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้แลว  อาจกําหนดใหหัวหนาหนวย
งานทางปกครองประนีประนอมยอมความในเรื่องของคาเสียหายในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิด  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครอง  และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง  ที่มีคาเสียหายไมเกินวงเงินในอัตราที่กําหนดในประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว
โดยที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบก็ได  แตควรจัดทํารายงานใหกระทรวงการ
คลังทราบ

4.2  การทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง
         ในประเทศฝรั่งเศส  ตั้งแตป  1985  เปนตนมา  กฎหมายอนุญาตใหใชการ
ประนีประนอมยอมความได  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูกระทําผิดกับฝายปกครองสามารถตกลง
กันได  แตก็มีขอยกเวนในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย  การทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความดังกลาวจะมีลักษณะเชนเดียวกับขอตกลงอื่นๆ  เชน  การเคารพตอหลักเกณฑวาดวยการกอ
ใหเกิดสัญญา  และวาดวยความสมบูรณของสัญญา  เชนผูมีอํานาจลงนาม  รูปแบบการอนุมัติ  หรือ
การเห็นชอบที่จําเปน  ความสมบูรณของการแสดงเจตนา  แตอยางไรก็ตามศาลจะมิไดเครงครัดใน
เร่ืองรูปแบบภายนอก  เชนการไมไดลงลายมือช่ือ  แตศาลจะใหความสําคัญกับเจตนารวมของคู
สัญญา
         สําหรับในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มาตรา  55  แหงกฎหมายวิธีพิจารณา
เร่ืองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง  (VwVfG)  กลาวถึงสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองไวคือ
        (1)  มีความไมแนนอนหรือยังหาขอยุติไมไดในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณทางขอเท็จจริง
หรือประเด็นขอกฎหมาย
         (2)  ความไมแนนอนหรือขอยุติดังกลาวไมสามารถขจัดไปไดหรือจะขจัดไปไดก็ตอง
เสียเวลาหรือเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก
         (3)  คูกรณีทั้งสองฝาย  คือ  องคกรฝายปกครองหรือเจาหนาที่ฝายปกครองและเอกชน
สามารถตกลงประนีประนอมหรือระงับขอพิพาททางปกครองนั้น
        หากในคดีปกครองของประเทศไทย  จะทําการประนีประนอมในศาลปกครองแลวเพื่อ
ใหสอดคลองกับการระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญา  จึงสมควรที่จะ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายของการประนีประนอมยอมความในทางแพงและทางอาญา
เพื่อนํามาปรับใชในคดีปกครองเทาที่ไมขัดตอหลักกฎหมายปกครอง  ดังนี้
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        ในคดีแพงการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  จะอยูในบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพง  มาตรา  850  อันวาประนีประนอมยอมความนั้น  คือ  สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสอง
ฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน
      การทําสัญญาประนีประนอมยอมความจึงตองมีคูสัญญาสองฝาย  ทําขึ้นเพื่อระงับขอ
พิพาทที่มีอยูหรือจะมีขึ้นนั้น  โดยตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน  และ เปนสัญญาตางตอบแทน    
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด

     4.2.1    มีคูสัญญาสองฝาย
    เมื่อเปนการทําสัญญาตองมีคูสัญญาสองฝาย  มีคําเสนอมีคําสนองที่ตองตรงกันตาม
หลักการแสดงเจตนา  การแสดงเจตนาของคูสัญญาตองไมบกพรองไมเกิดจากการสําคัญผิด   วัตถุ
ประสงคแหงสัญญาก็ตองชอบดวยกฎหมายไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะเชน  การทําสัญญาที่มีวัตถุประสงคแหงสัญญาใหระงับคดีอาญา
แผนดินถือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยเนื่องจากสิทธินําคดีอาญามาฟองจะระงับไปหรือไม
ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายคูสัญญาจึงมิอาจตกลงยกเวนบทบัญญัติแหงกฎหมายได  
เปนตน  นอกจากนี้คูสัญญาจะตองมีความสามารถในการทําสัญญา  คูสัญญาจะตองไมเปนผูไร
ความสามารถในการทํานิติกรรม  เชน  เปนผูเยาว  คนไรความสามารถ  ในเรื่องผูเยาวทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความนี้กฎหมายแพงไดกําหนดไวเปนพิเศษ  วา  การประนีประนอมยอมความ
อันเกี่ยวกับทรัพยสินของผูเยาวผูใชอํานาจปกครองจะทําเองมิได  จะตองขออนุญาตจากศาลกอน  
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองถือเปนสัญญาทางปกครอง91 สัญญาทางปก
ครองเปนสัญญาอยางหนึ่ง  ดังนั้นหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยจึงตองนํามาใชกับสัญญาทางปกครองดวย92  หลักการทําสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะ

                                                
                   91  สัญญาทางปกครองที่ปรากฏอยูในระบบกฎหมายประเทศเยอรมันแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
สัญญาตางตอบแทนทางปกครอง (Austauschvertrag) สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเปนการประนีประนอม 
(Vergleichsvertrag) สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเปนการทําความตกลงระหวางฝายปกครองดวยกันเอง และ
สัญญาทางปกครองที่เกิดจากการทําสัญญาประนีประนอมในชั้นศาล  
                   92  ขอความคิดดังกลาวพบในระบบกฎหมายสัญญาทางปกครองทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศ
เยอรมัน ในประเทศเยอรมันรัฐบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาตรา  62  มีบทบัญญัติใหนําบท
บัญญัติตางๆแหงประมวลกฎหมายแพงสามารถนํามาใชบังคับกับสัญญาทางปกครองไดเทาที่ไมขัดกับบทบัญญัติ
ในรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเทานั้น  เชนบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเจตนา(มาตรา 116 ถึง
มาตรา 144) บทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญา(มาตรา 145 ถึงมาตรา 157) บทบัญญัติเกี่ยวกับเนื้อหาของนิติสัมพันธทาง
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เชนเดียวกับสัญญาทางแพง  ไดแก  (1)  การแสดงเจตนาของคูสัญญาจะตองไมบกพรอง  อันไดแก  
การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉล  การแสดงเจตนาเพราะถูกขมขู  
(2)  วัตถุแหงสัญญา  ตองมีวัตถุแหงสัญญาที่กําหนดไดแนนอนและไมขัดตอกฎหมาย  เชน
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน  หลักการดังกลาวจึงสามารถนํามาใชกับการ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองดวยเชนกัน

  

     4.2.2    ทําขึ้นเพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยู
            ในทางแพงอาจทําขึ้นเพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยูหรือระงับขอพิพาทที่จะมีขึ้น  ขอพิพาท
ที่มีอยูเปนกรณีที่เกิดขอพิพาทขึ้นแลวประสงคจะระงับขอพิพาทนั้นจึงทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน  สวนกรณีของทําขึ้นเพื่อระงับขอพิพาทที่จะมีขึ้น  เปนกรณีที่คูกรณียังไมไดมีขอ
พิพาทหรือขอโตแยงกัน  แตอาจจะเกิดขอพิพาทหรือขอโตแยงขึ้นในอนาคต  เพื่อเปนการปองกัน
ขอพิพาทหรือขอโตแยงดังกลาว  คูกรณีสามารถทําการประนีประนอมยอมความกันไวลวงหนาได  
ในกฎหมายปกครองประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดกลาวถึง  สัญญาระงับขอพิพาททางปก
ครอง (Vergleichsvertrag)  ไววา  เปนกรณีที่ฝายปกครองและเอกชนพิพาทกันเกี่ยวกับขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมาย  ซ่ึงมีผลตอการวินิจฉัยเร่ืองทางปกครองและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นไมแน
นอน  อีกทั้งเปนการยากที่จะพิสูจนขอเท็จจริงหรือช้ีขาดขอกฎหมายนั้น  หรือการพิสูจนขอเท็จจริง
หรือช้ีขาดขอกฎหมายนั้นจะทําใหเสียเวลาหรือใชทุนทรัพยอยางมาก  เจาหนาที่ฝายปกครองหรือ
เอกชนอาจตกลงกันทําสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองได93  จึงแสดงใหเห็นวาการทําสัญญา
ระงับขอพิพาททางปกครองจะตองเปนกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นแลว  ในทางปกครองจึงมิอาจทํา
สัญญาระงับขอพิพาทไวลวงหนาได

     4.2.3    ตางยอมผอนผันใหแกกัน
             ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความในทางแพงที่คูสัญญาตางฝายตางยอมผอน
ผันใหแกกันนี้  เปนกรณีที่คูสัญญาซึ่งมีขอพิพาทกันอยูตางสละสิทธิเรียกรองของตนเองที่มีอยูแลว
ผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงมีขอสังเกตไดวา  หากเปนกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝาย
หนึ่งแตฝายเดียวยอมผอนผันใหคูสัญญาอีกฝาย  เชนนี้ไมใชสัญญาประนีประนอมยอมความ  ใน
                                                                                                                                           
หนี้(มาตรา 241 ถึงมาตรา 304) บทบัญญัติเกี่ยวกับนิติสัมพันธทางหนี้อันเกิดจากสัญญา(มาตรา 305 ถึงมาตรา 
361)
                   93  วรเจตน  ภาคีรัตน.  (2542, มิถุนายน).  “ขอความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบ
กฎหมายเยอรมัน.”  นิติศาสตร,29, 2.  หนา  270 – 271.   
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ทางปกครองมีขอที่ตองพิจารณาวาหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจะนํามาใชกับสัญญาทางปกครอง
หรือไม  ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันแบงออกเปนสองความเห็น  ความเห็นแรกเห็นวา
หลักเสรีภาพในการทําสัญญายอมนํามาใชในทางมหาชนดวยโดยใหเหตุผลวาแมฝายปกครองจะผูก
พันกับกฎหมายแตฝายปกครองก็มีเสรีภาพในการกระทําการตามดุลพินิจแตดุลพินิจของฝายปก
ครองหากเปรียบเทียบกับกฎหมายแพงแลว  กฎหมายปกครองจะมีขอบเขตตามหลักนิติรัฐ ดังนั้น
เสรีภาพในการทําสัญญาในกฎหมายปกครองจึงมีขอบเขตที่จํากัดกวาในกฎหมายแพง  ความเห็นที่
สองเห็นวาในกฎหมายปกครองไมมีเสรีภาพในการทําสัญญาเชนในกฎหมายแพงเพราะเสรีภาพใน
การทําสัญญาของกฎหมายแพงนั้นมาจากความเปนอิสระของบุคคลและจากลักษณะดังกลาวนี้จึง
ไดนําไปกําหนดเปนบทบัญญัติในทางกฎหมายแพง  ฝายปกครองมิไดมีความอิสระเชนบุคคลใน
กฎหมายแพง  ดวยเหตุนี้เองฝายปกครองมีอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายไดมอบใหแกฝายปก
ครอง  เพราะฝายปกครองไดรับการกอตั้งขึ้นจากกฎหมาย   สําหรับการกําหนดเนื้อหาของสัญญา
ทางปกครองฝายปกครองยอมมีดุลพินิจหากมีบทบัญญัติในลักษณะที่ใหอํานาจ  (Dispositivnorm)  
อยู  ซ่ึงในกรณีนี้ฝายปกครองจะตองกระทําการตามดุลพินิจของฝายปกครอง94

            หลักเสรีภาพในการทําสัญญาซึ่งเปนลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความใน
ทางแพงที่ตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกันจึงไมอาจนํามาใชในทางปกครองไดอยางเต็มที่เพราะ
ฝายปกครองมีอํานาจที่จะทําสัญญาไดภายในขอบเขตแหงดุลพินิจที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น

4.2.4    เปนสัญญาทางปกครอง
             การทําสัญญาประนีประนอมยอมความในทางแพง  เปนสัญญาตางตอบแทน  คือ การที่
คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนี้ที่จะตองชําระตอบแทนกันซึ่งเปนการจัดแบงประเภทของสัญญาใน
ทางแพง  เมื่อมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความจะมีผลทําใหขอพิพาทเดิมระงับสิ้นไป  แลว
ผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ไดกระทํานั้น  ดังที่บัญญัติไวในมาตรา  852  ที่วา  ผล
ของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  ยอมทําใหการเรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับ
ส้ินไป  และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน
          ในทางปกครองในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันสัญญาระงับขอพิพาททางปก
ครองถือเปนสัญญาทางปกครอง สวนในประเทศไทยควรจัดเปนสัญญาทางปกครอง  เนื่องจากเปน
สัญญาที่มีลักษณะเปนการกอตั้ง  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกนิติสัมพันธในทางปกครอง  หรือมีขึ้น
เพื่อใหวัตถุประสงคในการปกครองบรรลุผล และเมื่อฝายปกครองกับเอกชนทําสัญญาระงับขอ
พิพาทกันแลวจะมีผลผูกพันตามสัญญา    
                                                
                   94  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และคณะ.  แหลงเดิม.  หนา  67.

DPU



95

     4.2.5   ตองทําเปนหนังสือ
          การทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางแพงจะตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใด
อยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด  หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ( มาตรา851 )  
หลักฐานเปนหนังสือแหงสัญญาประนีประนอมยอมความจะตองมีขอความหรือเนื้อหาที่อานแลว
เขาใจไดวา  มีการตกลงระงับขอพิพาทกันโดยตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน  เฉพาะการ
ประนีประนอมยอมความในทางแพงเทานั้นที่กฎหมายบังคับใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือ  กรณีที่
เปนการยอมความในคดีอาญานั้นกฎหมายไมไดบังคับใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือก็บังคับกันได  
เชน  ในคดีความผิดตอสวนตัว  เมื่อผูเสียหายยอมรับคาทําขวัญจากจําเลยโดยกลาววายอมเลิกคดี
แลว  ถือไดวาไดมีการยอมความกันโดยชอบแลว  สิทธิฟองคดียอมระงับ  เห็นไดวาการยอมความ
ในคดีอาญาความผิดตอสวนตัวไมจําเปนตองทําเปนหนังสือแตอยางใด  (คําพิพากษาฎีกาที่  
976/2481)  การยอมความในคดีอาญาความผิดตอสวนตัว  แมจะไมมีหลักฐานเปนหนังสือก็มีผลทํา
ใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  39(2)  
สวนในการประนีประนอมยอมความในคดีแพงถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือก็ไมอาจยกเปนขอตอสู
ในการที่อางวาไดชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความครบถวนแลว95  ในทางปกครองรูป
แบบของสัญญาทางปกครอง  กฎหมายปกครองเยอรมันกําหนดใหสัญญาทางปกครองจะตองทํา
เปนหนังสือหรือลายลักษณอักษรเทานั้น  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น96 ดังนั้นใน
ประเทศไทยเมื่อฝายปกครองจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองจะตองทําเปน
หนังสือดวยเชนกันเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามสัญญาและการบังคับตามสัญญา

     4.2.6    ประนีประนอมยอมความทางปกครองไมถือเปนการแปลงหนี้ใหม

                                                
                   95  มานิตย  จุมปา.  (2546).  คําอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ.  หนา  68.
                   96  กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2541, ธันวาคม).  “ความพยามยามในการนําแนวความคิดและหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของตางประเทศมาใชบังคับในประเทศไทยในภาพรวม.”  กฎหมายปกครอง 
, 17,3.  หนา  30.
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         การประนีประนอมยอมความทางแพงจะทําใหหนี้เดิมระงับแลวกอใหเกิดหนี้ใหมขึ้น
มา97  มีลักษณะเสมือนเปนการแปลงหนี้ใหม  การแปลงหนี้ใหม  คือ  การที่คูกรณีที่เกี่ยวของไดตก
ลงทําใหหนี้เดิมระงับและบังคับกันตามหนี้ที่ไดตกลงกันใหม  โดยมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเปน
สาระสําคัญแหงหนี้เดิม  อาจเปนการเปลี่ยนตัวเจาหนี้  เปลี่ยนตัวลูกหนี้  หรือเปลี่ยนวัตถุแหงหนี้
          การแปลงหนี้ใหมเปนสัญญาเกิดขึ้นจากเจตนาของคูกรณีที่เกี่ยวของ  เจตนาที่แสดงนั้น
จะตองแจงชัดไปในทางรับรองหนี้เดิมไมใชปฏิเสธหนี้เดิม  กลาวคือเปนการแสดงเจตนาวาจะสละ
หนี้เดิมมาบังคับตามหนี้ใหม  โดยประสงคจะใหหนี้เดิมระงับ
          การรับสภาพหนี้เกาที่มิไดมีเจตนาจะแปลงหนี้ใหม  หนี้เกาก็ไมถือวาระงับสิ้นไป  หรือ
หากเปนการรับเอาความผูกพันฉบับใหมเพื่อสนับสนุนค้ําจุนหนี้เกาก็ไมใชการแปลงหนี้ใหมที่จะ
ใหหนี้เการะงับไป
          ผลของการแปลงหนี้ใหมทําใหหนี้เดิมระงับ  แตความสัมพันธระหวางลูกหนี้และเจา
หนี้จะตองบังคับกันตามหนี้ใหมที่เกิดขึ้นแทนความผูกพันเดิมที่ระงับสิ้นไปแลว98  แตสําหรับการ
ประนีประนอมยอมความทางปกครอง  สิทธิ  หนาที่  ขอเท็จจริงในเรื่องเดิมยังคงนํามาใชบังคับกัน
ตอไป

4.3  การทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล
         ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดกลาวถึงการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความในชั้นศาลปกครองไวในมาตรา  106  แหงกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล 
(VwGO)  ในคดีปกครองศาลมีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ของเจาหนาที่ฝายปกครอง  (Gesetzmaessigkeitskontrolle) ดังนั้นโอกาสที่ศาลปกครองจะทําหนาที่
ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความจึงแทบจะไมมีซ่ึงจะแตกตางกับบทบาทของศาลแพงและ
ศาลแรงงานที่จะตองพยายามไกลเกลี่ยใหคูความตกลงกันไดในเบื้องตนเสียกอนจึงจะเริ่มทําการสืบ
พยาน  แตอยางไรก็ตามในคดีปกครองบางคดีศาลปกครองอาจประสบปญหาในการรับฟงขอเท็จ
จริงใหยุติ  เพราะขอเท็จจริงในเรื่องนั้นหรือขอกฎหมายที่นํามาปรับใชกับคดีนั้นมีความไมชัดเจน
หรือไมแนนอนและเมื่ออยูในวิสัยที่จะใหคูความในคดีปกครองตกลงกันได  ศาลปกครองก็อาจ
ไกลเกลี่ยใหคูความตกลงประนีประนอมยอมความกันในชั้นศาลเพื่อยุติคดีปกครองในเรื่องนั้นได99

                                                
                   97  คําพิพากษาฎีกาที่  108/2545
                   98  อรพรรณ  พนัสพัฒนา.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้.  หนา  107 – 114.
                   99  กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  เลมเดิม.  หนา  22 – 23.
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          กรณีประเทศไทย  คดีแพงที่ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาล  เปนกรณีที่มี
การฟองรองคดีกันในศาลแลว  ระหวางพิจารณาคดีของศาล  คูความไดตกลงกัน (อาจเปนกรณีที่
ศาลไกลเกลี่ย  หรือคูความตกลงกันไดเอง)  แลวใหศาลพิพากษาตามยอม
        เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  138  มี
หลักกฎหมายและสาระสําคัญที่สามารถนํามาปรับใชในการประนีประนอมยอมความทางปกครอง
ในชั้นศาลไดดังตอไปนี้
          คูความตกลงกัน  การทําความตกลงของคูความในศาลจะเปนไปตามหลักเสรีภาพใน
การทําสัญญา  หลักความเสมอภาค  ดังจะเห็นไดจากคูความในคดีแพงสามารถทําความตกลงกันได
ในทุกเรื่องที่ไมขัดตอกฎหมาย  เชนกรณีที่คูความตกลงกันในกระบวนพิจารณา  คูความฝายหนึ่ง
อาจยอมรับขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง  ในการวินิจฉัยคดีของศาลก็ตองฟงขอเท็จจริงตามที่คู
ความรับกัน  จะนําพยานหลักฐานมาฟงเปนอยางอื่นมิได  สวนกรณีที่คูความตกลงกันในกระบวน
พิจารณาอีกอยางหนึ่งนั้นคือ  การที่คูความทากันถาการทากันนั้นไมผิดวิธีพิจารณาแลวศาลจะตอง
วินิจฉัยไปตามคําทาจะฟงเปนอยางอื่นอีกไมได  ขอเท็จจริงที่คูความรับกันหรือขอที่คูความทากัน  
คูความฝายใดฝายหนึ่งจะมาขอถอนหรือยกเลิกภายหลัง  โดยอีกฝายหนึ่งไมยินยอมดวยนั้นไมได
         แตสําหรับในคดีปกครองดังที่ไดกลาวไปแลววาไมอาจนําหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญามาใชไดอยางเต็มที่เหมือนดังเชนการทําสัญญาในทางแพง  เนื่องจากวาการใชอํานาจของฝาย
ปกครองจะมีขอบเขตจํากัดตามหลักนิติรัฐ  หลักความผูกพันตอกฎหมาย  หลักการหามเลือกปฏิบัติ
ของฝายปกครอง  การทําความตกลงของฝายปกครองจึงตองกระทําไปภายในขอบอํานาจแหงดุล
พินิจที่ฝายนิติบัญญัติมอบไว

     4.3.1    การทําคําพิพากษาตามยอม
      ในคดีแพงในทางปฏิบัติคูความจะทําเปนขอตกลงมาเสนอใหศาลพิจารณาโดยทําเปน
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือเปนการแถลงกันดวยวาจาวาจะตกลงกันอยางไรแลวใหศาล
จดในสัญญาประนีประนอมยอมความโดยใชแบบพิมพของศาล  ในกรณีดังกลาวศาลจะเปนผู
พิจารณาตรวจสอบการทําขอตกลงนั้น  ซ่ึงหากคูความในคดีปกครองนําขอตกลงประนีประนอม
ยอมความมาเสนอตอศาล  ศาลจะพิจารณาวาขอตกลงนั้นเปนขอตกลงที่มีลักษณะดังตอไปนี้หรือ
ไม

4.3.1.1  ขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความตองไมฝาฝนหรือขัดตอกฎหมาย
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             ขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความตองไมฝาฝนหรือขัดตอกฎหมาย
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ขอตกลงใดที่จะเปนการขัดตอ
กฎหมายหรือไมนั้นศาลจะทําการพิจารณาเปนเรื่องๆไป  เชน  ขอตกลงที่เปนการระงับคดีอาญาที่มิ
ใชความผิดอันยอมความได  การทําขอตกลงดังกลาวเปนการขัดตอกฎหมาย  แตก็มีขอพิจารณาวา
ขอตกลงเรื่องระงับคดีอาญากับขอตกลงเรื่องชดใชคาสินไหมทดแทนกันในทางแพงเมื่อมีการ
กระทําความผิดอาญานั้นเปนคนละสวนกัน  โดยจะตองพิเคราะหวาเปนขอตกลงระงับคดีอาญา
หรือวาเปนขอตกลงชดใชคาเสียหายกันในทางแพง  ถาเปนขอตกลงระงับคดีอาญาที่ไมใชคดีความ
ผิดอันยอมความไดขอตกลงนั้นจะถือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน  แตหากเปน
กรณีทําขอตกลงเรื่องการชดใชคาสินไหมทดแทนกันในทางแพงอันสืบเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดทางอาญา  แมการกระทําความผิดนั้นจะเปนคดีอาญาแผนดินก็สามารถตกลงกันได  เนื่อง
จากเปนการตกลงชดใชคาเสียหายกันในทางแพง  อาจเปรียบเทียบไดกับในคดีละเมิดทางปกครอง  
คดีความรับผิดอยางอื่น  และคดีสัญญาทางปกครอง  ที่มีการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายคาเสียหาย
จึงถือวาเปนสิทธิทางแพง
                  การทําขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองจึงตองไมฝา
ฝนหรือขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ถือเปน
หลักกฎหมายทั่วไป  โดยในประเทศฝรั่งเศสกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาใหบังคับตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ศาลจะตองตรวจสอบกอนวาขอตกลงนั้นไมขัดตอหลักเกณฑใดๆ  ที่
เปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยดวยเชนเดียวกัน

            4.3.1.2  สัญญาประนีประนอมยอมความตองลงลายมือชื่อของคูความ
                   สัญญาประนีประนอมยอมความตองลงลายมือช่ือของคูความที่ตกลง
ประนีประนอมยอมความกัน  แมจะเปนการตกลงกันดวยวาจาตอหนาศาลและศาลไดจดบันทึกขอ
ตกลงไวในสัญญาประนีประนอมยอมความแลว  หากคูความฝายใดยังไมไดลงลายมือช่ือยังไมถือ
วาเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ  การที่คูความฝายใดไมยอมลงลายมือช่ือตอหนาศาลนั้น  
ศาลไมสามารถใชวิธีการบันทึกเหตุที่ไมลงลายมือช่ือไวตามที่บัญญัติในมาตรา  50(2)  แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมได  เนื่องจากการประนีประนอมยอมความจะตองเกิด
จากความสมัครใจของคูความทั้งสองฝาย  การที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมยอมลงลายมือช่ือก็ตองถือ
วาคูความฝายนั้นไมสมัครใจที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความ   ถาหากวาสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่คูความฝายหนึ่งฝายใดไมไดลงชื่อแลวศาลพิพากษาไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น  จะเปนคําพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย  การประนีประนอมยอม
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ความทางปกครองในชั้นศาลที่เปนการตกลงกันดวยวาจาตอหนาศาล  ก็อาจใหศาลบันทึกไวและให
คูความทั้งสองฝายลงลายมือช่ือเพื่อเปนหลักฐาน100

            4.3.1.3  คูความไมอาจประนีประนอมยอมความกันเกินกวาอํานาจที่ปรากฏในบท
บัญญัติแหงกฎหมาย
                   คูความในคดีแพงอาจตกลงกันเกินกวาหรือนอกเหนือจากที่ขอมาในคําฟองก็
ไดไมถือเปนการเกินคําขอหรือนอกฟองแตอยางใด  แตก็ตองอยูภายในขอบเขตของเรื่องที่ไดฟอง
รองกันนั้น  การทําความตกลงประนีประนอมยอมความในทางแพงมีความมุงหมายที่จะตองการให
คูความทําความตกลงกันไดทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นพิพาทโดยที่ศาลจะพิพากษาใหตามที่ตก
ลงกันนั้น  ไมถือเปนการพิพากษาเกินคําขอ  เพราะวาคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความตามที่บัญญัติไวในมาตรา  138  นี้มีลักษณะเสมือนเปนขอยกเวนตามบทบัญญัติมาตรา  142  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  สวนในคดีปกครองการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความทางปกครองจะตองมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐหรือฝายปกครอง  ในการใช
อํานาจของฝายปกครอง  ฝายปกครองจะตองผูกพันกับหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการกระทําทาง
ปกครอง  เชน  หลักความผูกพันตอกฎหมาย  หลักการหามเลือกปฏิบัติของฝายปกครอง  หลัก
สุจริตและหลักการหามใชสิทธิโดยมิชอบ  หลักการคุมครองประโยชนสาธารณะ  เปนตน  
ประกอบกับการใชดุลพินิจของฝายปกครองตองอยูภายในขอบเขตแหงกฎหมาย  ดวยเหตุผลดัง
กลาวคูสัญญาฝายปกครองไมอาจทําความตกลงเกินกวาอํานาจที่ปรากฏในบทบัญญัติแหงกฎหมาย

            4.3.1.4  ผูท่ีทําสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นตองมีอํานาจที่จะทําไดตามกฎหมาย
                   คดีแพงอาจมีการมอบอํานาจใหดําเนินคดีได  กรณีดังกลาวศาลจะตองพิจารณา
วาอํานาจของผูรับมอบอํานาจนั้นสามารถที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความไดหรือไม  หรือ
กรณีที่ทนายความมีอํานาจดําเนินคดีแทนตัวความศาลจะตองพิจารณาวาทนายความมีอํานาจที่จะทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความไดหรือไม  หรือในกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมมาขอทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลกอน  สําหรับในคดีปกครอง
หากคูสัญญาฝายปกครองจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองแลว  หลักการดังกลาว
                                                
                   100  เทียบไดกับการถอนคําฟองในคดีปกครอง  ซึ่งระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2543  ขอ  82  วรรคสอง  ที่การถอนคําฟองตองทําเปนหนังสือและลง
ลายมือช่ือผูฟองคดี  แตถาผูฟองคดีถอนคําฟองดวยวาจาตอหนาศาลในระหวางการไตสวนหรือการนั่งพิจารณา
คดี  ใหศาลบันทึกไวและใหผูฟองคดีลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน
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ศาลก็จะตองนํามาพิจารณาวาเจาหนาที่ฝายปกครองมีอํานาจที่จะกระทําไดตามกฎหมายหรือไม  
เชน  คดีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเจาหนาที่ฝายปกครองมีอํานาจออกคําส่ังทางปก
ครองในเรื่องนั้นไดหรือไม101  มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจดุลพินิจไวหรือไม  หรือคดีปก
ครองประเภทที่มีการฟองเรียกคาเสียหาย  หัวหนาหนวยงานทางปกครองเปนผูที่มีอํานาจกระทํา
แทนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนและมีอํานาจตามกฎหมายหรือไม  เชนกรณีของกระทรวงจะตอง
เปนรัฐมนตรี102  เปนตน

            4.3.1.5  เม่ือคูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยที่ไมขัดตอกฎหมายแลว
ศาลจะตองพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
                   คดีแพงเมื่อศาลพิจารณาแลววาสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูความเสนอ
ตอศาล  หรือที่ขอใหศาลจดบันทึกขอตกลงนั้นเปนขอตกลงที่ไมขัดตอกฎหมาย  ศาลจะตอง
พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  รูปแบบของคําพิพากษาตามยอมก็จะมีเพียงวา  
ศาลไดพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่  ซ่ึงวันที่จะปรากฏอยูในสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น  หากศาลเห็นวาชอบดวยกฎหมายแลวจะพิพากษาใหเปนไปตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความแลวออกคําบังคับตามยอม
                  สําหรับคดีปกครองในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันการประนีประนอม
ยอมความทางปกครองในชั้นศาลเปนกรณีของการประนีประนอมยอมความโดยศาลปกครองตาม
มาตรา  106  (VwGO)  ซ่ึงการประนีประนอมยอมความโดยศาลนั้นมีความหมายรวมทั้งกรณีของ
การประนีประนอมยอมความที่ไดมีการบันทึกการยอมความไว  และกรณีของการประนีประนอม
ยอมความตามมาตรา  106  ประโยคที่สอง  อันเปนกรณีที่คูความไดยอมรับตามขอเสนอของศาล  
ซ่ึงการประนีประนอมยอมความในกรณีนี้ทําในรูปของคําส่ังของศาล  การประนีประนอมยอม
ความในชั้นการอุทธรณภายในฝายปกครองไมถือวาเปนพื้นฐานที่จะทําการบังคับคดีได  ในคดีที่มี
การประนีประนอมยอมความ  คําส่ังศาลที่จะทําการบังคับคดีนั้นจํากัดเฉพาะคูความที่ไดทําการตก
ลงประนีประนอมยอมความเทานั้น  ในกรณีนี้การประนีประนอมยอมความมีคาเทากับคําพิพากษา
ที่มีผลบังคับในทางกฎหมาย  การบังคับคดีตามหมวด  7  ของ VwGO  ใหรวมถึงสิทธิเรียกรองทั้ง

                                                
                   101  มาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  บัญญัติวา  คําสั่งทาง
ปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น
                   102  รายละเอียดจะเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
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หลายที่กําหนดไวสําหรับคดีที่มีการประนีประนอมยอมความ  ทั้งนี้รวมถึงสิทธิเรียกรองที่มี
ลักษณะเปนสิทธิเรียกรองในทางแพงดวย103

                   ในคดีปกครองของไทยเมื่อคูสัญญาฝายปกครองไดทําความตกลงกับคูสัญญา
ฝายเอกชนแลว  (กรณีอยูในวิสัยที่จะตกลงกันได)  และประสงคจะใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  กรณีดังกลาวศาลปกครองก็จะตองพิจารณาวาคูสัญญาฝายปกครองมี
อํานาจกระทําไดตามกฎหมายหรือไม  เปนขอตกลงที่ขัดหรือฝาฝนตอกฎหมายหรือไม  การตกลง
เกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงหากพิจารณาแลวเห็นวาเปนขอตกลงที่ไมมี
ลักษณะดังกลาว  ศาลก็สามารถพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดเหมือนในคดีแพง  
โดยคําพิพากษานั้นใหถือเสมือนเปนคําพิพากษาของศาลที่จะทําการออกคําบังคับเพื่อบังคับคดีกัน
ตอไปดังเชนประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
                   คดีแพงการประนีประนอมยอมความกันในศาล  กฎหมายมิไดจํากัดไวแต
เฉพาะในศาลชั้นตนเทานั้น  แมจะมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนไปแลว  คดีอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา  คูความก็สามารถตกลงประนีประนอมยอมความแลวขอให
ศาลพิพากษาตามยอมได  โดยที่คําพิพากษาตามยอมของศาลอุทธรณจะมีผลเปนการลบลางคํา
พิพากษาของศาลชั้นตน  หรือคําพิพากษาตามยอมของศาลฎีกามีผลเปนการลบลางคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ   สวนในการประนีประนอมยอมความทางปกครองก็สมควรที่จะประนีประนอมยอม
ความกันไดทั้งในศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด  ถาเปนการประนีประนอมยอมความ
ในศาลปกครองสูงสุดคําพิพากษาตามยอมจะมีผลเปนการลบลางคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลปก
ครองชั้นตน

4.4  การอุทธรณคําพิพากษาตามยอม
            โดยหลักในคดีแพงคําพิพากษาตามยอมนั้นคูความจะไมสามารถอุทธรณคําพิพากษา
ตามยอมได  เวนแตจะเขาขอยกเวนที่กําหนดไวในกฎหมาย  มาตรา  138  วรรคสองที่บัญญัติขอยก
เวนเอาไว  3  ประการ  คือ  (1)  เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล  (2)  เมื่อคํา
พิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบ
รอยของประชาชน  (3)  เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความ

     4.4.1    เม่ือมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล
                                                
                   103  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เลมเดิม.  หนา  169 – 170.   
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             การอุทธรณในกรณีนี้จะตองมีการกลาวอางไวในคําฟองอุทธรณวามีขอเท็จจริงอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้น  ที่เปนการฉอฉลอีกฝายหนึ่ง  แตหากเปนการกลาวอางวาทนายความของตนฉอ
ฉลจะไมสามารถอุทธรณได  ศาลชั้นตนจะตองตรวจดูคําฟองอุทธรณเสียกอนวาขอกลาวอางในคํา
ฟองอุทธรณนั้นมีขอเท็จจริงที่เห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งฉอฉลหรือไม  ศาลชั้นตนจะทําการไตสวน
กอนก็ไดแลวสงไปใหศาลอุทธรณพิจารณา  กรณีที่เปนการฉอฉล  เชน  การที่โจทกใชอุบายพา
จําเลยซึ่งวิกลจริตไปทําสัญญาประนีประนอมยอมความเปนกรณีที่จําเลยทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความเพราะถูกโจทกฉอฉล  จําเลยจึงมีสิทธิอุทธรณใหเพิกถอนสัญญาและคําพิพากษาตามยอม
ได104

     4.4.2    เม่ือคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเกี่ยว
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
            ซ่ึงการอุทธรณในกรณีเปนการกลาวอางวาสัญญายอมที่ศาลพิพากษาตามยอมนั้นเปน
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  150  จะเห็นไดวาในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นได
ยากมาก  เนื่องจากกอนที่ศาลจะพิพากษาตามสัญญายอมศาลจะตองตรวจดูเสียกอนวาเปนการขัด
ตอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือไม  แตก็อาจเกิดขึ้นไดเชน  กฎหมาย
บัญญัติไววาการเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรจะตองใหไดความวาผูที่จดทะเบียนนั้นมิใช
บิดาของเด็ก  การที่ศาลพิพากษาตามยอมวาใหหญิงไปขอถอนทะเบียนรับรองบุตรโดยชายใหคา
ตอบแทน  20,000  บาท  ถือวาคําพิพากษาตามยอมนี้ขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชน105

     4.4.3    เม่ือคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอม
ยอมความ
            หมายความวาศาลพิพากษานอกเหนือจากสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งไมนาจะ
เกิดขึ้นได  เนื่องจากในทางปฏิบัติคําพิพากษาตามยอมจะมีแบบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด  ซ่ึง
ศาลยุติธรรมใชอยูในปจจุบันจะมีขอความแตเพียงวา  ผูพิพากษาไดพิจารณาสัญญาประนีประนอม
ยอมความแลวเห็นวาไมฝาฝนตอกฎหมายจึงพิพากษาคดีใหเปนอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น  และคําบังคับตามคําพิพากษาจะอยูในสัญญาประนีประนอมยอม
ความนั้นดวย
                                                
                   104  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  537/2535
                   105  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  2414/2519
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            ในคดีปกครองของไทยหากมีการประนีประนอมยอมความทางปกครองและเมื่อศาล
ปกครองไดทําคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลวโดยปกติจะตองถือวาคํา
พิพากษาดังกลาวมีผลผูกพันคูความ  เพราะถือเปนสิ่งที่จะนําไปสูคําบังคับเพื่อบังคับคดีกันตอไป  
ฉะนั้นถาหากคูความในคดีปกครองจะอุทธรณคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความควร
ที่จะตองพิจารณาจากหลักเกณฑทั่วไปตามกฎหมายแพงเทาที่ไมขัดกับหลักเกณฑทางปกครอง
           การทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง  ถือเปนสัญญาทางปกครองอยาง
หนึ่งดังนั้นหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงตองนํามาใช
กับสัญญาทางปกครองดวย  เชนเรื่องการแสดงเจตนาในการทําสัญญา การแสดงเจตนาตองถูกตอง
ตรงกัน  การแสดงเจตนาไมเกิดจากสําคัญผิด  การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉอฉล  หรือการแสดง
เจตนาโดยถูกขมขู  เปนตน  ดังนั้นเมื่อการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดจากการ
ฉอฉลของคูความอีกฝายหนึ่งจึงเปนเหตุใหสามารถอุทธรณคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความในคดีปกครองได
          กรณีคําพิพากษาตามยอมนั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  คําวา  “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน”  เปนคําศัพททางกฎหมายที่มีเนื้อความไมชัดแจง (unbestimmter  rechtsbegiff) เปน
กฎหมายยุติธรรม106  ( jus  aequum ) ที่เปนหลักกฎหมายทั่วไป  ดังนั้นสามารถนํามาใชในทางปก
ครองเพื่อเปนเหตุใหสามารถอุทธรณคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง
ได
          กรณีคําพิพากษาถูกกลาวอางวาไมไดเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  การ
ตกลงทําสัญญาไมวาจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง  ตองมีวัตถุประสงคแหงสัญญา
ที่กําหนดเอาไวอยางชัดเจน(วัตถุประสงค  คือ  ประโยชนสุดทายซึ่งสองฝายตองการจากสัญญานั้น)  
เมื่อเปนกรณีที่ศาลพิพากษานอกเหนือจากขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความแลว  เหตุ
ดังกลาวสามารถใชเปนเหตุในการอุทธรณคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความทางปก
ครองไดเชนกัน

4.5  คดีท่ีตองผานอนุญาโตตุลาการ

                                                
                   106  สมยศ  เช้ือไทย.  (2542).  คําอธิบายกฎหมายแพง : หลักท่ัวไป  ( เลม 1 ) ความรูกฎหมายทั่วไป. 
หนา  87.   
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         บทบัญญัติมาตรา  138 วรรคสามแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  “ถาคู
ความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ”  ในเรื่องดังกลาวนี้จะตองพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  ซ่ึงมีหลักการสําคัญที่ไดรับการแกไขใหมวา  ถามีขอสัญญากันวาขอ
พิพาทระหวางคูกรณีใดจะตองผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการเสียกอนแลวจึงจะนําคดีมาฟอง
ตอศาลได  ถามีขอตกลงกันไวเชนนั้น  กรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นคูสัญญานั้นก็ตองดําเนินการตาม
กระบวนการของอนุญาโตตุลาการกอน  เมื่อดําเนินการตามกระบวนการของอนุญาโตตุลาการแลว
ถาเห็นวาฝายใดไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือฝายใดฝายหนึ่งเห็นวาคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการไมชอบดวยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ดี  จึงจะนํามาฟองศาลที่มีเขตอํานาจได  ถาคู
กรณีที่มีขอสัญญาอยางนั้นนําคดีมาสูศาลโดยไมผานขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการแลว  ศาลจะตอง
จําหนายคดีใหไปดําเนินการตามขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการเสียกอน
          สําหรับอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองของไทย  ในอดีตเปนที่ถกเถียงกันวาในคดี
สัญญาทางปกครองคูกรณีจะมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดไดหรือไม  โดย
กอนที่จะบังคับใชพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  ความเห็นของนักกฎหมายไทยแบง
ออกไดเปนสามความเห็นดวยกันคือ107

          ความเห็นแรก  เห็นวาสัญญาทางปกครองไมอาจมีขอสัญญาวาดวยอนุญาโตตุลาการได  
เพราะสัญญาทางปกครองเปนเรื่องประโยชนสาธารณะ  จะใหบุคคลภายนอกมาชี้ขาดตัดสินเกี่ยว
กับขอพิพาทสัญญาทางปกครองจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ  และหลักความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติทางราชการนั้นจะเสียไป  เพราะการที่สัญญาทางปกครองกําหนดใหมีอนุญาโตตุลาการ
จะทําใหอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการนั้นไมเปนของสวนราชการอีกตอไป  อธิบดีจะ
ไมตองรับผิดชอบ  รัฐมนตรีก็จะไมตองรับผิดชอบอีกตอไป  คนที่รับผิดชอบคืออนุญาโตตุลาการ
ซ่ึงขัดกับหลักความรับผิดชอบทางราชการ  อีกเหตุผลหนึ่ง  คือ  โดยทั่วไปอนุญาโตตุลาการจะ
วินิจฉัยเฉพาะขอสัญญาเทานั้น  โดยไมคํานึงและใหความสําคัญกับหลักกฎหมายปกครอง  โดย
เฉพาะหลักกฎหมายวาดวยสัญญาทางปกครองที่ใหอํานาจฝายปกครองจะแกไขสัญญาไดฝายเดียว
โดยอาศัยเงื่อนไขหรือเหตุผลที่วาเพื่อประโยชนสาธารณะ  แตคูสัญญาฝายรัฐจะตองชดใชคาทด
แทนหรือคาเสียหายใหแกเอกชน
      ความเห็นที่สอง  เห็นวาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั้น  สามารถตกลงใหมี
อนุญาโตตุลาการได  เพราะตามมาตรา 5 ของกฎหมายอนุญาโตตุลาการป 2530 มีบทบัญญัติวา 
                                                
                   107  มานิตย  วงศเสรี.  (2545, กันยายน-ธันวาคม). “อนุญาโตตุลาการและการไกลเกลี่ยในคดีปกครอง
ของไทย.”  วิชาการศาลปกครอง, 2, 3.  หนา  123 – 124.
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สัญญาอนุญาโตตุลาการ  หมายถึง  สัญญาหรือขอตกลงในสัญญาที่คูกรณีตกลงเสนอขอพิพาททาง
แพงที่เกิดขึ้นแลวหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด  ไมวาจะมีการกําหนดตัวผูซ่ึง
จะเปนอนุญาโตตุลาการหรือไมก็ตาม  เหตุที่มาตรา  5  ใชคําวา  “ขอพิพาททางแพง” ก็เพื่อตองการ
แยกใหชัดเจนวาสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่องทางแพงเทานั้นมิใชเร่ืองทางอาญา  เมื่อยังไมมี
ศาลปกครองศาลยุติธรรมจะทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยเขาใจวา  ขอพิพาททางแพง
ตาม  มาตรา  5  นี้  หมายความรวมถึงขอพิพาททางปกครองดวย  และศาลยุติธรรมทําการพิจารณา
คดีปกครองอยูโดยไมเกิดปญหาแตอยางใด  และเดิมสัญญาทางปกครองก็อยูในเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรมก็มีขอสัญญาวาดวยอนุญาโตตุลาการได  เชนสัญญากอสรางทางดวน  โดยไมมีผูโตแยงวา
อนุญาโตตุลาการจะชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไมได  และหากพิจารณาในดานการ
ลงทุนทางการคาสมควรจะมีขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองได  มิฉะนั้น
ตางประเทศจะไมมาลงทุนในประเทศไทย
            ความเห็นที่สาม  เห็นวา  โดยหลักแลวคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไมอาจมี
ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการได  ยกเวนสัญญาทางปกครองบางประเภทที่ไมเกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ  เชน  สัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุบางประเภท  เชนซ้ือโตะ  เกาอ้ี  ของหนวยงาน  หรือ
สัญญาที่เกี่ยวกับการพาณิชย  อุตสาหกรรม  หรือสัญญาทางการคาระหวางประเทศ  นอกจากนี้
ความเห็นฝายที่สามยังเห็นวา  อนุญาโตตุลาการที่จะมาทําหนาที่ช้ีขาดนั้นตองมีคุณสมบัติพิเศษ  คือ
จะตองมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและมีความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายวาดวยสัญญาทางปก
ครองเพราะจะเปนผูทําหนาที่ช้ีขาด  นอกจากนี้ยังมีความเห็นวามีไดเฉพาะในเรื่องที่ไมกระทบตอ  
“หลักการใชอํานาจพิเศษของฝายปกครอง”  เชนใหมีอนุญาโตตุลาการไดในเรื่องเกี่ยวกับการ
กําหนดคาเสียหายหรือคาทดแทนในสัญญาเทานั้น  จะพิจารณากระบวนการเวนคืนวาชอบหรือไม
นั้นไมได  เพราะเรื่องดังกลาวเปนหนาที่ของศาลปกครองที่จะตองตัดสิน
          โดยความเห็นดังกลาวมายุติลงเมื่อไดมีการบังคับใช  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. 2545  โดยใหยกเลิก กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2530  ทั้งฉบับ  โดยพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฉบับใหมดังกลาว  ไดมีบทบัญญัติมาตรา  15  บัญญัติวา  “ในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม  คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธี
การอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได  และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพัน
คูสัญญา”  ปญหาดังกลาวจึงเปนที่ยุติวาในคดีสัญญาทางปกครองคูพิพาทสามารถเสนอขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได
        เมื่อคดีสัญญาทางปกครองที่มีขอตกลงในสัญญาใหเสนอขอพิพาทตามสัญญาให
อนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด  หากไมปรากฏเหตุวาสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะ
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หรือใชบังคับไมได  หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นไดศาลปกครองจะตองมีคํา
ส่ังจําหนายคดีเพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ108  ดังเชน  คําส่ังศาลปกครองสูง
สุดที่  774/2550  ระหวาง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูฟองคดี  กับ  บริษัทไอทีวี  ผูถูก
ฟองคดี  ในกรณีพิพาทตามสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช  เอ
ฟ  ที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ตามขอสัญญาขอ  15  ที่กําหนดวา  “ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิด
ขึ้นระหวางคู สัญญา   คู สัญญาตกลงแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละหนึ่งคน   และให
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายรวมกันแตงตั้งบุคคลภายนอกอีกหนึ่งคนเปนคณะอนุญาโตตุลาการทํา
การวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทหรือขอขัดแยงดังกลาว  ใหคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุด
และผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย”  ขอสัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการ  เมื่อผูฟองคดีซ่ึง
เปนคูสัญญาฝายหนึ่งฟองคดีนี้เกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอ
พิพาทนั้นตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ  เมื่อไมปรากฏเหตุที่ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาว
เปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดหรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นไดศาลจึงมีคําสั่ง
จําหนายคดีเพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
         เมื่อคดีสัญญาทางปกครองที่มีขอตกลงในสัญญาใหเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดแลว  ในชั้นการดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะมีหลักการที่
สําคัญ  คือ  หลักความตกลงกันของคูกรณี  เมื่อคูกรณีตกลงกันหากเปนการไมฝาฝนตอกฎหมายคู
กรณีสามารถนําขอตกลงนั้นใหอนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดตามยอมได  ในเรื่องดังกลาวนี้พระราช
บัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  ไดใหอํานาจอนุญาโตตุลาการเอาไวกลาวคือ  ถาในระหวาง
การดําเนินการของอนุญาโตตุลาการ   คูพิพาทไดประนีประนอมยอมความกัน   คณะ
อนุญาโตตุลาการจะตองยุติกระบวนพิจารณา  หากคูพิพาทรองขอและคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาแลวเห็นวา  ขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนั้นไมไดเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
แลว  คณะอนุญาโตตุลาการก็สามารถทําคําชี้ขาดไปตามขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้น  คํา
ช้ีขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความมีสถานะและผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดที่ไดวินิจฉัยใน
ประเด็นขอพิพาท109   กรณีจึงเห็นไดวาในคดีสัญญาทางปกครองที่มีขอตกลงใหเสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการเปนอีกชองทางหนึ่งที่คูพิพาทในคดีสัญญาทางปกครองจะระงับขอพิพาทโดยการ
ประนีประนอมยอมความกัน

4.6  ขอพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลภายนอกคดี
                                                
                   108  มาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545
                   109  มาตรา  36  แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545   
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         การประนีประนอมยอมความที่มีผลกระทบตอบุคคลที่สาม  ในทางแพงเมื่อคูพิพาททํา
สัญญาประนีประนอมยอมความไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกจะไมถือวาบุคคล
ภายนอกนั้นตองผูกพันตามขอตกลง  และการที่ศาลพิพากษาตามยอมไปก็ไมมีผลถึงบุคคลภายนอก  
ดังนั้น  บุคคลภายนอกจึงไมอาจที่จะมาฟองขอใหเพิกถอนคําพิพากษาตามยอมนั้นได   หรือหาก
เปนกรณีที่ศาลในคดีแพงมีคําพิพากษาตามยอมแลว  และคําพิพากษาตามยอมนั้นเปนการโตแยง
สิทธิของบุคคลภายนอก  เชน  กรณีของการฟองแบงทรัพยมรดกของทายาท  ทายาทบางคนไมได
เขามาเปนคูความในคดีดวย  ทายาทที่เปนคูความในคดีทําความตกลงแบงทรัพยมรดกกันเฉพาะ
ทายาทที่เปนคูความในคดีที่ไดฟองรองกันเทานั้น  กรณีดังกลาวทําใหกระทบกระเทือนถึงสิทธิใน
การรับมรดกของทายาทคนอื่นที่ไมไดเขามาเปนคูความในคดี  ในทางแพงทายาทที่เปนบุคคลภาย
นอกก็สามารถมาฟองขอใหแสดงวาคําพิพากษานั้นไมผูกพันถึงตนได  เชน  กรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาตามยอมในเรื่องกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสิน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
มาตรา  145  (2)  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได  ตัวอยาง  โจทกฟองเรียกทรัพยมรดกจากจําเลยโดยอางวาโจทก
เปนทายาทของเจามรดกซึ่งจําเลยครอบครองทรัพยมรดกอยู  โจทกฟองขอแบงทรัพยมรดกครึ่ง
หนึ่ง  ตอมาโจทกจําเลยตกลงแบงทรัพยมรดกกันคนละครึ่ง  แตขอเท็จจริงปรากฏวานอกจากโจทก
จําเลยจะเปนทายาทของเจามรดกแลว  ยังมีบุคคลภายนอกซึ่งเปนทายาทของเจามรดกอีกและมีสิทธิ
ไดรับมรดกนั้นดวย  จึงเห็นไดวาการตกลงแบงทรัพยมรดกระหวางโจทกและจําเลยไปกระทบ
กระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกจึงสามารถโตแยงวาคําพิพากษานั้นไมผูกพันตน
ได110

          ซ่ึงในทางปกครองหากคูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความไปกระทบกระเทือน
ถึงสิทธิของบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกนั้นก็จะไมผูกพันตามขอตกลงดวยเชนเดียวกัน  หรือใน
กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง  โดยหลักทั่วไปแลวคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองจะมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีในกระบวนพิจารณาของศาลที่
พิพากษาหรือมีคําส่ังนั้นเทานั้น  (inter  partes)  จะไมผูกพันบุคคลภายนอก111  อยางไรก็ตาม  หลัก
ดังกลาวมีขอยกเวนอยูสองประการ  ประการแรก  คําพิพากษาใหเพิกถอน  “กฎ”  ที่ยอมมีผลผูกพัน
บุคคลเปนการทั่วไป  (erga  omnes)  และประการที่สอง  ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณ
คําพิพากษาหรือคําส่ัง  คําพิพากษาหรือคําส่ังใดๆ  กฎหมายใหมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดในกรณี  
ดังตอไปนี้
                                                
                   110  อุดม  เฟองฟุง.  (2548).  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 รวมคําบรรยายเนติบัณฑิตยสภา 
ภาค 2 สมัยที่ 58.  หนา  192 – 193.   
                   111  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2544).  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลปกครอง.  หนา  216 – 217.
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        (1)  ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดถึงบริวารของผู
นั้นที่อยูในสถานที่นั้นดวย  เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น
          (2)  ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อการดําเนินการใดๆ  ตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหคําพิพากษาหรือคําส่ังใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
         (3)  คําพิพากษาหรือคําส่ังเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล  หรือนิติบุคคล
บุคคลภายนอกจะตองยกขึ้นอางอิงหรือใชยันกับบุคคลภายนอกก็ได  เวนแตบุคคลภายนอกจะมี
สิทธิดีกวา
         (4)  คําพิพากษาหรือคําส่ังที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ  คูกรณีที่เกี่ยวของอาจอาง
กับบุคคลภายนอกได  เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
      อยางไรก็ตามหากการประนีประนอมยอมความทางปกครองที่เกิดขึ้นในชั้นศาล  เมื่อ
ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา  การทําความตกลงนั้นจะไปกระทบตอบุคคลภายนอก  หรือกรณี
ที่บุคคลภายนอกเห็นวาตนเปนผูที่มีสวนไดเสีย  หรืออาจจะถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นได
สามารถใชบทบัญญัติในเรื่องของการรองสอด  ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปก
ครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2543  ขอ  78  ที่กําหนดใหนําความในมาตรา  57  
และมาตรา  58  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม  สําหรับกรณีที่
ศาลพิพากษาตามขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้นแลวไปกระทบตอบุคคลภายนอก  โดยหลัก
ถือวาคําพิพากษาตามยอมไมมีผลถึงบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกจึงไมอาจฟองขอใหเพิกถอนคํา
พิพากษาตามยอมนั้นได

4.7  ขอบเขตของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง
         การทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางแพงจะเปนไปตามหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญา  กลาวคือคูสัญญาจะมีเสรีภาพเริ่มตั้งแตในการคิดที่จะทําสัญญา  เสรีภาพในการตัดสินใจวา
จะทําสัญญาหรือไม  มีวัตถุประสงคหรือเนื้อหาของสัญญาอยางไร  เมื่อตัดสินใจแลวจึงแสดง
เจตนาออกมา  ตองมีคูสัญญาสองฝาย  มีคําเสนอคําสนองตองตรงกัน  การแสดงเจตนาของคูสัญญา
จะตองไมบกพรอง  ไมเกิดจากความสําคัญผิด  กลฉอฉล  การขมขู
      แมการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในทางแพงจะเปนไปตามหลักความเสมอ
ภาค  กลาวคือสามารถตกลงกันไดในทุกเรื่อง  แตก็ยังคงมีขอบเขตขอจํากัดในการทําสัญญา  เชนคู
สัญญาไมอาจกําหนดวัตถุประสงคของสัญญา  ที่เปนการขัดตอกฎหมาย  พนวิสัย  ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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     สวนขอบเขตของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง  ดังที่ไดทําการ
ศึกษาวาหลักเสรีภาพในการทําสัญญาไมอาจนํามาใชกับการทําสัญญาทางปกครองไดอยางเต็มที่  
เพราะคูสัญญาที่เปนฝายปกครองจะไมมีเสรีภาพในการทําสัญญาเหมือนดังเชนเอกชน  โดยท่ัวไป  
เสรีภาพในการทําสัญญา  จะมีความหมายรวมถึง  เสรีภาพในการตัดสินใจเขาทําสัญญา  และเสรี
ภาพในการกําหนดเนื้อหาของสัญญา  ในระบบกฎหมายเอกชน  เอกชนทั่วไปสามารถที่จะใชเสรี
ภาพดังกลาวไดอยางเต็มที่ภายในกรอบของกฎหมาย  แตในระบบกฎหมายปกครอง  ฝายปกครอง
จะไมมีเสรีภาพดังกลาว  อํานาจในการดําเนินกิจกรรมทางปกครองไมใชเสรีภาพในความหมายของ
กฎหมายเอกชน  ถึงแมวาฝายปกครองจะใชสัญญาเปนเครื่องมือในการกอตั้ง  เปลี่ยนแปลง  หรือ
ยกเลิกนิติสัมพันธตางๆ  และฝายปกครองจะมีดุลพินิจที่กฎหมายมอบใหก็ตาม  แตฝายปกครองก็
ไมอาจใชดุลพินิจนั้นอยางอําเภอใจได  เพราะฝายปกครองตองคํานึงถึงหลักความผูกพันตอ
กฎหมาย  ตลอดจนหลักการหามเลือกปฏิบัติของฝายปกครอง  แตฝายปกครองจะมีดุลพินิจหรือ
แดนแหงการใชอํานาจวินิจฉัยในการกระทําทางปกครองทั้งหลายทั้งปวง  ก็มิไดมีความหมายวา
ฝายปกครองจะตกลงกําหนดเนื้อหาของสัญญาทางปกครองไดอยางที่ตนตองการทุกประการ  หาก
แตฝายปกครองจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่เปนกรอบในการตกลงกับคูสัญญาฝายเอกชน112

        ฉะนั้นเมื่อทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองคูความฝายปกครองจะไม
อาจทําความตกลงเกินกวาอํานาจดุลพินิจที่ปรากฏในบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กลาวคือ  จะมี
ขอบเขตขอจํากัดโดยที่ไมสามารถตกลงกันใหทะลุกรอบแหงดุลพินิจได  สวนในเรื่องของการ
แสดงเจตนาทําสัญญานั้น  สัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองเปนสัญญาอยางหนึ่ง  หลัก
กฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงอาจนํามาใชบังคับกับสัญญาทางปกครอง
ได  เชน  การแสดงเจตนา  จะตองไมสําคัญผิด  ถูกกลฉอฉล  หรือแสดงเจตนาเพราะถูกขมขู  คู
สัญญาตองมีความสามารถตามกฎหมาย  วัตถุประสงคของสัญญาก็มีขอบเขตขอจํากัดในการทํา
สัญญาเหมือนเชนสัญญาทางแพง  กลาวคือคูสัญญาไมอาจตกลงกันใหทะลุกรอบที่เปนการขัดตอ
กฎหมาย  พนวิสัย  หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  นอกจากนี้แลว
การทําสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองหรือสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองจะตอง
กระทําขึ้นเพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยูเทานั้น  การทําสัญญาก็จะตองทําเปนหนังสือหรือลายลักษณ
อักษรลงลายมือช่ือของคูความทั้งสองฝาย  หากเปนการตกลงประนีประนอมยอมความกันในชั้น
ศาลคูความในคดีปกครองไมอาจที่จะตกลงกันเกินกวาหรือนอกเหนือจากที่ขอมาในคําฟองเพราะคู
ความฝายปกครองจะตองผูกพันตอกฎหมาย  นอกจากนี้อํานาจในการประนีประนอมยอมความของ
คูความฝายปกครอง  ยังถูกจํากัดโดยกฎหมายเพราะฝายปกครองที่จะมีอํานาจประนีประนอมยอม
                                                
                   112  มานิตย  วงศเสรี  และ วรเจตน  ภาคีรัตน.  (ม.ป.ป.).  สัญญาทางปกครองเยอรมัน.  หนา  6.   
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ความทางปกครองไดจะตองเปนเจาหนาที่ฝายปกครองที่สามารถที่จะแกไขทบทวนคําส่ังทางปก
ครองที่ไดออกไปแลวไดนั่นเอง  หรือหากเปนการประนีประนอมยอมความกันในเรื่องของเงินคา
เสียหายคูความฝายปกครองผูที่มีอํานาจที่จะประนีประนอมยอมความไดจะตองเปนผูที่มีอํานาจ
กระทําการแทนหนวยงานของรัฐแหงนั้นๆได
      นอกจากนี้แลวการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง  คูความในคดีปก
ครองก็ไมสามารถที่จะตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความไปกระทบกระเทือนตอสิทธิของ
บุคคลภายนอก  (หากกระทบกระเทือนสิทธิก็ไมถือวาบุคคลภายนอกนั้นตองผูกพัน)  ซ่ึงถือเปน
ขอบเขตขอจํากัดของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครอง

4.8  ผลของการระงับขอพิพาทในแตละลักษณะ
         เมื่อคูความในคดีปกครองสามารถไกลเกลี่ยตกลงกันไดและตองการที่จะระงับขอ
พิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกัน  ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูง
สุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2543  มีวิธีการระงับขอพิพาทเพียงใหมีการถอนคําฟอง  
อาจไมตรงกับเจตนาของคูพิพาท  ซ่ึงในทางวิชาการ  การระงับขอพิพาทหรือการระงับคดีมีสาระ
สําคัญคือ  การทําใหคดีเสร็จสิ้นไปจากศาล  สามารถแบงออกไดเปนสองประเภท  ประเภทแรกคดี
เสร็จสิ้นไปอยางเสร็จเด็ดขาดไปตามเนื้อหาสาระ  และประเภทที่สองคดีเสร็จสิ้นไปในทางวิธีใน
ทางรูปแบบแตเนื้อหายังคงไมยุติ  กลาวคือยังคงมีความเสียหายอยู

     4.8.1    ผลของการถอนคําฟอง
         การถอนคําฟองอาจแบงออกเปน  การถอนคําฟองที่คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลแตเนื้อหา
สาระยังไมเสร็จสามารถฟองใหมไดภายใตอายุความ  กับการถอนคําฟองที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาด
             คดีแพงการถอนคําฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  175  
สามารถถอนคําฟองกอนจําเลยยื่นคําใหการ  หรือถอนคําฟองหลังจําเลยยื่นคําใหการ  การถอนฟอง
จะกระทําไดเมื่อคดีอยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตนเทานั้น  เมื่อศาลอนุญาตใหถอนคําฟอง
และจําหนายคดีออกจากสารบบความทําใหคดีเสร็จไปจากศาลมีผลเปนการลบลางการยื่นคําฟอง
นั้น  แตอาจยื่นฟองใหมไดภายใตบังคับแหงอายุความ
         คดีอาญาเมื่อไดถอนคําฟองจากศาลโดยหลักจะนําคดีมาฟองอีกไมได  เชน  ผูเสียหาย
ถอนฟองคดีอาญาความผิดตอสวนตัว  แตหากเปนกรณีความผิดอาญาแผนดินเมื่อพนักงานอัยการ
ไดยื่นฟองแลวถอนฟองคดีนั้น  การถอนฟองไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีใหม  หรือหาก
เปนกรณีที่พนักงานอัยการไดถอนฟองคดีความผิดตอสวนตัวโดยที่มิไดรับความยินยอมเปน
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หนังสือจากผูเสียหาย  การถอนฟองไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีใหม  หรือในคดีความผิด
อาญาแผนดินเมื่อผูเสียหายไดถอนฟอง  การถอนฟองไมตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดี
ใหม
        คดีปกครองเมื่อไดยื่นคําฟองแลวหากผูฟองคดีไมประสงคที่จะดําเนินคดีตอไป  ผูฟอง
คดีอาจถอนคําฟองในเวลาใดๆ  กอนศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีไดโดยจะถอนเฉพาะบางขอ
หาหรือบางสวนของขอหาก็ไดโดยทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูฟองคดี  กรณีระหวางการ
ไตสวนหรือการนั่งพิจารณาคดี  ผูฟองคดีจะถอนคําฟองดวยวาจาตอหนาศาลก็ได  แตศาลจะตอง
บันทึกการถอนคําฟองไวและใหผูฟองคดีลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  เมื่อมีการถอนคําฟองให
ศาลอนุญาตและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความกับคืนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนให
แกผูฟองคดี  หากเปนคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  หรือคดีที่พิจารณาตอไปจะเปน
ประโยชนแกสวนรวม  หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม  ศาลจะมีคําส่ัง
ไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได  คําส่ังไมอนุญาตใหถอนคําฟองใหเปนที่สุด
      เมื่อศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความเพราะเหตุถอนคําฟองถือเปนกรณีที่
ศาลยังมิไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดี  ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีนั้นมาฟองใหมไดภายใตอายุ
ความไมเปนฟองซ้ํา  และการถอนคําฟองมิไดกําหนดสิทธิหนาที่ระหวางคูพิพาทแตอยางใด
         ตัวอยางคดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟอง
        คําส่ังศาลปกครองกลางหมายเลขคดีแดงที่  1256/2549  ที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอน
คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่  1  และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่  3  ที่ใหระงับการกอสรางปาย
โฆษณา  จํานวน  53  ปายจนกวาจะไดจัดการแกไขใหถูกตองตามที่ไดแจงไวตอเจาพนักงานทอง
ถ่ิน  ตอมาผูถูกฟองคดีที่ 1  ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา  49  และมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ยกเลิกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่  1 ที่ใหระงับการกอสราง
ปายโฆษณาจํานวน  53  ปาย   และไดอาศัยอํานาจมาตรา  40 (1) (2)แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522    ออกคําส่ังใหมโดยส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสรางปายโฆษณาและหามใช
ปายโฆษณาจํานวน  10  ปาย  โดยที่ผูฟองคดีรับวาจะดําเนินการแกไขใหถูกตองตามที่ไดรับ
อนุญาตคําสั่งใหมนี้ผูฟองคดีจึงขอถอนคําฟอง  ศาลพิเคราะหแลวเห็นวาการถอนคําฟองมิไดเกิด
จากการยินยอมโดยไมเหมาะสม  ทั้งมิใชคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะจึงมีคําส่ัง
อนุญาตใหถอนฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ
        คําส่ังศาลปกครองกลางหมายเลขคดีแดงที่  746/2547  คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่  ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอใหศาลจังหวัดสระบุรีคืนรถแทรกเตอรของกลางแกผูฟองคดี  
ศาลจังหวัดสระบุรีไดมีคําส่ังใหคืนรถแทรกเตอรแกผูฟองคดี  ผูฟองคดีจึงไดไปติดตอขอรับรถ
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แทรกเตอรคันพิพาทคืนและไดทราบวาสํานักงานปาไมอําเภอเฉลิมพระเกียรติเปนผูเก็บรักษาไว  
เมื่อผูฟองคดีไดไปติดตอขอรับคืน  เจาหนาที่ของสํานักงานปาไมไมสามารถสงมอบรถแทรกเตอร
คันพิพาทคืนไดเนื่องจากผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  ไดมีคําสั่งอนุญาตใหผูเชาซ้ือเดิมเปนผูเก็บ
รักษาไวและผูเชาซ้ือก็ไมยอมคืนรถแทรกเตอรคันพิพาทใหแกผูฟองคดี  ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคํา
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีสงมอบรถแทรกเตอรคันพิพาทในสภาพเรียบรอยใชการไดดีหากไม
สามารถสงมอบรถแทรกเตอรคันพิพาทไดใหชดใชเงินจํานวน 2,050,000  บาท แกผูฟองคดี  ตอมา
ผูฟองคดีไดรับรถแทรกเตอรคันพิพาทคืนแลว  ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอถอนฟองคดีนี้
      คําส่ังศาลปกครองกลางหมายเลขคดีแดงที่  601/2548  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปก
ครอง ผูถูกฟองคดีที่ 1 เปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาอบรมในศูนยศึกษาพาณิชยนาวีมีกําหนด
หาป  ผูถูกฟองคดีที่  1 จึงไดทําสัญญาการเขาศึกษาอบรมเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยและมีผูถูก
ฟองคดีที่ 2 ไดทําสัญญาค้ําประกัน  ผูถูกฟองคดีที่ 1ไมศึกษาใหจบหลักสูตรถือเปนการผิดระเบียบ
ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีตามสัญญา  ผูฟองคดี 
(กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี) จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใช
เงินจํานวน  25,549.66  บาท  พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  7.5  ตอป  ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
ตอศาลเพื่อขออนุญาตถอนคําฟองโดยใหเหตุผลวาผูถูกฟองคดีไดนําเงินมาชําระใหแกผูฟองคดี
ครบถวนแลว  ผูฟองคดีจึงไมประสงคจะดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีตอไป
      รายงานกระบวนพิจารณาศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่  750/2548  ผูถูกฟอง
คดีไดทําสัญญาจางใหผูฟองคดีทํางานกอสรางโครงการปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเทศบาลหัวหิน
ตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนดการจายคาจางรวม  4  งวด  เมื่อผูฟองคดีทํางานงวดที่  1  ถึง
งวดที่  4  แลวเสร็จผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีเฉพาะงานงวดที่  1  แตไมจายเงินคา
จางของงานงวดที่  2  ที่  3และที่  4  โดยอางวาผูฟองคดีทํางานปูกระเบื้องทางเทาโดยสีและลวดลาย
ของกระเบื้องไมถูกตองซึ่งผูฟองคดีอางวาตามสัญญาจางมิไดกําหนดสีและลวดลายของกระเบื้องปู
ทางเทา  ศาลมีคําส่ังวาคดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
ขอถอนฟอง  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2548  ความวา  ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีสามารถเจรจา
ประนีประนอมยอมความกันได  และไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  ลงวันที่  20  
พฤษภาคม  2548  ผูฟองคดีจึงไมประสงคที่จะดําเนินคดีนี้ตอไป  จึงขอถอนคําฟองคดีนี้
      รายงานกระบวนพิจารณา  ศาลปกครองกลางหมายเลขคดีแดงที่  502/2549  ผูถูกฟอง
คดีที่  1  และผูถูกฟองคดีที่  2  ไมตรวจรับงานจางและไมชําระคาจางกอสรางถนน  ค ส ล.  พรอม
ทอระบายน้ําบริเวณแยกซอยตนไทร  หมูที่  3  ตําบลคลองสวนพลู  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามสัญญาจางเลขที่  8/2547  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2547  ตอมาใน
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ระหวางการแสวงหาขอเท็จจริง  ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองลงวันที่  31  มีนาคม  2549  
วาผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีตกลงกันได  โดยผูถูกฟองคดีไดตกลงรับมอบงานและชําระเงินใหผู
ฟองคดีเรียบรอยแลว  ผูฟองคดีจึงมีความประสงคขอถอนคําฟอง  ศาลพิจารณาแลวเห็นวามิใชคดี
เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวน
รวม  หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม  จึงมีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดี
ถอนคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ

     4.8.2    ผลของการประนีประนอมยอมความ
        ในทางแพงการประนีประนอมยอมความอาจแบงออกเปนสองประเภท   คือ  
ประนีประนอมยอมความที่ทํานอกศาล  กับประนีประนอมยอมความที่ทําในศาล
        สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํานอกศาลเปนกรณีที่คูสัญญาตกลงระงับขอพิพาท
โดยที่ศาลมิไดพิพากษาตามยอม  หรือเปนการประนีประนอมยอมความกันกอนที่จะนําคดีมาฟอง
ตอศาล  เมื่อมีการไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลก็จะตองฟองรองตอศาล
เชนเดียวกับการผิดสัญญาทั่วๆไป
         สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําในศาลเปนกรณีที่มีการฟองรองคดีตอศาลแลวใน
ระหวางการพิจารณาคดี  คูความไดตกลงระงับขอพิพาทโดยยอมผอนผันใหแกกันและใหศาล
พิพากษาตามที่คูความตกลงกัน  เมื่อศาลไดตรวจสอบแลววาขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอม
ความไมฝาฝนหรือขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ศาลจะมีคําพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  (คําพิพากษาตามยอม)
           การประนีประนอมยอมความเปนวิธีการระงับขอพิพาทที่ทําใหคดียุติในเนื้อหา  และ
เกิดสิทธิหนาที่ขึ้นใหมตามสัญญาประนีประนอม  ฉะนั้นเมื่อมีการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความ  จะทําใหขอพิพาทหรือหนี้ที่มีอยูเดิมระงับสิ้นไป  คูสัญญาจะผูกพันกันตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
      การบังคับตามสัญญาจะมีขอแตกตางระหวางสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํานอก
ศาล  กับสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําในศาล  กลาวคือ  สัญญาประนีประนอมยอมความที่
ทํานอกศาล  เมื่อคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามขอตกลงประนีประนอมยอมความคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งตองฟองคดีเพื่อขอใหศาลบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  สวนการบังคับตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําในศาล  เมื่อคูสัญญาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันโดย
ศาลพิพากษาตามยอมแลวคําพิพากษานั้นยอมผูกพันคูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา  145  วรรคหนึ่ง  การไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเทากับการไม
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ปฏิบัติตามคําพิพากษา  คูความไมตองฟองรองคดีกันอีก  นอกจากนี้การที่ศาลไดพิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแลว  แมคดีจะมิไดทํายอมกันในทุกประเด็นที่มีการฟองรองกัน
ก็ตาม  การที่ศาลพิพากษาตามยอมนั้นถือวาเปนการวินิจฉัยช้ีขาดในเรื่องที่ไดฟองรองกันแลว  เมื่อ
นําคดีมาฟองกันอีกถือเปนฟองซ้ํา  (คําพิพากษาฎีกาที่  5757/2531)
         การยอมความในคดีอาญาเปนคนละกรณีกับการประนีประนอมยอมความทางแพง  
เนื่องจากการประนีประนอมยอมความจะเปนเรื่องหนี้  สวนการยอมความเปนเรื่องการระงับคดี
อาญาที่เกี่ยวของกับอํานาจชี้ขาดคดีของศาล  การยอมความเปนการที่ผูเสียหายและผูกระทําผิดทั้ง
สองฝายตกลงยอมความกันเพื่อเลิกคดี  โดยไมมีแบบบังคับวาตองทําเปนหนังสือแตตองมีความชัด
เจนวาคูกรณีไดยอมความกันโดยที่เปนการกระทําภายหลังจากที่ความผิดไดเกิดขึ้นแลว  การยอม
ความในคดีความผิดตอสวนตัวจะทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป
      การประนีประนอมยอมความทางปกครองในประเทศฝรั่งเศส  เมื่อคูสัญญาทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันแลว  คูสัญญาอาจยื่นคํารองตอศาลปกครองเพื่อออกคํารับรองใหโดย
ศาลจะออกใหหลังจากที่ไดตรวจสอบแลววาขอตกลงนั้นไมขัดตอหลักเกณฑใดๆที่เปนเรื่องเกี่ยว
กับความสงบเรียบรอยแลวจึงมีคําพิพากษาใหบังคับตามสัญญา  กรณีดังกลาวนี้ถือวาสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีผลบังคับตามคําพิพากษาที่ผูกพันคูความ  สวนการประนีประนอมยอม
ความทางปกครองในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มาตรา  106  แหงกฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  (VwGO)  อนุญาตใหคูความในคดีประนีประนอมยอมความไดเทาที่คูความในคดี
สามารถที่จะประนีประนอมยอมความกันได  ผลที่สําคัญของการประนีประนอมยอมความจะทําให
คดีที่อยูระหวางการพิจารณาสิ้นสุดลง  ศาลไมจําเปนตองทําเปนคําวินิจฉัยของศาล  การ
ประนีประนอมยอมความในศาลถือวาจะเปนสิ่งที่จะนําไปสูการออกคําบังคับเพื่อบังคับคดีตอไปได  
(มาตรา  168  วรรคหนึ่ง  VwGO)
        เมื่อพิจารณาจากผลของการระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ  การระงับ
ขอพิพาทดวยวิธีการประนีประนอมยอมความเปนการระงับขอพิพาทที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นไปจากศาล
อยางเสร็จเด็ดขาดไปตามเนื้อหาสาระ

4.9 การสรางทางเลือกในการระงับขอพิพาท
      การระงับขอพิพาทในแตละลักษณะจะสงผลในทางกฎหมายที่แตกตางกัน  การสราง
ทางเลือกในการระงับขอพิพาทจึงตองพิจารณาจากลักษณะของขอพิพาท  เชน  ลักษณะของขอ
พิพาทในคดีแพงมุงที่จะคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ  การฟองคดีสวนใหญจึง
เปนการฟองคดีเพื่อใหชดใชคาสินไหมทดแทน  คูพิพาทหรือคูความก็อยูในฐานะที่เทาเทียมกัน  
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การระงับขอพิพาทจึงอยูบนพื้นฐานของความตกลงกันของคูกรณี  วิธีการระงับขอพิพาทจึงไดแก  
การไกลเกลี่ยขอพิพาท  การถอนฟอง  การประนีประนอมยอมความ  อนุญาโตตุลาการ
        สวนลักษณะของขอพิพาทในคดีอาญาเปนเรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอย  เนื่อง
จากถือวาการกระทําความผิดอาญาเปนการกระทําความผิดตอรัฐ  หรือตอความสงบเรียบรอยของ
สังคม  แตอยางไรก็ตามก็มีขอพิพาททางอาญาบางประเภทที่ไมไดมีลักษณะที่เปนอาชญากรรมราย
แรง  และไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม  ที่เรียกวาความผิดตอสวนตัวหรือความ
ผิดอันยอมความได  ลักษณะของขอพิพาทดังกลาวนี้จะเนนการใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาชดใช  
การดําเนินคดีจึงตองเคารพเจตจํานงของผูเสียหาย  วิธีการระงับขอพิพาททางอาญาจึงมีมากมาย
หลากหลายลักษณะ  เชน  การถอนคํารองทุกข  การถอนฟอง  การยอมความ  การเปรียบเทียบคดี  
การไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาททางอาญาโดยองคกรศาล  การตอรองคํารับสารภาพ
          สําหรับลักษณะของขอพิพาทในคดีปกครองนั้น  เปนการตรวจสอบการกระทาํทางปก
ครอง  การกระทําทางปกครอง  หมายถึง  คําส่ังที่ออกโดยเจาหนาที่ของรัฐในนามของรัฐตาม
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  หากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐมิชอบดวยกฎหมายก็สามารถ
เพิกถอนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นได  ในคดีปกครองศาลจึงมีหนาที่ตรวจสอบถึงความ
ชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  วาชอบดวยกฎหมายหรือไม  แตศาลไมอาจตรวจ
สอบการใชดุลพินิจของฝายปกครองหากการใชดุลพินิจนั้นอยูภายในกรอบแหงกฎหมาย
        เมื่อศาลมีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายโอกาสที่ศาลปกครองจะนํา
วิธีการระงับขอพิพาทมาใชในศาลจึงแทบไมมี  อยางไรก็ตามเมื่อไดทําการศึกษาถึงวิธีการระงับขอ
พิพาททางปกครองในตางประเทศพบวาในประเทศฝรั่งเศส  มาตรา  L.211 – 4  แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  และมาตรา  L.3  วรรคสอง  แหงกฎหมายวาดวยศาลปกครองชั้น
ตนและชั้นอุทธรณ  ป 1987  ที่อนุญาตใหตุลาการศาลปกครองกระทําการไกลเกลี่ยได
        ในการยกรางระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยแมจะมีการเสนอให
กําหนดไววา  “ศาลมีอํานาจไกลเกล่ียคูกรณีใหตกลงกันและเมื่อมีการทําขอตกลงประนีประนอม
ยอมความกันใหศาลพิพากษาตามยอมได”  แตที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ซ่ึงเปน
ผูพิจารณารางระเบียบดังกลาวในขณะนั้นเห็นวายังไมสมควรที่จะกําหนดไว  เปนผลใหปจจุบันเมื่อ
คูความในคดีปกครองตองการที่จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ  แตระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2543  มีวิธี
การระงับขอพิพาทเพียงใหมีการถอนคําฟองซึ่งอาจไมตรงกับเจตนาของคูพิพาท
         จากการศึกษาประเภทคดีปกครองของไทย  พบวาคดีปกครองบางประเภทอยูในวิสัยที่
จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได  อันไดแกคดีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปก
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ครองประเภทที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําสั่ง  และยังพบวาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิด  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครอง  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองจะมีการฟองเรียกคาเสียหายอันมีลักษณะของขอพิพาทคลายคลึงกับขอพิพาททางแพง
     เมื่อขอพิพาททางปกครองลักษณะดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลปกครอง  หาก      
คู ความสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันไดโดยท่ีขอตกลงนั้นไมเปนการขัดตอกฎหมาย  พนวิสัย  
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  วิธีการระงับขอพิพาทในศาลมีเพียงการ
ใหผูฟองคดีขอถอนคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  โดยที่ในชั้นศาลไมมีวิธีการระงับ
ขอพิพาทที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นไปจากศาลอยางเสร็จเด็ดขาดไปตามเนื้อหาสาระ  ฉะนั้นหากนําวิธีการ
ระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความมาใชและใหอํานาจศาลในการพิพากษาตามยอม  
จะเปนการสรางทางเลือกในการระงับขอพิพาทที่ทําใหคูความตางไดรับความพึงพอใจและเล็งเห็น
ถึงประโยชนจากการระงับขอพิพาทนั้นมากกวาที่จะตองดําเนินคดีกันตอไปพรอมทั้งชวยลด
ปริมาณคดีที่จะขึ้นสูกระบวนการอุทธรณตอศาลสูงอีกดวย
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บทที่  5
บทสรุป  และขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป
             จากสภาพปญหาที่เมื่อคูความในคดีปกครองสามารถตกลงไกลเกลี่ยกันได  (ในคดีที่อยู
ในวิสัยที่ตกลงกันได)  ศาลปกครองจะใหผูฟองคดีขอถอนคําฟอง  และมีคําส่ังจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ  มาตรการทางกฎหมายดังกลาวเพียงเทานี้ไมสามารถที่จะตอบสนองตอกระบวนการ
ระงับขอพิพาททางปกครองได  หากเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทใน
กระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญา
          ผลของการใหมีการถอนคําฟองออกไปนั้นจะไมทําใหขอพิพาทยุติหรือระงับส้ินไปได
ในทันที  เมื่อยังมีความเสียหายอยูคูความสามารถนําคดีมาฟองใหมไดไมเปนฟองซ้ําแตอยางใด  
นอกจากนี้เมื่อคูความในคดีปกครองสามารถตกลงกันไดขอตกลงดังกลาวก็ไมมีผลบังคับผูกพันจึง
ไมสามารถบังคับตามขอตกลงนั้นได  อันมีสาเหตุมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ของไทยไมมีวิธีการทางกฎหมายใดมารองรับเหมือนดังเชนในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสห
พันธสาธารณรัฐเยอรมันที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง
         จากการศึกษาประเภทคดีปกครองของไทยพบวาในคดีปกครองบางประเภทก็อยูใน
วิสัยที่จะระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได  เชน  คดีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปก
ครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําสั่งเนื่องจากเจาหนาที่ฝายปกครองมีอํานาจใน
การแกไขทบทวนดุลพินิจที่ใชในการทําคําสั่งทางปกครองนั้นไดผานกระบวนการทางกฎหมายใน
เร่ืองของการอุทธรณคําส่ังทางปกครอง  หรือในเรื่องของการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง  หรือใน
เร่ืองของการขอใหพิจารณาใหม  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539
     อยางไรก็ตามเมื่อเจาหนาที่ฝายปกครองผูออกคําสั่งทางปกครองจะทําการแกไขเปลี่ยน
แปลงดุลพินิจของตนเองเพื่อทําการตกลงประนีประนอมยอมความทางปกครองแลว  ผูเขียนเห็นวา
ในการแกไขดุลพินิจดังกลาวนั้นจะตองผานการควบคุมตรวจสอบทั้งความชอบดวยกฎหมายและ
ความเหมาะสมในเนื้อหาของการใชอํานาจดุลพินิจจากองคกรผูบังคับบัญชา  เพื่อใหองคกรผูบังคับ
บัญชารับรูและทําการตรวจสอบเสียกอนที่จะทําขอตกลง  นอกจากนี้หากเจาหนาที่ฝายปกครองไม
มีอํานาจที่จะกําหนดเนื้อหาของคําส่ังเชนนั้นได  หรือหากออกคําส่ังทางปกครองที่มีเนื้อหาเชนนั้น
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จะทําใหคําสั่งทางปกครองเปนโมฆะ  เนื่องจากขัดกับกฎหมายอยางชัดแจงกรณีเหลานี้เจาหนาที่
ยอมไมมีอํานาจที่จะประนีประนอมยอมความ

สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด  คดีละเมิดทางปกครองเปนการฟองคดีเพื่อ
เรียกคาเสียหาย  คาเสียหายในคดีปกครองเปนผลของการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองจึงไมใชคดีปกครองโดยแท  การที่มีกฎหมายบัญญัติใหศาลปกครองเปนผูมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคาเสียหายก็เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่นําคดี
มาฟองตอศาลปกครองแลวไมจําตองนําคดีในสวนแพงที่เปนคาเสียหายมาฟองตอศาลยุติธรรมอีก  
ดังนั้นคดีละเมิดทางปกครองจึงอยูในวิสัยที่จะตกลงประนีประนอมยอมความกันได
         คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครอง  ความรับผิดอยางอื่นของฝาย
ปกครองไมมีหลักกฎหมายทางสารบัญญัติรองรับไวดังเชน  ความรับผิดทางละเมิดของฝายปก
ครอง  โดยในทางตํารายังไมมีคําอธิบายไวอยางชัดเจนมากนัก  เพียงแตไดอธิบายไววา  ความรับผิด
อยางอื่นของฝายปกครอง  คือ  ความรับผิดของฝายปกครองที่มิใชความรับผิดทางละเมิด และมิใช
ความรับผิดที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง  แตเปนความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครองที่เกิดขึ้นจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย  จากการออกกฎ  คําส่ังทางปกครอง  คําส่ังอื่น  หรือจากการละเลยตอ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  ฉะนั้นความรับ
ผิดอยางอื่นจึงเปนการบัญญัติกฎหมายเพื่อเปดทางใหศาลปกครองพัฒนาหลักความรับผิดของฝาย
ปกครองโดยปราศจากความผิดขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนในกรณีที่ไมอาจฟองใหหนวย
งานของรัฐรับผิดทางละเมิดได  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของการฟองคดีความรับผิด
อยางอื่นของฝายปกครองจะเปนการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายเชนเดียวกับคดีละเมิดทางปกครอง
จึงอยูในวิสัยที่จะตกลงประนีประนอมยอมความกันได
        คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  มาตรา  3  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปก
ครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  ไดใหความหมายของสัญญาทางปกครอง  หมาย
ความรวมถึง  สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคล
ซ่ึงกระทําการแทนรัฐ  และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน  สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  หรือ
จัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค  หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  การฟองคดีประเภทสัญญา
ทางปกครองสวนใหญจะมีลักษณะของขอพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องการตีความสัญญา  การแกไขเพิ่ม
เติมสัญญา  การเลิกสัญญา  ซ่ึงจะมีการเรียกคาเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญามาดวย  คาเสียหาย
จากการปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวจะมีลักษณะเชนเดียวกับคาเสียหายในการปฏิบัติผิดสัญญาทาง
แพงจึงอยูในวิสัยที่จะตกลงประนีประนอมยอมความกันได  เมื่อพิจารณาจากกระบวนการจัดทํา
สัญญาสัมปทานที่กําหนดใหการลงทุนของภาครัฐที่มีมูลคาเกินหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปการใหเอก
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ชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐจะตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น
เมื่อจะทําการประนีประนอมยอมความก็ตองใชกระบวนการเดียวกัน
         คาเสียหายในคดีละเมิดทางปกครอง  คดีความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครอง  คดี
สัญญาทางปกครอง  สามารถที่จะตกลงระงับขอพิพาทโดยการทําเปนสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันได  แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติมีขอพิจารณาสําหรับอํานาจในการประนีประนอมยอม
ความ  กลาวคือหัวหนาหนวยงานทางปกครองไมพรอมที่จะทําการประนีประนอมเนื่องจากจะตอง
รับผิดชอบในภายหลังเพราะเหตุมีการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุมจนเกินไป
         เมื่อจะมีการประนีประนอมยอมความในคดีปกครองที่มีการฟองเรียกคาเสียหาย  จะ
เปนการทําความตกลงที่เกี่ยวของกับจํานวนเงิน  โดยหลักการแลวหัวหนาหนวยงานทางปกครอง
จะตองสงขอตกลงประนีประนอมยอมความในเรื่องเงินใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ  ใน
กรณีดังกลาวนี้กระทรวงการคลังอาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องเงิน  เชนเดียวกับการที่
กระทรวงการคลังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงที่ตรวจสอบคําสั่งเรียกใหเจา
หนาที่ชดใชเงินกรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง  ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายหนวยงาน  อันไดแก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และผูแทนกระทรวง
การคลัง  ทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
        การตกลงในเรื่องของคาเสียหายที่มีจํานวนเงินไมมากนัก  อาจใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐทําการตกลงประนีประนอมยอมความไดโดยไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
เชน  ความเสียหายครั้งละไมเกิน  500,000  บาทสําหรับสวนราชการ  และความเสียหายครั้งละไม
เกิน  1,000,000  บาทสําหรับราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ
           เมื่อคูความในคดีปกครองจะทําสัญญาระงับขอพิพาททางปกครอง  สัญญาระงับขอ
พิพาทนี้ถือวาเปนสัญญาทางปกครอง  สัญญาทางปกครองถือวาเปนสัญญาอยางหนึ่ง  ดังนั้นหลัก
กฎหมายทั่วไปในเรื่องของการทําสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงตองนํามาใชกับ
สัญญาทางปกครองดวย  เชน  ในเรื่องของการแสดงเจตนาของคูสัญญาจะตองไมบกพรอง  มีวัตถุ
ประสงคแหงสัญญาที่กําหนดไดแนนอน  ไมฝาฝนตอกฎหมาย  ไมขัดตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน  แตอยางไรก็ตามการทําสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองไมอาจนําหลักเกณฑตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชไดทั้งหมด  จะตองพิจารณาจากหลักเกณฑเฉพาะในทาง
ปกครองดวย  เชน  การทําสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองนั้นตองเปนกรณีที่เกิดขอพิพาทขึ้น
แลว  ในทางปกครองจึงไมอาจทําสัญญาระงับขอพิพาทกันไวลวงหนาเหมือนเชนในคดีแพงได  
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หรือการประนีประนอมยอมความทางแพงถือเปนการแปลงหนี้ใหมสวนการประนีประนอมยอม
ความทางปกครองไมถือเปนการแปลงหนี้ใหม
         หลักเสรีภาพในการทําสัญญา  ในระบบกฎหมายเอกชน  เอกชนทั่วไปสามารถที่จะใช
เสรีภาพดังกลาวไดอยางเต็มที่ภายในกรอบของกฎหมาย  แตในระบบกฎหมายปกครองฝายปก
ครองจะไมมีเสรีภาพในการทําสัญญาเหมือนดังเชนการทําสัญญาในระบบกฎหมายเอกชน  หากแต
ฝายปกครองมีอํานาจที่จะกําหนดเนื้อหาของสัญญาไดเทาที่มีบทบัญญัติในลักษณะที่ใหอํานาจดุล
พินิจไว
            เมื่อคูความในคดีปกครองไดทําสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองในชั้นศาล  แลวนํา
ขอตกลงนั้นมาเสนอตอศาล  กอนที่ศาลจะพิพากษาตามยอมอาจเทียบเคียงกับคดีแพง  กลาวคือ  
ศาลปกครองจะตองพิจารณาตรวจสอบกอนวา  ขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความตองไม
ฝาฝนหรือขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  สัญญา
ประนีประนอมยอมความตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของคูความ  คูความฝายปกครองไมอาจ
ทําความตกลงเกินขอบเขตดุลพินิจของตนได  หรือไมอาจตกลงไปกระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลภายนอกได  หากมีการมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทนศาลจะตองพิจารณาวาอํานาจของผูรับ
มอบอํานาจสามารถที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความได  เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวาสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่เสนอตอศาลนั้นไมมีลักษณะขางตน  และศาลเห็นวาไมขัดหรือฝาฝนตอ
กฎหมายแลวศาลจะตองพิพากษาใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
     ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มาตรา  106  แหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปก
ครองมีบทบัญญัติใหคูความในคดีอาจประนีประนอมกันได แตในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปก
ครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  หรือระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปก
ครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจดังกลาวไว
          เมื่อศาลปกครองไดทําคําพิพากษาตามยอมคดีจะเสร็จเด็ดขาดไปจากศาลในทันที  โดย
หลักในทางแพงคูความไมอาจอุทธรณคําพิพากษาตามยอมได  เวนแตจะเขาขอยกเวนที่กําหนดไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  138  วรรคสอง  ที่บัญญัติขอยกเวนเอาไว  3  
ประการ  โดยในหลักการดังกลาวผูเขียนเห็นวาสามารถนํามาใชกับการอุทธรณคําพิพากษาตามยอม
ในคดีปกครองไดเชนกัน  ไดแก  (1)  เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล  (2)  เมื่อคํา
พิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบ
รอยของประชาชน  (3)  เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความ
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        คดีที่ตองผานอนุญาโตตุลาการ  คดีสัญญาทางปกครองที่มีขอตกลงในสัญญาใหเสนอ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยได  กรณีคูกรณีตกลงกันในชั้นของการดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการ  เมื่อขอตกลงนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  คูกรณีสามารถนําขอตกลงนั้นไป
ทําคําชี้ขาดตามยอมได  หากคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาแลวเห็นวา  ขอตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความนั้นไมไดเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  คณะอนุญาโตตุลาการสามารถทํา    
คําชี้ขาดตามยอมได
        การประนีประนอมยอมความที่มีผลกระทบตอบุคคลที่สาม  โดยหลักในทางแพงแลว
เมื่อคูความในคดีทําสัญญาประนีประนอมยอมความไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคล ภาย
นอกจะไมถือวาบุคคลภายนอกนั้นตองผูกพันตามขอตกลงประนีประนอมยอมความ  ซ่ึงผูเขียนมี
ความเห็นวา  หากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความทางปกครองไปกระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกนั้นก็จะไมผูกพันตามขอตกลงเชนเดียวกับหลักในทางแพง  
การทําความตกลงในชั้นศาลปกครองกอนที่ศาลจะพิพากษาตามยอม  หากศาลเห็นวาขอตกลงนั้น
จะไปกระทบตอบุคคลภายนอกคดี  หรือบุคคลภายนอกนั้นเห็นวาตนเปนผูที่มีสวนไดเสีย  สามารถ
ใชบทบัญญัติในเรื่องของการรองสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเพื่อเรียกให
บุคคลภายนอกเขามาในคดีได
          เมื่อคดีเขาสูการพิจารณาของศาลแลว  ไมวาจะเปนกระบวนการยุติธรรมทางแพงและ
ทางอาญาตางก็มีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เปนทางเลือกในการระงับขอพิพาทใหคดีเสร็จสิ้นไป
จากศาลโดยคูความในคดีสามารถเลือกใชวิธีการทางกฎหมายที่เปนทางเลือกใหเหมาะสมกับการ
ระงับขอพิพาทตามสถานการณแตละอยางได  แตในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  ไมมีวิธี
การทางกฎหมายที่เปนทางเลือกในการระงับขอพิพาทใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ

5.2  ขอเสนอแนะ
        ผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะใหทําการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  โดยใหมีบทบัญญัติในการทําคําพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
         แกไขเพิ่มเติมระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครองใหมีวิธีการระงับขอพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันได  นอกเหนือ
จากวิธีการระงับขอพิพาทโดยการถอนคําฟอง  และออกระเบียบกําหนดประเภทคดีปกครองที่
สามารถประนีประนอมยอมความกันได
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                   กระทรวงการคลังตรวจสอบ.
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ช่ือ-นามสกุล                          ประยุทธิ์  การสมกลา
ประวัติการศึกษา                    นิติศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
                                          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ปการศึกษา  2546
                                          ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความของสํานัก
                                    ฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ  รุนที่  23DPU
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