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ส่วนที่ ๑ : บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เมื่อได้มีการจัดทํากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง๑
ทําให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจ
ดํ าเนิ นการต่ า งๆ ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอํ า นาจ (มอบอํ า นาจ) ให้ ในบางกรณี ก ฎหมายเฉพาะ
กําหนดให้ คณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึ กษา สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา สถานศึก ษาในเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ดําเนินการ
การพัสดุ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดที่สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดําเนินการจัดทํา
สัญญา ซึ่งสัญญาบางอย่างมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เป็นสัญญาที่คู่สัญญาเป็นสถานศึกษา โดย
ผู้อํานวยการศึกษาเป็นผู้แทนของสถานศึกษาลงนามในสัญญา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อํานวยการ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ แ ทนของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลงนามในสั ญ ญาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มอบอํานาจให้ และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้
จัดทําบริการสาธารณะ หรือเป็นสัญญาที่ทําให้การจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล หรือการบริหารงานบุคคล จะ
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคือ การบริหารงาน
บุคคลกฎหมายกําหนดให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอยู่ในรูปขององค์คณะโดยมีคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี ซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่อนุกรรมการโดย
ตําแหน่งจํานวนสองคน (ผู้แทน ก.ค.ศ.และผู้แทนคุรุสภา) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน อนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาจํานวนสามคน
(ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทนข้าราชการครู/ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)๒ ซึ่งองค์คณะนี้เองมีอํานาจ
หน้าที่ที่สําคัญ ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ๓ ให้ ค วามเห็ นชอบเกี่ ยวกั บ การพิ จารณาความดี ค วามชอบของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา๔
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา๕ และการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์๖ ส่วนผู้อํานวยการสถานศึกษากฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
๑
๒

มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๓

๓

มาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๕
มาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๖
มาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๔

๒
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา๗ ซึ่งประเด็นไม่
ว่าในเรื่องการพัสดุ โดยเฉพาะการทําสัญญา หรือการบริหารงานบุคคลล้วนเป็นประเด็นที่มีการขึ้นศาลปกครอง
ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น การบริหารงานบุคคลอาจถูกกล่าวอ้างว่ากระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การออก
คําสั่งไม่ชอบเนื่องจากไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตาม
แบบขั้ นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสํ าคัญที่กํา หนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่ สุจริต เป็ นต้น กรณี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาจึงมีโอกาสที่เป็นทั้งโจทก์หรือจําเลยในศาลปกครอง
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ กษาในฐานะที่ เ ป็ น หน่ วยงานหลั กเกี่ ยวกั บการกํ า หนดนโยบายด้ า น
การศึ ก ษาซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาการใช้ อํ า นาจจากหลั ก การกระจายอํ า นาจของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ กั บ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา จึงเห็นว่าการดําเนินโครงการศึกษาคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองในคดี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาจะเป็นประโยชน์และรองรับการปฏิรูปการศึกษาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อศึกษาและวิเคราะห์แนวคําพิ พากษาและคํ าสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริ หารจั ด
การศึกษาเฉพาะคดีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี
๒. เพื่อค้นพบหลักกฎหมายตามคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาเฉพาะคดีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี
๓. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการบริหาร
จัดการศึกษา
ขอบเขตการดําเนินการ
รวบรวมคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะประเด็น
ของพัสดุ การบริหารงานบุคคลระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีทั้งที่อยู่ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารแนวคําวิวิจฉัยของ
ศาลปกครองเล่ม ๑ – ๓ กฎหมายปกครอง ได้แก่ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายจัดตั้งศาล
ปกครองและวิ ธี พิ จารณาปกครอง และเก็ บ ข้ อ มู ลภาคสนาม ณ ศาลปกครองชั้ น ต้น และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ๔ ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ภาคตะวั น ออก (จั ง หวั ด ระยอง) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคเหนือ (จังหวัด พิษณุโลก) ภาคใต้ (จังหวัด นครศรีธรรมราช)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ได้ทราบข้อมูลคดีและสาระสําคัญของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี

๗

มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๓
๒) ได้ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ และได้ ค้นพบหลักกฎหมายจากคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาล
ปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี
๓) ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการบริหารจัด
การศึกษา

ส่วนที่ ๒ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “กฎหมายปกครอง” และ “การดําเนินคดีปกครอง”

กฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักการทางปกครองที่สําคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ คือ “หากไม่มีกฎหมายให้
อํานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทําการทางปกครองไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมไม่มีอํานาจกระทําการทางปกครอง
ได้” การกระทํ าทางปกครองที่มีความสําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ การที่เจ้าหน้า ที่ของรัฐออก “คําสั่ งทาง
ปกครอง” เช่น คําสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการครู คําสั่งการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา เป็ น ต้ น ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไม่ ว่ า อยู่ ส ถานะของบุ ค คล ได้ แ ก่ ข้ า ราชการครู ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษา ผู้ อํ านวยการเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา หรื อ คณะบุ ค คล ได้ แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกลางที่
กําหนดวิธีปฏิบัติทางปกครองไว้ ซึ่งก็คือ “กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็ นกฎหมายกลางที่ ป ระกั นความเป็ นธรรมหรื อ มี ม าตรฐานในการปฏิ บัติ ร าชการให้ สามารถรั กษาประโยชน์
สาธารณะ และอํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ๑ ซึ่งการใช้กฎหมายนี้ต้องเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้
เป็นพิเศษและหากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้จะต้องกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้
กฎหมายฉบับนี้มีประกอบด้วยสาระสําคัญหลายประการได้แก่
๑. คําสั่งทางปกครอง
เนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายว่าด้วยกระบวนการในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการทําคําสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งถือเป็นหัวใจในการดําเนินการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องพิจารณาว่าอะไรคือ “คําสั่ง
ทางปกครอง” กฎหมายนี้กําหนดนิยามคําว่า “คําสั่งทางปกครอง”๒ ไว้ว่า “การใช้อํานาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ”
ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่าหากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการใช้อํานาจทางปกครองมีผลทําให้สภานภาพทาง
กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปและการกระทํานั้ นเกิ ดกั บเอกชนเป็ นเฉพาะรายถื อว่า การกระทํานั้นเป็น “คํ าสั่ง ทาง
ปกครอง”

๑

มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เหตุผลประกอบพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒
มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๕
นอกจากนั้น ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่บางประการถือเป็นคําสั่งทางปกครองด้วย ทั้งนี้ตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ดังนี้
๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งรับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(๔) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๒) การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา
๒. เจ้าหน้าที่
“เจ้าหน้าที่”๓ ถือเป็นกลไกสําคัญเนื่องจากเป็นผู้จัดทําคําสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายนี้ได้กําหนด
ความหมายคําว่าเจ้าหน้าที่ไว้กล่าวคือ จึงหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีภารกิจในทาง
ปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่มี ๒ ประเภท ได้แก่ องค์กรเดี่ยว หมายถึงเป็นการใช้อํานาจขององค์กรเจ้าหน้าที่โดย
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง กับ องค์กรกลุ่ม หมายถึงเป็นการใช้อํานาจขององค์กรเจ้าหน้าที่โดยผ่านกลุ่มบุคคลหรือที่
เรียกว่า “คณะกรรมการ” ซึ่งในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ก็ได้กําหนดขึ้นตอนวิธีการของการ
กระทําการขององค์กรเจ้าหน้าที่ประเภท “คณะกรรมการ” ไว้ เช่น การประชุม องค์ประชุม มติของที่ประชุม เป็น
ต้น (หมวด ๕ คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง)
กฎหมายนี้ได้กําหนดเงื่อนไขของ “เจ้าหน้าที่” ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเดี่ยวหรือองค์กรกลุ่ม ที่สําคัญไว้
คือ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในเรื่องนั้นๆ หรือกล่าวได้ว่าต้องมีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย และต้อง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อนําไปสู่การทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นๆ
ด้วย โดยกฎหมายได้กําหนดลักษณะหรือเหตุที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจในการเข้าร่วมการพิจารณาทาง
ปกครองในเรื่องใดไว้ตามมาตรา ๑๓ ได้แก่ ๑) เป็นคู่กรณีเอง ๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ๓) เป็นญาติ
ของคู่กรณี ๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี ๕) เป็นเจ้าหนี้
หรือลูก หนี้ หรื อเป็นนายจ้างของคู่ก รณี และ ๖) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง และกระบวนการในกรร
ดําเนินการหากเกิดข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้น๔ นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ออกกฎกระทรวงกําหนดเหตุที่จะ
ถือว่ามีลักษณะที่ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนได้เสียในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ไม่มีอํานาจในกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง ซึ่ งหากปรากฏข้อเท็จจริง ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
กฎหมายก็กําหนดให้มีกระบวนการในการคัดค้าน และการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย
๓. คู่กรณี
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นเรื่องของกระบวนการในการดําเนินการขององค์กร
เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจโดยมีผลทางกฎหมายออกไปภายนอกกล่าวคือ ในการดําเนินกระบวนการนั้นย่อมทําให้เกิดนิติ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่กับผู้ที่องค์กรเจ้าหน้าที่ต้องการตั้งเกณฑ์หรือก่อนิติสัมพันธ์ด้วย กระบวนการ
๓
๔

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๓ – ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๖
พิจารณาทางปกครองอาจริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่เองหรือเริ่มโดยคําขอ หรือการดําเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ที่ไม่ได้เป็นประธานต่อการพิจารณาทางปกครองนั้น กฎหมายจึงกําหนดให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อนําไปสู่การทําคําสั่งทางปกครองได้ โดย
กฎหมายกําหนดความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาทางปกครองไว้ด้วย๕
“คู่กรณี”๖ หมายถึง “ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของคําสั่งทางปกครอง” ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ เป็นคู่กรณีในกระบวนพิจารณาทาง
ปกครองได้ตามขอบเขตของสิทธิที่ถูกกระทบหรืออาจถูกกระทบโดยมิอาจเลี่ยงได้๗
เมื่อผ่านเงื่อนไขของการเป็นคู่กรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองแล้ว กฎหมายกําหนดให้
คู่กรณีมี “สิทธิ” บางประการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง สิทธิดังกล่าวที่สําคัญ เช่น สิทธิการ
ได้รับแจ้งหรือแนะนําจากเจ้าหน้าที่ สิทธิได้รับแจ้งหรือผลกระทบจากการออกคําสั่ง สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผู้ทํา
การแทน สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นกลาง สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน สิทธิ
ในการโต้แย้งพยานหลักฐาน กฎหมายกําหนดข้อยกเว้นบางประการในอันที่จะไม่แจ้งผลที่อาจจะกระทบต่อบุคคล
เพื่อประโยชน์บางประการ๘ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการพิจารณาทางปกครองที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๔๐) ดังต่อไปนี้
๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
หรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
๒) การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล
๓) การไม่ออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
๔) การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
๕) การไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว
๖) การสั่งให้เนรเทศ
สิทธิในการได้รับการพิจารณาที่รวดเร็ว สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง สิทธิใน
การอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งทางปกครอง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายนี้กําหนดให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและ
หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี และเมื่อมีผู้ยื่นคําขอเพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีคําสั่งทางปกครองให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
คําขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ยื่นมาพร้อมกับคําขอ หากคําขอไม่
ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่
ครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบทันทีหรือภายในเจ็ ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ และให้เจ้า หน้าที่ทําคํ าแจ้งเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับคําขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อม
ทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้นด้วย และหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการ
๕

มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๘
มาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖

๗
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้
ขยายออกไป เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําขอ
ต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้๙
๔. รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง
สําหรับขั้นตอนของการทําคําสั่งทางปกครองนั้น กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้
กําหนดให้การทําคําสั่งทางปกครอง ต้องมีรูปแบบดังต่อไปนี้
๑) คําสั่งทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือทําด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่น หากทํา
ด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกคําสั่ง พร้อมวันเดือนปีที่ออกคําสั่ง
๒) คําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือ จะต้องให้เหตุผลของการออกคําสั่งด้วย โดยกฎหมายได้
กําหนดสาระสําคัญที่จะต้องแจ้งไปในคําสั่งทางปกครอง๑๐
๓) เงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจจะกําหนดไว้ในคําสั่งทางปกครองด้วยก็ได้ แต่
ทั้งนี้ต้องมีเท่าที่จะทําให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น
๔) คําสั่งทางปกครองใดเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ ให้ระบุวิธีการยื่นอุทธรณ์
เจ้าที่ที่มีอํานาจรับอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์ ไว้ด้วย
๕. ระยะเวลาการทําคําสั่งทางปกครอง
การออกคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎกําหนดระยะเวลาใน
การออกคําสั่งทางปกครองให้เรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน๑๑
๖. การมีผลของคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองมีผลเมื่อได้ “แจ้ง” ให้ผู้รับคําสั่งทางปกครองทราบไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีการใดก็
ตาม และมีผลอยู่ตลอดจนกว่าจะมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นไม่ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่เป็นผู้เพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองนั้นเองหรือถูกศาลเพิกถอนคําสั่ง หรือคําสั่งทางปกครองนั้นสิ้นผลไปเนื่องจากมีเงื่อนเวลากําหนดไว้หรือมี
เหตุผลอื่น นอกนี้ คําสั่งทางปกครองยังอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ทั้งที่เป็นการแก้ไขเล็กน้อยหรือการแก้ไขตาม
กระบวนการขอให้พิจารณาใหม่
คําสั่งที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือจะต้องระบุเหตุผลไว้ในคําสั่ง
หรือเอกสารแนบท้ายคําสั่ง๑๒ ดังนี้
๑) คําสั่งทางปกครองที่เป็นการปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี เช่น การไม่รับคําขอ ไม่อนุญาต
ไม่อนุมัติ ไม่รับรอง ไม่รับอุทธรณ์ หรือไม่รับจดทะเบียน

๙

มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๑
มาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒
มาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐

๘
๒) คําสั่งทางปกครองที่เป็นการเพิกถอนสิทธิ เช่น การเพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการอนุมัติ
เพิกถอนการรับรอง หรือเพิกถอนการรับจดทะเบียน
๓) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้กระทําการหรือละเว้นกระทําการ
๔) คําสั่งทางปกครองที่เป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์
๕) คําสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือการประมูลราคาที่มีผู้ได้รับคัดเลือกจาก
คณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการดําเนินการดังกล่าวแล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม กรณีคําสั่ง ปกครองข้างต้ นอาจไม่ต้องระบุเหตุ ผลไว้ก็ ได้ถ้าเป็นกรณี ที่ไม่อาจ
เปิดเผยได้เนื่องจากต้องรักษาไว้เป็นความลับ๑๓
๗. การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
หลักการสําคัญของการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทางปกครอง
หรือคําสั่งทางปกครองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการเยียวยาของฝ่ายปกครองเอง ระบบอุทธรณ์เป็นผลมาจาก
การจั ด องค์ ก รทางปกครองส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ไปโดยการมี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาและมี หั ว หน้ า องค์ ก รเป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแลทั่วไป องค์กรเจ้าหน้าที่มีความผูกพันจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากเรื่องใดผิด
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งนั้นเองหรือส่วนของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นมีความ
จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือให้เกิดผลดีต่อภารกิจขององค์กรนั้น
คําสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่ใช้ระบบอุทธรณ์ ได้แก่
๑) ออกโดยรัฐมนตรี เนื่องจากตําแหน่งรัฐมนตรี ในระบบกฎหมายถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงสุดใน
ฝ่ายปกครองแล้วจึงไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่านั้น การอุทธรณ์จึงเกิดขึ้นไม่ได้ หรือ
๒) ออกโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการนั้นเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจที่มีอยู่เฉพาะได้อยู่ใน
ระบบสายการ บังคับบัญชา การที่คณะกรรมการใดมีคําสั่งทางปกครองจึงเป็นที่สุดในตัว ไม่มีการอุทธรณ์ต่อ
องค์กรใดอีก เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ
กระบวนการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทยนั้นกระจายตามกฎหมายในเรื่อง
ต่างๆ แต่ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ก็ได้กําหนดให้มีระบบอุทธรณ์บังคับไว้เป็นการทั่วไป เพื่อเปิด
โอกาสให้ฝ่ายปกครองแก้ไขปัญหาของตนเอง และเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งการการนําคดีเพิกถอนคําสั่งไปฟ้องต่อศาล
ปกครองด้วย ในระบบการอุทธรณ์ของกฎหมายไทยในระบบ “อุทธรณ์บังคับ” ซึ่งก็คือกําหนดให้คู่กรณีใช้
ระบบอุทธรณ์นี้ก่อนขึ้นตอนหนึ่งก่อนที่จะนําคดีไปสู่การพิจารณาของศาล หากไม่แล้วศาลปกครองจะรับคดีไว้
พิจารณาไม่ได้
๘. การอุทธรณ์และกําหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์
หลักการของการอุทธรณ์ คือ หากคําสั่งทางปกครองไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนไว้เป็นอย่ างอื่น ให้คู่ กรณีอุ ทธรณ์ คํา สั่งนั้ นได้๑๔ โดยให้ยื่นอุ ทธรณ์ ต่อ“เจ้ าหน้า ที่ผู้ทํา คําสั่ง ทาง
ปกครอง” นั้นเอง โดยให้ยื่นภายใน ๑๕ วัน ซึ่งรูปแบบของอุทธรณ์กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นหนังสือโดย
กําหนดให้มีเนื้อหาข้อเท็จจริงที่จําเป็นไว้
๑๓
๑๔

มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๙
ในกระบวนการ “พิจารณาอุทธรณ์” นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณา
อุทธรณ์ในชั้นแรก๑๕ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งได้ตามอํานาจหน้าที่ของตน สามารถพิจารณาทบทวนได้
ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง่ความเหมาะสมก็ได้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพิ่มภาระหรือ
เพิ่มเงื่อนไขก็ได้๑๖ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดให้มีการออกกฎกระทรวงกําหนด “ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์”
เนื่องจากโดยปกติผู้มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์สมควรเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับสูงตามสายการบังคับบัญชา
เพราะต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใช้บังคับบัญชาอยู่แล้ว แต่โดยเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานมีสาย
การบังคับชาหลายชั้น จึงจําเป็นจะต้องเลือกผู้มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ที่เหมาะสมทั้งในเรื่องความเกี่ยวข้อง
กับภารกิจและความสําคัญของคําสั่งทางปกครองนั้น โดยในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ได้กําหนดให้
การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้เป็นอํานาจของ
เจ้าหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆ เช่น หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการ๑๗ ปลัดกระทรวง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เป็นต้น
การยื่นอุทธรณ์ในระบบกฎหมายไทยไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เว้นแต่
จะมีคําสั่งทุเลาการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งนั้นเองหรือโดยคําสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้พิจารณาอุทธรณ์อาจมีคําสั่งแทนคําสั่งเดิมที่ให้ไว้ไม่เป็นจะเป็นการ
แก้ไข ยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม แต่การพิจารณาอุทธรณ์ที่มีผลเป็นการยกเลิกคําสั่งทางปกครองเดิม
จะสามารถทํ าได้ มากน้ อ ยเพี ยงใดหรื อมี ผลเป็นอย่ า งไรต้ องเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ของการเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ทาง
ปกครอง๑๘
๙. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเป็นการทําให้คําสั่งทางปกครองที่มีผลใช้บังคับอยู่สิ้นผลในทาง
กฎหมาย การเพิกถอนคําสั่งโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งเอง กระทําได้โดย ๑) เจ้าหน้าที่ที่ทําคําสั่งเห็นสมควรเพิกถอน
เอง หรือ ๒) เจ้าหน้าที่ที่เพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่
เจ้าหน้าที่เพิกถอนเอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนดเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไว้ โดยได้กําหนดเงื่อนไขเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย๑๙
และคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒๐ นอกจากนี้ยังได้กําหนดเงื่อนไขของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
สําหรับกรณีของคําสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการให้ประโยชน์และคําสั่งทางปกครองที่ไม่มีผลเป็นการให้ประโยชน์
พร้อมทั้งเงื่อนไขการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวไว้ด้วย และในประการที่สําคัญ
กฎหมายได้กําหนดผลของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในกรณีต่างๆ ไว้ว่ามีผลอย่างไร

๑๕

มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๗
มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๘
มาตรา ๔๙ – ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๙
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๐
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๖

๑๐
เจ้าหน้าที่ซึ่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่ กฎหมาย
กําหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรณีและเงื่อนไขของการยื่นขอให้พิจารณาใหม่ และเมื่อพิจารณาใหม่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเพิก
ถอนหรือแก้ไขคําสั่งทางปกครองที่ให้ไว้เดิม๒๑ได้
๑๐. การบังคับทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) คําสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายโดยตรง กล่าวคือ เป็นคําสั่งทางปกครองที่มีผลสําเร็จ
ในตัวทันทีที่มีคําสั่งโดยไม่ต้องมีการปฏิบัติการใดอีก เช่น การออกใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น
๒) คําสั่งทางปกครองที่ต้องการผลทางกายภาพ กล่าวคือ เป็นคําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งนั้น โดยบังคับให้กระทําหรือละเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีมาตรการบังคับเพื่อให้เกิดผลต่อไปอีกชั้นหนึ่ง
กฎหมายวิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครอง ได้บัญญัติถึงมาตรการทั่วไปที่อาจนํามาใช้บั งคับให้
คําสั่งทางปกครองเกิดผลได้ โดยจะนําไปใช้กับคําสั่งในเรื่องใดตามกฎหมายก็ได้ และไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประกันความเป็นธรรม๒๒ โดยมาตรการทั่วไปในการบังคับทางปกครองมุ่งที่จะใช้บังคับกับผู้รับคําสั่งทางปกครอง
เป็นเอกชนเท่านั้น๒๓
หลักการสําคัญของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นก็คือ นํามาใช้ “เพียงเท่าที่จําเป็น”
กล่ า วคื อ ใช้ เ ท่ า ที่ จํา เป็ นเพื่อ ให้ บรรลุ เ ป้ า หมายของคํ าสั่ ง ทางปกครองโดยกระทบกระเทือ นผู้ รับ คํ าสั่ งทาง
ปกครองน้อยที่สุด (เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองโดยสภาพก็เป็นคําสั่งทางปกครอง)
คําสั่งทางปกครองที่เป็นการสั่งให้ “ชําระเงิน” หากผู้รับคําสั่งทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล่าว กฎหมายกําหนดมาตรการบังคับที่นํามาใช้ได้คือ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้รับคําสั่งทาง
ปกครองนั้นออกขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินให้ครบถ้วน โดยกฎหมายกําหนดให้นําวิธีการยึด การอายัด และการ
ขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งให้ชําระเงิน
โดยอนุโลม และเนื่องจากองค์กรเจ้าหน้าที่ทางปกครองมีมากเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้อํานาจของมาตรการ
บังคับทางปกครองดังกล่าว กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจใน
การสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด๒๔
คําสั่งทางปกครองที่บังคับให้กระทําการหรือละเว้นการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น หาก
ปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะดังกล่าว กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนด
มาตรการบังคับไว้สองทางได้แก่
๑) เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการเอง๒๕ในการบังคับการดังกล่าวเจ้าหน้าที่อาจเข้าดําเนินการด้วย
ตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้ โดยกําหนดให้ผู้ฝ่าฝืนคําสั่งทางปกครองนี้ชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่เจ้าหน้าที่
๒๑

มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕๖ – ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๓
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๒

๒๔
๒๕

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๕๘ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๑
๒) กําหนดค่าปรับทางปกครอง๒๖ ในกรณีที่เป็นคําสั่งทางปกครองที่สั่งให้กระทําหรือละเว้น
กระทําการนั้น เจ้าหน้าที่จะกําหนดมาตรการบังคับโดยการกําหนดค่าปรับทางปกครองก็ได้ โดยกฎหมายกําหนด
เพดานขั้นสูงของค่าปรับทางปกครองไว้ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวัน แต่ก็ได้มีการกําหนดการใช้อํานาจในการกําหนด
ค่าปรับทางปกครองสําหรับเจ้าหน้าที่ทางปกครองแต่ละระดับแต่ละประเภทไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๔๒) มาตรการบังคับนี้มักใช้กับการบังคับสําหรับการกระทําที่ไม่อาจใช้วิธีการบังคับโดยการเข้าดําเนินการแทน
โดยสภาพ
นอกจากนี้ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยังได้กําหนดเกณฑ์ในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองในกรณีปกติ๒๗ และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีพิเศษ ซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วน๒๘
ทั้งนี้ หากมาตรการบังคับตามคําสั่งทางปกครองในเรื่องใด ได้มีการกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
แล้ ว ให้ ดํา เนินการใช้ ม าตรการบัง คั บตามที่ ก ฎหมายในเรื่ องนั้ นๆ แต่ถ้ า เจ้าหน้ า ที่เห็ นว่า มาตรการบั งคั บตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการที่บังคับตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เจ้าหน้าที่
จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแทนได้๒๙

เป็นกฎหมายกลางที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะ และอํานวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชน ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้
เป็นพิเศษและหากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้
จะต้องกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย



ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๒

๑. คําสั่งทางปกครอง
๒. เจ้าหน้าที่
๓. คู่กรณี
๔. รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง
๕. ระยะเวลาการทําคําสั่งทางปกครอง
๖. การมีผลของคําสั่งทางปกครอง
๗. การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
๘. การอุทธรณ์และกําหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์
๙. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
๑๐ การบังคับทางปกครอง

๑๓

เขตอํานาจศาลปกครอง๓๐
ศาลปกครองมีเขตอํานาจ (เขตพื้นที่ที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง) และมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีหรืออํานาจของศาลปกครอง (อํานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด) แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุดและ ศาลปกครองชั้นต้น



ที่มา เขตอํานาจศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th/00_web/01_court/01_area.htm

๑๔

ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวจึงไม่มีข้อจํากัดด้านเขตอํานาจ ดังนั้นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาล
ปกครองสูงสุด ไม่ว่ามูลคดีจะเกิดที่ใด หรือผู้ฟ้องคดีมี ภูมิลําเนาอยู่ที่ใดก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
เพียงแต่ต้องยื่นฟ้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ คดีนั้นต้องยื่นฟ้อง ต่อศาลปกครองสูงสุด
โดยตรง ถ้าเป็นคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) หรือยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้น ถ้าเป็นคดีอุทธรณ์คํา
พิพากษาหรือคําสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นตาม มาตรา ๑๑ (๔)

ศาลปกครองชัน้ ต้น
ปัจจุบันมีศาลปกครองชั้นต้นที่เปิดทําการทั่วประเทศ จํานวน ๑๑ แห่ง ได้แก่
๑. ศาลปกครองกลาง โดยมีเขตอํานาจตลอดท้องที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครนายก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานศาลปกครอง : เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑ สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕
๒. ศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่
เขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
สํานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ : เลขที่ ๓๓๓ ถนนโชตนา ตําบล
ช้างเผือก (ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๑๐ ๗๙๙๙

๑๕
๓. ศาลปกครองสงขลา โดยมีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดยะลา
สํานักงานศาลปกครองสงขลา : ๑๑๑๑ หมู่ ๒ ถ.สงขลา-เกาะยอ
ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔ ๓๓๔ ๙๔๕-๘ โทรสาร : ๐๗๔ ๓๓๔ ๙๓๑
๔. ศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
สํานักงานศาลปกครองนครราชสีมา : เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๖ ถ.บ้าน
คอกวัว ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๓๐ ๗๗๐๐-๒ โทรสาร : ๐ ๔๔๓๐ ๗๐๓๐
๕. ศาลปกครองขอนแก่น โดยมเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานศาลปกครองขอนแก่น : เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๒ ถ.เหล่านา
ดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๕ ๘๖๘๑-๒ โทรสาร : ๐๔๓ ๒๒๓ ๗๐๔
๖. ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์
สํานักงานศาลปกครองพิษณุโลก : เลขที่ ๗๒๓/๑๓-๑๗ ถ.พิชัย
สงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕ ๒๖๖ ๒๓๐-๗ โทรสาร : ๐๕๕ ๒๖๖ ๒๒๔

๑๖

๗. ศาลปกครองระยอง โดยมเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
สํานักงานศาลปกครองระยอง : เลขที่ ๗๗๗ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๓๘ ๖๙๔ ๕๑๓-๓๑ โทรสาร : ๐๓๘ ๖๙๔ ๕๑๑-๑๒

๘. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยมีเขตอํานาจท้องที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
สํานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช : เลขที่ ๖/๑๕๗-๑๖๖ ถ.
พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕ ๓๒๕ ๒๐๑-๑๐ โทรสาร : ๐๗๕ ๓๕๘ ๔๓๑
๙. ศาลปกครองอุดรธานี โดยมีเขตอํานาจท้องที่จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู
และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานศาลปกครองอุดรธานี : เลขที่ ๕๘/๑๒-๑๖ ถ.โพนพิสัย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๒ ๒๒๔ ๑๗๓-๗๔ ต่อ ๑๐๑-๑๐๓
โทรสาร : ๐๔๒ ๒๒๔ ๐๙๖

๑๗
๑๐. ศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีเขตอํานาจท้องที่จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานศาลปกครองอุบลราชธานี : เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๓ ถ.แจ้ง
สนิท (กิโลเมตรที่ ๙) ต.เจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทร. ๐๔๕ ๓๑๙ ๖๐๐-๐๔

๑๑. ศาลปกครองเพชรบุรี โดยมีเขตอํานาจท้องที่จงั หวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานศาลปกครองเพชรบุรี
: เลขที่ ๙๘๐/๙๘ ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๐ ๙๔๐๐ โทรสาร : ๐ ๓๒๗๐ ๙๔๔๔

๑๘

ข้อควรระวังในการฟ้องคดี๓๑
โดยปกติ ก ารฟ้ อ งคดี ป กครองต่ อศาลปกครองกลางจะไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ที่ ซั บ ซ้ อ นให้ เ ป็ นภาระแก่
ประชาชนผู้ ประสงค์จะฟ้อ งคดี และการดํ า เนินคดี ในศาลปกครองกลางก็ค่ อนข้ างยื ดหยุ่ นเพื่อให้ก ารแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมีความถูกต้องและครบถ้วนที่สุด แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมีปัญหาที่มักเกิดขึ้น
และทําให้การฟ้องคดีและการดําเนินคดีในศาลปกครองล่าช้าเป็นที่เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอยู่หลายประการ ซึ่งผู้ฟ้อง
คดีควรระมัดระวัง ดังนี้
๑. การจัดทําคําฟ้อง
ด้วยเหตุที่การฟ้องคดีปกครอง ผู้ฟ้องคดีสามารถจัดทําคําฟ้องได้ด้วยตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องให้
ทนายความ หรือผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายช่วยจัดทําคําฟ้องให้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ระเบียบวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง ก็อาจจัดทําคําฟ้องได้ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด และทําให้ศาลปกครอง กลางไม่อาจรับคําฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งข้อบกพร่องที่พบบ่อยนั้น
มีดังนี้
๑.๑ ผู้ฟ้องคดีใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ
ศาลปกครองกลางตระหนั ก ดี ว่ า ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายอาจมี
ความรู้สึกคับข้องใจหรือโกรธเคืองหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องแต่ศาลย่อมไม่อาจรับคํา
ฟ้องที่ไ ม่สุภ าพไว้พิจารณาพิพ ากษาได้ ดัง นั้นหากคําฟ้องใดมีก ารใช้ถ้อ ยคํา ไม่สุภ าพ ศาลก็จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
แก้ไขคําฟ้องนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และหากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมดําเนินการศาลก็มีอํานาจสั่งไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณาและสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
๑.๒ ผู้ฟ้องคดีมีคําขอไม่ชัดเจน
คําฟ้ องของผู้ ฟ้อ งคดีนอกจากจะต้ องระบุร ายละเอียดหรือรายการต่า งๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้แล้ว ยังจะต้องระบุว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลบังคับต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายอย่างไรด้วย เช่น ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรื อขอให้ ศาลสั่ง เพิก ถอนคํา สั่งปฏิเสธการออกโฉนดที่ ดิน หรือขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่ งไม่
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือขอให้ศาลสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือขอให้ศาลสั่งให้กระทรวง
คมนาคมจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนเพิ่มเติม เป็นต้น เพราะหากผู้ฟ้องคดีมิได้มีคําขอมาด้วยหรือมีแต่ไม่ชัดเจน
เพียงพอที่ศาลจะเข้าใจได้ ศาลก็จะต้องมีหนังสือกลับไปสอบถามผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งว่ามีความประสงค์จะให้ศาล
สั่งเช่นใดหากผู้ฟ้องคดีชนะคดี ซึ่งย่อมทําให้เกิดขั้นตอนที่ทําให้คดีปกครองคดีนั้นล่าช้าได้
๑.๓ ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยยังมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่กฎหมายกําหนดเสียก่อนฟ้องคดี
ในการฟ้องคดีปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดียังไม่มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองในทันทีที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่ามีกฎหมายกําหนดขั้นตอน หรือวิธีการสําหรับ
การแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายในเรื่องนั้นไว้แล้วหรือไม่ หากมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการใดๆไว้
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๑๙
เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายเฉพาะนั้นกําหนดไว้เสียก่อน เช่น กรณีผู้ฟ้องคดีเป็น
ข้าราชการตํ ารวจและได้รับ คํา สั่งลงโทษทางวิ นัยจากสํา นัก งานตํ ารวจแห่ง ชาติ ผู้ฟ้ องคดี จะต้ องอุท ธรณ์คํ าสั่ ง
ดังกล่าวต่อ ก.ตร. ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจและกฎหมายว่าด้วยวินัยตํารวจกําหนดไว้
เสียก่อน ในทํานองเดียวกันหากเป็นข้าราชการครูและได้รับคําสั่งลงโทษทางวินัยจากสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัด ก็จะต้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ อ.ก.ค. จังหวัด ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูกําหนดไว้
เป็นต้น หรือกรณีที่เป็นเรื่องของการเวนคืนที่ดิน หากผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางหลวง แต่ไม่พอใจ
จํานวนเงินทดแทนที่ได้รับผู้ฟ้องคดีก็จะต้องอุทธรณ์การกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเสียก่อนตามที่กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้กําหนดไว้และเมื่อทราบผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ในชั้นที่สุดแล้ว หากผู้ฟ้องคดียังไม่เห็นด้วยจึงจะมีสิทธินําเรื่องดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครอง
ต่อไป นอกจากนั้นในปัจจุบันแม้จะเป็นกรณีที่มิได้มีกฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
ไว้ดังเช่น เรื่องวินัยหรือเรื่องการเวนคืนดังตัวอย่างที่ได้ยกมาแล้วข้างต้น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองซึ่งเป็นกฎหมายกลางได้กําหนดบังคับไว้เป็นการทั่วไปว่า คําสั่งทางปกครองที่ไม่มี กฎหมายเฉพาะกําหนด
ขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งทาง ปกครองที่ตน ไม่พอใจต่อผู้ออกคําสั่งทางปกครอง
นั้นเอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งทาง ปกครองดังกล่าว
ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วหากผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเกิดจากการออกคําสั่งทาง
ปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ย่อมจะต้องอุทธรณ์คําสั่งทาง ปกครองนั้นก่อนเสมอ
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ นําเรื่องดังกล่าวมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ และหากยังจะยื่นคําฟ้องนั้นมาศาลก็จะมีคําสั่ง
ไม่รับคําฟ้องนั้นไว้พิจารณา และจําหน่ายคดีนั้นออก จากสารบบความต่อไป
ข้อควรระวัง
การจัดทําคําฟ้องต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนของฟ้องคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ในคําฟ้องต้อง
ถ้อยคําสุภาพ
คําขอชัดเจน
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายตามที่กฎหมายกําหนดเสียก่อนนําคดีมาฟ้อง
๒. คําฟ้องที่ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์
ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางมายื่นฟ้องยังศาลปกครองกลางเจ้าหน้าที่ศาลปกครองฝ่ายรับฟ้องจะให้
คําแนะนําแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างใกล้ชิด จึงไม่ค่อยมีข้อบกพร่องหรือปัญหาใดๆ มากนัก แต่สําหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้
ฟ้องคดีโดยส่งคําฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้น ผู้ฟ้องคดีมักจะเสียโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดี
ด้วยเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒๐
๒.๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีในคําฟ้อง หรือใช้นามแฝงหรือฟ้องในนามตัวแทนของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่ได้ระบุชื่อตัวชื่อสกุลจริง
คําฟ้องที่มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ที่สํานักงานศาลปกครองไม่อาจ
เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาให้ได้ เพราะในกรณีเช่นนี้จะไม่มีตัวผู้ฟ้องคดีที่จะชี้แจงและให้ถ้อยคําแก่ศาล
ดังนั้น ศาลย่อมไม่อาจจะพิจารณาได้ว่าความเดือดร้อนหรือเสียหายที่กล่าวอ้างถึงในคําฟ้องนั้นเกิดขึ้นกับผู้ใด
หรือไม่และอย่างไร
๒.๒ ผู้ฟ้องคดีระบุชื่อของตนมาในคําฟ้อง แต่กลับไม่ได้ระบุที่อยู่มาด้วย
แม้ว่าจะมีปัญหาในกรณีเช่นนี้ ศาลปกครองกลางก็ยังมีความพยายามที่จะรับคําฟ้อง
เหล่ า นี้ ไว้ พิ จ ารณา โดยให้ สํ า นั ก งานศาลปกครองขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง สํ า นั ก งานทะเบี ย นราษฎร์
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่า ผู้ฟ้องคดีที่ระบุชื่อมานั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ และมีภูมิลําเนาอยู่ที่ใด
และหากได้รับข้อมูลที่พอจะดําเนินการต่อไปได้ ก็จะดําเนินการรับคําฟ้องนั้นไว้ในสารบบความต่อไป แต่อย่างไรก็
ตาม ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนอกจากจะทําให้คดีปกครองคดีนั้นล่าช้าแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลําเนาที่สอบถามได้
ก็อาจจะเป็นภูมิลําเนาเดิมซึ่งไม่อาจใช้ติดต่อกับผู้ฟ้องคดีได้
๒.๓ ผู้ฟ้องคดีจ่าหน้าซองถึงศาลปกครองได้ถูกต้อง
แต่ในคําฟ้องหรือจดหมายภายในซองกลับมีรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ ระบุ ว่า เป็ นจดหมายถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น ผู้ ต รวจการแผ่ นดิ นของรั ฐสภา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
๒.๓.๒ ระบุว่าเป็นจดหมายถึงหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หลายหน่วยงาน ซึ่งระบุรวมถึง
ศาลปกครองด้วย เช่น ระบุว่า "เรียน ปลัดกระทรวงแรงงานฯ ประธานศาลปกครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงานฯ" เป็นต้น
ในกรณีเช่นนี้สํานักงานศาลปกครองในฐานะผู้รับเรื่องไว้เบื้องต้นย่อมไม่สามารถสรุปได้
เองว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีหนังสือสอบถามกลับไปยังผู้ฟ้อง
คดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวย่อมทําให้คดีปกครองนั้นล่าช้าได้
๒.๔ ผู้ฟ้องคดีมักจะส่งแต่เฉพาะคําฟ้องและพยานหลักฐานฉบับจริงมาเพียงชุดเดียว โดยไม่
แนบสําเนาคําฟ้องและพยานหลักฐานมาตามจํานวนผู้ถูกฟ้องคดีแนบมาพร้อมกับคําฟ้อง
ตามระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องถ่ายสําเนาคําฟ้องและ
พยานหลักฐานตามจํานวนผู้ถูกฟ้องคดีแนบมาพร้อมกับคําฟ้องด้วย เช่น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคดีผู้ว่า
ราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดทํา คําฟ้องและพยานหลักฐานฉบับจริง ๑ ชุด สําหรับ
ให้ศาลใช้พิจารณา จากนั้นจะต้องทําสําเนาคําฟ้อง และพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นอีก ๒ ชุด เพื่อที่ศาลปกครองจะ
ได้ส่งสําเนาดังกล่าวไปให้ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ต่อไป ซึ่งตาม
ระเบียบแล้ว ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทําสําเนาดังกล่าวแนบมาด้วย ศาลจะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทําสําเนามาให้ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด และหากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมดําเนินการศาลก็มีอํานาจสั่ งไม่รับคํา ฟ้องไว้พิจารณาและสั่ ง
จําหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความ

๒๑
๒.๕ ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคําฟ้องหรือส่งมาแต่ไม่ครบถ้วน
ในกรณี เช่ นนี้ ศาลจะมี คําสั่ งให้ผู้ฟ้ องคดีชําระค่า ธรรมเนี ยมศาลให้ค รบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมดําเนินการ ศาลจะสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจําหน่ายคดีนั้น
ออกจากสารบบความต่อไป
ข้อควรระวัง

คําฟ้องที่ยนื่ ทางไปรษณีย์

ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลจริงของผู้ฟ้องคดี
ระบุที่อยู่
จ่าหน้าซองถึงศาลปกครอง
ทําสําเนาคําฟ้องและพยานหลักฐานตามจํานวนผู้ถูกฟ้องคดีและแนบมา
พร้อมคําฟ้อง
ส่งค่าธรรมเนียมมายังศาลครบถ้วน
๓. การติดต่อกับศาลปกครองระหว่างการดําเนินคดีปกครอง
ในการดําเนินคดีปกครองของศาลปกครองนั้น เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่
เป็นเอกสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในระหว่างการดําเนินคดีปกครอง การติดต่อสื่อสารกันทางไปรษณีย์จึงเป็น
เรื่องสําคัญ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาสํานักงานศาลปกครองพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลกับคู่กรณีหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ดังนี้
๓.๑ ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีหนังสือติดต่อถึงศาลปกครองหรือส่ง
เอกสารถึงศาลปกครองโดยไม่ได้แจ้งหมายเลขคดีมาด้วย
จึงทําให้สํานักงานศาลปกครองในฐานะผู้รับเรื่องไม่ทราบว่าหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของคดี หมายเลขที่ เท่า ใด ซึ่ งทําให้ไม่ สามารถเสนอหนัง สือ หรื อเอกสารนั้นให้ แก่ ตุลาการเจ้า ของ
สํานวนเพื่อสั่งการใดๆ ได้ในทันที เพราะต้องใช้เวลาและบุคลากรในการตรวจสอบอีกมาก ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้คดี
ปกครองคดีนั้นล่าช้า
๓.๒ ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องมีหนังสือตอบหมายหรื อคําสั่งของตุ ลาการ
เจ้าของสํานวน โดยจ่าหน้าซองถึงชื่อของตุลาการเจ้าของสํานวนผู้นั้นโดยตรง
ในกรณีนี้ หากมิ ได้วงเล็ บมุมซองมาด้วยว่าเป็นคดีปกครองหมายเลขที่เท่ าใด บางครั้ ง
สํานักงานศาลปกครองก็อาจเข้าใจผิดว่า เป็นจดหมายส่วนตัวของตุลาการผู้นั้นและนําจ่ายจดหมายห้โดยไม่ผ่านสา
รบบความอย่างถูกต้องซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นกว่าหนังสือดังกล่าวจะได้เข้าสู่สารบบความอย่างถูกต้องได้ก็จะต้องรอ
จนกว่าตุลาการเจ้าของสํานวนจะเปิดดูจดหมายพบว่าเป็นคดีปกครองและส่งกลับมาให้ฝ่ายสารบบคดีดําเนินการ
ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้คดีปกครองคดีนั้นล่าช้าขึ้นอีกมาก
๓.๓ ผู้ฟ้องคดี ผู้ ถูกฟ้ องคดี หรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ย้ายที่ อยู่หรื อที่ตั้งสํานักงานแต่ไม่ได้มี
หนังสือแจ้งให้สํานักงานศาลปกครองทราบ

๒๒
กรณีเช่นนี้ย่อมทําให้สํานักงานศาลปกครองไม่อาจดําเนินการติดต่อส่งหมายหรือคําสั่งของ
ศาลให้ได้ จึงอาจทําให้คดีปกครองคดีนั้นล่าช้าหรือเสียหายได้
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าหากผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีหรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและระมัดระวังในเรื่องต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วศาลปกครองกลางก็จะสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อควรระวัง

การติดต่อกับศาลปกครองระหว่างการดําเนินคดีปกครอง

หนังสือติดต่อหรือเอกสารถึงศาลปกครองต้องแจ้งหมายเลขคดี
หนังตอบหมายหรือคําสั่งของตุลาการเจ้าของสํานวนต้องวงเล็บ
ที่มุมซองแจ้งหมายเลขคดี
กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องย้ายที่อยู่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงานศาลปกครอง
ทราบ

๒๓

ตัวอย่างคําฟ้อง๓๒
ชื่อและที่อยู่
ของผู้ฟ้องคดี

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้าพเจ้ า .................................. เกิด วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ........ อายุ ....... ปี
อาชีพ ...................... อยู่บ้านเลขที่ ......... หมู่ที่ ....... ถนน ............. ตําบล ............. อําเภอ..............
จังหวัด................ รหัสไปรษณีย์ ...................

ชื่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ประสงค์จะฟ้อง

การกระทําอันเป็นเหตุ
แห่งการฟ้องคดี
พร้อมทั้งพฤติการณ์
และข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง

คําขอว่าประสงค์
จะให้ศาลปกครองสัง่
หรือพิพากษาอย่างไร

มีความประสงค์ขอฟ้อง (ชื่อหน่วยงานทางปกครอง) อยู่ที่เลขที่ ....... หมู่ที่ ...... ถนน ............
ตําบล........... อําเภอ.......... จังหวัด........... รหัสไปรษณีย์ ............ โทรศัพท์ .......................
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า และครอบครั ว รวมทั้ ง ชาวบ้ า นข้ า งเคี ย งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญจาก
กลุ่มบุคคลกลุ่ม หนึ่ง ได้นําเอาขยะและซากสัต ว์ไปทิ้งในที่ดินซึ่ง รกร้างติดกับบ้านของข้าพเจ้า ทําให้
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีฝนตก น้ําฝนจะชะล้างความสกปรกจาก
กองขยะไหลเข้ามาในบริเวณบ้านข้าพเจ้า ทําให้บริเวณบ้านชื้นแฉะ พืชผักที่ปลูกไว้รอบ ๆ บริเวณบ้านก็
ตายหมด ข้าพเจ้าได้เคยนําเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วและได้รับคําแนะนําให้ข้าพเจ้าทําหนังสือ
ร้องเรียนไปยังเทศบาลตําบลหนึ่งสองซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ส่งหนังสือ
ร้องเรียนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่
เข้ามาตรวจสอบหรือเข้ามาแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าวแต่อย่างใด ข้าพเจ้าเห็นว่(ชืา่อทุหน่
กข์วหยงานทางปกครอง)
รือความเดือดร้อน
ที่พวกเราชาวบ้านได้รับนั้นเป็นทุกข์อันแสนสาหัสที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่แก้ไขให้ ข้าพเจ้าจึงได้นําเหตุเดือดร้อน
รําคาญดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญดังกล่าว (ชืทั่อ้งหน่
นี้ขว้ายงานทางปกครอง)
พเจ้าได้แนบเอกสาร
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาให้ (ชื่อหน่วยงานทางปกครอง)
ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
ดังกล่าว ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายการสาธารณสุขและกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

......................................
(ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

ลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี



บทความการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ของ ณัฐกฤช มุสิกะโสภณ นบ. นม. บปค.

๒๔

การเสนอคําฟ้อง๓๓
การยื่นฟ้องต่อศาลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่นํามาฟ้องต้องเป็นคดีปกครอง และต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง
กล่าวคือ เป็นกรณีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
๒. ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอํานาจ
อํานาจศาลในที่นี้หมายถึงทั้งอํานาจและเขตอํานาจ กล่าวคือ คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง
ชั้นต้นก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นจะฟ้องไปยังศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ ในทางกลับกันคดีที่อยู่ในอํานาจ
ของศาลปกครองสูงสุดก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น อีกทั้งการยื่นฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองที่มีเขตอํ านาจเหนือคดีนั้น ซึ่งในศาลปกครองชั้นต้นได้แก่ ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นหรื อศาลที่ผู้ฟ้องคดีมี
ภูมิลําเนาอยู่เขตศาลนั้น ส่วนศาลปกครองสูงสุดมีเขตอํานาจครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
๓. คําฟ้องต้องทําเป็นหนังสือและมีรายการตามที่กําหนดไว้และยื่นโดยถูกวิธี
การฟ้องคดีปกครองไม่มีแบบของคําฟ้องกําหนดไว้เฉพาะแต่ต้องทําเป็นหนังสือ ฟ้องด้วยวาจา
ไม่ได้ (โดยหลักแล้วถ้าผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะบันทึกคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ) ใช้
ถ้อยคําสุภาพมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ กล่าวคือ ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีคําขอและลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี โดยต้องแนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมคําฟ้อง โดยผู้ฟ้องคดีต้องจัดทําสําเนาคําฟ้องและสําเนาพยานหลักฐานตาม
จํานวนผู้ถูกฟ้องคดีด้วย
สํ า หรั บวิ ธีก ารยื่ นคํ า ฟ้ อ งนั้ นจะยื่ นด้ วยตนเองหรื อมอบอํ า นาจให้ ผู้ อื่นยื่ นแทนหรื อจะส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีหลายคนในเหตุเดียวกันบุคคลดังกล่าวจะยื่นคําฟ้องร่วมกัน
เป็นฉบับเดียว โดยมอบให้ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนก็ได้ ในกรณีนี้ถือว่าการกระทําของ
ตัวแทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคนด้วย
๔. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย
โดยหลักแล้วผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หากผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถก็จะต้องดําเนินการแก้ไขตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บัญญัติไว้ อย่างไรก็ดี สําหรับในการฟ้องคดีปกครองนั้น มีข้อยกเว้นอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า
๑๕ ปีบริบูรณ์ ฟ้องคดีด้วยตนเองได้ถ้าศาลอนุญาต



ที่มา http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc02.htm

๒๕
๕. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกําหนด
กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองซึ่งในความ
เป็นจริงส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายในคดีปกครองก็คือประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายจากการ
กระทําทางปกครอง แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจเป็นผู้เสียหายและฟ้องคดีปกครองได้
เช่นกัน
สําหรับกรณีความรับผิดทางละเมิ ดหรื อความรับผิดอย่างอื่ นของฝ่ายปกครองหรือสัญญาทาง
ปกครองนั้นมีความชัดเจนอยู่ในตัวว่า “ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้” นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ถูก “โต้แย้งสิทธิ” เท่านั้น เพราะเขาต้องเป็น “ผู้ทรงสิทธิ” โดยสภาพ และ
สิทธิของเขาถูกโต้แย้งด้วยการกระทําละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของฝ่ายปกครอง หรืออสังหาริมทรัพย์
ของเขาถูกเวนคืน
ในคดี เ กี่ ย วกั บ การละเลยต่ อ หน้ า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติห น้ า ที่ ล่า ช้ า เกิ นสมควรคงถื อ หลั ก เดี ยวกั บ คดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ส่วนคดีที่กฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจของศาล
ปกครองนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ แต่ก็ต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่กล่าวมาข้างต้นด้วยว่ามี
ลักษณะคล้ายคลึงหรือ แตกต่างกันเพียงใด แต่สําหรับคดีที่กฎหมายกําหนดให้ฝ่ายปกครองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
บังคับให้บุคคลต้องกระทําหรือละเว้นกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่มีประเด็นต้องพิจารณาถึงความหมายของคําว่า
“ผู้มีส่วนได้เสีย” เพราะผู้ฟ้องคดีก็คือฝ่ายปกครองและเป็นการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกําหนด
๖. ต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองต้องฟ้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง
จากหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวหรือได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่เห็นว่าไม่มีเหตุผล หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรื อความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยื่นฟ้องภายใน ๑ ปี และถ้าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต้องฟ้องภายใน ๕ ปี นับ
แต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือ สถานะของบุคคลจะยื่น
ฟ้องเมื่อใดก็ได้ และในบางกรณีถ้าคู่กรณีมีคําขอหรือศาลปกครองเห็นเองว่าคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีแล้วนั้น จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุ จําเป็นอื่น ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้
๗. ก่อนฟ้องคดีปกครองต้องดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการนั้นเสียก่อน
เช่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ วยการควบคุ ม อาคารกํ า หนดให้ต้ องมี การอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ งไม่ อ นุ ญาตให้
ก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๖๐ วัน หรือตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้ต้องอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมาย

๒๖
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะภายใน ๑๕ วัน เป็นต้น ซึ่งหากยังไม่มีการอุทธรณ์
ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ไม่อาจนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ หากมีการอุทธรณ์แล้วและได้มีการ สั่งการตามการ
อุทธรณ์นั้นแล้ว หรือไม่มีการสั่งการภายในระยะเวลาอันสมควรหรือในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจึงจะสามารถ
นําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้
๘. การชําระค่าธรรมเนียมศาล
โดยทั่วไปการฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล (กรณีการฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอน
กฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกิน สมควร) แต่ถ้าเป็นการฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบ เนื่องจากคดีพิพาท
เกี่ยวกับการทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เว้นแต่ที่ศาลมีคําสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๙. การขอให้ฝ่ายปกครองเยียวยาแก้ไขความเสียหายก่อนฟ้องคดี
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายใน
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังกล่าว และได้มี การสั่ งการตามกฎหมายนั้ นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่
กฎหมายนั้นกําหนด
ในกรณีของคดีสัญญาและละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นนั้นไม่มีบทบัญญัติใดบังคับให้เอกชนผู้
ฟ้องคดีต้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดทางละเมิดหรือตามสัญญาเสียก่อน จึงจะ
สามารถฟ้องคดีปกครองได้ คงมีกรณีตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น ที่วางหลักว่าผู้เสียหายจะขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดแก่ตนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดก็ได้ และถ้าไม่พอใจผลการ
วินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา
๑๔) อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องดําเนินการที่กล่าวมาเสียก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้ เอกชน
ผู้เสียหายจึงสามารถฟ้องคดีละเมิดต่อศาลปกครองได้เลย ถ้าเป็นกรณีที่เข้าข่ายตามมาตรา ๙ (๓)

๒๗

๑. เรื่องที่นํามาฟ้องต้องเป็นคดีปกครอง และต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๒. ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอํานาจ
. คําฟ้องต้องทําเป็นหนังสือและมีรายการตามที่กําหนดไว้และยื่นโดยถูกวิธี
. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย
. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกําหนด
. ต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
. ก่อนฟ้องคดีปกครองต้องดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการนั้นเสียก่อน
. การชําระค่าธรรมเนียมศาล
. การขอให้ฝ่ายปกครองเยียวยาแก้ไขความเสียหายก่อนฟ้องคดี

๒๘

การดําเนินกระบวนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง๓๔
ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นจะใช้ ระบบไต่สวนแทนที่จะเป็น ระบบ
กล่าวหาอย่างที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคย ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างในพื้นฐานระหว่างวิธีพิจารณาคดี
ปกครองใน ศาลปกครองกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งในศาลยุติธรรมที่นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่มีความ เข้าใจและ
คุ้นเคยตลอดเวลาที่ผ่านมา
๑. กระบวนพิจารณาแบบไต่สวน
วิธีพิ จารณาคดี แพ่งในศาลยุติธรรมผู้ พิ พ ากษาจะไม่ ได้ มีบทบาทหลั ก ในกระบวนพิ จารณา
เพราะการดําเนินคดีในศาลยุติธรรมจะเป็นเรื่องของคู่ความเป็นสําคัญ และการวินิจฉัยชี้ขาดของผู้พิพากษาก็จะ
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่ความได้นําเสนอต่อศาล ดังนั้น ถ้าคําคู่ความหรือพยานหลักฐานที่
นําเสนอโดยคู่ความมีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้ว ผู้พิพากษาก็จะไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานของคู่ความ เพราะคิดว่าจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม เป็นการเข้าข้างคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของคดีในศาลยุติธรรมจะมีลักษณะเป็นการต่อสู้ในคดีระหว่างคู่ความ
ส่วนสําคัญที่สุดในการดําเนินคดีในระบบกล่าวหาจะได้แก่ การนั่งพิจารณาในศาล และด้วย
เหตุนี้การพิจารณาในศาลยุติธรรมจึงมีลักษณะเป็นการต่อสู้โต้แย้งกัน ด้วยวิธีสืบพยานหักล้างกันระหว่างคู่ความ
(โดยทนายความ) ต่อหน้าผู้พิพากษา (a trial by verbal battle หรือ oral adversary trial) แต่กระบวน
พิจารณาคดีปกครองจะมีหลักการที่สําคัญ คือเป็นกระบวนการพิจารณา ที่ส่วนใหญ่จะเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เป็นระบบไต่สวน
วิธีพิจารณาคดีปกครองใช้ระบบไต่สวนจะสามารถเทียบเคียงได้กับวิธีพิจารณาคดีอาญาใน
กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law เพราะในประเทศเหล่านี้เขามีความเห็นว่าในขณะที่ในคดีแพ่งในศาลยุติธรรมซึ่ง
เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนสองฝ่ายนักกฎหมายของกลุ่มประเทศเหล่านี้ เห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่ผู้พิพากษา
จะต้องมีบทบาทในคดีมากไปกว่าการกํากับ ดูแลกระบวนพิจารณาระหว่างคู่ความให้เป็นไปตามกฎหมายวิธี
พิจารณาคดี รัฐไม่มีประโยชน์ได้เสียในคดีแพ่งระหว่างเอกชนดังกล่าว นอกจากหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้
พิพากษาหรือศาลจะต้องเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ในการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากว่ารัฐ
มีผลประโยชน์โดยตรงในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อความสงบสุขของ
สังคม ดังนั้น ในคดีอาญานักกฎหมายในกลุ่มประเทศ Civil law จึงเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ระบบไต่สวนที่ผู้
พิพากษาจะต้องมีบทบาทสําคัญ (active role) ในการดําเนินคดีทางอาญา ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับเหตุผลที่ใช้ใน
การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง บทบาทของตุลาการในคดีปกครอง จะต้องทําหน้าที่ในการแสวงหาทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งในการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวจะไม่ถูกจํากัดอยู่แต่เฉพาะข้อเท็จจริง หรือ
พยานหลักฐานที่คู่ความหรือคู่กรณียื่นหรือเสนอต่อศาลเท่านั้น
ในทางปฏิบัติ การดําเนินคดีปกครองจึงมีขั้นตอนที่เรียกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริง (ก่อน
ขั้นตอนของการนั่งพิจารณาคดี) ซึ่งศาลเป็นผู้ทําหน้าที่ดังกล่าว และตุลาการที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนิน
ขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริง เรียกว่า “ตุลาการเจ้าของสํานวน” ซึ่งเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่นั้น บทบาทของตุลาการเจ้าของสํานวนในการทําหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงจะกระทําได้
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๒๙
อย่างกว้างขวางตามที่ตนเห็นสมควร แม้ว่าโดยความเป็นจริงแล้วจะต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่
คู่ความยื่นหรือเสนอต่อศาลก็ตาม และแม้แต่วิธีการที่ใช้ในการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก็สามารถ
กระทําได้อย่างกว้างขวาง หน้าที่ของตุลาการเจ้าของสํานวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้นย่อมจะต้องกระทําเพื่อให้
ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนก่อนที่ องค์คณะจะพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งตุลาการเจ้าของสํานวน
จะต้องกระทําเพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายของคู่กรณี และจะต้องเปิดโอกาสให้หรือคู่กรณีแต่ละฝ่ายได้ตรวจสอบ
และโต้แย้งหักล้างข้อ เท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ตุลาการแสวงหาได้มาด้วยตนเองก่อนเสมอ ก่อนที่รวมเป็นส่วน
หนึ่งในสํานวนแห่งคดี ด้วยเหตุนี้ในคดีปกครองโดยทั่วไป จึงไม่บังคับว่าจะต้องมีทนายความ จะมีที่ทนายความอาจ
มีความจําเป็นในคดีเรื่องการเรียกให้ใช้เงินหรือในคดี สัญญาทางปกครองที่มีความสลับซับซ้อนเป็นพิเศษ
ในส่วนที่ว่าวิธีพิจารณาคดีทั่วไปเช่นในคดีแพ่งที่เราคุ้นเคยการตัดสินชี้ขาดคดีของศาลหมายถึง
การตัดสินภายหลังจากที่มีการนั่งพิจารณาสืบพยานหักล้างกันต่อหน้าผู้พิพากษาเท่านั้น โดยมีการโต้แย้งหักล้างกัน
ระหว่างคู่ความที่มีทนายความเป็นผู้ช่วยเหลือและกระทําต่อหน้าผู้พิพากษาในศาล อย่างไรก็ตามกรณีเช่นว่านี้จะ
แตกต่างกับในคดีปกครอง แม้ว่าจะกําหนดว่าก่อนที่ศาลปกครองจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้นั้นจะต้องมีการนั่งพิจารณา
โดยเปิดเผยของศาลก่อนเสมอก็ตาม เพราะจะต้องเข้าใจเสียในเบื้องต้นว่าการนั่งพิจารณาของศาลปกครองนั้นจะ
ไม่เหมือนกับกระบวนการที่ ใช้ในศาลยุติธรรมวิธีพิจารณาคดีปกครองส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นลายลักษณ์
อักษร คดีจะได้รับการตัดสินชี้ขาดจากคําคู่ความ รวมทั้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่กรณี (คดีปกครองเรา
เรียกคู่ความว่า “คู่กรณี”) นําเสนอพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตุลาการเจ้าของสํานวนดําเนินการ
มาตามกระบวนการ แสวงหาข้อเท็จจริงที่จะอยู่ในสํานวนคดีทั้งหมด ขั้นตอนที่สําคัญในการนั่งพิจารณาของศาล
ปกครองจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากวิธี ที่ใช้ในระบบกล่าวหา
นอกจากนั้น ที่สําคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ วิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือ ขั้นตอน
การแสวงหาข้อเท็จจริงระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองยังให้มีการถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างตุลาการศาล
ปกครองด้วยกัน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อเท็จจริง กล่าวคือ โดยหลักแล้ว “ตุลาการเจ้าของ
สํานวน” จะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง แต่จะต้องเสนอข้อเท็จจริงนั้นต่อตุลาการ
อื่นที่ประกอบกันเป็นองค์คณะ และต่อ “ตุลาการ ผู้แถลงคดี” ซึ่งมิใช่ตุลาการในองค์คณะนั้นพิจารณาด้วย สําหรับ
ในส่วนของการวินิจฉัยชี้ขาดนั้น “ตุลาการผู้แถลงคดี ” จะเสนอ “คําแถลงการณ์” ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายรวมทั้งการให้ความเห็นในทางชี้ขาดตัดสินคดีต่อองค์คณะก่อนที่องค์คณะจะลงมติวินิจฉัย
อันเปรียบเสมือนเป็นความเห็นของตุลาการนายเดียวว่าหากตนมีหน้าที่ตัดสินคดี เรื่องนั้นตนจะพิพากษาอย่างไร
ด้วยเหตุผลประการใด ซึ่งแม้ว่าคําตัดสินขององค์คณะเท่านั้นที่จะถือเป็นคําพิพากษา แต่การให้มีระบบการเสนอ
“คําแถลงการณ์” ของตุลาการผู้แถลงคดีต่อองค์คณะเช่นนี้ จะช่วยทําให้การใช้อํานาจตัดสินคดีขององค์คณะ
มีความรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะหากองค์คณะไม่เห็นด้วยกับคําแถลงการณ์ โดยหลักก็จะต้อง
แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะจะมีการเปรียบเทียบคําวินิจฉัยและเหตุผลของ
ตุลาการผู้แถลงคดีและขององค์คณะในคดีปกครองเนื่องจากกฎหมายกําหนดให้มีการพิมพ์เผยแพร่คําพิพากษาของ
องค์ คณะ และคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีควบคู่กันเสมอ

๓๐
๒. การตรวจคําฟ้อง
การตรวจคําฟ้องในคดีปกครองมีลักษณะเป็นการดําเนินการ ๒ ชั้น กล่าวคือ ในเบื้องต้นเมื่อมี
การยื่นคําฟ้องเป็น หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่ จะต้องตรวจคําฟ้องที่ยื่นว่ามีรายการครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่ หากคําฟ้องมีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนหรือไม่อาจเข้าใจได้ พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําให้ผู้
ฟ้องคดีแก้ไข อย่างไรก็ดี หากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับคําฟ้องนั้นไว้จะปฏิเสธไม่ ได้ และเมื่อ
รับคําฟ้องไว้แล้วต้องออกใบรับให้ผู้มายื่น และลงทะเบียนคดีในสารบบความด้วย หลังจากนั้นจึงเสนออธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นเพื่อจ่ายสํานวนคดีนั้นต่อไป
ต่อจากนั้นตุลาการเจ้าของสํานวนจะต้องตรวจสอบว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดี
โดยครบถ้วนแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาในเนื้อหาสาระของคดีต่อไป
๓. กระบวนการพิจารณาชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง
สําหรับกระบวนพิจารณาชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงนี้ตุลาการเจ้าของสํานวนจะเป็นผู้มีบทบาท
สําคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อองค์คณะ โดยอาจแบ่งวิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริงออก
ได้เป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ
๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารของคู่กรณี (คําฟ้อง คําให้การคําคัดค้านคําให้การ และ
คําให้การเพิ่มเติม) เป็นหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสํานวนและเป็นวิธีการหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
กล่าวคือ เมื่อตุลาการเจ้าของสํานวนได้ตรวจคําฟ้องและเห็นว่าคําฟ้องที่ยื่นเป็นคําฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะมี
คําสั่งรับคําฟ้องไว้พิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องยื่นคําให้การและพยานหลักฐาน
พร้อมกับจัดทําสําเนาคําให้การ และสําเนาพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในคําให้การก็ได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยื่นคําให้การพร้อมพยานหลักฐาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดกฎหมายจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคําให้การแล้วศาลจะส่งสําเนาคําให้การพร้อมทั้งสําเนาพยานหลักฐานไป
ยังผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทําคําคัดค้านหรือยอมรับคําให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ทําคําคัดค้านคําให้การและไม่แจ้งต่อศาลเป็นหนังสือว่าประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษา
คดีต่อไปภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ คําคัดค้านคําให้การของ
ผู้ฟ้องคดีจะทําได้เฉพาะในประเด็นที่ยกขึ้นกล่าวแล้วในคําฟ้อง หรือคําให้การ หรือที่ศาลกําหนด และเมื่อมีการยื่น
คําคัดค้านคําให้การแล้วให้ศาลส่งสําเนาคําคัดค้านคําให้การให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทําคําให้การเพิ่มเติมภายใน ๑๕
วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วหรือเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคําให้การ
เพิ่มเติมแล้ว ตุลาการเจ้าของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกของตุลาการเจ้าของสํานวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณา
ต่อไป
จากขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักเรื่องการฟังความสองฝ่ายและการโต้แย้งชี้แจง ซึ่งสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่กรณีได้เป็นอย่างดี โดย
ปกติแล้วจะมีขั้นตอน ๔ ขั้นตอนตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้ครบทุก
ขั้นตอนดังกล่าว (เช่น ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งหรือไม่อาจโต้แย้งหรือปฏิเสธได้) ก็อาจยกเว้นไม่ดําเนินการ
จนครบทุกขั้นตอนก็ได้ ดังจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องการสรุปสํานวน

๓๑
๓.๒ การแสวงหาข้อ เท็จจริงของศาล หลัก สํา คัญของวิธีพิจารณาคดีป กครองซึ่ง เป็น ระบบ
ไต่สวนนั้น ตุลาการศาลปกครองมีอํานาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล
พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่น หรือไปทําการตรวจสอบสถานที่ หรือส่งประเด็นไปให้ศาล
อื่นแสวงหาข้อเท็จจริงแทน กับมีอํานาจเรียกคู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ รวมทั้งให้มาให้ถ้อยคํา ทั้งนี้โดยไม่จํากัดเฉพาะแต่พยานหลักฐาน
ของคู่กรณีเท่านั้น แต่ศาลจะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีนั้นโต้แย้งคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวได้เสมอ โดยใน
การไต่สวนศาลจะทําหน้าที่เป็นผู้ทําการซักถามเอง การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลตามขั้นตอนนี้โดยปกติเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในขั้นตอนของตุลาการเจ้าของสํานวน อย่างไรก็ดีองค์คณะพิจารณาพิพากษาก็มีอํานาจที่จะใช้วิธีการแสวงหา
ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ด้วย
๓.๓ กรณีที่คู่กรณีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริงต่อศาล ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดไม่ แสดงพยานหลั กฐานของฝ่า ยตนภายในระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด กฎหมายให้ถื อว่ า คู่กรณี ที่ไม่ ได้ แสดง
พยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
โดยให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมและอาจจะต้องรับโทษทางอาญาในความผิด
ฐานขัดหมายหรือคําสั่งของศาลตามมาตรา ๑๗๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาอีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการกระทําของหน่วยงานทางปกครอง หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไป และศาลเองอาจสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลได้
อีกด้วย ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานต่อศาลแล้วผู้ฟ้องคดีไม่มาหรือ
ปฏิบัติตามคําสั่งศาล โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลอาจสั่งจําหน่ายคดีเสียก็ได้
๔. การสรุปสํานวน
ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของสํานวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคําฟ้อง คําให้การ ฯลฯ และการชี้แจง
ของคู่กรณี รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลเองแล้วไม่ว่าในขณะใด เห็นว่าคดีมี
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว หรือในกรณีที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟ้องแล้ว ตุลา
การเจ้าของสํานวนเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคําฟ้องสามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้โดยไม่จําเป็นต้องมีการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอีก (ไม่ว่าจะครบ ๔ ขั้นตอนแล้วหรือไม่) ตุลาการเจ้าของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึก
สรุปข้อเท็จจริง ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย และความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยพร้อมสํานวนคดีเสนอให้
องค์คณะ พิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่งในการทําบันทึกนี้ตุลาการเจ้าของสํานวนจะต้องเสนอความเห็นของตนใน
การ วินิจฉัยคดีด้วยว่าควรวินิจฉัยในแนวทางใด
ในกรณี ที่อ งค์ ค ณะพิ จ ารณาสํ า นวนคดี ดัง กล่ า วแล้ วเห็ นว่ า ไม่ มี ก รณี ต้ อ งแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง
เพิ่มเติม ตุลาการหัวหน้าคณะจะมีคําสั่งกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วส่งสํานวนคดีให้อธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นพิจารณา เพื่อส่งสํานวนคดีนั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดทําคําแถลงการณ์เป็นหนังสือ เว้นแต่ในคดีที่
เป็นเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือในกรณีคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาซึ่งอาจแถลงการณ์ด้วยวาจาได้ เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดทําคําแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือสามารถ
เสนอคําแถลงการณ์ด้วยวาจาได้แล้ว องค์คณะจะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกต่อไปหลังจากที่ได้หารือกับ
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแล้ว

๓๒
จากอํานาจหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสํานวนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าตุลาการเจ้าของสํานวน
จะเป็นผู้มีหน้าที่สําคัญในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง เพราะจะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ในคดี และ
พิจารณาเสนอความเห็นในเบื้องต้นต่อองค์คณะก่อนที่องค์คณะจะรับฟังคํา แถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีและ
มีคําพิพากษาต่อไป
๕. การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
๕.๑ การนั่งพิจารณาคดี
เป็นขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนพิจารณาคดีปกครอง หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน
การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสํานวนแล้ว องค์คณะจะต้องจัดให้มีการนั่งพิจารณาอย่างน้อย ๑ ครั้งเพื่อให้
คู่กรณีมีโ อกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะ ในการนี้ศาลจะต้องส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของ
สํานวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยคู่กรณีมีสิทธิยื่นคําแถลงและนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม
ประกอบคําแถลงดังกล่าวในวันนั่งพิจารณาคดี
การนั่ ง พิ จารณาคดี จะต้ องกระทํ าโดยเปิ ดเผยเว้ นแต่จะเข้า ข้ อยกเว้ นที่ ศาลปกครองจะ
เห็นสมควรห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองอาจจะมีคําสั่งห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาหรือห้ามมิ
ให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่างๆ ในคดีนั้นได้
ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคําแถลงเป็นหนังสือจะต้องยื่นต่อ
ศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดี หรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างนั่งพิจารณาคดี คําแถลงเป็นหนังสือที่ยื่นต่อศาลนั้นต้อง
เป็นข้อเท็จจริงที่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วเท่านั้น เว้นแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสําคัญแห่งคดีซึ่งมีเหตุจําเป็นหรือ
พฤติการณ์พิเศษที่ทําให้ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น ในการนี้คู่กรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
คําแถลงเป็นหนังสือที่ยื่น ต่อศาลได้
สํ า หรั บ ขั้ นตอนในการนั่ ง พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรก เริ่ ม ด้ ว ยตุ ลาการเจ้ า ของสํ า นวนจะสรุ ป
ข้อเท็จจริงและประเด็นของคดี หลังจากนั้นคู่กรณีสามารถแถลงด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็นหนังสือที่ได้ยื่นไว้
แล้วโดยให้ผู้ฟ้องคดีแถลงก่อน และด้วยเหตุที่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีลักษณะเป็นกระบวน
พิจารณาทางเอกสารเป็นหลัก ดังนั้น คําแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีจะต้องกระชับ อยู่ในประเด็น และไม่อาจแถลง
นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคําแถลงเป็นหนังสือได้
ในการนั่งพิจารณาคดี หากจําเป็นจะต้องซักถามคู่กรณีและพยาน ศาลจะเป็นผู้ดําเนินการ
และจะต้องจัดทํารายงานกระบวนพิจารณาลงลายมือชื่อศาล และคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย ในกรณีที่คู่กรณีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อกําหนดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของศาลและศาลสั่งให้ออกไปจากบริเวณศาล ศาลจะ
พิจารณาคดีลับหลังคู่กรณีฝ่ายนั้นก็ได้
๕.๒ การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบของคู่กรณีแล้ว ตุลาการผู้แถลงคดีจะ
ชี้แจงด้วยวาจาประกอบคําแถลงการณ์เป็นหนังสือ หรือเสนอคําแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะ ในการนี้บุคคล
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาไม่ได้

๓๓
ในการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีนั้น ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอความเห็นในการ
วินิจฉัยคดี ของตนโดยอิ สระต่ อองค์คณะว่า เป็นอย่ างไร ความเห็นของตุ ลาการผู้แถลงคดีจะเป็ นสิ่ งที่ ถ่วงดุ ล
ความเห็นขององค์คณะ เพราะจะทําให้องค์คณะต้องมีความละเอียดรอบคอบ และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างแน่น
แฟ้มในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแต่ละคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็น
ของตุลาการผู้แถลงคดี
๖. การละเมิดอํานาจศาล
การละเมิดอํานาจศาลอาจเกิดขึ้นได้ ๒ กรณี คือ
กรณีแรก เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่แสดงพยานหลักฐานตามที่
ศาลกําหนด หรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า
กรณีที่สอง เป็นการกระทําละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่ง
กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองฯให้นํามาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย ซึ่งเมื่อมีการละเมิดอํานาจศาล ศาลมีอํานาจสั่ง
ลงโทษตักเตือนไล่ออกจากศาลหรือลงโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
๗. คําพิพากษาและคําสั่งของศาล
เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ตุลาการหัวหน้าคณะจะนัดประชุมปรึกษาเพื่อ
พิพากษาหรือมีคําสั่ง โดยจะกระทําในวันเดียวกับวันที่ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจงก็ได้ นอกจากนั้นอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นมีอํานาจที่จะให้มีการวินิจฉัยปัญหาหรือคดี โดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นได้ หากเห็นว่า
เป็นคดีที่มีความสําคัญ เช่น เป็นคดีเกี่ยวกับประชาชนเป็นจํานวนมากหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ส่งผล
กระทบอย่างมาก หรือเป็นการวางหลักกฎหมายปกครองที่สําคัญ เป็นต้น
ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งใดจะต้องกระทําโดยตุลาการหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
จะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก หากตุลาการผู้ใดมีความเห็นแย้งจะต้องทําความเห็นแย้งไว้ในคํา
พิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ผลของคําพิพากษาหรือคําสั่ง
๑) ผลต่อคู่กรณี
ในกรณีที่คําพิพากษาศาลปกครองมีการกําหนดคําบังคับ คู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามคําบังคับนับ
แต่วันที่กําหนดในคําพิพากษาเป็นต้นไปจน ถึงวันที่คําพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับ หรืองดเสีย อย่างไร
ก็ดี หากเป็นกรณีคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ต้องรอการปฏิบัติตามคําบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์หรือถ้ามีการ อุทธรณ์ ต้องรอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๒) ผลต่อบุคคลภายนอก
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองนั้นก็เหมือนกับคําพิพากษาของศาลยุติธรรม คือถือ
หลักว่าผูกพันเฉพาะคู่กรณีแต่อาจมีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) การให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดจะใช้บังคับตลอดถึงบริวารของ ผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น
ด้วย
(๒) การใช้บังคับไปถึงผู้เข้าเป็นผู้ค้ําประกันในศาลเพื่อการดําเนินการใดๆ ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้น โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ําประกันใหม่
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติบุคคล

๓๔
(๔) คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด
๘. การอุทธรณ์
ผู้ที่ไม่พอใจในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอาจอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น โดยจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง (มาตรา ๗๓) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะตรวจคําอุทธรณ์ใน
เบื้องต้น จากนั้นตุลาการเจ้าของสํานวนจะตรวจคําอุทธรณ์อีกครั้ง ถ้าเห็นว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนก็จะส่งคํา
อุทธรณ์นั้นให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในลักษณะเดียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้น
ต่อไป แต่ขั้นตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริงจะลดลง กล่าวคือ ไม่จําต้องดําเนินการจนครบ ๔ ขั้นตอนดังเช่นศาล
ชั้นต้น เพียง ๒ ขั้นตอนคือพิจารณาจากคําอุทธรณ์ และคําแก้อุทธรณ์ก็อาจสรุปสํานวนได้ ถ้าตุลาการเจ้าของ
สํานวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งอุทธรณ์ได้แล้ว จากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนของ
การนั่งพิจารณาและการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลง คดีต่อไป
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษายกอุทธรณ์ ยืน กลับ หรือ แก้คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
ปกครองชั้นต้นได้ รวมทั้งมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสํานวน คดีคืนไปให้
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม่หรือกําหนดให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม่
หรือดําเนินการตามคําชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุดแล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งไปตาม รูปคดี นอกจากนั้น หากศาล
ปกครองสูงสุดเห็นว่าคําอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็น สาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจะสั่งไม่รับ
อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้
๙. การบังคับคดี
การบังคับคดีปกครองมีความแตกต่างกันตามลักษณะของคดี ดังนี้
๑) คดีที่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ซึ่งศาลจะมีคําพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองหรือ
สั่งห้ามการกระทํา ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๗๒ (๑) ในกรณีการเพิกถอนกฎนี้ไม่จําต้องมีการ
บังคับคดี ทั้งนี้ เพราะคําพิพากษาถึงที่สุดที่ให้เพิกถอนกฎ ต้องมีการประกาศผลแห่งคําพิพากษานั้นในราชกิจจา
นุเบกษา และการประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น (มาตรา ๗๒ วรรคสาม) แต่หากเป็นกรณีการเพิก
ถอนคําสั่งทางปกครองและการสั่งห้ามกระทําทั้งหมดหรือบาง ส่วนซึ่งการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็น
หน้าที่ของสํานักงานศาลปกครองที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลดังกล่าว ทั้งนี้ตามอํานาจ
หน้าที่ของศาลปกครองที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗๗ (๓) ในการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งนั้น ศาลปกครองมีอํานาจ
กําหนดให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ก็ได้ หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะหนึ่งขณะใดหรือจะกําหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็
ได้ โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมแห่งกรณี (มาตรา ๗๒ วรรคสอง)
๒) คดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ศาลจะบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา
๗๒ (๒) ซึ่งเป็นหน้าที่ของสํานักงานศาลปกครองที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําบังคับดังกล่าว
๓) คดีสัญญาทางปกครองและคดีละเมิดหรือความรับผิดอื่น ศาลจะออกคําบังคับให้ใช้เงิน หรือ
ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ (มาตรา ๗๒ (๓)) และถ้าผู้ที่ต้องถูกบังคับคดีไม่ปฏิบัติ
ตามคําบังคับของศาลที่ให้ชําระเงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลอาจมีคําสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคล

๓๕
นั้นได้ (มาตรา ๗๒ วรรคสี่) ในกรณีนี้ กฎหมายนําบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมา ใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๗๒ วรรคห้า)
๔) คดีอื่นๆ ศาลจะสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๗๒ (๔)) หรือ
สั่งให้บุคคลกระทําการหรือละเว้นกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา ๗๒ (๕)) ใน
กรณีแรกกฎหมายกําหนดให้ศาลมีคําพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น สําหรับในกรณีหลังนั้น
กฎหมายให้นําบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑. กระบวนพิจารณาแบบไต่สวน
๒. การตรวจคําฟ้อง
๓. กระบวนการพิจารณาชั้ น การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง การสรุ ป
สํานวน
๔. การสรุปสํานวน
๕. การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลง
คดี
๖. การละเมิดอํานาจศาล
๗. คําพิพากษาและคําสั่งของศาล
๘. การอุทธรณ์
๙. การบังคับคดี

ส่วนที่ ๓ : การสืบค้นคําพิพากษาศาลปกครอง
บทความของศาลปกครองรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ทาง www. admincourt.go.th)
การสืบค้นแนวคําพิพากษาคดีปกครอง ศาลปกครองได้จัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความ
สะดวกสําหรับการสืบค้นแนวคําวินิจฉัยของศาล โดยจั ดแยกเป็นประเภทคดี รวมทั้ง จัดทําในรูปแบบรายงาน
ประจําปี ซึ่งมีขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลแนวคําวินิจฉัยคดีปกครอง ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเข้าสู่เว็บไซต์ศาลปกครอง (www. admincourt.go.th) จะเข้าสู่หน้าแรก ดังภาพ

๓๗
ขั้นตอนที่ ๒ ช่องทางในการสืบค้นมีหลากหลายช่องทาง อาทิ
๑. การสืบค้นจาก หัวข้อ “สืบค้นคําพิพากษา/คําสั่ง”
๑) เมื่อเข้าเมนู จะพบ ๒ หัวข้อให้เลือก คือ
ก. คําพิพากษา/คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ
ข. คําพิพากษา/คําสั่งที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดี

๓๘
ก. คําพิพากษา/คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ
กรณีเลือกที่ “คําพิพากษา/คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ” จะพบกับ ระบบ
สืบค้นคําพิพากษา/คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ เมื่อเลือกแถบ “ค้นหา” ให้กรอกคําสําคัญที่ต้องการ
สืบค้น ในช่อง “คําค้น” ระบบจะแสดงจํานวนรายการผลการสืบค้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามคําที่ต้องการ และมีคํา
พิพากษาฉบับเต็มในรูปแบบ pdf ไฟล์ให้สามารถบันทึกหรือพิมพ์คําพิพากษาได้

แต่ในกรณีเลือกแถบ “ค้นหาขั้นสูง” จะแสดงหน้าจอให้เลือกกรอกข้อมูลสําคัญในการ
ค้นหา ได้แก่ ประเภทคําฟ้อง คําสําคัญในคดี ตุลาการเจ้าของสํานวน หมายเลขคดีดํา หมายเลขคดีแดง ช่วงเวลา
พ.ศ. ที่ต้องการค้นหา รายละเอียดดังภาพ

๓๙
ข. คําพิพากษา/คําสั่งที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดี
กรณีเลือกที่ “คําพิพากษา/คําสั่งที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดี” จะพบประเภท
ของคําพิพากษาและคําสั่งทางปกครอง ซึ่งจําแนกตามคดีประเภทต่างๆ อาทิ การบริหารงานบุคคล/และวินัย
การสาธารณสุข การพัสดุและสัญญาของฝ่ายปกครอง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เป็นต้น (ดังภาพ)

การบริหารงานบุคคล
และ/วินัย

เมื่อเลือกเข้าไปที่แต่ละประเภทคดีจะพบคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
จําแนกเป็นรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเริ่มเรียงจาก พ.ศ. ล่าสุดลงไป

๔๐
๒. การสืบค้นจากหัวข้อ “บริการ”

ให้เลือกมาที่ “รายงานประจําปี” จะพบรายงานประจําปีของศาลปกครอง ตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖

๔๑
โดยไปที่สารบัญของรายงานประจําปี จะพบหัวข้อ “วิชาการคดีปกครอง” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยให้
เลือกศึกษาตามความสนใจ อันได้แก่
 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจําปี ...
 รายงานวิเคราห์เหตุแห่งการฟ้องคดี ประจําปี ...
 รายงานสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประจําปี ...
เนื้อหาภายในจะสรุปคําฟ้อง แนวคําพิพากษาของศาลปกครองที่ได้วินิจฉัยไว้ รวมไปถึง วิเคราะห์สาเหตุ
แห่งการฟ้องคดี ข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานจากคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นพิพาทที่น่าสนใจประจําปีนั้นๆ

๔๒

ตัวอย่าง รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี ๒๕๕๖

๓. การสืบค้นจากหัวข้อ “วิชาการ”

๔๓

ให้เลือกมาที่ “อุทาหรณ์จากคดีปกครอง” จะพบกับหัวข้อบทความทางวิชาการที่สรุปข้อเท็จจริง
และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับคดีปกครอง โดยระบุประเภทคดีพิพาทให้ทราบทางคอลัมน์ด้านขวามือ ซึ่งเป็น
บทความที่ได้เคยรวบรวมลงในหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ศาลปกครองได้จัดทําขึ้น

ประเภทคดี

๔๔
๔. การสืบค้นจากหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ. ....”

๔๕

ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ใน ๒ ปีพุทธศักราช คือ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื้อหาภายในจะเป็นการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี
ปกครอง เพื่อจะใช้เป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ ไม่เฉพาะแต่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

๔๖
๕. การสืบค้นจากหัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลจากคดีปกครอง”

ซึ่งในคอลัมน์แรก หัวข้อ “สืบค้นคําพิพากษา คําสั่งศาลปครองสูงสุดที่น่าสนใจ”โดยข้อมูลภายในจะ
ปรากฏหน้าจอให้สืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นช่องทางแรก
ในส่วนอีกคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ “สืบค้นข้อมูลคดีปกครอง” เมื่อเลือกเข้าไปภายในจะปรากฏข้อมูล
ที่ต้องการสืบค้นโดยให้พิมพ์คําสําคัญที่ต้องการค้นหา ซึ่งสามารถระบุได้หลายเงื่อนไข ได้แก่ เขตศาลปกครอง
ช่วงเวลาที่ยื่นคําฟ้อง คดีพิพาท ระบบจะแสดงจํานวนข้อมูลคดีที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องการ

ตัวอย่าง พิมพ์เงื่อนไขที่ต้องการ
“ศาลปกครองกลาง” และข้อ
พิพาทเรื่อง “วินัย”

๔๗
จํานวนคดีที่เข้าเงื่อนไข

ระบบจะประมวลผลจํานวนรายการคดีที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องการ และจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขคดี วันที่ฟ้องคดี
ชื่อผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง และเรื่องตามกรณีพิพาท
๖. การสืบค้นจากหัวข้อ “สาระคดี (บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง)”

ภายในจะเป็นการสรุปประเด็นพิพาททางปกครองแบบฉบับย่อ และมีการแสดงเรื่องราวเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ชม
เพื่อประกอบความเข้าใจมากขึ้น

ส่วนที่ ๔ : แนวคําพิพากษาและคําสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย
๔.๑ กรณีเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก
การใช้ ดุ ลพิ นิจ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติข องผู้ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า รั บ การคั ดเลื อ กเป็ น
ข้าราชการ
ปี ๒๕๕๓
๑) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ. ๖๒๖/๒๕๔๘
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๐๖/๒๕๕๓
คู่กรณี
ระหว่าง นายเสกสรรค์ พรําพหุรัตน์ ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑ สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ที่ ๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๓ องค์การบริหารส่วนตําบลดง
ตะขบ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่ง วิศวกร ๓
(ด้านโยธา) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสอบได้ลําดับที่ ๓๔ แต่เมื่อถึงลําดับที่จะได้รับการบรรจุกลับไม่ได้รับการบรรจุ
เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยังไม่รับโอนผู้ฟ้องคดีไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้รอ
ผลการดําเนินการทางคดีอาญาก่อน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นชอบด้วยจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ดังนี้
๑. เพิ กถอนคํ าสั่ง ทางปกครองตามหนั งสื อ ของผู้ ถู กฟ้ องคดี ที่ ๑ ที่ ตผ ๐๐๐๗/๑๔๒๕ ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ออกโดยมิชอบ แล้วรับโอนผู้ฟ้องคดี
๒. ขอให้ ชดใช้ เงิ นที่ผู้ฟ้องคดีควรได้ รับ เป็นเงินค่ าตอบแทนเดือ นละ ๔,๐๐๐ บาท จํ า นวน ๗ เดื อน
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เฉพาะในส่วนที่ให้รอการรับโอนผู้ฟ้องคดีจนกว่าการดําเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีจะถึงที่สุด
และเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ตผ ๐๐๐๗/๑๔๒๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่
๑ ดําเนินการรับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในโอกาส
แรกที่สามารถกระทําได้ คําขออื่นให้ยก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒



ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒
แห่ ง พระราชบั ญญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธีพิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญ ญั ติว่า ผู้ ใดได้ รั บความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อ นหรือ เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําหรือ
การงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
หรื อ กรณี อื่นใดที่ อยู่ ในเขตอํ า นาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ ไขหรื อบรรเทาความเดือ ดร้ อ นหรื อ
เสี ยหายหรื อ ยุ ติข้อ โต้แ ย้ งนั้ น ต้ องมี คํา บั ง คั บตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๗๒ ผู้ นั้นมี สิท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่อ ศาลปกครอง
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด
ไม่ใช่บุคคลใดก็ได้ที่เห็นว่ากฎ คําสั่ง หรือการกระทํานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างน้อยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวจากกฎ
คําสั่ง หรือการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือถึง
องค์การบริหารส่วนตําบลดงตะขบแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่ายังไม่รับโอนผู้ฟ้องคดีจนกว่าการดําเนินคดี
อาญาจะถึงที่สุด จึงเป็นขั้นตอนภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับโอนกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงตะขบหน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีสังกัด หนังสือแจ้งผลมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว
มีผลทางกฎหมายแต่เฉพาะในความสัมพันธ์ภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับองค์การบริหารส่วนตําบลดง
ตะขบเท่านั้น หามีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอกไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหรือก่อ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ แม้
ในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็หามีผลให้หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้ง
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลดงตะขบเป็น คําสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิท ธิและ
หน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้
ศาลปกครองสู ง สุ ด จึ ง มิ ต้ อ งพิ จารณาในปั ญ หาที่ ผู้ฟ้ อ งคดี มี คํ า ขอให้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ จ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น
ค่าตอบแทนตามสิทธิที่พึงได้รับในสถานะความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิก
ถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เฉพาะส่วนที่ให้รอการรับ
โอนผู้ฟ้องคดีจนกว่าการดําเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีจะถึงที่สุด และเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ตผ
๐๐๐๗/๑๔๒๕ ลงวั นที่ ๑๗ มี นาคม ๒๕๔๗ แล้ ว ให้ ดํา เนิ นการรั บ โอนผู้ ฟ้ องคดี ม าบรรจุ และแต่ง ตั้ งให้ ดํารง
ตําแหน่งในส่วนราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ คําขออื่นให้ยกนั้น ศาลปกครอง
สูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง
๒) เลขคดี
คําร้องที่ ๒๕๓/๒๕๕๓
คําสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๕๓



คู่กรณี
ระหว่าง นายธนัช กูลสุขสว่าง หรือกิจติภูมิ สุขสว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๒ และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
คดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งบริหาร เฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย) ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดําเนินการสอบและได้มีประกาศลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐ ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓-๖ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓-๖) ซึ่งผู้ฟ้องคดีสอบ
ได้เป็นลําดับที่ ๓๒๔ ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
ในระหว่างขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ภายหลังการขึ้นบัญชีผ่านไปประมาณ ๑ ปี พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เรียกผู้ส อบคัด เลือ กได้บ รรจุแ ต่ง ตั้ง ให้ดํา รงตํา แหน่ง นัก บริห ารงานองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล ระดับ ๓–๖
(ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓–๖) เพียงจํานวน ๕๐ ราย จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มิได้เรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้รายใดบรรจุแต่งตั้งอีกจนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ถูกยกเลิกเพราะครบกําหนดเวลาขึ้นบัญชี ๒ ปี
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
นักบริ หารงานองค์ก ารบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓–๖ (ปลัดองค์ก ารบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓–๖) ล่าช้ าเกิ น
สมควร ทั้งๆ ที่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ ๑ ปี ก่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวจะถูกยกเลิกเพราะครบ
กําหนดเวลาขึ้นบัญชี ๒ ปี ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ไม่ได้รับความเป็นธรรม
และเสียหายจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขยายเวลาการขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ออกไปอีก ๑ ปี
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว
ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ เห็นว่า โดยที่มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติ
ว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจาก
การกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ถู กฟ้องคดีที่ ๒ ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศลงวั นที่ ๕
กั นยายน ๒๕๕๐ ปรากฏว่ า ผู้ ถูก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ เพิ่ ง จะเรี ยกผู้ สอบคั ดเลื อกได้บ รรจุ แต่ ง ตั้ งให้ ดํา รงตํ า แหน่ ง นั ก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓–๖ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๓–๖) เรียงตามลําดับที่
สอบได้ เพียงจํานวน ๕๐ ราย ยังไม่ถึงลําดับที่ผู้ฟ้องคดีสอบได้ คือ ลําดับที่ ๓๒๔ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มิได้
เรี ย กผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ลํ า ดั บ ถั ด ไปรายใดบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง อี ก จนบั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ถู ก ยกเลิ ก เพราะครบ
กําหนดเวลาขึ้นบัญชี ๒ ปี
แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเหตุที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวถูกยกเลิกไป เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง เกิดจากความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รีบดําเนินการพิจารณาเสนอเรื่องของผู้ฟ้อง
คดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติหรือมี
คําสั่งยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้สามารถใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งได้ทั่วประเทศตาม
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่เรียงลําดับที่สอบได้ก็ตาม แต่ก็หาใช่เหตุที่จะทําให้ผู้ถูกฟ้อง
คดี ที่ ๒ มี อํ านาจขยายเวลาการขึ้ นบั ญ ชี ผู้สอบคั ดเลื อ กออกไปอีก เพราะจะเป็ น การขยายเวลาเกิน กว่ าที่
กฎหมายกําหนด ประกอบกับคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ขยายเวลาการขึ้นบัญชีดังกล่าวออกไปอีก ๑ ปี เป็นคําขอที่ศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายที่ จะมี สิทธิยื่นฟ้ องคดีนี้ต่อ ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ
เดียวกัน ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย คําร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
ปี ๒๕๕๐
๓) เลขคดี
หมายเลขดําที่ อ.๑๕๔/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๒๐/๒๕๕๐
คู่กรณี
นายปรัชญา นงค์พรมมา ผู้ฟ้องคดี กับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑ อนุกรรมการพิจารณาประวัติ
และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามคําสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๖๔๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้อง
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
กรณีนายปรัชญา นงค์พรมมา (ผู้ฟ้องคดี) ได้ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพลตํารวจที่หน่วย
สอบโรงเรียนตํารวจภูธร ๖ ประจําปี ๒๕๕๖ ไม่ผ่านการคัดเลือกประกาศผลรอบสุดท้ายโดยผู้ถูกฟ้องอ้างว่าผู้ฟ้อง
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ไม่เป็น



ผู้บกพร่องในศีลธรรม) เนื่องจากเคยต้องหาคดีอาญาฐานยักยอก โดยผู้ฟ้องได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลและมีคําขอให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- มาตรา ๔๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
- มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็ นที่ ๑ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้ าเป็นนั กเรียนพลตํา รวจ ประจํา ปี
๒๕๔๖ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด
และวรรคสอง บัญญัติว่า ก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ การที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดี ซึ่ง ต่อมา
ภายหลัง ศาลเยาวชนและครอบครัว กลางอนุญ าตให้ผู้เ สีย หายถอนคํา ร้องทุกข์แ ละและจํา หน่า ยคดีอ อก
จากสารบบความจึงเท่ากับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังไม่ได้มีคําพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดตาม
คําฟ้องผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการสันนิษฐานไว้ว่า ยังไม่มีความผิดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย การผู้ถูกฟ้องที่ ๒ มีมติไม่ให้ผ่าน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง เพราะผู้ฟ้องคดีมีประวัติทางคดีอาญา จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องที่ ๒ ได้ปฏิบัติต่อผู้ฟ้อง
คดีเสมือนหนึ่งว่าผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดในคดีอาญา ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าเมื่อ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังไม่มีคําพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงฟังขึ้น
ประเด็นที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่
มาตรา ๔๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นการกําหนดคุณสมบัติผู้
ที่จ ะสอบแข่ ง ขัน เป็ นข้ า ราชการตํ ารวจว่ า ต้ อ งไม่ เ ป็ นผู้ บ กพร่อ งในศี ลธรรมอั น ดี ซึ่ งมาตราดั งกล่ าวไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของคําว่า “ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี” ดังนั้นการพิจารณาความหมายมาตราดังกล่าวต้อง
พิจารณาประกอบข้อเท็จจริงเป็น รายกรณีๆ ไป กรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกดําเนินคดีอาญาฐานยักยอกนั้น ยังไม่
สามารถบ่งบอกได้ว่าเงินของนายจ้างหายไปจากการกระทําของใคร ประกอบกับศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องมี
ความผิด ประกอบกับในวันนั่งพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีจะได้จ่าย
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายไป เพราะไม่ต้องการให้ผู้ฟ้องคดีถูกดําเนินคดีก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้
กระทําความผิดอาญาฐานดังกล่าวหรือไม่ อีกทั้งการที่ขณะผู้ฟ้องคดีได้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาเป็น
เยาวชน แต่ต้องถูกตัดโอกาสที่จะประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจไว้ วิธีการเช่นนี้ย่อมไม่เป็นธรรมแก่เยาวชนของ
ชาติและเป็นการลงโทษทางปกครองที่หนักเกินไป ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับราชการได้ตลอดไป จาก
เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดียังไม่ถึงขั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีตามมาตรา
๔๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้อง
คดีเข้าเป็นนักเรียนพลตํารวจ ประจําปี ๒๕๔๖ โดยอ้างว่าขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จึง
เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนพลตํารวจ
ประจําปี ๒๕๔๖
๔.๒ กรณีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรภาครัฐ
การกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแน่งในส่วนราชการ
ปี ๒๕๕๒
๑) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๗๒๕/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๒
คู่กรณี
นายประกาศิต สุทัศน์สันติ ที่ ๑ นายคํารณ คูณแก้ว ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้ร้องสอด
กับ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ๑ คณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ๒ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔ และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
การกําหนดตําแหน่งที่ขาดคุณสมบัติ มาเป็นตําแหน่งที่เทียบเท่าตามมาตรฐานตําแหน่ง เป็นการ
เลือกปฏิบัติ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ และครั้งที่
๑๑/๒๕๔๙ เมื่อ วั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๔๙ กํ า หนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารคั ดเลื อกข้า ราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจํานวน ๒๒ ตําแหน่ง โดยได้กําหนดคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไว้ใน (๓) ดํารงตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มี
วิทยฐานะไม่ต่ํากว่าวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ผู้ ช่ว ยศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ผู้ อํ า นวยการการประถมศึ ก ษาจัง หวัด ผู้ ช่ว ยผู้ อํ า นวยการการประถมศึ ก ษาจัง หวั ด
ผู้อํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการ
สามัญศึกษาจังหวัด ผู้ช่วยผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด ผู้อํานวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าระดับ ๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เคยดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอ (หน.ปอ.) ระดับ ๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เคยดํารงตําแหน่งศึกษาธิการอําเภอ (ศธอ.)
ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ และปรับปรุงเป็นอันดับ คศ. ๓ เมื่อวันที่ ๒๔



ธันวาคม ๒๕๔๗ และดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีคุณสมบัติไม่ต้องตาม (๓) ดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า
คุณสมบัติดัง กล่ าวมีสาระสํา คัญที่แ ตกต่า งจากคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตํ าแหน่ งตามมาตรฐานตํา แหน่ ง
ผู้ อํา นวยการสํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาที่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ ๑ กํ าหนดไว้ ตามหนั ง สื อสํ า นั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นตําแหน่งที่กําหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง หรือเคย
ดํารงตําแหน่งที่ถูกยกเลิกไปโดยผลของกฎหมายแล้ว จึงเป็นการกําหนดตําแหน่งที่ขาดคุณสมบัติ มาเป็นตําแหน่งที่
เทียบเท่าตามมาตรฐานตําแหน่ง ซึ่งตําแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอ และศึกษาธิการอําเภอ เป็นตําแหน่ง
ที่เทียบเท่ากับตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด และผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากอยู่ใน
ระดั บ ๘ มี ลั ก ษณะงานและความรั บ ผิ ดชอบเหมื อ นกั น ควรได้ สิท ธิ ส มั ค รสอบเช่ นกั น อี ก ทั้ ง ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วย
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและตํ า แหน่ ง รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตาม
มาตรฐานตํ า แหน่ ง กํ า หนดหน้ า ที่ค วามรั บผิ ดชอบและลั กษณะงานคล้ า ยกั น ควรที่ จะกํ า หนดให้เ ป็ นตํ า แหน่ ง
เทียบเท่ากันได้ แต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลับถูกตัดสิทธิการสมัครการ
คัดเลือกครั้งนี้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ. ๓ หรือ
ระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงสมควรได้รับการเทียบเท่าได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กําหนดตําแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานระดับอําเภอ (ศึกษาธิการอําเภอ หรือหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอ) และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับจังหวัด (ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด และผู้ช่วยผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด) ซึ่งดํารงตําแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าระดั บ ๘ ให้เทียบเท่าตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙
แสดงให้ เห็ นว่ า เมื่ อ การสอบครั้ งนี้ ผู้ ที่เคยดํ ารงตํ าแหน่ ง ผู้ ช่วยศึ กษาธิ การจั งหวั ดและผู้ ช่วยผู้ อํา นวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดมีสิทธิสมัครแล้ว ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งศึกษาธิการอําเภอและหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอก็
ควรได้รับสิทธินั้นด้วย ดังนั้น การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และให้คําสั่งของศาลที่ให้ชะลอการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ตาม
คําฟ้องมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลมีคําสั่งถึง
ที่สุดไม่รับอุทธรณ์ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หากศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ์ ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า
ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การไม่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาของสัญญา เป็นเหตุให้มีการบอกเลิกสัญญา
กรณีพิพ าทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย (ตอนที่ ๒)
ตําบลค้อวัง จังหวัดยโสธร ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องมิได้เข้าไปทํางานตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา เป็นเหตุให้
ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญา เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ฟ้ อ งคดี บ อกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งและขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
ดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาและเรียกร้องค่าปรับทั้งหมดจากผู้ถูกฟ้อง และต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อให้
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินวันละ ๔,๙๐๐ บาทนับถัด
จากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา รวม ๓๑๕ วันตามสัญญาข้อ
๑๕ เป็นเงินจํานวน ๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน
๒๔๔,๙๙๐.๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๙๘,๕๐๐.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๙๘,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชําระค่าปรับตามสัญญา



ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ชําระ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาล มีคําขอให้ผู้ถูกฟ้องชําระเงินค่าปรับพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง
ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ยกับคืนค่าธรรมเนียมศาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ และ
มาตรา ๘๐
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
และครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่อ บรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ดํารงตํ า แหน่ง ผู้ อํา นวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ตาม
ประกาศผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ เรื่ อ ง รั บสมั ค รคั ดเลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง ผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประเด็นที่หนึ่ง ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดจํานวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใด ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน บัญญัติว่า ให้ ก.ค.ศ.
จัดทํามาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐาน
วิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทํามาตรฐานตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาไว้ ตามหนัง สื อสํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวั นที่ ๑๒ ตุ ลาคม ๒๕๔๘ โดยกํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งไว้ดังนี้ (๑) มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ (๒) ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าวิทยฐานะผู้อํานวยการ
เชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า (๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ (๔)
ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กําหนดตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานตําแหน่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยตําแหน่งที่เทียบเท่า ได้แก่ ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วย
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผู้อํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสามัญ
ศึ ก ษาจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด ซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ ๘ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งนํ า
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กําหนดไว้ กับตําแหน่งเทียบเท่าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้ กํา หนด เป็ นแนวทางในการกํ า หนด คุ ณสมบั ติหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารคั ดเลื อ กผู้ ดํา รงตํ า แหน่ง ผู้ อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ซึ่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ



การคัดเลือกข้อ ๒.๓ ว่า ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหน่ง
หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ผู้ ช่ว ยศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ผู้ อํ า นวยการการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ผู้อํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผู้ช่วยผู้อํานวยการการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด ผู้อํานวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งรับ
เงินเดือนไม่ต่ํากว่าระดับ ๘ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กําหนดให้ตําแหน่งศึกษาธิการ
อําเภอและตําแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอเป็นตําแหน่งที่เทียบเท่ากับตําแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด
ฯลฯ เป็นการชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอํานาจหน้าที่ในการ
กําหนดตําแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะกําหนดตําแหน่งได้และไม่ปรากฏว่าผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติเทียบเท่าตําแหน่งต่าง ๆ โดยไม่ชอบแต่ประการใด ประกอบกับขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาระดับอําเภอ กับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาระดับ
จังหวัดและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด แม้จะมีลักษณะงานการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่
ขอบเขตงานของหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาระดับอําเภอจะมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติแคบกว่าหรือน้อยกว่าโดยจํากัดอยู่แต่เฉพาะภายในเขตท้องที่อําเภอเดียวเท่านั้น ส่วน
หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาระดับ จังหวัดและผู้ช่วยหั วหน้าหน่วยงานทางการศึ กษาระดับจังหวัดนั้น จะมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติกว้างกว่าหรือมากกว่าโดยครอบคลุมทุกท้องที่
อําเภอในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานของหน่วยงานระดับจังหวัดมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะมีการแต่งตั้ง ดังนั้น การกําหนดตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตาม
ประกาศ จึงเป็นไปโดยชอบแล้ว
ประเด็น ที่๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
ประเด็นที่สอง เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๒๙ กั นยายน ๒๕๔๙ และในการประชุ มครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๔๙ เมื่ อ วั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๔๙ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมติที่ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับ
สมั ค รคั ดเลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุแ ละแต่ ง ตั้ งให้ ดํา รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืน ส่วนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ในคดีนี้ ให้เป็นอันสิ้นผลการใช้บังคับนับแต่ วันที่มี คําพิพ ากษาเป็นต้ นไป ทั้งนี้ ตามข้อ ๙๑ แห่งระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



๒) เลขคดี
คําร้องที่ ๓๔๔/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๗๐๐/๒๕๕๒
คู่กรณี
นางสุภรณ์ ลิ้มอารีย์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่ง
ไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ถูกฟ้องคดีออกคําสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)
และ (๔) แห่ง พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และออกคําสั่ งแต่ง ตั้ งกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อการเลือกและการเลือกตั้ ง
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์จัดการสารสนเทศ และผู้แทนคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์เพื่อแต่งตั้ง
เป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามโดยอ้ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส่ ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั ง กล่ า ว บุ ค คลทั้ ง หกที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กและได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขาดคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี และเมื่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งขาดคุณสมบัติดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามย่อมไม่ครบองค์ประกอบตาม
กฎหมาย จึงไม่มีอํ านาจตามกฎหมายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
นอกจากนั้น ในการแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณบดีคณะที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา แต่เนื่องจากกรรมการสรรหาคณบดีทั้งสาม
คณะดังกล่าวบางคนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม มี คณบดี คณะศึ กษาศาสตร์ ที่ มีส่วนร่ วมในการเสนอชื่ อกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามบางคนเป็นบุคคลที่
ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ การบริ ห ารส่ ว นงานภายในของสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทําให้การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
การกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เสนอชื่อ



บุคคล ๒ คน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามลงคะแนนเลือกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้ง
คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ เ ป็ น ผู้ ร่ ว มลงคะแนนเลื อ กด้ ว ย จึ ง ย่ อ มทํ า ให้ ก ารได้ ม าซึ่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความและเมื่อ
ศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว จึงไม่ รับคําขอให้ศาลมีคําสั่ ง
คุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๒ ๑๙
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ๗๒
- พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง
หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไม่มีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดย
ไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือ
สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ในการพิพากษาคดีดังกล่าว ศาล
ปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยสั่งให้เพิกถอน
กฎหรื อ คํ า สั่ ง หรื อ สั่ ง ห้ า มการกระทํ า ที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น และมาตรา ๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัตินิยาม “หน่วยงานทางปกครอง” ไว้ว่า หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครองหรือให้ดําเนินกิจการทางปกครอง
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสถานศึกษาในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
นั้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็น
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องมีใจความสรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอ อกคําสั่ งแต่งตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารที่มาจากกลุ่ม
คณบดี ในคณะที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งมิใช่ตัวแทนอาจารย์ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา



๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ การดําเนินการใด ๆ ของ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ ไม่มี ผลทํา ให้ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามที่ ประกอบไปด้ วยบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗
ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึง
ไม่ ชอบด้ วยกฎหมายเช่น กั น ขอให้ ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง แต่ งตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดก่อนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป และเพิกถอน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีจึงเห็นได้ว่า การกระทําที่เป็นเหตุแห่ง
การฟ้องคดีนี้ คือ คําสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริห ารในกลุ่มคณบดีและผู้แทน
คณาจารย์ และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นคําสั่งที่เกิดจาก
การใช้อํานาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด ซึ่ง
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายสองฉบับหรือกว่านั้นขึ้นไปซึ่งมีค่าบังคับเท่ากัน และตราขึ้นใช้บังคับในเวลา
ก่อนหลังกัน มีข้อความขัดหรือแย้งกัน บทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใดมีผลใช้บังคับ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ฉบับใดสิ้นผลใช้บังคับไปโดยปริยาย แต่เหตุเพียงเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ถือได้ว่า คดีนี้มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ
คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่รัฐสภากระทําการตราพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นบังคับใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย
ส่วนคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวและขอให้ไต่สวนฉุกเฉินนั้น
เห็นว่า มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุ กข์ให้แก่คู่กรณี ที่
เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมี
อํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่งไปยั งหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด และข้อ ๗๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ ๖๙ ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี
ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน
การพิพากษาหรือคู่กรณีอาจยื่นคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการ



พิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาได้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวย่อมมีความหมายว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถ
ที่จะยื่นคําขอในเวลาใด ๆ ต่อศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
คดี เ พื่ อ ขอให้ ศ าลมี คํา สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธีก ารคุ้ มครองอย่ า งใด ๆ เพื่อ บรรเทาทุก ข์ ชั่วคราวก่ อนการ
พิพ ากษาคดีนั้น หรือคู่กรณีสามารถที่จะยื่นคําขอต่อศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาก่อนที่ศาลจะมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการ
พิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาคดีนั้นได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีนี้ไว้
พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งที่ไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้อง
คดีไว้พิจารณา ซึ่งมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้แต่เพียงว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมี
คําสั่ งไม่ รับคํ าฟ้อ งของผู้ ฟ้อ งคดี ไ ว้พิจารณาและให้ จําหน่ ายคดี ออกจากสารบบความ เป็น การที่ ช อบด้ วย
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือไม่เท่านั้น ศาลปกครองสูงสุดยังไม่อาจ
พิพากษาหรือมีคําสั่งให้เป็ นไปตามคําขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ และหากศาลปกครองสูงสุดมี คําสั่งกลั บ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คดีก็ต้องกลับไปสู่ศาลปกครองชั้นต้น
ที่จะต้องพิจารณาพิพากษาต่อไป จึงถือไม่ได้ว่าคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามนัยมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๗๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคําขอต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้
ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
และขอให้ไต่สวนฉุกเฉินในคดีนี้ได้
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้นําคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีมาดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
และหากการฟ้องคดีนี้เป็นไปโดยถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนด ก็ให้รับคําฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา โดยให้รับเอกสารเพิ่มเติมที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อศาล
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้ประกอบการพิจารณาด้วย และมีคําสั่งไม่รับคําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาและขอให้ไต่สวนฉุกเฉินของผู้ฟ้องคดี
ไว้พิจารณา
การกําหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
หมายเลขดําที่ อ. ๔๒๒/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๗๘/๒๕๕๓
คู่กรณี ระหว่าง ศาสตราจารย์ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี
รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ผู้ร้องสอด



เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งอธิการบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสรรหา
อธิก ารบดี ครั้ งนี้ มีผู้สมัค รเข้า รับการสรรหา ๕ คน ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดให้ มีก ารหยั่ง เสี ยงครั้ งที่ ๑ เมื่ อวั นที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการเสนอชื่อมากเป็นอันดับหนึ่ง ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นการหยั่งเสียงคัดผู้สมัครออกให้เหลือ ๓ คน จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๔๙ กลั่ น กรองผู้ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนําเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มี
มติ โดยไม่ได้ให้กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ผู้ถูกเสนอชื่อต่อที่ประชุม และไม่ได้
นําเอาคะแนนหยั่งเสียงบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาลงมติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มี
มติลงคะแนนให้ รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ได้ ๑๙ เสียง ผู้ฟ้องคดีได้ ๑๐ เสียง และ ศาสตราจารย์
ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ ไม่ได้เสียง โดยที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและให้นําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่นําคะแนนการหยั่งเสียงมาประกอบการ
พิจารณาในการสรรหาอธิการบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดีมา
ฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ และมติของผู้ถู กฟ้อ งคดีที่ ๒ ในการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่ อวั นที่ ๒๐ มี นาคม
๒๕๔๙
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕
- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พิเคราะห์ แ ล้ วเห็ นว่ า ผู้ ถู กฟ้ องคดี ที่ ๓ ได้ จัดให้ ผู้สมั ครทั้ ง ๕ คน แถลงนโยบายเพื่อแสดงวิสัยทั ศ น์
รวมทั้งจัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงจากบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผลการสรรหาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ได้คัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ๓ คน ตามลําดับตัวอักษร ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์
สมมาตย์ และผู้ร้องสอด เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป เห็นว่า ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้ ที่ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๔๕ กํ า หนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเพื่ อ เป็ น แนวทางให้
คณะกรรมการสรรหาถือปฏิบัติในการดําเนินการสรรหาและกลั่นกรองหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งตาม
ข้อ ๘ ให้อํานาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการดําเนินการอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและไม่ขัดต่อข้อบังคับ เพื่อให้



สามารถพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้เหลือจํานวน ๓ คน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดให้ผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาทุกคนได้แถลงนโยบายเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมข้าราชการของมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอด
สัญญาณไปทั่วมหาวิทยาลัย ทําให้สามารถเปรียบเทียบแนวความคิดและนโยบายในการบริหารของผู้เข้ารับการ
สรรหาแต่ละคนว่าผู้สมัครคนใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นอธิการบดีของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ส่วนการจัดให้มีการลงคะแนนเพื่อหยั่งเสียงโดยบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับความนิยมของผู้สมัครแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง ๕ คนได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการใช้อํานาจตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๕ การดําเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีในครั้งนี้ด้วย จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็น
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดําเนินการของผู้ถูก ฟ้องคดีที่ ๓
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้อง
คดีนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาล
ปกครองสูงสุดมีอํานาจยกปัญหาขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ส่วนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เป็นสถานศึกษาวิจัย มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทําหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป รวมทั้งมี
อํานาจพิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อ
สรรหาอธิการบดี มีกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๙ คน จากจํานวนทั้งสิ้น ๓๓ คน มีการ
กําหนดให้ผู้สมั ครเข้ ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศ น์ต่อที่ป ระชุมผู้ถูกฟ้ องคดี ที่ ๒ คนละ ๓๐ นาที และตอบข้ อ
ซักถามของกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คนละ ๒๐ นาที ตามลําดับการจับฉลาก และได้มีการลงคะแนนเสียง
เป็นการลับ ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ ๑๙ เสียง ผู้ฟ้องคดีได้ ๑๐ เสียง ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
ไม่ได้เสียง เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอํานาจกําหนดระเบียบในการประชุม และกรรมการแต่ละคนมีดุลพินิจ
อิสระในการคัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
เป็น อธิ การบดี และการกําหนดให้ลงคะแนนเสีย งเป็น การลั บเป็น วิธีที่ทําให้ กรรมการของผู้ถูกฟ้ องคดี ที่ ๒
สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระยิ่งกว่าการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย การดําเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึง
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว เมื่อผู้ร้องสอดได้คะแนน ๑๙
เสียงซึ่งเป็นเสียงข้างมากและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มาประชุม อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการลงมติของกรรมการ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ร้องสอดได้รับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึง
ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย



คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง
การกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการ
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คําร้องที่ ๓๗๓/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๕๓
คู่กรณี
ระหว่าง
นายสุทธิพงศ์ พรหมเลิศ ที่ ๑ นางสาวทิพย์วรรณ สุขผล ที่ ๒ นางสาวอโนชา ณ นคร ที่ ๓ นางทัตพร
มัฏฐาพันธ์ ที่ ๔ นางสาววัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ ที่ ๕ นายสาธิต ซุ้นหิรัญ ที่ ๖ นายเพิ่มศักดิ์ พิริยะสถิตย์ ที่ ๗
นางสาวมัทธุรดา ริยาพันธ์ ที่ ๘ นางสาวทัศนีย์ สัตยกุล ที่ ๙ นางสาวนิยะดา เที่ยงธรรม ที่ ๑๐ นายอนันตชัย
แก้วแกมจันทร์ ที่ ๑๑ นางสาวอดิศัย จันทร์สุวรรณ ที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดี กับ
กรมสรรพากร ที่ ๑ สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
คดี นี้ผู้ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สิ บสองคนฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สิ บสองคนรั บ ราชการในสั ง กัดของผู้ถู กฟ้ อ งคดี ที่ ๑
ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร พ.ศ.
๒๕๕๑ ในส่วนของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้มีการแบ่งโครงสร้างใหม่เป็นสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สุราษฎร์ธานี ๑ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ มีสํานักงาน
ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๑/๑๙ หมู่ที่ ๑ ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการตลอดท้องที่อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งที่ ๓๙๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้
ดํ ารงตํา แหน่ งที่ ก.พ. กํ า หนดใหม่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สิ บสองคนได้ รั บแต่ ง ตั้งให้ ดํา รงตํ า แหน่ ง และปฏิ บัติร าชการที่
สํานั กงานสรรพากรพื้ นที่ สุราษฎร์ ธานี ๒ ผู้ ฟ้อ งคดีทั้งสิบสองคนได้ รับ ทราบคํ าสั่ งดั งกล่า วเมื่อ วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๑ และได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่อําเภอเกาะสมุยเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคน
เห็นว่ารายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ ดังกล่าวเกิดจากการ
คัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เลือกปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๑ อุทธรณ์คําสั่งต่ออธิบดีกรมสรรพากร และอธิบดีกรมสรรพากรได้รับหนังสืออุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง อีกทางหนึ่งด้วย ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ดังนี้



๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓๙๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
เฉพาะส่วนของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ โดยดําเนินการให้มีการคัดเลือกข้าราชการใหม่ด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. สอบสวนหาผู้กระทําผิดในการคัดเลือกขั้นต้น เนื่องจากเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล ใช้อํานาจโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมตามขอบเขตการใช้อํานาจภายใต้วัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนฟ้องขอให้ศาลมีคําพิพ ากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓๙๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้
ดํารงตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดใหม่ เฉพาะส่วนของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ ที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สิบสองคนไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ สาขาเกาะสมุย เพราะเห็นว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่โดยที่มาตรา
๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคําบังคับ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนไปปฏิบัติราชการที่สํานักงาน
แห่งใหม่นั้นเป็นการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดใหม่ เนื่องจากมีการขยายหน่วยงานของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๑ คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็น
การดําเนินการตามมติ ก.พ. และกฎกระทรวงดังกล่าว อันเป็นภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนกล่าวอ้างตามคําฟ้องว่าคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมและเป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว นั้น เห็นว่าเป็นภาระตามปกติที่
ข้าราชการทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวเมื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจําท้องถิ่นนั้นๆ หาได้เกิดจาก
คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใดไม่ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคําสั่งเพื่อกลั่นแกล้งผู้ฟ้อง
คดีทั้งสิบสองคนแต่ประการใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม โดยนิตินัยจึงฟังไม่ได้ว่าผู้
ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนถูกกระทบสิทธิจนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
คําสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองคนจึงไม่อยู่ในฐานะผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้



เพิก ถอนคํ า สั่ ง ของผู้ ถูก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ตามบทกฎหมายดั ง กล่ าว ที่ ศาลปกครองชั้ นต้ นมีคํ า สั่ งไม่ รับ คํ า ฟ้อ งนี้ ไ ว้
พิจารณาและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๔.๓ กรณีเกี่ยวกับการย้าย และการสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
การสั่งย้ายข้าราชการ
ปี ๒๕๕๖
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๑๐๗๔/๒๕๕๒
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๖
คู่กรณี
นายสมคิด สานุกูล ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
(ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิ พาทเกี่ ยวกับการที่เจ้าหน้า ที่ของรั ฐกระทําการโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย (คําสั่ งย้ ายและแต่ งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
เมื่อปี ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ได้ รั บคํ า สั่งให้ไปช่ วยปฏิบั ติราชการในตํ าแหน่ งรัก ษาการผู้ อํา นวยการโรงเรียนอนุบ าลบ้ านท่ า สะอ้ าน
อําเภอเมืองสงขลา และได้มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ ที่ ๔๐๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔กันยายน
๒๕๔๙ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติม โดยคํ า สั่ งที่ ๔๙๐/๒๕๔๙ ลงวั นที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙ ให้ ผู้ฟ้ องคดี ย้า ยไปดํ ารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยก่อนที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีจะออกคํ าสั่ง ดังกล่ าวผู้ ถูกฟ้ องคดี ได้เสนอเรื่องการย้ายผู้ บริหารสถานศึ กษาให้คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ พิจารณาใน
การประชุ มครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึ กษาสงขลา เขต ๑
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่ง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต
๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๔๕/พิเศษ ๑ ลง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า กรพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ดําเนินการด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคแล้ว



ศาลปกครองชั้นต้นได้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อการย้ายดังกล่าวมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายตาม
(๑) ถึง (๓) ของข้อ ๖.๑.๘ เนื่องจากโรงเรียนบ่อทรายเจริญท่าสะอ้านเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ ๓๕๐ คน
ในขณะที่ โ รงเรี ย นวั ด บ่ อ ทรายเจริ ญ ธรรมมี นั ก เรี ย นประมาณ ๑๕๐ คน กรณี ดัง กล่ า วย่ อ มเป็ นการย้ า ยที่ ไ ม่
สอดคล้องกับ (๓) ของข้อ ๖.๑.๘ ของหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กําหนด ที่กําหนดให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้ง
ในสถานศึกษาขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันด้วย ดังนั้น การย้ายดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ
๖.๑.๘ วรรคท้าย ที่กําหนดว่า หากมีเหตุผลและความจําเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ (๑) ถึง (๓) ให้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประเมินศักยภาพของบุคคล ผลการปฏิบัติงานด้านบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ปรากฏ
แก่ สถานศึ กษาและชุ มชน และแนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่ จะขอรั บแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ลประกอบการ
พิจารณาย้ายด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎจากรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ว่า คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาจาก
การติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปี และคณะนิเทศติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา
เขต ๑ ซึ่งในทัศนะและการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้านว่า โรงเรียนมี
ปัญหาอุปสรรคทุกด้านยากต่อการบริหารจัดการได้ จึงพิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญ
ธรรม อําเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการหลักสูตรได้ดีระดับหนึ่ง เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว เห็น
ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ นําเอาทัศนะของผู้ฟ้องคดีที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของตนและผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งคุณภาพของนักเรียน มาเป็นเหตุผลและความจําเป็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้า งว่า
ผู้ฟ้องคดีมิได้มีทัศนะที่ไม่ดีในการบริหารสถานศึกษาอันจะถือได้ว่าเป็นกรณีที่เกิดปัญหานั้น เป็นเพียงการกล่าวอ้าง
ขั้นลอยๆ ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด ดังนั้นเหตุผลและความจําเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี
กรณี จึ ง ไม่ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ก.ค.ศ. ข้ อ ๖.๓.๑ ที่ กํ า หนดให้ ก ารพิ จารณาย้ า ยให้ คํ า นึ ง ความเหมาะสม
ประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย และกรณีที่บุคคล
ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกับอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๑ เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และในการพิจารณาของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ มีบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อไม่ได้มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เป็นบุคคลเดียวกันกั บ
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น นายทวีสิน แก้วทอง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ จึงสามารถที่จะเป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การย้ายได้ แต่เนื่องจากคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ ๔๐๒/๒๕๔๙ และคําสั่งที่ ๔๙๐/
๒๕๔๙ ที่เป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คําสั่งย้ายเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แม้ว่าการเข้าร่วมพิจารณาจะไม่มีผลโดยตรงต่อการย้ายของผู้ฟ้องคดีแต่ก็อาจมี
ผลโดยอ้อมในลักษณะที่อาจเกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ขึ้นได้และย่อมทําให้การพิจารณาดังกล่าวเกิดความไม่
เป็นกลางอย่างแท้จริง จึงถือว่านายทวีสิน แก้วทอง เป็นผู้มีส่วนได้เสียอันมีสภาพร้ายแรงในการพิจารณาทาง
ปกครองในคํ า สั่ ง ย้ า ยของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี เป็ น การพิ จ ารณาโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไม่



เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และขัดต่อมาตรา๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ย่อมมีผลให้คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคําสั่งที่ ๔๐๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง ย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคําสั่งที่ ๔๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เรื่อง แก้ไขคําสั่ง ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคําสั่งที่ ๔๐๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๔๙ และคําสั่งที่ ๔๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เฉพาะที่ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีจากตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้านเป็นตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อทราย
เจริญธรรม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคําสั่งดังกล่าว
ผู้ถูกฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรา ๘๒ วรรคสอง มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๘๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖
ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคําสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
บัญญัติว่า ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับ
แก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น วรรคสอง ในกรณีที่นํากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดาอํานาจและหน้าที่ของ ก.พ. เป็นอํานาจและ
หน้าที่ของ ก.ค. และในกรณีใดที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกําหนดให้ ก.พ. ออกกฎ ก.พ. หรือ
ระเบียบ ในกรณีนั้น ให้ ก.ค. ออกกฎ ก.ค. หรือระเบียบแทน มาตรา ๖๑ บัญญัติว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ให้บรรดาอํานาจและหน้าที่ของ ก.พ. เป็นอํานาจ
และหน้าที่ของ ก.ค. อํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. จัดหวัด เป็นอํานาจและหน้าที่ของ
อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แล้วแต่กรณี และให้อํานาจและหน้าที่ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพบเรือน พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอํานาจและหน้าที่ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๔๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๖๒ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ค. หรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.จ. มติคณะรัฐมนตรี มติของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มติของคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง ที่ใช้อยู่เดิม มาใช้บัง คับโดยอนุโ ลม ดั งนั้น ในกรณีผู้ฟ้ องคดี จึงต้ องใช้ บังคั บตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง มาตรา ๘๒ วรรคสาม บัญญั ติว่า การปฏิบัติหรื อละเว้นการปฏิบัติหน้า ที่
ราชการโดยมิ ชอบเพื่ อให้ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ นได้ รั บประโยชน์ ที่ มิค วรได้ เป็ นการทุ จริ ตต่ อหน้ า ที่ ร าชการและเป็ น



ความผิดวินัยอย่ างร้า ยแรง มาตรา ๘๕ วรรคสอง บั ญญัติว่า การปฏิบั ติห น้า ที่ ราชการโดยจงใจไม่ป ฏิบั ติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา ๙๐ วรรคสอง บัญญัติว่า การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง บัญญัติ
ว่า การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือให้
รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทํา
การอื่นใดอันได้ชื่อว่าว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดอย่างร้ายแรง
จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่รับนมจากนายประทีปไปจําหน่าย และส่ง
ให้แก่โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามและโรงเรียนอื่นๆ โดยมีบุตรสาวและบุตรสะใภ้เป็นตัวแทนรับไปจําหน่ายและ
ออกใบเสร็จในนามของร้านสมุทรสาครเซอร์วิสและร้านเป็นเอก โดยผู้ฟ้องคดีจะได้กําไรจากส่วนต่างของนมแต่ละ
ประเภท ผู้ฟ้องคดีได้ทําหลักฐานการจัดซื้อ ๑๗ ครั้ง ว่า ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที จํานวน ๕๐,๐๙๕ กล่อง ราคาเฉลี่ย
กล่องละ ๖.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๓,๖๙๖ บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่รับฟังจากพยานว่ามีการรับแจก
นมถุง มิใช่นมกล่อง ยู เอช ที โดยพฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของ
ราคาซื้อและราคาขายของนมแต่ละประเภท รวมถึงราคาส่วนต่างระหว่างนมถุงพาสเจอร์ไรซ์กับนมกล่อง ยู
เอช ที ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นํามาให้นักเรียนดื่ม โดยไม่ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับประโยชน์ใดๆ จากส่วนต่าง การ
กระทําของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการอาศัยอํานาจแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น
เมื่อพิเคราะห์ถึงตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า เป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็ นการจงใจไม่ป ฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ มติค ณะรั ฐมนตรี แ ละ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และการกระทํา ดัง กล่า วของผู้ฟ้อ งคดีถือ ว่า เป็นการกระทํา อันได้
ชื่อ ว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้บังคับบัญชาย่อมมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ สั่ ง ลงโทษปลดออกหรือไล่ ออกผู้ ฟ้องคดีได้ ดังนั้ น คํ า สั่ งลงโทษไล่ ออกจากราชการเป็ นคํ าสั่ งลงโทษที่
เหมาะสมกั บความผิ ด ที่ ผู้ฟ้ อ งคดี ไ ด้ กระทํ า แล้ ว การที่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ มี คํ า สั่ ง ที่ ๓๘๘/๒๖๔๖ ลงวั นที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน



การสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ปี ๒๕๕๒
๑) เลขคดี
คําร้องที่ ๒๕๓/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๕๕๕/๒๕๕๒
คู่กรณี
นายกิตติโชต ห้อยยี่ภู่ ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๑
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุ ทธรณ์คําสั่งไม่
รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
กระบวนการออกคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคําสั่ง
เดิ ม ผู้ ฟ้ อ งคดี ดํา รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ยนสามั ค คี วิ ท ยาคม ต่ อ มาผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ มี คํ า สั่ ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู ลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๔๙ ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งคําสั่ง
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ ได้ยื่นคําร้องขอย้ ายซึ่ง ขัดกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑.๑ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจาก ก.ค.ศ. ยั งไม่ ได้ กําหนดให้ผู้บริ หาร
สถานศึกษาที่ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ เกิน ๔ ปี ต้องมีการสับเปลี่ยนโรงเรียน และเมื่อพิจารณาบัญชี
รายชื่อข้า ราชการครู ตําแหน่ง ผู้อํ านวยการสถานศึก ษาที่ได้รั บการพิจารณาให้ย้ายในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในลําดับที่ ๑ ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี (นายกิตติโชต ห้อยยี่ภู่) ลําดับที่ ๒ ได้แก่ นายทวีศักดิ์
พิพัฒนาศักดิ์ และลําดับที่ ๓ ได้แก่ นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ โดยทั้งสามรายเป็นการย้ายในลักษณะหมุนเวียนกัน
ระหว่างสามโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนประมาณ ๓,๗๔๙ คน
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ ๘๙๕ คน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ย้ายผู้ฟ้องคดีจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษไปโรงเรียนขนาดกลางจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๖.๑.๘ (๓) นอกจากนี้ ในคําสั่งย้ายอ้างหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๖.๑.๘ (๒) ที่กําหนดว่าเป็นการย้ายระหว่างสถานศึกษาที่มีลักษณะ
เฉพาะที่ เน้ นทางด้านวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยกัน โดยโรงเรียนจุฬ าภรณ์ราชวิท ยาลัย เชียงราย เป็น
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ ที่ต้องให้ความสําคัญเอาใจใส่เป็นพิเศษและมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย เชียงราย จึงเป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยสอบถามผู้ฟ้องคดีว่ามีความ
ประสงค์หรือมีความถนัดที่จะบริหารโรงเรียนในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ส่วนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและโรงเรียน
ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ไม่ใช่สถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแต่เป็นสถานศึกษาที่เปิดรับนักเรียนทุกประเภท โดย



ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขในเรื่องผลการเรียนของนักเรียนดังเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย แต่อย่างใด
การอ้างเหตุผลข้อ ๖.๑.๘ (๒) จึงไม่ชอบ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังอ้างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๖.๓.๑ ว่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานทางการศึกษากรณีเกิด
ความขัดแย้งภายใน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหา ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมไม่มีปัญหาในการบริหาร
จัดการศึกษาถึงขนาดต้องย้ายผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ถูกดําเนินการทางวินัย และอ้างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๖.๓.๒ ว่าเพื่อไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษทั้งสามคน
การย้ายครั้ ง นี้จึง เป็นเพียงการย้ ายผู้ อํา นวยการโรงเรียนจากโรงเรี ยนหนึ่งไปพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของอี ก
โรงเรียนหนึ่งที่ถูกย้ายไป ข้ออ้างจึงฟังไม่ขึ้น และในการพิจารณามีมติย้ายผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าในการประชุม อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วม
ประชุมด้วย จึงขัดต่อมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๓/๐๓๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยก
คําร้องทุกข์ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคณะเดียวกับที่มีมติให้ย้ายผู้
ฟ้องคดี จึงเป็นการขัดต่อกฎหมาย
แม้คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่
ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีจากผู้อํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง แต่
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ แม้ศาลจะมีคําสั่งให้เพิกถอนชื่อ
ผู้ฟ้องคดีออกจากคําสั่งดังกล่าว ก็ไม่อาจทําให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกลับเข้ามารับราชการในตําแหน่งเดิมได้ จึงไม่มี
กรณีที่ศาลจะออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป จึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ๑๓ ๑๔
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ ๒๔ ๕๗
๕๙ ๖๐ ๑๒๓
- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ข้อ ๖๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต ๑ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมดํารง
ตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนสามัค คี วิทยาคมไปดํ ารงตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนจุ ฬ าภรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย
เชียงราย เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่
ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคําสั่งดังกล่าวโดยพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต ๑ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙ เรื่อง ย้า ยและแต่ งตั้ง ข้าราชการครู ลงวันที่ ๒๒ ธั นวาคม ๒๕๔๙ แม้ในระหว่างการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์



ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ แล้ว แต่คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ยังไม่หมดสิ้นไป
โดยหากศาลปกครองเห็นว่า คําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถกําหนดคําบังคับโดยเพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าวได้ โดยให้มีผลเฉพาะผู้ฟ้องคดีย้อนหลังไปถึงนับแต่วันที่ออกคําสั่งดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๗๒ วรรค
หนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
การเพิกถอนคําสั่งเช่นนี้ในสายตาของกฎหมายถือว่าไม่เคยมีคําสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีเลย ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็น
ว่า ไม่มีกรณีที่ศาลจะออกคําบังคับ ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ตาม เป็นที่เห็นได้ว่า การพิจารณาคดีนี้
ต่อไปจนมีคําบังคับดังกล่าวข้างต้ นก็ไ ม่สามารถทําให้ผู้ฟ้องคดี กลับไปดํารงตํ าแหน่งผู้อํานวยการโรงเรีย น
สามัคคีวิท ยาคมได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการแล้ว ทั้งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีคําขอให้ศาลกําหนดคํา
บังคับประการอื่น เช่น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต ๑ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อไปจึงไม่มีประโยชน์แก่การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้
ฟ้องคดีได้รับหรืออาจได้รับจากคําสั่งดังกล่าวอีกต่อไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล
ส่ ว นที่ ผู้ฟ้ อ งคดี อุ ท ธรณ์ ว่ า การที่ ศ าลปกครองชั้ นต้ นจํ า หน่ า ยคดี ข องผู้ ฟ้ อ งคดี เ นื่ อ งจากผู้ ฟ้ อ งคดี
เกษี ยณอายุ ราชการแล้ ว ทํ า ให้ข้ า ราชการที่ ใกล้ เกษี ยณอายุ ราชการและได้ รับคํ า สั่ ง ที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมายไม่
สามารถพึ่ง บารมี ศาลเพื่ อให้ ตรวจสอบการดําเนินการของฝ่ า ยปกครองได้ นั้น เห็ นว่า ข้อ ๖๙ วรรคสอง แห่ ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดว่า
ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในคําฟ้องหรือยื่นคําขอในเวลาใดๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี เพื่อขอให้ศาลมี
คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งหากศาลเห็นว่า คําขอดังกล่าวมีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือมี
เหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณาและเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุ
แห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้กฎหรือคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป
จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอํานาจสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้ตามที่เห็นสมควร ตามนัยข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีผลเป็นการคุ้มครอง
สิทธิหรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีห รือบรรเทาทุกข์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากกฎหรือคําสั่งดังกล่าวในระหว่างการ
พิจารณาของศาลได้ ทั้งผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก็ได้ใช้สิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว เพียงแต่ศาล
ปกครองชั้ น ต้ น มี คํ าสั่ ง ไม่ รั บ คํ า ขอให้ ศ าลกํ า หนดวิ ธีก ารชั่ ว คราวก่ อ นการพิ พ ากษาของผู้ ฟ้ อ งคดี ใ นคดี นี้
เนื่องจากคําขอไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาดําเนินการให้ได้เท่านั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า
ข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการและได้รับคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังเช่นคําสั่งย้ายและแต่งตั้งที่เป็นเหตุ
แห่งการฟ้องคดีนี้ไม่สามารถพึ่งบารมีศาลได้ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้



คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๒) เลขคดี
คําร้องที่ ๔๖๘/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๗๐๑/๒๕๕๒
คู่กรณี
นายเดชณรงค์ สุภิมารส ผู้ฟ้องคดี กับ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ ๑ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่ ๓ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ที่
๔ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๔ ที่ ๕ คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๔ ที่ ๖ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๔ ที่ ๗ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ละเลยต่ อ หน้ า ที่ ตามที่ กฎหมายกํ า หนดให้ ต้อ งปฏิ บั ติ และการกระทํ าละเมิ ดของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิด จากการใช้อํานาจตามกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีบาง
รายไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
หน่วยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนขุมคําวิทยา
คาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ได้ยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี ๒๕๕๑ (วันที่ ๑ ถึงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑) ขอย้ายข้ามเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยแสดงความ
ประสงค์ขอย้ายดังนี้ ลําดับที่ ๑ โรงเรียนวิจิตราพิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนช่วงชั้นที่ ๓ ถึงช่วงชั้นที่ ๔
ลําดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนช่วงชั้นที่ ๓ ถึงช่วงชั้นที่ ๔ และลําดับ
ที่ ๓ โรงเรียนในช่วงชั้นที่ ๓ ถึงช่วงชั้นที่ ๔ ในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการพิจารณารับย้าย
นั้ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๔ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๕ เพื่ อ พิ จ ารณาคํ า ร้ อ งขอย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต่ อ มา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติไม่รับย้ายผู้ฟ้องคดีแต่ได้เสนอรับย้ายนายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านโนนทรายน้อย โรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนช่วงชั้นที่ ๑ ถึงช่วงชั้นที่ ๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕
ได้เสนอชื่อนายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง เพียงรายเดียวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใน
การประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิ จารณาแล้ วมี มติ ให้รั บย้ ายนายเฉลิม ยุท ธไปดํ ารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณามีมติในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ให้คะแนนตามความเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ ข้อ ๖.๑ (๑)
ที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ กํ า หนดให้ ใ ช้ เ กณฑ์ พิ จารณาผู้ ข อย้ า ยซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาไปแต่ ง ตั้ ง ใน



สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นและขนาดสถานศึกษาเดียวกันก่อน ตลอดจนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้
ฟ้องคดีทําร้ายร่างกายครูโรงเรียนขุมคําวิทยาคารก็ไม่เป็นความจริง ส่วนกรณีกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่าถูกชาวบ้านขุมคํา
ขับไล่ ปรากฏว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ สอบสวนแล้วไม่มีมูลความผิด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร้องทุกข์ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ขอ
ทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕
ไว้พิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๒๐
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ มาตรา ๔๒
และมาตรา ๗๒
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
มูล คดีนี้เ กิดขึ้นสืบเนื่อ งจากผู้ฟ้อ งคดีไ ด้ยื่น คํา ร้อ งขอย้ายไปรับราชการยัง สถานศึก ษาในสัง กัดของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หลายโรงเรียน โดยมีโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รวมอยู่ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้แต่งตั้ง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้ฟ้องคดี ในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย
ไปดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับย้าย
ในครั้งนี้ จากนั้นผู้ฟ้ องคดีจึงได้มีหนั งสือ ร้องทุกข์ แต่ไม่ท ราบผลการพิ จารณา จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่พิจารณารับย้ายนายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย ไปดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ และคําขอที่เกี่ยวข้องอีกรวม ๒ คําขอ ซึ่งศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึง
ได้อุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดจึงมี
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ หรือไม่
กรณีผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจศาล
ปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคํา
บังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้
รับทราบผลการพิจารณาไม่รับย้ายผู้ฟ้องคดีไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ผู้ฟ้อง
คดีไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงได้ร้องทุกข์ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา แต่โดยที่ข้อ ๗ (๑)
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้อ งทุก ข์แ ละการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กํา หนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็น



ผู้พิ จารณาวิ นิจฉั ยเรื่องร้องทุกข์ โ ดยไม่ไ ด้ กําหนดให้ ผู้ ถูกฟ้ อ งคดี ที่ ๑ เป็ นผู้พิ จารณาเรื่ อ งร้ องทุก ข์แต่ อย่างใด
ดังนั้น จึงไม่มีการกระทําใดๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีอันจะทําให้ผู้ฟ้องคดี
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ
ฟ้ อ งผู้ ถูก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ต่ อ ศาลตามนั ยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕
พิจ ารณาคําร้อ งขอย้า ยผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเพื่อให้เ สนอความเห็น ไปยัง ผู้ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๖ และในเวลาต่อ มา
ถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะไม่ได้เสนอให้ผู้ฟ้องคดีไปดํารงตําแหน่งตามคําร้องขอย้ายก็ตาม แต่ความเห็นของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นจึงยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อาจจะไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๕ ต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่ ว นกรณี ที่ ผู้ฟ้ อ งคดี ยื่น คํ า ร้ อ งอุ ท ธรณ์ ข อให้ ศ าลมี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ้ อ งที่ ฟ้ อ งสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นผู้ถูกฟ้องคดี
นั้น เห็นว่า คําขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคําขอที่ผู้ฟ้องคดีเพิ่งกล่าวอ้างในคําร้องอุทธรณ์โดยไม่ปรากฏว่าผู้
ฟ้องคดีได้มีคําขอเช่นว่านี้ในขณะที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคํา
ขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ตามไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะร้องขอต่อศาลปกครองชั้นต้นให้
เรียกหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไว้พิจารณานั้น ศาล
ปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๔.๔ กรณีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปี ๒๕๕๖
๑) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๘๕๘/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๗๓/๒๕๕๖
คู่กรณี
นางนิ ดดา อิ นธาระ ผู้ ฟ้ องคดี ที่ ๑ และนางพวงรัตน์ พิ ณพิ ม าย ผู้ ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ กั บ ผู้ อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
หรือผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี



เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําสั่งเลื่อนขั้นและระดับ
เงินเดือนข้าราชการครู)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจาก
คําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการครู ลง
วันที่ ๑๖พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คําสั่งของสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการครู ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขั้นปกติ (๐.๕ ขั้น) เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีประเด็นย่อย
ที่ต้องพิจารณารวม ๒ ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง คําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง เลื่อนขั้นและระดับ
เงินเดือนข้าราชการครู ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีผลงานดีเด่น แต่
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นปกติ (๐.๕ ขั้น) ดําเนินการโดยไม่ชอบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารจะ
เกษี ยณอายุราชการในวั นที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ การที่ นางสาวนิทรามีหนัง สือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
มอบหมายให้นายอร่าม บูรณ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ระบุว่าอาศัยอํานาจอธิบดีกรมสามัญศึกษาตามคําสั่งกรมสามัญศึกษาที่
๔๑๔๓/๒๕๓๗ เรื่อง มอบหมายอํานาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ คําสั่ง
ดังกล่าวเป็นการมอบหมายการบังคับบัญชา กล่าวคือ มอบหมายให้ผู้อํานวยการโรงเรียนบังคับบัญชาข้าราชการ
และลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ในฐานะผู้อํานวยการกอง มิใช่มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงเรียนมี
อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง กรณี มี ตํา แหน่ ง ว่ าง เนื่ องจากผู้ ดํา รงตํ า แหน่ ง ผู้อํ า นวยการโรงเรี ยนจะ
เกษี ยณอายุราชการในวั นที่ ๓๐ กันยายน แต่อ ย่างใด กรณี นี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีอ้ างว่า นายอร่ าม เป็นผู้มี อํา นาจ
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ตามคําสั่งกรมสามัญ
ศึกษา ที่ ๔๓๕๑/๒๕๔๐ ข้อ ๑ ข้ออ้างดังกล่าวก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ คําสั่งดังกล่าวในข้อ ๑ เป็น
การมอบอํานาจให้หัวหน้าสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูรักษาการในตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน กรณีผู้บริหาร
โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว เช่น ป่วย ไปราชการ หรือเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อ
นางสาวนิทรา ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ถือว่าเป็น
กรณี ที่จะมีตําแหน่งว่ างลงตั้ งแต่วันที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ซึ่ งจะต้อ งดํา เนิ นการแต่งตั้งผู้รั กษาการใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตามคําสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ๖๒๒/๒๕๓๗ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้ผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานบุ คคลในสํ านัก งานสามั ญศึก ษาจั งหวั ดและสถานศึ กษาที่ ตั้ง อยู่ใ นจังหวัดนั้ น ซึ่ งไม่ ได้ ประกาศหรือ
กําหนดให้ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อส่วนกลางในเรื่องต่อไปนี้... ๑๐. การสั่งให้ข้าราชการครูรักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด อาจารย์ใหญ่และครูใหญ่ กรณีตําแหน่งดังกล่าวว่างลง
หรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น ครั้ ง คราวตามมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บ



ข้ า ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่ ง มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า ว บั ญ ญั ติ ว่า ถ้ า ตํ า แหน่ ง
ข้าราชการครูว่างลงหรือผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บราชการแผ่ นดิ น ให้ ผู้มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๔๒ มี อํ า นาจสั่ ง ให้
ข้าราชการครูที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นชั่วคราวได้ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ตําแหน่งว่างลงหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้และมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยไว้ ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยเป็ นผู้ รักษาการในตํ าแหน่ง ถ้ามี ผู้ดํารงตํ าแหน่ ง ผู้ช่วยหลายคน ให้ผู้มีอํ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มี
อํานาจแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคนหนึ่งหรือหลายคนรักษาการในตําแหน่งตามลําดับไว้เป็นการล่วงหน้า และ
วรรคสี่ บั ญญั ติว่า ให้ผู้รั กษาการในตํา แหน่ งตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง มี อํา นาจและหน้ า ที่ ตามตํ าแหน่ ง ที่
รักษาการนั้น... ข้ อเท็จจริง ฟัง ตามข้ ออ้ างของผู้ฟ้ องคดีปรากฏว่า โรงเรี ยนสุรวิทยาคารมีผู้ดํา รงตําแหน่ งผู้ ช่วย
ผู้อํานวยการโรงเรียนหลายคนและนางสาวนิทรารับว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อํานวยการรักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนไว้เป็นการล่วงหน้าตามบทบัญญัติกฎหมาย ดังนั้นเมื่อนางสาวนิทรา จะเกษียณอายุราชการ
ในวั นที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๔๔ ผู้ อํา นวยการสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ดสุริ นทร์ จะต้อ งแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารตามคําสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ๖๒๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และ
บทบัญญัติกฎหมายข้างต้น การที่นางสาวนิทรา มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ มอบหมายให้นายอร่าม
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จึงเป็นการ
ดําเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อการมอบหมายให้นายอร่าม รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนสุรวิ ทยาคารมิได้ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ผู้รั กษาการในตํ าแหน่ งจึงไม่มี อํานาจและหน้าที่ ตามที่
ตําแหน่ ง ที่ รักษาการนั้ น ตามนั ยมาตรา ๕๗ วรรคสี่ แห่ ง พระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบข้ า ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
กล่าวคือ นายอร่าม ผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารไม่มีอํานาจและหน้าที่ตามตําแหน่งที่
ตนรักษาการ รวมทั้งอํานาจในการแต่งตั้งกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าว ไม่มีอํานาจและหน้าที่ตามประกาศกรมสามัญศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
การปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํา กรมสามัญศึกษา ลงวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ดังนั้น การที่โรงเรียนสุรวิทยาคารได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๘๘๐.๐๑๐๑/๑๒๔๑ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๔) ถึงผู้ถูกฟ้องคดี โดยระบุ
ว่ า โรงเรี ยนได้ ดํา เนิ นการพิ จารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อ นและเลื่อ นค่ า จ้ า งให้ แ ก่ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งตามผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อน
ค่าจ้างของจังหวัดดําเนินการต่อไปนั้น ถือไม่ได้ว่าได้ดําเนินการตามนัยหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ ๐๘๐๒/
๑๕๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๑ และข้อ ๔ และประกาศกรมสามัญศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๔๔ ข้อ ๔ ต่อมาสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดได้มีคําสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่สอง (๑ ตุลาคม ๒๕๔๔) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๔ ตามนัยหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ ๐๘๐๒/๑๕๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ เมื่อคณะกรรมการ
ตามคําสั่งดังกล่าวพิจารณาเสร็จ สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอเรื่องให้กรมสามัญศึกษาตรวจสอบ
จํานวนคน โควตาและวงเงิน เมื่อกรมสามัญได้อนุมัติโควตาและวงเงินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีโดยได้รับมอบอํานาจจาก
อธิบดีกรมสามัญศึกษาจึงได้มีคําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง เลื่อนขั้นและระดับ
เงิ นเดื อ นข้ า ราชการครู ลงวั นที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๔ โดยในส่ วนการสั่ ง ให้เ ลื่ อ นขั้ นและระดั บ เงิ นเดื อ น

ข้าราชการครู โรงเรียนสุ รวิ ทยาคารนั้น เมื่ อนางสาวนิ ทรา ไม่มีอํา นาจแต่งตั้ง นายอร่ า ม รั กษาการในตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร นายอร่าม จึงไม่มีอํานาจและหน้าที่ตามตําแหน่งที่ตนรักษาการ ดังนั้น การที่
นายอร่ามได้แต่งตั้งกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดําเนินการต่อไป จึงถือไม่ได้ว่าได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติของกรมสามัญศึกษาที่แจ้งให้ถือปฏิบัติ อันมีผลให้การออกคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่สั่งเลื่อนขั้นและ
ระดับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามคําสั่งสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นการดําเนินการโดยมิชอบตามขั้นตอนหรือ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด คําสั่งที่ให้เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการโรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดี
ทั้งสองในครั้งนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประการที่สอง คําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีผลงานดีเด่นแต่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นปกติ (๐.๕ ขั้น)
เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งได้วินิจฉัยในประการ
ที่หนึ่งแล้วว่าคําสั่งให้เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่จําต้องวินิจฉัยว่าการเลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมี
ผลงานดีเด่น แต่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นปกติ (๐.๕ ขั้น) เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบหรือไม่
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ในส่วนที่สั่งเลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้ง
ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองใหม่ โดยให้พิจารณาในขั้นตอนที่กําหนดให้ผู้บริหาร
โรงเรียนผู้มีอํานาจเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นโดยผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
ในระดับโรงเรียน แล้วเสนอผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า เนื่องจากคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตัดสินเฉพาะเรื่องการไม่มีอํานาจ
ในการพิจารณาความดีความชอบของนายอร่าม บูรณ์เจริญเท่านั้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- มาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒
- ข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้น
ว่า คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ๒ เป็นคําอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาได้หรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่าในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคําอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่
เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ ข้อ ๑๐๘ วรรคสอง

แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนด
ว่า ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของสํานวนเห็นว่า อุทธรณ์นั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการ
วินิจฉัย ให้เสนอองค์คณะเพื่อมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์และสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารระบบความ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สองฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําสั่งของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง
เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการครู ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้
ศาลมี คํ า พิ พ ากษาเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของสํ า นั ก งานสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๔
คดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งสํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีปัญหาที่ต้องพิจารณาก่อนว่ากระบวนการออกคําสั่งทางปกครองเป็นไป
โดยชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่านางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
ว่าอาศัยอํานาจอธิบดีกรมสามัญศึกษาตามคําสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ๔๑๔๓/๒๕๓๗ เรื่อง มอบอํานาจการบังคับ
บัญชาข้ า ราชการครู และลู กจ้ า ง ลงวั นที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๓๗ จึ ง มอบหมายให้ นายอร่ า ม บู รณ์ เจริ ญ ผู้ ช่วย
ผู้อํานวยการ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานายการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
เนื่องจากนางสาวนิทรา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิ
ทยาคาร ต้องว่างลงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ การที่นางสาวนิทรามอบหมายให้นายอร่าม รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารครั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมสามัญศึกษาดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่
ถูกต้อง เพราะคําสั่งที่ได้รับมอบอํานาจนั้นเป็นการมอบให้ผู้อํานวยการโรงเรียนมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการ
และลูก จ้างที่ปฏิบั ติราชการให้สถานศึกษา ในฐานะผู้อํ านวยการกอง มิ ใช่มอบอํา นาจให้ แต่ง ตั้ง ผู้รั กษาการใน
ตํ าแหน่ ง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ยนในกรณี มี ตํา แหน่ ง ว่ า ง เมื่ อ ผู้ แต่ งตั้ งไม่ มี อํา นาจแต่ง ตั้ งรั ก ษาการในตํ าแหน่ ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนสุ รวิท ยาคารดั งกล่ าว ผู้ รักษาการในตํ าแหน่ งจึ งไม่มี อํานาจและหน้ าที่ ใ นตํ าแหน่ งที่
รักษาการนั้น อันมีผลทําให้การออกคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งเลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามคําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นการดําเนินการโดยมิชอบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคําสั่งให้เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดี
ทั้งสองในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่จําต้องวินิจฉัยว่าการเลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ซึ่งมี ผลงานดีเด่นแต่ได้ รับ การเลื่ อนขั้ นเงินเดือนขั้นปกติ (๐.๕ ขั้น) เป็ นการใช้ดุลยพิ นิจโดยมิชอบหรือไม่ เมื่ อ
พิจารณาตามคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่โต้แย้งว่า การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีในการประเมินความดีความชอบ
เพื่อมีคําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นการกระทํา
ย้อนหลังเมื่อมีการร้องเรียนและเป็นการกระทําอันเป็นเท็จ และการนําเกณฑ์ของผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด
สุรินทร์มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบไม่ชอบนั้น หามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นต้นไปไม่ เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคําสั่งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่
๓๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดําเนินการในการพิจารณาเลื่อนขั้นและ
ระดับเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ที่ ๒ จึงเป็นคําอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๑๐๘ วรรคสอง
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาล
ปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่รับอุทธรณ์ไว้โดยผิดระเบียบและที่ได้ดําเนินการต่อมาตาม
ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการประเมินและผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปี ๒๕๕๐
๒) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๔๕๐/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๔๕/๒๕๕๐
คู่กรณี
นายสรณ สรณอภิทิฐิ ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ถูกฟ้อง
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องอ้างว่าผู้ถูกฟ้องการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลของกระทรวงแรงงานไม่สอดคล้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัล
ประจําปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ (โดยกําหนดให้เฉพาะผู้ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ๑.๕ ขั้นจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัล) ทําให้ผู้ฟ้องเสียสิทธิในการที่จะได้รับเงินรางวัลดังกล่าวและผู้ฟ้องได้
อุทธรณ์ไปยังปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งถูกยกอุทธรณ์จึงนํามาฟ้องศาล โดยมีคําขอให้ศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ ๑. เพิกถอนประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ๒. เพิกถอนคําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานที่ ๓๔๒/๒๕๔๕ เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจําปี ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕
๓. ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีให้กับผู้ฟ้องคดีและข้าราชการอีก
จํานวนประมาณ ๔๖๗ คน
ศาลปกครองชั้ นต้ นพิ พ ากษาให้เ พิ กถอนประกาศกรมสวั สดิ การและคุ้ ม ครองแรงงาน ประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ และคําสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ ๓๔๒/๒๕๔๕ เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงิน
รางวัลประจําปี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ใหม่
ตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงการคลังให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔



- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓ เมษายน ๒๕๔๕
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๕
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕
- มาตรา ๓๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
- มาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- มาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้อ งคดีได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลั กเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ และมีคําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ที่ ๓๔๒/๒๕๔๕ เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
๑. การที่ ผู้ฟ้ อ งคดี เห็ นว่ า ประกาศกรมสวั สดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงานเรื่ อง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีการ
จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าวที่ศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับให้ได้หรือไม่
๑.๑ การกระทําของฝ่ายของฝ่ายปกครองต้องมีกฎหมายให้อํานาจและต้องใช้อํานาจนั้นภายใน
กรอบที่กฎหมายกําหนดจึงจะทําให้การกระทํานั้นชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๔๕ และระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ วยการจ่ ายเงิ นรางวั ลประจํ า ปีข องข้ า ราชการลู ก จ้า งประจํา และ
พนั ก งานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิ ได้ ซึ่ ง หลั กการของมติ ค ณะรั ฐมนตรี แ ละระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ดั งกล่า ว
หมายความว่าผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม
๑ ขั้น มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินรางวัลประจําปีได้ถ้าเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น โดยส่วนราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคคล
นั้น รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ประกอบด้วย
เมื่อพิจารณาการที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๓ กําหนดผู้ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังรวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๕ ขั้น เป็นการกําหนด
หลั กเกณฑ์ เ พิ่ ม เติม จากที่ คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ และตามที่ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ดั งกล่ าวกํ าหนด และไม่
สอดคล้องกับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๕ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
บุคคลที่มีผลงานดีสม่ําเสมอ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น เนื่องจากมีข้อจํากัดที่กรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนไม่เพียงพอเพื่อให้ได้รับการ
พิจารณาได้รับรางวัลซึ่งจะทําให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าวมีขวัญและกําลังใจ ดังนั้นประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นประกาศที่ขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีและขัด
ต่อระเบียบกระทรวงการคลังเป็นการตัดสิทธิของผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น ให้
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินรางวัลประจําปีและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี แม้ผู้ถูกฟ้องจะ



กล่าวอ้างว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานไปกําหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีใช้ดุลพินิจได้ แต่อํานาจดุลพินิจกําหนดดังกล่าวย่อมต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ให้อํานาจด้วย ผู้ถูกฟ้อง
คดีจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิที่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับเงินรางวัลประจําปีแตกต่างไปจากมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องฟังไม่ขึ้น
๑.๒ การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ก ล่ า วอ้ า งว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร.
๐๗๐๗.๓.๗/๑๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕และหนังสือสั่งการของปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ซึ่งเป็นเพียงแนวทางและวิธีการจัดสรรรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านั้น จึงฟังไม่ขึ้น แต่
เนื่องจากประกาศกรมสวัสดิการและแรงงานฯ มีสถานะเพียงระเบียบปฏิบัติภายในหรือมาตรภารภายใน ไม่มี
ลักษณะเป็นกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีอาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอให้ศาลปกครองออกคําบังคับตามมาตรา
๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
๑.๓ คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี คําสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ ๓๔๒/๒๕๔๕ เรื่องให้
ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจําปี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ออกตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานฯ ซึ่งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงการคลังฯ คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการใช้
อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคําสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คําสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้รับเงินรางวัลประจําปีไม่ได้รับเงินรางวัลประจําปีในขณะที่ข้าราชการในหน่วยงานอื่นแม้
ได้รับเงินเดือน ๑ ขั้นก็ได้รับเงินรางวัลประจําปี คําสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อหลักความเสมอภาค
ตามมาตรา ๓๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย ๒๕๔๐ ซึ่ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต่อ บุ คคลที่ มี สาระสํ า คั ญ
เหมือนกันอย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างในสาระสําคัญให้แตกต่างกัน คําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานดังกล่าว จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ไม่สามารถดําเนินการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้
แล้วเสร็จได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีคําพิพ ากษาเนื่องจากมีข้าราชการที่มีส่วนได้เสียเป็นจํานวนมาก และมี
กระบวนการขั้นตอนในงบประมาณนั้น
ศาลขยายระยะเวลาการดําเนินการออกไปจาก ๖๐ วัน เป็น ๙๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาแก้คําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้องกรณีเพิกถอนประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหม่ตาม
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงการคลังให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ปี ๒๕๕๓
๓) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ. ๙๐๔/๒๕๔๘



คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๓
คู่กรณี
ระหว่ า ง นายอดุ ลย์ อิ ทธิ ปาทานั นท์ ผู้ ฟ้ อ งคดี กับ หั วหน้ าสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ประจํ า ศาลอาญา
กรุงเทพใต้ ที ๑ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีมิได้ไปปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นใบลาป่วยในภายหลัง
ทันทีที่ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารราชการยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ณ
โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว และมิได้ไป
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระจํ า ศาลอาญากรุ ง เทพใต้ โดยผู้ ฟ้ อ งคดี มิ ไ ด้ ยื่ น ใบลาป่ ว ย
ในภายหลังทันทีที่มาปฏิบัติราชการอีกเช่นกัน หลังจากนั้นในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ธุรการว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นใบลาป่วยกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ วันที่ ๑๔ และ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ รวม ๓ วันทําการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นใบลาป่วยกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการใน
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้เหตุผลในการลาป่วยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นไข้ ปวดศีรษะ แต่มิได้ยื่น
ใบลาป่วยในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ
ใบลาป่วยของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีคําสั่งไม่อนุญาต ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ เนื่องจากเคยให้โอกาสแจ้งให้ทราบ
ด้วยลายลักษณ์อักษรมาแล้วสองครั้ง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายผู้
ฟ้องคดี ที่ ๓๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะถูก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลั่นแกล้ง จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกรมคุมประพฤติ ที่ ๓๗๐/๒๕๔๖ เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
๒. ให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ที่มีมติยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้อง ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด
ว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่ อรักษาตัว ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มี
อํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยต่อผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนหรือในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นไข้ ปวดศีรษะ



ในวันดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นกรณีจําเป็นที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนหรือในวันที่
ลาป่วยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ คือ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ โดยอ้าง
ว่าหลงลืมและเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานธุรการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต้ที่จะต้องทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วย
ให้ ตรงตามกํ าหนดเวลา การกระทําของผู้ ฟ้ อ งคดี จึงถื อได้ ว่าเป็ น การละเลยต่ อ หน้ าที่ ที่ จะต้ องปฏิ บัติตาม
ระเบียบของทางราชการเรื่องการเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วย ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคําฟ้องและคําอุทธรณ์ว่าผู้ถูก
ฟ้อ งคดี ที่ ๑ ไม่ พอใจผู้ฟ้ องคดี เ ป็น การส่ ว นตัวจึ งกลั่ น แกล้งผู้ฟ้องคดี นั้ น ข้อ อ้างดังกล่ าวจะเป็น ความจริ ง
หรือไม่ก็ตามก็ไม่ทําให้การกระทําของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวกลายเป็นการ
กระทําที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยในวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นการกระทําที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารราชการยุค
ใหม่ รุ่ น ที่ ๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔ ถึ ง วั น ที่ ๑ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๔๕ ณ โรงแรมอมารี แ อร์ พ อร์ ต ดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องกับทั้งมิได้ไปปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวโดยมิได้ยื่นใบลาตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นไข้หวัดและตั้งใจจะยื่นใบลาแต่ไม่ได้ยื่นเพราะหลงลืม จึงเป็นกรณีที่ไม่
มีเหตุ ผลสมควรรั บฟังได้ จึ งถือว่าผู้ฟ้อ งคดีขาดราชการในครึ่งปีที่แล้วมาก่อนมีการพิจารณาเลื่อนขั้ นเงินเดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ ในวันที่ ๒ วันที่ ๑๔ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ และเมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้อง
คดี ข าดราชการในครึ่ ง ปี ที่แ ล้วมา ผู้ ฟ้ อ งคดี จึง เป็ นผู้ ที่ ข าดคุณสมบั ติที่ จะได้ รับ การเลื่อ นขั้ นเงิ นเดือ นประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครึ่งปีหลัง ตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งไม่ปรากฏ
เหตุผลสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๑๘ ของกฎ ก.พ. เดียวกัน เนื่องจากไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทําประโยชน์ให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งยังได้ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเนืองๆ อีกด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒มีคําสั่งกรมคุมประพฤติ ที่ ๓๗๐/
๒๕๔๖ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่สั่งยกเลิกคําสั่ง
กรมคุมประพฤติ ที่ ๕๖๓/๒๕๔๖ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เฉพาะส่วนที่
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครึ่งปีหลัง ครึ่งขั้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทําที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ที่ไม่อนุญาตให้
ผู้ฟ้องคดีลาป่วยในวันที่ ๒ วันที่ ๑๔ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ รวม ๓ วัน และคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่
๓๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่สั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายผู้ฟ้องคดี เป็นคําสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายและพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืน



๔.๕ กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คําร้องที่ ๒๐๗/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๙๕/๒๕๕๓
คู่กรณี
ระหว่าง
นายเศรษฐสิริ เพชรรัตน์ ที่ ๑ นายสุเทพ ทักษิณาเจนกิจ ที่ ๒ นายเทวัญ สุวานิช ที่ ๓ นายเกรียงศักดิ์
งามแสงสิริทรัพย์ ที่ ๔ นายพงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร ที่ ๕ นายเกษม ตันติพานิชธีระกุล ที่ ๖ นายบัณฑิต โมฆะรัตน์
ที่ ๗ นางสาววิจิตรา อ่างกระโทก ที่ ๘ นางสาวปนัดดา วงค์ประทุม ที่ ๙ นางสาวชนินทร หริการภักดี ที่ ๑๐
นายนฤป นพวิญญูวงศ์ ที่ ๑๑ นายปริญญา ลีลายนะ ที่ ๑๒ นายธีระศักดิ์ ศรีเฉลิม ที่ ๑๓ นายสยาม ค้าเจริญ
ที่ ๑๔ นายศิริวสันต์ อกนิษฐาภิชาติ ที่ ๑๕ นายสุทธิเทพ ดวงศร ที่ ๑๖ นางสาวลลิดา เจียเจริญพงษ์ ที่ ๑๗
นายรวี สิงห์สถิตย์สุข ที่ ๑๘ นางปนัดดา สุวานิช ที่ ๑๙ นางสาวพวงผกา อึ้งประเสริฐ ที่ ๒๐ นางสาวจิตรดา
อึ้งประเสริฐ ที่ ๒๑ นายศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ ที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดี กับ
พลตํารวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ๒ ศาสตราจารย์ วิ รุ ฬ ห์ เหล่ า ภั ท รเกษม คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ที่ ๓ ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ ตระหง่ าน กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ที่ ๔
ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๕ นายทองใบ ทองเปาด์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖ นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๗ นายรอม
หิ รั ญ พฤกษ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ๘
นายวสั น ต์ วรรณวโรทร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๙ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๐ นายอภิสิทธิ์
รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี
ตั น ติ ศิ ริ น ทร์ ประธานสภาคณาจารย์ ที่ ๑๒
ศาสตราจารย์ ล ะออศรี เสนาะเมื อ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๔
รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๕ ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ๑๖
รองศาสตราจารย์ นิ สั น ต์ สั ต ยาศั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๗ รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๘
รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๙ นางบุบผา ชอบใช้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๒๐ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๒๑ นางสังวาลย์ ช่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒๒ รองศาสตราจารย์สุลัดดา
ลอยฟ้า รองอธิบดีการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ ๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบกายภาพ ที่ ๒๔ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่
รับคําฟ้องไว้พิจารณา)



ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ได้มีมติให้ปรับสถานภาพศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ไปขึ้น
ต่อคณะแพทยศาสตร์ เป็ นมติที่ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย เนื่อ งจากเป็ นการขัดแย้ ง กั บพระราชกฤษฎี ก าจั ดตั้ ง ส่ วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง การแบ่ งส่ วนราชการในมหาวิท ยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ง ศูนย์หั วใจสิริกิติ์ฯ มีสถานภาพหรื อศั กดิ์
เทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ ทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กระทบต่อขวัญกําลังใจของ
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฟ้องกล่าวหาสภามหาวิทยาลัยกระทําการโดยการ
มีมติซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลงสถานภาพของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๔๙๐/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ สั่งให้ตัดโอนตําแหน่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๒ จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ไปสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ และในวันเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้มีคําสั่ง ๔๔๙๑/๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่
๒๒ ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และยังมีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๘๓๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๑ มอบอํานาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่งคณะ
แพทยศาสตร์ ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๒ ไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวขัดและแย้งกับ
คําสั่ ง ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และเป็ นการออกคําสั่ ง ตามมติ สภามหาวิ ทยาลัยที่ ไม่ ชอบด้ วย
กฎหมาย จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้สมัครใจจะย้ายไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ทํา
ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ต้องลดตําแหน่งลงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ ฟ้ อง คดี จึ งนํ าคดี มาฟ้ อ งข อให้ ศา ลมี คํ าพิ พ า กษ า หรื อ คํ าสั่ งเพิ ก ถอนม ติ ที่ ปร ะชุ ม สภ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๔๙๐/
๒๕๕๑ เรื่อง ตัดโอนอัตราบุคลากร ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๔๘๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง
มอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ และคําสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๑
เรื่ อ ง ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ไ ปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๑ และห้ า มมิ ใ ห้ ส ภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทําการใด ๆ ที่จะมีการรวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ไป
รวมหรือขึ้นต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคําพิพากษา
เนื่องจากหากศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาในภายหลังจะทําให้ยากต่อระบบการปฏิบัติงานทางราชการให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนและคนไข้
ที่จะเข้ามารับบริการรักษาโรคหัวใจ
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒



ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด ตามนัย
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีได้นั้นต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น
ต้องมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
กรณีจึงมีปัญหาต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ เพียงใด
ประเด็นที่ ๑ การที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๑ มี มติ เห็ นชอบแนวทางในการแก้ ไ ขปัญ หาศู นย์ หั วใจสิริ กิ ติ์ฯ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว รวมทั้ ง การ
ดําเนินการในช่วงการเปลี่ยนผ่านตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ดําเนินการต่อไป นั้น เป็นแต่เพียงมติกําหนดแนวทางหรือแนวนโยบายในการปรับปรุงจัดระบบโครงสร้างการ
บริหารและการบริการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถือปฏิบัติเท่านั้น หา
ได้มีผลทางกฎหมายเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าที่ของบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานดังกล่าว หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงแก่บุคลากรในสังกัดของหน่วยงานดังกล่าวแต่อย่างใดไม่
ประเด็นที่ ๒ คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๘๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ ผู้ถูก ฟ้องคดีที่ ๒ มอบอํา นาจให้ผู้ถู กฟ้อ งคดีที่ ๓ มีอํา นาจสั่ งการในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล การคลัง พัสดุ และ เรื่องอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่อยู่ใน
อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ แ ละหรื อ ผู้ อํ า นวยการศูน ย์หั วใจสิ ริกิ ติ์ฯ เป็ น คํ าสั่ งที่ มีผลในทาง
กฎหมายเพียงทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอํานาจสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวได้เท่านั้น หาได้มีผลทางกฎหมาย
ไปกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใด ๆ หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงแก่บุคคลใด ๆ ไม่ ส่วนคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๔๙๐/๒๕๕๑ เรื่อง
ตัดโอนอัตราบุคลากร ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตัดโอนอัตราบุคลากรตําแหน่งแพทย์และนายแพทย์สังกัดศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยโอนอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างตามตัวไปตั้งจ่ายทางคณะแพทยศาสตร์ นั้น
มิได้มีผลทางกฎหมายทําให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแตกต่างไปจากที่เคยได้รับอยู่แต่
เดิม คําสั่งดังกล่าวจึงไม่ได้ก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง
แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเลย และคําสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์
ไปปฏิบัติห น้าที่ ลงวั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๑ สั่งให้บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ไปปฏิบัติงานประจําใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก็เป็นแต่เพียงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสั่งให้บุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่ง เป็ นผู้ ใต้ บั ง คั บบั ญชาของตนปฏิ บัติง านในหน้ า ที่ ที่ บุคลากรทางการแพทย์ เหล่ า นั้ นมี อ ยู่ ตาม

กฎหมายหรือตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ไม่เป็นคําสั่งที่ก่อความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนอ้างมาในคําฟ้องหรือคําร้องอุทธรณ์ว่าได้รับ
หรื อ อาจจะได้ รับจากมติ ที่ ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ นในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่ อ วัน ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๔๙๐/๒๕๕๑ เรื่อง ตัดโอนอัตราบุคลากร ลงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๔๘๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๑ และคําสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นแต่เพียงความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนคาดเดาหรือมี
ความรู้สึกไปเองเท่านั้น หาใช่ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ที่
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้นชอบแล้ว
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๔.๖ กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและการสั่งลงโทษทางวินัย
การพิจารณาในข้อหากระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ปี ๒๕๕๖
๑) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๗๕๔/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๖
คู่กรณี
นายสมจิต ทรงลักษณ์ ผู้ฟ้องคดี กับ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.ค.
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการข้าราชการครู เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง (คําสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม และได้ถูกกรรมการโรงเรียนวัดเกตุมดี
ศรีวรารามร้องเรียนผู้ฟ้องคดีต่อผู้อํานวยการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยอํานาจหน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ในเรื่อง ๑. เงินค่าพัสดุรายหัวนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๔๑ หัวละ ๒๗๐ บาท จํานวนนักเรียน ๓๘๙ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อของประมาณ ๕,๐๐๐
บาท แต่ให้ครูน้อยลงชื่อรับรองของทั้ง ๆ ที่ไม่มีของโดยมีการข่มขู่ ๒. ผู้อํานวยการสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาครมีคําสั่งให้ผู้อํานวยการสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาครสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยและเสนอผลการสืบสวนให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาครพิจารณา ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ได้เสนอเรื่องให้ผู้อํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา ผู้อํานวยการสํานักงานการ
ประถมศึกษาจัดหวัดสมุทรสาครแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงเสนอ
ให้ผู้ถู กฟ้องคดี ที่ ๒ พิจารณา ผู้ถู กฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นชอบตามที่ เสนอ จึงมีคํา สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ดําเนินการสอบสวนทางวินัยแล้วมี
มติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา กล่าวคือ การดําเนินการจัดซื้อพัสดุรายหัวนักเรียนระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีดําเนินการจัดซื้อจัดทําเอกสารจัดซื้อและต่อรองตกลงราคากับผู้ขายด้วยตนเอง
ทั้งหมด กับทั้งจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดไว้กับตนเองโดยได้จัดซื้อพัสดุจากร้านสมุทรสาครเซอร์วิสและร้าน
เป็นเอก ซึ่งเป็นร้านของลูกสาวและลูกสะใภ้ของผู้ฟ้องคดีเอง เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการตรวจ
รับพัสดุซึ่งมีส่วนในการกระทําผิด จําเป็นต้องลงชื่อในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามคําสั่งของผู้ฟ้องคดีและได้ให้
ถ้อยคําเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ควรให้กันไว้เป็นพยาน จากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของ
ผู้ฟ้องคดี เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดจริง จึงมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทําผิดวินัยอย่างร้านแรงตามมาตรา ๘๒ วรรค
สาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง พระราชบั ญญั ติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.
๒๕๓๕ เห็นควรไล่ ผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ ผู้ถูกฟ้ อ งคดีที่ ๒ ได้ พิจารณาแล้วเห็ นชอบตามที่ค ณะกรรมการ
สอบสวนทางวิ นัย เสนอ จึ ง เสนอผู้ ถู กฟ้ องคดี ที่ ๑ ในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่ อ พิ จารณา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ที่ ๑
พิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งที่ ๓๘๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ทราบคําสั่งลงโทษเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖
และได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดย อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๔๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
แล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยในเรื่องการดําเนินการจัดซื้อพัสดุรายหัวนักเรียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๑๓ ครั้ง โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและโรงเรียนไม่ได้รับของตามรายการที่จัดซื้อ
หลายรายการ ผู้ฟ้องคดีดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์บริการน้ําดื่มของโรงเรียนด้วนตนเอง ปลอมเอกสารดําเนินการ
ผลิตและจําหน่ายน้ําดื่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ และจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้แก่นักเรียนระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๔๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ ด้วยตนเอง จัดทําหลักฐานการซื้อ ๑๗
ครั้ง ว่า ซื้อนมกล่องยูเอชทีแต่ความจริงซื้อนมถุงตราหนองโพซึ่งมีราคาต่ํากว่าให้นักเรียนดื่ม การกระทํา ๓ กรณี
ดังกล่าวเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสองและมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณี ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และกรณีกระทํา
การอันได้ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติ ชั่วอย่างร้า ยแรง ควรลงโทษไล่ ออกจากราชการ การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีที่ ๒ มีคํ าสั่ ง
ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับว่าเหมาะสมกับความผิดแล้ว จึงมีมติเอกฉันท์
ให้ยกอุทธรณ์ และรับทราบรายงานการลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รายงานผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๔ พิจารณาสั่ง และได้มีคําสั่งยกอุทธรณ์ จึงเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดทุกขั้นตอนแล้ว คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๘๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม



๒๕๔๖ ที่สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคําสั่งลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทํา
แล้ว ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๘๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออก
จากราชการ และคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง
ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๘๘/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผู้ฟ้องคดีกลับรั บ
ราชการในตําแหน่งดังเดิม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรา ๘๒ วรรคสอง มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๘๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖
ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคําสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
บัญญัติว่า ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับ
แก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น วรรคสอง ในกรณีที่นํากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดาอํานาจและหน้าที่ของ ก.พ. เป็นอํานาจและ
หน้าที่ของ ก.ค. และในกรณีใดที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกําหนดให้ ก.พ. ออกกฎ ก.พ. หรือ
ระเบียบ ในกรณีนั้น ให้ ก.ค. ออกกฎ ก.ค. หรือระเบียบแทน มาตรา ๖๑ บัญญัติว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ให้บรรดาอํานาจและหน้าที่ของ ก.พ. เป็นอํานาจ
และหน้าที่ของ ก.ค. อํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. จัดหวัด เป็นอํานาจและหน้าที่ของ
อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แล้วแต่กรณี และให้อํานาจและหน้าที่ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพบเรือน พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอํานาจและหน้าที่ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๔๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๖๒ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ค. หรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.จ. มติคณะรัฐมนตรี มติของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มติของคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง ที่ใช้อยู่เดิม มาใช้บัง คับโดยอนุโ ลม ดั งนั้น ในกรณีผู้ฟ้ องคดี จึงต้ องใช้ บังคั บตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง มาตรา ๘๒ วรรคสาม บัญญั ติว่า การปฏิบัติหรื อละเว้นการปฏิบัติหน้า ที่
ราชการโดยมิ ชอบเพื่ อให้ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ นได้ รั บประโยชน์ ที่ มิค วรได้ เป็ นการทุ จริ ตต่ อหน้ า ที่ ร าชการและเป็ น
ความผิดวินัยอย่ างร้า ยแรง มาตรา ๘๕ วรรคสอง บั ญญัติว่า การปฏิบั ติห น้า ที่ ราชการโดยจงใจไม่ป ฏิบั ติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ



อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา ๙๐ วรรคสอง บัญญัติว่า การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง บัญญัติ
ว่า การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือให้
รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทํา
การอื่นใดอันได้ชื่อว่าว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดอย่างร้ายแรง
จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่รับนมจากนายประทีปไปจําหน่าย และส่งให้แก่
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามและโรงเรียนอื่นๆ โดยมีบุตรสาวและบุตรสะใภ้เป็นตัวแทนรับไปจําหน่ายและออก
ใบเสร็จในนามของร้านสมุทรสาครเซอร์วิสและร้านเป็นเอก โดยผู้ฟ้องคดีจะได้กําไรจากส่วนต่างของนมแต่ละ
ประเภท ผู้ฟ้องคดีได้ทําหลักฐานการจัดซื้อ ๑๗ ครั้ง ว่า ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที จํานวน ๕๐,๐๙๕ กล่อง ราคาเฉลี่ย
กล่องละ ๖.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๓,๖๙๖ บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่รับฟังจากพยานว่ามีการรับแจก
นมถุง มิใช่นมกล่อง ยู เอช ที โดยพฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของ
ราคาซื้อและราคาขายของนมแต่ละประเภท รวมถึงราคาส่วนต่างระหว่างนมถุงพาสเจอร์ไรซ์กับนมกล่อง ยู
เอช ที ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นํามาให้นักเรียนดื่ม โดยไม่ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับประโยชน์ใดๆ จากส่วนต่าง การ
กระทําของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการอาศัยอํานาจแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น
เมื่อพิเคราะห์ถึงตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า เป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็ นการจงใจไม่ป ฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ มติค ณะรั ฐมนตรี แ ละ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และการกระทําดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นการกระทําอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งผู้บังคับบัญชาย่อมมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น คําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคําสั่งลงโทษที่เหมาะสมกับ
ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทําแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งที่ ๓๘๘/๒๖๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖
ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน
การพิจารณาในข้อหากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ปี ๒๕๕๓
๒) เลขคดี
คําร้องที่ ๕๓๑/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๒๙๖/๒๕๕๓



คู่กรณี ระหว่าง นายสุรชัย หรือพศิน พงษ์พิทักษ์โสภณ ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ที่ ๑ ประธานกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดี พิ พ าทเกี่ ยวกับการที่เจ้ าหน้า ที่ ข องรัฐกระทํา การโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย (คํ า ร้อ งอุ ท ธรณ์ คํ าสั่ ง
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํา นวยการ สพพ. ได้รับความเดือ ดร้อ นหรือ เสียหายจากการที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้รองผู้อํานวยการ สพพ. พักงาน ลงวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพื่อรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณากรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ อันเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมา
ฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้รองผู้อํานวยการ สพพ.
พักงาน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ และขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาคดี โดยมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทํางานในตําแหน่งและหน้าที่เดิมในระหว่างการพิจารณา
พิพากษาของศาล
ต่อ มาในระหว่ างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นข้ อเท็จจริง ปรากฎว่า รองผู้อํ านวยการ สพพ.
ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ สพพ. ได้มีคําสั่ง สพพ. ที่ ๖๕/๒๕๕๑ เรื่อง ลงโทษปลดเจ้าหน้าที่ออกจากงาน ลง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ สั่งให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ได้มี
คําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้รองผู้อํานวยการ สพพ. พักงาน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพัก
งานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคําสั่งที่ให้พักงานผู้ฟ้องคดีซึ่ง
เป็นเหตุแ ห่ง การฟ้อ งคดีนี้ได้ห มดสิ้น ไปแล้ว จึงไม่มีค วามจํา เป็นที่ศ าลจะต้อ งพิจารณาพิพ ากษาและกํา หนด
คําบัง คับตามคําขอของผู้ฟ้องคดีอีก คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาต่อไป จึง มีคําสั่งให้จํา หน่ายคดีออก
จากสารบบความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ถ้าความปรากฏในระหว่างการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครอง ไม่ ว่า ในขั้น ตอนใดว่ ากฎ คํ า สั่ ง หรื อ การกระทํ า อื่ นใดที่ เป็ นเหตุ แห่ ง การฟ้ องคดี แ ละที่ก่ อความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ถูกเพิกถอน
หรือสิ้นสุดลงโดยเหตุอื่นใดก็ตามแล้ว และการดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปเพื่อวินิจฉัยว่ากฎ คําสั่ง หรือการ
กระทําอื่นใดที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นประโยชน์แก่การแก้ไขหรือบรรเทา



ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับจากกฎ คําสั่ง หรือการกระทํานั้นอีกต่อไป ศาล
ปกครองก็ชอบที่จะมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเสียได้โดยไม่จําต้องวินิจฉัยชี้ขาดคดีแต่อย่างใด
คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้
รองผู้ อํานวยการ สพพ. พั กงาน ลงวั นที่ ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่ งเป็ นคดีพิ พ าทเกี่ยวกั บการที่ หน่ วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทํา
อื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า รองผู้อํานวยการ สพพ. ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ สพพ. ได้มีคําสั่ง สพพ. ที่ ๖๕/๒๕๕๑ เรื่อง ลงโทษ
ปลดเจ้าหน้าที่ออกจากงาน ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ สั่งให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ได้มีคําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้รองผู้อํานวยการ สพพ. พักงาน ลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา แม้คําสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการเพิกถอน
คําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ให้รองผู้อํานวยการ สพพ. พักงาน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เป็นเหตุแห่ง
การฟ้องคดีนี้โดยปริยายแล้วก็ตาม แต่โดยที่ข้อ ๓๕ วรรคสอง ของข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว้ว่า หากยังไม่มีข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้นํากฎหมายหรือระเบียบของข้าราชการพลเรือน
ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
วันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ กําหนดว่า การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่
ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่ง เว้นแต่ (๑) ในกรณีที่ได้มีคําสั่งให้
พัก ราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อ น เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่อ อกจากราชการ ให้สั่ง ปลดออก
หรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่า การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อไปเพื่อวินิจฉัยว่าคําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑
เรื่อง ให้รองผู้อํานวยการ สพพ. พักงาน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ชอบหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่เป็นประโยชน์แก่การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรือ
อาจจะได้รับจากคําสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะหากผลการพิจารณาได้ความว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาล
ก็ ชอบที่จะพิ พ ากษาหรื อมี คํา สั่ งให้ เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ดั งกล่า ว โดยอาจกํ าหนดให้ ก ารเพิ กถอนคํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วมี ผล
ย้อนหลังตั้งแต่เวลาที่มีการออกคําสั่งดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ แม้ผลการสอบสวนกรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักอํานวยการจะได้ความว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจริงตามที่ถูกกล่าวหา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
มีอํา นาจออกคํ าสั่ งลงโทษผู้ ฟ้องคดี ทางวินัย โดยสั่ง ปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากงานหรือไล่ ผู้ฟ้ องคดีออกจากงานได้
ตามแต่จะเห็นสมควรก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่อาจมีคําสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากงานหรือไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก
งานย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่งลงโทษได้ คําสั่ง สพพ. ที่ ๖๕/๒๕๕๑ เรื่อง ลงโทษปลดเจ้าหน้าที่ออกจากงาน
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เฉพาะ
ส่วนที่ให้ออกจากงานย้อนหลังไปก่อนวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อยังไม่อาจถือได้ว่า
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อ ไปเพื่ อวินิจฉัยว่าคําสั่ง คพพ. ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่ อง ให้รองผู้อํานวยการ
สพพ. พักงาน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็น
ประโยชน์แก่การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับจาก



คําสั่งดังกล่าว ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ศาลปกครองจึงไม่อาจจําหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความโดยไม่มี
การวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ศาลปกครองชั้นต้นดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อไป
จนสิ้นกระแสความ
การพิจารณาสั่งการของผู้มีอํานาจ ภายหลังการสอบของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จ
ปี ๒๕๕๕
๓) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๕๐๘/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๖/๒๕๕๕
คู่กรณี
นายสิงห์ ไววิญญา ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
(ผู้ อํ า นวยการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เดิ ม ) ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่
๒ นางอนันทา อภิบาลศรี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพ ย์ (หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ เดิม)
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑ (สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นายพิสันต์ เหล็กงาม หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภออุทัย ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๔ นายอารั ก ษ์ พั ฒ นาถาวร หั วหน้ า การประถมศึ ก ษาอํา เภอท่ าเรื อ ผู้ ถูก ฟ้ องคดี ที่ ๕ งานวิ นัยและนิ ติก ร
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐาน (อ.ก.ค. จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เดิ ม ) ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๗ งานทะเบี ย นประวั ติ สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง (คําสั่งการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ ฟ้ อ งคดี เ ป็ น ข้ า ราชการครู ระดั บ ๘ ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นบ้ า นพลั บ สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาอําเภอบางปะอิน ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสืบเนื่องมาจากครั้งที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนวั ดบ้ า นหี บ ซึ่ ง เป็ นตํ า แหน่ ง ที่ ได้ รั บเงิ นประจํ า ตํ า แหน่ง และต่ อ มาได้ ถู กย้ า ยไปรั ก ษาการในตํ า แหน่ ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกช้าง ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้เบิกเงิน
ประจําตําแหน่งให้ ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑. เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ๑๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเต็มตามจํานวนที่ควรได้รับตามสิทธิ
ทั้งหมด



๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ถอดถอนข้อความที่นําเสนอเกินหลักฐานข้อเท็จจริงออกจากรายงานการประชุม
อ.ก.ค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖
๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔.๗
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา ให้ถูกต้อง
๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ แก้ไขการบันทึกรายการใน ก.พ. ๗ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและวิธีการบันทึก
ตามคู่มือการจัดทํา ก.พ. ๗ แบบใหม่ ข้อ ๔.๑๓
ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ไม่เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่
ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนวัดบ้านหีบ แต่ปฏิบัติหน้าที่หลักที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภออุทัยและไม่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่
มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตามนัย
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บังคับใช้ในขณะเกิดข้อ
พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึง
ยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยไม่เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็น
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ วินิจฉัยคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติว่าคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี
ฟังไม่ขึ้น ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/
๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองชั้นต้นได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ พิจารณาและมีมติในรายงานการ
ประชุ มคณะอนุ ก รรมการข้า ราชการครูสามั ญประจําจั ง หวดพระนครศรี อ ยุ ธยา ครั้ง ที่ ๑/๑๕๔๖ เมื่อวั นที่ ๓
มีนาคม ๒๕๔๖ ว่าคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นนั้นไม่แตกต่างกันในสาระสําคัญหรือในรายละเอียดของการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือทําให้ผิดความหมายจนทําให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจความหมายผิดพลาดให้ได้รับความเสียหายไม่
กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- มาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
- มาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติว่า ด้ วยหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารการจ่ า ยเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของ
ข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ข้อ ๑๔ (๑) ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีสองประเด็น ดังนี้



ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติว่า ข้าราชการครูซึ่งได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งสําหรับ ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตําแหน่งใดหากได้รับ คําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ อื่นและมิได้ ปฏิบัติ
หน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ข้าราชการ
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งใดได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งและมิได้
ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่ ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างวันที่ผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก
ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหีบและได้มีคําสั่งให้ไปรักษาการในตําแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนวัดโคกช้างตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีได้รับ
คําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น และมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่ กรณีคําว่า รักษาการในตําแหน่ง
สั บเปลี่ ยนกั น แม้ จ ะมี ข้อ ความไม่ เหมื อนกันกั บ คํ า ว่ า ไปปฏิ บัติห น้ า ที่อื่ น เห็ นว่ า เป็ นข้ อความที่ สอดคล้ องกั บ
ข้อเท็จจริงตรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว และไม่มีผลทําให้คําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การที่ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตําแหน่ง
อาจารย์ ใ หญ่ โ รงเรี ยนวั ดโคกช้ างและในช่ วงเวลาที่ ผู้ฟ้ องคดี ป ฏิ บั ติ ร าชการเป็ นการชั่ ว คราวที่ สํา นั ก งานการ
ประถมศึ ก ษาอุ ทั ยจึ ง เป็ นการกระทํ า โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย จึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น การละเลยต่ อ หน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ที่
วินิจฉัยว่าคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า เมื่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ประจํ าตํ า แหน่ ง ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโคกช้าง ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔
ถึง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวที่สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภออุทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้ผู้ฟ้องคดี และเห็นว่าการ
กระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงเป็นคําสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีมติว่า คําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีนั้นฟังไม่ขึ้น นั้น โดยไม่ใช้คําว่า ยกคํา
ร้องทุกข์ ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๑) ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๓ เห็นว่า มีความหมายโดยนัยที่ไม่แตกต่างกันใน
ผลและสาระสําคัญ จึงไม่ ทําให้ มติของผู้ถูกฟ้ องคดี ที่ ๗ เป็นคํ าสั่งที่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่ างใด ที่ศาล
ปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน



การเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปี ๒๕๕๕
๔) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๘๗๔/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓/๒๕๕๕
คู่กรณี
- นางธัญลักษณ์ ธรรมานุชศร หรือ รุจิเรขาสุวรรณ ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง (คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครู)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษา ดังนี้
๑. เพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต ๒ ที่ ๘๗/๒๕๔๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี
๒. เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ด หวั ด กาญจนบุ รี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๓. เพิกถอนความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาท่า
มะกา ที่ ๘๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
๔. ขอหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มโทษและลดโทษผู้ฟ้องคดี ได้แก่ รายงานการประชุม อ.ก.ค.
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รายงานการประชุม อ.ก.ค.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ศาลปกครองชั้ น ต้ น ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ดวิ นัยอย่ างไม่ ร้ า ยแรง
หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอท่ามะกาในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
คําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอท่ามะกา ที่ ๘๓/๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยมีการ
แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีแก้ข้อกล่าวหาด้วยแล้ว แต่ผลการสอบสวนเพิ่มเติมก็ยังฟังได้ว่าพฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทําต่อหน้าเด็กในชั้นเรียน เป็นการไม่สุภาพทั้งกิริยาวาจาและเป็นความก้าวร้าว ไม่รักษา
ความสามัคคีในระหว่างข้าราชการด้วยกัน ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยฐานไม่สุภาพเรียบร้อยตามมาตรา ๙๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ เสนอความเห็ น
ในทางที่เป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดีว่าสมควรงดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือแทนแต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ยอมรับทัณฑ์บน
จึงได้มีการส่งเรื่องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดําเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี แม้ว่าการ
ลงโทษผู้ ฟ้ อ งคดี ใ นชั้ น นี้ จ ะได้ นํ า เอาเรื่ อ งที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ทํ า โทษเด็ ก นั ก เรี ย นด้ ว ยการตี ซึ่ ง ผิ ด ระเบี ย บของ
กระทรวงศึกษาธิการเข้ามารวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี แต่ในชั้นการ
พิจารณาของ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการมีมติให้



ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีได้ตัดประเด็นการลงโทษในความผิดตามมาตรา ๙๑ ออกไปแล้ว คงเหลือเพียงให้ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ในฐานความผิดตามมาตรา ๙๓ เท่านั้น ดังนั้นการลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีตามมติ อ.ก.ค. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิ การจึงถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีแห่ งการ
กระทําผิดแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
- มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
- กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕
- หนังสือ ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๒๑๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินัจฉัยว่า คําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีและคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ที่ ๘๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ให้ยกเลิ กคําสั่ งสํานั กงานการประถมศึกษาจัง หวัดกาญจนบุรี ที่
๒๒๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี และให้ใช้คําสั่งสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการครูคงเดิม ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจดําเนินการตามวิธีการที่เห็นสมควรกรณีข้าราชการถูกกล่าวหาว่า
กระทํ า ผิ ดวิ นัย ไม่ ร้ า ยแรง ในคดี นี้แ ม้ ว่ าผู้ อํ า นวยการการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ดกาญจนบุ รี ซึ่ ง มี ส ถานะเป็ น
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งลงโทษตามกฎหมาย จะนําข้อกล่าวหาเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีทําโทษเด็กนักเรียนด้วยการ
ตีซึ่งผิดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาเป็นเหตุในการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีได้ก็ตาม
แต่โดยกรณีนี้หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอท่ามะกาได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้
ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าไม่ให้เกียรติแก่เพื่อนครูด้วยกัน ใช้วาจาหยาบคายต่อหน้านักเรียน และไม่รักษาความ
สามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ การพิ จ ารณาความผิ ด และการกํ า หนดโทษกรณี ข องผู้ ฟ้ อ งคดี ที่ ผู้ อํ า นวยการการ
ประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ไ ด้ นํ า เอาเรื่ อ งที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ทํ า โทษเด็ ก นั ก เรี ย นด้ ว ยการตี ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่
นอกเหนือจากข้อกล่าวหาที่ได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ฟ้องคดีไม่
ถือและปฏิ บัติตามระเบี ยบและแบบธรรมเนีย มของทางราชการ อัน เป็ นความผิดวินั ยอย่างไม่ ร้ายแรงตาม
มาตรา ๙๑ โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีเ พื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน ตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์และตัดเงินเดือนในความผิดวินัยกรณี
อื่นมาเป็นเหตุลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ด้วย การพิจารณาความผิดและลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี
กรณีนี้จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ คําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลง
วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๖ จึ ง เป็ น คํ า สั่ งที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย แม้ ว่ า ในชั้ น การพิ จารณาของ อ.ก.ค.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการมีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้



ฟ้องคดีได้ตัดประเด็นการลงโทษในความผิดตามมาตรา ๙๑ ออกไปแล้ว คงเหลือเพียงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ใน
ฐานความผิดตามมาตรา ๙๓ ก็ตาม ก็ไม่มีผลทําให้คําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ กลับกลายเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ดังนั้น คําสั่งสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ที่ ๘๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นพิจารณาพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสู งสุ ดจึ งพิ พ ากษากลับ คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองชั้ นต้ น เป็ นพิ พ ากษาให้ เพิก ถอนคํ า สั่ ง
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และให้เพิกถอนคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ที่ ๘๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘
๔.๗ กรณีเกี่ยวกับการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย
ปี ๒๕๕๕
๑) เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๘๐/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๒/๒๕๕๕
คู่กรณี
-นายพงศ์ สันต์ ขั นติบั ณฑิ ต ผู้ ฟ้ องคดี กั บ สถาบั นพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยภาคใต้ (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง (คําสั่งการเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการครู)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ กค
๐๔๐๖.๕/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ยกเลิกคําสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๒/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง ผลการพิจารณาความรับ
ผิดทางละเมิด ยกเลิกคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๑.๐๔/๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖
เรื่อง ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด และขอสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ จนถึงเดือน
กันยายน ๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้ น ต้ น ได้ พิ จารณาแล้ว เห็ นว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ได้ จัดที่ พั ก อาศั ย ของทางราชการ คื อ
บ้านพักของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้จังหวัดสงขลา เลขที่ ๙/๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าพักอาศัย
อยู่ ในบ้ า นดัง กล่า วมาตั้ ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื่อ ยมา จนบ้ า นหลั งนี้ ชํา รุ ดและทางราชการจํ า เป็นต้อ งซ่ อมแซม
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้จึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวออกจากบ้านพักของทางราชการ
เป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงออกไปพักข้างนอกโดยวิธีการเช่าซื้อบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๓ และผู้ฟ้อง
คดีได้ขอเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไป แต่ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้



อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้เฉพาะในช่วงเวลาของการซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวเท่านั้น และบ้านดังกล่าว
ใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ ๑ เดือน ถึง ๒ เดือน และผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ได้
นําเอาบ้านหลังดังกล่าวให้นางวิมล หนูสง พักอาศัย ผู้ฟ้องคดีก็ต้องโต้แย้งหรือทักท้วงการกระทําดังกล่าว แต่ก็ไม่
ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทําการดังว่า และการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ถึง
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะออกจากบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อไป
เช่าซื้อบ้าน จึงเป็นการทําเรื่องขอเช่าซื้อบ้านและขอเบิกค่าเช่าบ้านก่อนที่บ้านพักเลขที่ ๙/๒ จะซ่อมแซมเสร็จ
และผู้ฟ้องคดีย่อมจะทราบดีอยู่ว่าการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อบ้านต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี การกระทําดังกล่าว
ของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความประสงค์ที่จะกลับเข้าพักอาศัยในบ้านพักเลขที่
๙/๒ ภายหลังการซ่อ มแซมแล้วเสร็จ จึงถื อได้ว่าผู้ฟ้องคดีขอคืนและสละสิทธ์ที่จะพักอาศัยในบ้านพักของทาง
ราชการดังกล่าว เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๓ เป็นต้นไป ตาม
นัยของมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
ขอรับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไป และผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ก็
อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ คําสั่งอนุมัติดังกล่าวเป็นการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านจึงเป็น
คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาเมื่อพบว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคําสั่งให้ผู้
ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปในระหว่าเดือนตุลาคม ๒๕๓๓ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๔๑ ให้แก่ทางราชการ
ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๑.๐๔/๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖
คําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปแล้วคืนให้แก่ทางราชการ จึงเป็นคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่
๑ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยปริยายตามนัยของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจําต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ ถึงเดือน
เมษายน ๒๕๔๑ ให้แก่ทางราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๑.๐๔/๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๔๖ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดําเนินการตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลับ ที่ ศธ ๐๔๐๓/๑๐๗ ลงวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๔๖ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ ที่ให้ผู้ฟ้อง
คดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปให้แก่ทางราชการ จึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึง
พิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- มาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๒๑.๐๔/๐๐๒ ลงวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไป ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า คําสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้เบิกค่าเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อน
ชําระเงินกู้ เพื่อชําระราคาบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้าราชการ พ.ศ.



๒๕๒๗ เป็นฐานใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อสถานภาพของสิท ธิ จึงเป็ น คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนการยกเลิกเพิกถอนการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อน
ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระบับ
สถานภาพของสิ ท ธิ จึ ง ย่ อ มเป็ น คํ า สั่ ง ทางปกครอง เมื่ อ ข้ อ เท็ จจริ ง ปรากฏว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ
๐๔๒๑.๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แสดงความประสงค์ที่จะขอสละสิทธิออกจากบ้านพัก
เอง ทําให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนับแต่วันที่ออกจากบ้านพักและให้นําเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีเบิกไปแล้วตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๑ มาคือให้แก่ทางงราชการ หนังสือฉบับดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นการ
ยกเลิกเพิกถอนการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้เบิกค่าเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชําระเงินกู้เพื่อ
ชําระราคาบ้าน ซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง
ส่วนของการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ชําระเงินเป็นกรณีตามมาตรการบังคับทางปกครองหรือลาภมิควรได้
ตามแต่กรณี เมื่อได้ความว่ าการที่ผู้ฟ้องคดีมี หนังสือฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ถึง ผู้อํา นวยการศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ โดยเป็นเพียงหนังสือแจ้งถึง สภาพบ้านพักที่ผู้ฟ้องคดีพักอยู่ว่าบ้านหลังดังกล่าว
ชํารุดทรุดโทรมจนไม่อาจพักอาศัยอยู่ได้ จึงขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเท่านั้น ซึ่งหากบ้านดังกล่าวชํารุดทรุดโทรม
มากจนไม่อ าจพั กอาศั ยอยู่ ได้จริ ง ผู้ ฟ้องคดี ก็ย่อ มมี สิทธิ ขอเบิก ค่ าเช่ าบ้ า นได้ตามพระราชกฤษฎี กาค่ าเช่ าบ้ า น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้มีการเห็นชอบตามที่เสนอ กรณีจึงไม่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขอสละสิทธิเข้า
พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการอันจะมีผลทําให้สิ้นสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านดังกล่าว และเมื่อบ้านหลังดังกล่าว
ซ่อมแซมเสร็จการที่ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ให้บุคคลอื่นได้สิทธิเข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านหลัง
ดังกล่ าว กรณี ห าใช่ ห น้าที่ของผู้ฟ้องคดี ที่จะต้อ งยื่ น คํ าขอกลับเข้าพักอาศัย หรื อประสงค์ ขอเข้ าพั กบ้ านพั ก
ข้าราชการหลังดังกล่าวแต่ประการใดไม่ เมื่อถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิพักอาศัยบ้านพักข้าราชการอันจะทํา
ให้เสียสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามนัยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อบ้านพักของข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่
๑ ในขณะนั้นมิได้ว่างอยู่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ไปเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้าน กรณีจึงทําให้เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามนัยมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๖ แล้ว คําสั่งของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเ บิกค่าเช่าบ้านเพื่อชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้านดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย
คดีมีประเด็นต้องพิจารณาในประการต่อไปคือ คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกเพิกถอนการอนุมัติให้
ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อคําสั่งให้เบิกค่าเช่าบ้านโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคําสั่งดังกล่าวเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่
อาจแบ่งแยกได้ การยกเลิกเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านไปแล้ว จึงต้อง
พิจารณาตามบทบัญญัติของมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เมื่อไม่ปรากฏในทางพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวที่คําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย



อาจถูกเพิกถอนได้ คือ เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือผู้ไ ด้รับประโยชน์ มิได้ปฏิ บัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดําเนิ นการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคําสั่งทาง
ปกครอง ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๑.๐๔/๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปและเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่
พึงมี
ส่วนการฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๔๖ นั้น เห็นว่าการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิโดยชําระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะ
ผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านเป็นการอาศัยสิทธิตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๒๗ หาใช่เป็น
การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีการเบิกค่าเช่าบ้านมิชอบจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในฐานะละเมิด
คงแต่มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่เบิก หากมีการปฏิเสธการคืนเงินก็ต้องมีการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครอง
หรือลาภมิควรได้ตามแต่กรณี ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๔๖ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนการฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๒/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๔๑ ที่ ให้ร ะงั บการเบิกจ่ ายค่าเช่า บ้านของผู้ฟ้ องคดีไว้ก่อ นจนกว่ ากรณีจะถึ งที่สุด นั้น เมื่ อศาลได้
วินิจฉัยไปแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๑.๐๔/๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๒/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ และคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ กค
๐๔๐๖.๕/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ โดยให้การเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคําสั่งดังกล่าว
ปี ๒๕๕๔
๒) เลขคดี
คําร้องที่ ๙๓๖/๒๕๕๓
คําสั่งที่ ๒๓๐/๒๕๕๔
คู่กรณี
-นางอุทัยวรรณ ศรีนาดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนางลักขณา มณีสุคนธ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านสําพะเนียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพี้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
เรื่องที่ฟ้อง
คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา (คําขอสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ)



ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. เพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ที่ ๓๔๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๔๙
๓. สั่งแก้ไขสมุดประวัติ (ก.พ. ๗) ในส่วนที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีขาดราชการ
๔. ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๒๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๕. เพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ที่ ศธ ๐๔๐๖๘/๔๖๙๑ ลงวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ขอให้ศาลสั่งให้ย้ายไปช่วยราชการ
ตามคําร้องขอย้ายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา
ในระหว่างการพิจารณา ศาลปกครองชั้นต้น เห็นว่าคําขอท้ายฟ้องข้อสี่ที่ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คํ า สั่ งให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ มี สิท ธิ เ บิ ก ค่ าเช่ า บ้ า นข้ า ราชการ ตามพระราชกฤษฏี ก าพระราชกฤษฎี ก าค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคําขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผ่านผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย แต่ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล
สุริยาอุทัยพิมายพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เบิกค่าเช่าบ้าน โดยศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า การที่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุ ริยาอุ ทัยพิมายพิจารณาคําขอเบิกค่า เช่าบ้ านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ วสั่งการท้าย
หนังสือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เบิกค่าเช่าบ้านตามคําขอเป็นการปฏิเสธไม่ส่งคําขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็รับเรื่องกลับคืนโดยดี มิได้โต้แย้งคัดค้านต่อผู้อํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายแต่อย่างใด ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมรับและถือเสมือนว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้มีคําขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเพื่อให้มีคําสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่เกิดหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ดั งนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือนร้อนหรื อ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในประเด็นนี้ได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่
ผิดระเบียบในส่วนที่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านราชการ และมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องตามคําขอนี้ไว้พิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
- มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒



ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าศาลจะรับคําฟ้องข้อหาที่สี่ที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ไว้
พิจารณาได้หรือไม่
การที่ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือนร้อน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือนร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการ
กระทํา ของหน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้ าหน้าที่ของรั ฐ และการแก้ ไขหรือบรรเทาความเดื อนร้อนหรื อความ
เสียหายนั้น ศาลต้องมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) โดยสั่งให้เพิกถอนคําสั่งของผู้อํานวยการโรงเรียน
อนุบาลสุริย าอุทัยพิม ายทั้ง หมดหรือบางส่วน ตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
และในกรณี ที่มีกฎหมายกํ าหนดขั้นตอนหรือ วิ ธีก ารสํา หรั บการแก้ ไขความเดือ นร้ อนหรื อ เสี ยหายในเรื่ องใดไว้
โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว
และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น
กําหนดตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่ อผู้ ฟ้อ งคดีที่ ๑ เพี ยงแต่ เข้ าไปสอบถามผู้อํ านวยการโรงเรียนอนุบ าลสุริย าอุ ทัย พิม าย ซึ่ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองด้วยวาจา มิได้ทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่
อ้างอิงประกอบตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือ
ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ดําเนินการยื่นอุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อ
ผู้ทําคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณี
จึง เป็น การฟ้อ งคดีโ ดยที ่ผู้ ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟ้อง
ข้อหานี้ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ในส่วนที่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ และมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องตามคําขอนี้ไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองจึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ส่วนที่ ๕ : แนวคําพิพากษาและคําสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง
คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
๕.๑ กรณีพิพาทในขั้นตอนการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ปี ๒๕๕๒
เลขคดี
คําร้องที่ ๕๕๑/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๖๖๕/๒๕๕๒
คู่กรณี
บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กรมการแพทย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ข้อพิพาทกรณีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และปกครองชั้นต้นจึงมี
คําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศร่างขอบเขตของงานจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นร่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้กําหนดขึ้น เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการในด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จึงได้ตรวจสอบรายละเอียดของร่างขอบเขตของงานจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และรายละเอียดและเงื่ อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัยดั งกล่า ว และพบว่า ได้กํ าหนด
แตกต่างไปจากการจ้างรักษาความปลอดภัยเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติ
ของผู้ เ สนอราคาหรื อ ผู้ รั บ จ้ า ง ต่ อ มาได้ มี ห นั ง สื อ เสนอให้ พิ จารณาแก้ ไ ขเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ สนอราคาใน
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัยดังกล่าว โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
มีมติยืนยันในเงื่อนไขรายละเอียดเดิม
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามร่างขอบเขตของงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัยดังกล่าวนั้น เป็นการ
กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อํานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคําสั่ง
อันเป็นการกระทําโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ
สําหรับการกระทํานั้น และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สร้างภาระให้กับประชาชน และเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้

๑๐๕
๑. เพิกถอนร่างขอบเขตของงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
รักษาความปลอดภัย
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาใหม่ให้เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบ
กิจการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
พร้อมทั้งขอให้ศาลไต่สวนเป็นกรณีฉุกเฉินและมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ
เพื่อ บรรเทาทุ กข์ ชั่วคราวก่ อ นการพิพ ากษา โดยให้ มีคํ า สั่ ง ห้ า มผู้ ถู กฟ้ องคดี ทั้ งสองนํ าร่ างขอบเขตของงานจ้ าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัย มากําหนดเป็นประกาศ
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ และ
เมื่อได้มีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จําต้องพิจารณาคําร้องขอให้กําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษาของผู้ฟ้องคดีอีก
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑)
- ร่างขอบเขตของงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน ๕๒ คน และรายละเอียดและเงื่อนไข
การจ้างรักษาความปลอดภัย งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (จํานวน ๕๒ คน)
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่
การประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนได้
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงานนําไปปรับปรุงเพื่อจัดทําประกาศ
ประกวดราคาอีก ครั้ง หนึ่ง ขั้น ตอนดังกล่า วจึงเป็น เพีย งการเตรีย มการเพื่อ จัดให้มีประกาศประกวดราคา
เท่านั้น ร่างขอบเขตของงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน ๕๒ คน และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
รั กษาความปลอดภั ย งวดวั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๒ ถึ ง วั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๓ (จํ านวน ๕๒ คน) จึ งยั งไม่ มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ หรื อหน้ าที่ ของผู้ ฟ้องคดี และไม่ ใช่ คําสั่ งทางปกครองตามนั ยมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด
ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ SSGG ๐๗๒๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ คัดค้านร่าง
ขอบเขตของงาน และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างดังกล่าว และโรงพยาบาลราชวิถีได้มีหนังสือ ที่ สธ. ๐๓๐๗/
๑๐๖๘๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึ งผู้ ฟ้องคดี ยืนยันเงื่อนไขรายละเอี ยดเดิม ถื อเป็ นการใช้อํ านาจกระทบต่ อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ร่างขอบเขตของงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน ๕๒ คน
และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัย งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
(จํานวน ๕๒ คน) จึงเป็นคําสั่งทางปกครองนั้น เห็นว่า หนังสือของโรงพยาบาลราชวิถีดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบถึงผลการพิจารณาข้อเสนอแนะและวิจารณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น ไม่มีผลทําให้ร่างขอบเขตของงานจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน ๕๒ คน และรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรักษาความปลอดภัย งวดวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (จํานวน ๕๒ คน) ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองแต่อย่างใด

๑๐๖
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ไม่รับคําฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสา
รบบความ)
๕.๒ กรณีพิพาทในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
การมีคําสั่งไม่อนุมัติจ้างผู้เสนอราคาต่ําสุด
ปี ๒๕๕๔
เลขคดี
คําร้องที่ ๖๔๕/๒๕๕๓
คําสั่งที่ ๓๘๒/๒๕๕๔
คู่กรณี
นางสุอังคณา นูสีหา ผู้ฟ้องคดี กับ โรงเรียนมัญจาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อํานวยการโรงเรียน
มัญจาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เรื่องที่ฟ้อง
คําร้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําสั่งและประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑. เพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือประกาศลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒
๒. ให้ มีก ารยื่ นซองเสนอราคาใหม่ และให้ ผู้ฟ้ อ งคดี ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ นผู้ จํา หน่ า ยอาหารในโรงเรี ย น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลการประกาศโรงเรียนมัญจาศึษา ลงวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาเป็นอันดับที่หนึ่ง
เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม แต่การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองจะเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้ต้องเป็นการกระทําที่เกิดจากการ
ใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้จัดทําบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา ส่วนการจัดให้มีการจําแหน่ายอาหารในโรงเรียนเป็นเพียงการดําเนินการเสริมเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่จะซื้ออาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเรียนการ
สอนเท่านั้น ดังนั้นคดีพิพาษที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจัดจําแหน่าย
อาหารแก่นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงมิใช่คดีพิพาททางปกครองอันจะอยู่ในอํานาจการ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ

๑๐๗
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
- มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) และมาตรา ๔๙ แห่ งพระราชบั ญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การออกคําสั่งทางปกครองต้องกระทําโดยบุคคลที่กฎหมาย
บัญญัติให้มีอํานาจหน้าที่ และต้องเป็นการกระทําหรือสั่งการในกิจการที่มีกฎหมายรองรับการใช้อํานาจนั้น คดีนี้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่การศึกษา
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานขอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส่วนการจัดให้มีการจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
เป็นเพียงการดําเนินกิจการเสริมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่
จะซื้ออาหารและเครื่องดื่ มระหว่างการเรียนการสอน โดยมีวัตถุแห่ งหนี้เพื่ อให้เ ช่าพื้น ที่จําหน่ ายอาหารใน
โรงเรียนตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและด้วยความสมัครใจ มิได้มี
ลั กษณะเป็ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ จัด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ หรื อ เป็ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ เ อกชนเข้ า ดํ า เนิ น การหรื อ เข้ าร่ ว ม
ดําเนินการบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง ดังนั้น จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทาง
แพ่งมิใช่สัญญาทางปกครอง
อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศใช้ยื่นซองเสนอ
ราคา จึงเป็นการประกาศให้เสนอราคาเพื่อให้เช่าพื้นที่จําหน่ายอาหารหรือเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ในการขาย
อาหารในโรงเรียน ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้คัดเลือกและประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโดยสั่งรับคํา
เสนอเช่าของนางทองล้วน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธได้รับคําเสนอเช่าหรือคําเสนอเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้
ฟ้องคดีด้วย จึงถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
สิทธิห รือหน้า ที่ข องผู้ฟ้อ งคดี ฉะนั้น ผู้ฟ้อ งคดีจึงเป็น ผู้ไ ด้รับ ความเดือ ดร้อ นหรือเสียหายจากคํา สั่งข้างต้น
เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคําสั่งนี้ไม่ชอบ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งข้างต้นตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้นศาลปกครองสูงสุด
ไม่เห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองจึ งมี คํา สั่ งกลั บคํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต้ น เป็ นให้ รั บคํ าฟ้ อ งไว้ พิ จ ารณาและให้ ศ าล
ปกครองชั้นต้นดําเนินการต่อไป

๑๐๘
การมีคําสั่งอนุมัติจ้างผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติ
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๔๘/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๕/๒๕๕๓
คู่กรณี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สําลีทอง ผู้ฟ้องคดี กับ เทศบาลตําบลแคนดง ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
คําสั่งผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมา
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคาในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักท่อระบาย
น้ําสายบูรพา – รังสฤษฏ์ ๒ ตําบลแคนดง กิ่งอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาได้ ทํา การเปิดซองสอบราคาและผู้ถูก ฟ้ อ งคดีได้ พิจารณาคั ดเลื อ กผู้เสนอราคาซึ่ ง มี เอกสารหลั กฐาน
ครบถ้วนถูกต้องไว้จํา นวน ๒ ราย ได้แ ก่ ห้า งหุ้นส่วนจํา กัด ชลบุรีไพศาล และผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้อ งคดีเ คยร้องต่อ
ผู้ถูก ฟ้อ งคดีว่าห้างหุ้นส่วนจํากัด ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีรับไว้แต่ต่อมาได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างและทําสัญญาจ้าง
เหมาก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจํากัดชลบุรีไพศาล แทร็กเตอร์และผู้ฟ้องอุทธรณ์ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้
พิจารณาอุทธรณ์ให้แต่อย่างใด ทําให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายไม่ได้เข้าทําสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งที่เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเอกสารการเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศสอบราคา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้เข้าทําสัญญาดังกล่าว
เมื่อดําเนินการก่อสร้างเสร็จจะมีรายได้และกําไรสุทธิเป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทําสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงนําคดีมาฟ้องศาล เพื่อเพิกถอนคําสั่งผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักท่อระบายน้ําสายบูรพา – รังสฤษฏ์ ของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเป็นการดําเนินการ
ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต และให้ ดุ ลพิ นิ จ โดยมิ ชอบ ยกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี กั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ชลบุ รี ไ พศาล
แทรกเตอร์ และพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเข้าทําสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีในการรับจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา และบ่ อ พั ก ท่ อ ระบายน้ํ า สายบู ร พา – รั ง สฤษฏ์ ๒ และให้ ผู้ถู กฟ้ องคดี ชํ าระค่ า ฤชาธรรมเนี ยมศาลและค่ า
ทนายความแทนผู้ ฟ้อ งคดี ศาลปกครองชั้ นต้นจึง พิ พากษาให้ เพิ กถอนคํ าสั่ งของผู้ ถูกฟ้ องคดี ที่พิจารณาให้ห้า ง
หุ้นส่วนจํากัด ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์ เป็นผู้สอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักท่อระบายน้ําได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๔๕๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับการรับรอง
ผลงานของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๑๐๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอให้ศาลปกครองเพิกถอนสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักท่อ
ระบายน้ํา สายบูรพา – รังสฤษฏ์ ๒ เลขที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ชลบุรีไพศาลแทร๊กเตอร์ หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ข้อเท็จจริง
๑. เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๒.๓ กําหนดว่า ผู้เสนอราคา
จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีอายุการรับรอง
ผลงานไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันยื่นซองสอบราคา โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๓๖,๒๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลแคนดง
เชื่อถือ
๒. ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์ หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของห้าง
หุ้นส่วนจํากัดดังกล่าวไม่เป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยเอกชนที่
ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการเจ้าของงานก่อสร้าง จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๒.๓ แต่ผู้ถูกฟ้องได้มีคําสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าวเป็นผู้สอบ
ราคาได้ และอุทธรณ์คําสั่งไปยังผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากการอุทธรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทําหนังสือหารือเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์และอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจํากัด ชลบุรีไพศาลแทร๊กเตอร์ ทําหนังสือรับรองผลงาน
เพิ่มขึ้นในเอกสารยื่นซอง
๓. ศาลปกครองนครราชสีมาได้ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นหนังสือ
รับรองผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาว่า กรณีที่เอกสารสอบราคาระบุให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลงานก่อสร้างที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ ย่อมหมายถึงผู้เสนอราคาจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการเข้าทําสัญญาก่อสร้าง
ตามหนังสื อรับรองผลงานนั้น เนื่องจากข้อกํ าหนดนี้มีวั ตถุประสงค์ที่จะให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงาน
ก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญา เนื่องจากหากผู้รับจ้างช่วงไม่
ปฏิ บั ติตามสั ญญา หน่ วยงานของรั ฐที่ ทํ าสั ญญาไม่ สามารถเรี ยกให้ ผู้รับจ้ างช่ วงปฏิ บั ติตามสั ญญาได้ และหากมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้หนังสือรับรองผลงานอันเกิดจากการเป็นผู้รับจ้างช่วงให้เข้ามาเสนอราคาได้จะต้องกําหนดไว้
ในเงื่อนไขเอกสารสอบราคา ดังนั้น การใช้ หนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคามิ ได้เป็นคู่ สัญญาโดยตรงย่อมไม่
สามารถกระทําได้
ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักสายบูรพา –
รังสฤษดิ์ ๒ เลขที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจํากัดชลบุรีแทร็กเตอร์ ที่
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัดชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์
ก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักท่อระบายน้ํา สายบูรพา – รังสฤษดิ์ ๒ และให้มีผลย้อ นหลังไปตั้งแต่วันที่มีคําสั่ ง
ดังกล่าว โดยมิได้พิพากษาให้สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักท่อระบายน้ํา สายบูรพา – รังสฤษดิ์
๒ เลขที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจํากัด ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์สิ้นผล
ลงไปด้วยนั้น ชอบแล้ว ศาลปกครองเห็นพ้องด้วยกับคําพิพากษาศาลชั้นต้น

๑๑๐
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืน
๕.๓ กรณีพิพาทในขั้นตอนการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
การยกเลิกการสอบราคาด้วยเหตุมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด
ปี ๒๕๕๒
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ. ๖๔๕/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๔๓/๒๕๕๒
คู่กรณี
บริษัท เอส.วี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เออริเกชั่น จํากัด ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต ๑๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไป สํานักงาน
ประปาเขต ๑๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ข้อพิพาทกรณียกเลิกการประมูล และศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
สํา นัก งานประปาเขต ๑๐ ได้มีป ระกาศ เรื่อ ง ประมูล งานจ้า งเหมาก่อ สร้า งงานจ้า งเหมาติด ตั้ง
DMA และปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดน้ําสูญเสีย ต่อมา สํานักงานประปาเขต ๑๐ ได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการ
คัดเลือกให้เสนอราคา และเป็นผู้ชนะการประมูล คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
มีบันทึกข้อความรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การดําเนินการประมูลตามประกาศดังกล่าวมีผู้
ฟ้ องคดี เป็นผู้เสนอราคา ๑ ราย โดยผู้ ฟ้ องคดี ได้ ยินยอมลดราคาค่ าก่ อสร้ าง และสมควรรั บราคาของผู้ ฟ้องคดี
เนื่องจากต่ํากว่าราคากลางและมีคุณสมบัติถูกต้อง
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้
เสนอราคาเพียงรายเดียว และคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด จึงยกเลิกการประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นหนังสือต่อผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทบทวนหนังสือยกเลิกการประมูลดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ฟ้องคดี
และยืนยันการยกเลิกการประมูลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งยกเลิกการประมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้เ พิก ถอนคํ า สั ่ง ยกเลิก การประมูล ของผู ้ถ ูก ฟ้อ งคดีที ่ ๓ และคํ า สั ่ง ยืน ยัน การยกเลิก การ
ประมูล ของผู้ถูก ฟ้องคดีที่ ๒ และมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเข้าทําสัญญาจ้างเหมาติดตั้งและปรับปรุงเส้นท่อ
เพื่อลดน้ําสูญ เสีย หากผู้ถูก ฟ้อ งคดีทั้ง สามไม่ป ฏิบัติต าม ขอให้ถือ เอาคํา พิพ ากษาของศาลปกครองเป็นการ
แสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการทําสัญญาจ้างต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น
๒. ให้ ระงับ การประมูลงานจ้า งเหมาติดตั้ งและปรับ ปรุ ง เส้ นท่ อ เพื่ อลดน้ํา สูญเสียไว้ เป็นการชั่วคราว
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๑๑๑
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งยกคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน
การพิพากษาของผู้ฟ้องคดี
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- ประกาศสํานักงานประปาเขต ๑๐ เลขที่ ปปข. ๑๐ ป.๓/๒๕๔๙ เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานจ้างเหมาติ ด ตั้ ง DMA และปรั บ ปรุ ง เส้ น ท่ อ เพื่ อ ลดน้ํา สู ญ เสี ย โครงการประปากํา แพงเพชร จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ข้อ ๕
- เอกสารประมูลจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ายประกาศสํานักงานประปาเขต ๑๐ เลขที่ ปปข. ๑๐ ป.๓/
๒๕๔๙ เรื่อง ประมูลงานจ้า งเหมาก่อสร้ างงานจ้า งเหมาติดตั้ง DMA และปรับปรุงเส้ นท่อ เพื่ อลดน้ํา สูญเสี ย
โครงการประปากําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ข้อ ๒.๕
- ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารซื้ อ และการจ้ า งโดยการประมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๐ วรรคสาม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ (๑)
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น ที่จะต้องวินิจฉัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งยกเลิก
การประมูลจ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามหนั ง สื อ ที่ มท ๕๕๑๐๓/๕๗๔ ลงวั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๙
และการที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ มีคําสั่งยืนยันการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหนังสือ ที่ มท
๕๕๑๐๓/๘๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เมื่อพิจารณาหนังสือรับรองผลงานที่บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเอกสาร
ประกอบใบยื่นขอเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างช่วง
ในการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตําบลท่าแร่ (วางท่อจ่ายน้ํา) ระยะที่ ๒ และในการติดตั้งมาตรวัดน้ําสําหรับ
ระบบพื้นที่ย่อย DMA โดยไม่ปรากฏผลงานหรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
หรือ การสํ า รวจหาท่อ รั ่วโดยเครื ่อ งมือ สํ า รวจหาท่อ รั ่ว ในระบบท่อ จ่า ยน้ํ า ตามข้อ ๕ ของประกาศประกาศ
สํานักงานประปาเขต ๑๐ เลขที่ ปปข. ๑๐ ป.๓/๒๕๔๙ เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้ง
DMA และปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดน้ําสูญเสีย โครงการประปากํา แพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และข้อ ๒.๕ ของเอกสารประมูลจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ายประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด
ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า งานการติดตั้งมาตรวัดน้ําเป็นผลงานส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการน้ํา
สูญเสียและเป็นผลงานที่เกี่ยวข้อ งในระบบบริหารจัดการน้ํา สูญเสียนั้น เห็นว่า การกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิท ธิ
เสนอราคาตามประกาศประมูลงานจ้างเหมาก่อ สร้างงานจ้างเหมาติดตั้ง DMA และปรับปรุงเส้น ท่อเพื่อ
ลดน้ํา สูญ เสีย นั้น มีวัตถุประสงค์เ พื ่อต้องการผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และความรู้ความชํานาญในงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเพียงว่าผู้ฟ้องคดีมีผลงานติดตั้งมาตรวัด
น้ํา จึงไม่อาจมีน้ําหนักเพียงพอให้ศาลเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ดังกล่าว อีก ทั้ง ตามสัญญาเลขที่ SDPT-WL-๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่า วอ้า งก็เป็นเพียง
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบงานด้านปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ระหว่าง
การประปานครหลวงกับธุรกิจร่วมค้าบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จํากัด และบริษัท มีเจริญกรุ๊ป จํากัด เท่านั้น

๑๑๒
ตามสัญญาดัง กล่า วไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีแ ละไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่
เกี ่ยวข้อ งกับ การบริหารจัดการน้ํา สูญ เสียแต่อ ย่า งใด ผู ้ฟ้อ งคดีจึง ขาดคุณ สมบัติเป็นผู ้มีสิทธิเสนอราคา ตาม
ประกาศสํานักงานประปาเขต ๑๐ เลขที่ ปปข. ๑๐ ป.๓/๒๕๔๙ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ประกาศให้ผู้ฟ้อง
คดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการประมูล โดยได้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลัก เกณฑ์ก ารซื้อ และการจ้า งโดยการประมูลด้วยระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้อ งคดีที่ ๒ จึงไม่อาจมีคํา สั่งให้
ยกเลิกการประมูล คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่า วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า
ในการประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างตามประกาศดังกล่าว มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เ สนอราคาในการประมูลเพียงราย
เดียว ซึ ่งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้ว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ไ ด้ประกาศให้ผู้ฟ้อ งคดีผ่านการ
คัดเลือกให้เสนอราคา เมื่อวัน ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ และต่อมาได้ประกาศให้ผู้ฟ้อ งคดีชนะการประมูลเมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมิ ไ ด้ มี ก ารรายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็ น พร้ อ มด้ ว ยเอกสารที่
ได้ รั บ ทั้ ง หมดเสนอต่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ การดําเนิน การของคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ชอบตามข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘
อีกทั้งคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีเพียงอํานาจดําเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงและ
ข้อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งจนเป็ น ที่ ยุ ติ แ ล้ ว เสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ เพื่ อ หัวหน้าส่วนราชการจะได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการ ซึ่งอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นอํานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการ ตามข้อ ๖๕ (๑) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น
หัว หน้าส่วนราชการจึงอาจใช้ดุลพินิจแตกต่างจากคณะกรรมการดําเนิน การประมูลได้ โดยต้อ งมีเ หตุผล
เพีย งพอประกอบการใช้ดุลพินิจดังกล่าวด้ว ย การที่ต่อ มาคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีก ารประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ในภายหลังว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวโดยเห็นควรรับราคาของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากราคาต่ํา
กว่าราคากลาง และมีคุณสมบัติถูกต้อง ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็น ว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศสํานักงานประปาเขต ๑๐ เลขที่ ปปข. ๑๐ ป.๓/๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้อ งคดีที่ ๒ จึงมีอํา นาจออก
คํ า สั ่ง ยกเลิก การประมูล ได้ และเมื ่อ ศาลได้วินิจ ฉัย ไปข้า งต้น แล้ว ว่าผู ้ฟ้อ งคดีเ ป็น ผู ้ข าดคุณ สมบัติต าม
ประกาศสํานักงานประปาเขต ๑๐ เลขที่ ปปข. ๑๐ ป.๓/๒๕๔๙ คําสั่งให้ยกเลิกการประมูลของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น
ดัง นั้น การที่ผู้ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๓ ปฏิบัติร าชการแทนผู้ถูกฟ้อ งคดีที่ ๒ มีคํา สั่ง ยกเลิก การประมูล ตาม
หนังสือ ที่ มท ๕๕๑๐๓/๕๗๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งยืนยันการยกเลิก
การประมูลตามหนังสือ ที่ มท ๕๕๑๐๓/๘๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิ พ ากษายื น (ยกฟ้อง)

๑๑๓
๕.๔ กรณีคําสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑/๒๕๕๓
คู่กรณี
บริษัท ทองอินทนนท์ จํากัด ผู้ฟ้องคดี กับ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ ๑ คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
(กวพ.) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
คําสั่งให้เป็นผู้ทิ้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
การเคหะแห่งชาติได้ทําสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามโครงการที่พักอาศัยสําหรับสถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ คก. ๑ - ๐๙/๒๕๔๕ สัญญาจ้าง
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ สําหรับสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ส่วนที่ ๒ สําหรับสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
และส่วนที่ ๓ สําหรับสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งงานในส่วนที่ ๓ นี้ ผู้ฟ้องคดีมีข้อพิพาทกับการเคหะแห่งชาติ โดยการ
เคหะแห่งชาติได้บอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี รวมทั้งแจ้งคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ที่สั่งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคําสั่งที่มิชอบ จึง
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองปกครอง โดยมีคําขอให้คําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๕๓/๒๕๔๙ เรื่อง การเวียนให้บริษัท
ธนเทพอินทนนท์ จํากัด (บริษัท เทพอินทนนท์ จํากัด ชื่อเดิม) เป็นผู้ทิ้งงาน ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ เป็น
คําสั่งมิชอบและยกเลิกคําสั่งดังกล่าว ให้การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คําอุทธรณ์ลงผู้ฟ้องคดีเป็นการพิจารณา
ที่มิชอบ และให้ยกเลิกคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมรับผิดชอบ ยกเลิกคําสั่งที่
กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน และจัดทําหนังสือเวียนแจ้งต่อหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่ได้ดําเนินการไป ให้
รับรู้โดยทั่วกัน และหากมีหน่วยงานราชการหรือผู้ใดนําเหตุจากคําสั่งมิชอบของผู้ถูกฟ้องคดีไปใช้ประโยชน์ทําให้ผู้
ฟ้องคดีเสียหาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงและร่วมรับผิดชอบในความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- คําสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ กรณีให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน
- พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๑๖)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ข้อ ๔ ข้อ ๑๒(๖) ข้อ ๑๔๕ ทวิ
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ กรณีให้ผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้ทิ้งงาน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
การที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหนังสือรายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยการ
แจ้งชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคําอุทธรณ์เห็น

๑๑๔
ว่าไม่ปรากฏเหตุเพียงพอที่จะหักล้างผู้ฟ้องคดีไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งเวียนคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดี คําสั่งดังกล่าวแม้ว่าเป็นคําสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มี
อํานาจดําเนินการตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้เสนอความเห็นพร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงรายละเอียดกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษ ย์เสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานก็ตาม แต่การก่อสร้างตามสัญญาส่วนที่ ๓ นี้ได้มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งธนาคารผู้สนับสนุนเงินทุนการก่อสร้าง และมีห้างหุ้นส่วนจํากัด
วพิ ตา เข้ าดํ าเนิ น การก่ อสร้ างแทนผู้ ฟ้อ งคดี และมี ปัญ หาเรื่ องการผิดสัญ ญาจ่ายเงิ น ประจํ างวดที่ ๑๔/๑
ข้อเท็จจริงจึงฟังยุติไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาเพียงฝ่ายเดียว ประกอบกับการก่อสร้างในสัญญารายเดียวกัน
อีกสองส่วนงานไม่มีปัญหาเกี่ยวกับงานการก่อสร้างสัญญาล่าช้าอันเป็นเหตุให้มีการบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด
ฉะนั้น งานการก่อสร้างในส่วนงานที่ ๓ นี้ อาจเกิดจากข้อบกพร่องของการเคหะแห่งชาติ (ผู้ว่าจ้าง) มีส่วนก่อให้เกิด
ความล่าช้า และมีกรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับการเคหะแห่งชาติเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว
ที่ศาลปกครองชั้นต้นคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๖๙/๒๕๔๘ และคดียังไม่ถึงที่สุด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้นําพา
ต่อคดีพิพาทดังกล่าว ด่วนฟังว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและมีคําสั่งว่าผู้ฟ้อง
คดีเป็นผู้ทิ้งงาน จึงไม่น่าจะถูกต้องและชอบธรรม
ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีภาระหน้าที่เพียงการให้ความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๒ (๖) ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่มีภาระหน้าที่ในการออกคําสั่งหรือเพิกถอนคําสั่งที่พิพาท ศาลจึงไม่
จํ าต้ องมี คํ าบั งคั บเกี่ ยวเนื่ องกั บผู้ ถู กฟ้ องคดี ที่ ๒ ผู้ ฟ้ องคดี จึ งไม่ มี สิ ทธิ ฟ้ องผู้ ถู กฟ้ องคดี ที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคําสั่งที่
๒๕๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ที่แจ้งเวียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคําขอ
อื่นให้ยก
คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๕.๕ กรณีเกี่ยวกับสัญญาจ้างเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
การไม่ต่อสัญญาจ้างและพ้นจากตําแหน่ง
ปี ๒๕๕๔
เลขคดี
คําร้องที่ ๖๗๙/๒๕๕๓
คําสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๔
คู่กรณี
นางจิรพร ชีวะธรรม ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)

๑๑๕
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
พิพาทกรณีให้พ้นจากตําแหน่งโดยไม่ชอบ และศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทําสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่
วั นที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ถึ งวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๒ โดยผู้ ถู กฟ้ องคดี บรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ ฟ้ องคดี เป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า
เห็นสมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๒
ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ท ราบว่ า ต้ อ งถู ก ออกจากงานตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
จึงทําหนังสือร้องเรียนต่ออธิการบดี ต่อมาอธิการบดีได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้พ้น
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา ไม่ใช่เพราะเหตุไม่ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงานตามที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจ และได้แจ้งสิทธิการร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่ ง ต่ อ มาคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ มี คํา วิ นิ จ ฉั ย ให้ ย กคํา ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ฟ้ อ งคดี หลั ง จากนั้ น
สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้ยกคําร้องทุกข์ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ดังกล่าว
โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีไม่
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘ และการให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ตําแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ศาลพิพากษา ดั้งนี้
๑. เพิกถอนคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ
๔. ให้คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลบังคับใช้ต่อไป
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง
- สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (จากเงินอุดหนุน) ฉบับลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๒
และ ข้อ ๗
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕
- หนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๑๑๓๐๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
- คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๙/๒๕๕๒

๑๑๖
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ศาลมีอํานาจรับคําฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ เพราะเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไขแห่งการ
ฟ้องคดี
เมื่อสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (จากเงินอุดหนุน) ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๒
ได้กําหนดให้ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระยะเวลา ๖ เดือน ถือเป็นระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสมควรที่จะทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีกจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างคือวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๒ และต่อมามีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงาน สมควรให้ออกจากงาน ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง ผู้ฟ้องคดีรับทราบผลการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว หลัง จากนั้นอธิการบดีของผู้ถูก ฟ้อ งคดีซึ่งเป็นผู้มีอํา นาจทํา การแทนผู้ถูก ฟ้อ งคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า
สัญญาจ้า งผู้ฟ้องคดีจะครบกําหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จึงให้พ้นจากงานโดยไม่จ้างต่อ จึงเป็นกรณีที่
สัญ ญาจ้างทํางานระหว่างผู้ฟ้อ งคดีแ ละผู้ถูกฟ้องคดีสิ้น สุด ลง และผู้ถูกฟ้อ งคดีไ ม่ต้อ งการที่จะต่อ สัญ ญา
จ้างกับ ผู้ฟ้อ งคดี ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีอีกหรือไม่ เป็นอํานาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้อง
พิจารณาดําเนินการ ศาลไม่มีอํานาจที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีหรือมีคําสั่งให้ผู้ฟ้อง
คดียังคงสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหาได้ไม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สําหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามข้อ ๗ ของสัญญาจ้าง ที่กําหนดให้คู่สัญญา
จะต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ แห่ ง กฎ ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ซึ่ ง ข้ อ ๕ ของระเบี ยบ
มหาวิท ยาลัยมหิดล ว่า ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย
จากเงินอุดหนุนเกษียณอายุเมื่อครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถทํางานต่อไปจนถึงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
นั้น เห็นว่าตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว เป็นการกําหนดอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยว่าไม่สามารถทํางาน
ในตํ าแหน่ งดั งกล่ าวได้ต่อไป เมื่อ มี อ ายุ ครบ ๖๐ ปี บ ริ บูรณ์ แล้ ว เท่ านั้ น มิ ใ ช่ ข้ อกํ าหนดเกี่ ย วกั บอายุ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ตั้งแต่ระยะเวลาใดจนถึงเวลาใด จึงต้องพิจารณาจากข้อกําหนดในสัญญาจ้างเป็นสําคัญ
ส่วนหนัง สื อ ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๑๑๓๐๒ ลงวั นที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น หนั งสื อ ดังกล่ าวเป็น เพี ยง
หนังสือแจ้งสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการที่จะดําเนินการร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่มีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะถือได้ว่าเป็นคําสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในส่วนของคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๙/๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไว้นั้น เห็นว่า คําสั่ง
ดังกล่าวมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ กรณีจึงไม่สามารถนํามาพิจารณาในคดีนี้ได้
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ)

๑๑๗
ปี ๒๕๕๔
เลขคดี
คําร้องที่ ๕๖๙/๒๕๕๓
คําสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๔
คู่กรณี
นางสาวอรทัย คําพล ผู้ฟ้องคดี กับ องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
พิพาทกรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง และศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่าย
คดีออกจากสารบบความ
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทําสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย โดยมีกําหนดระยะเวลา ตามสัญญาจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดง
แต่ เมื่ อ ระยะเวลาตามสัญญาจ้ างได้ ครบกํ าหนดแล้ว ผู้ ถูกฟ้ องคดี ได้ มี หนังสื อแจ้งให้ ผู้ฟ้ องคดี ทราบว่ าไม่
สามารถต่อสัญญาจ้างต่อไปได้ ซึ่ง ต่อ มาผู้ถูก ฟ้อ งคดีจึง ได้มีคําสั่ง แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตํา แหน่ง พนัก งานจ้า ง
ตามภารกิจผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงบัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้า
ประกาศดัง กล่า วมีผลบัง คั บและมี การดํ าเนิ นการสอบคัดเลือกต่อไปจะมีผลกระทบทํ าให้ ผู้ฟ้ อ งคดี ได้ รั บความ
เดือดร้อนไม่มีรายได้เลี้ยงชีพ
ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑) เพิกถอนคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
๒) เพิกถอนประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส
๓) มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๒ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอน
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่

๑๑๘
สัญญาจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดงบังสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๔๙ เป็นสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีวัตถุประสงค์แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส เมื่อสัญญาได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาแล้วจึงเป็น
การเลิกจ้างตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะทําสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปอีกหรือไม่เป็นอํานาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่
จะต้องดําเนินการตามความเหมาะสมและเป็นดุลยพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี คําขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ศาล
ไม่สามารถออกคําบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้าง
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ ๔
บ้านดงโทน ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นว่า การประกาศดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามหน้าที่ของผู้ถูก
ฟ้องคดีในการคัดเลือกบุคคล เพื่อ สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิ จแทนผู้ฟ้ องคดีซึ่งพ้น จากหน้าที่ เนื่องจาก
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันจะทํา
ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อ
ขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ)
๕.๖ กรณีเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาแบบปรับราคาได้
ปี ๒๕๕๑
เลขคดี
อ.๙๒/๒๕๔๘
อ.๓๒๗/๒๕๕๑
คู่กรณี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินทวีสกลนคร ผู้ฟ้องคดี และสํานักงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ประเด็นพิพาทสัญญาแบบปรับราคาได้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้
หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างสําหรับ
งานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างสําหรับงานงวด

๑๑๙
ดังกล่าวจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่างานก่อสร้างตามสัญญาเป็นการจ้างที่ไม่ได้ระบุให้
นํา สั ญญาแบบปรั บราคาได้ มาใช้ ในขั้ นตอนประกาศประกวดราคา ดั้ ง นั้ น งานก่ อสร้ างตามสัญ ญาจึ งไม่ อ ยู่ใ น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งการ
ไม่จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
ต่อมาหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ จ่ายเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ สําหรับงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๒.๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี
หนังสือปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชําระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชําระเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชําระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วัน
ฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่คดีถึงที่สุด คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ ข้อ ๒.๗ ผนวก ๗
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
- พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พ ิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๓
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง วรรคสอง มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๒๒๔
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในกําหนดเวลาหรือไม่
การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จึง
เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเรียกร้องเงินชดเชยค่างานก่อสร้างภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวด
สุดท้ายตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการร้อง
ทุก ข์ ตั้ง แต่ วันที่ ได้ รั บหนั ง สือของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค อุ ดรธานี ที่ ศธ ๐๙๐๗.๗๕/๐๒๔๘ ลงวั นที่ ๑๒ กุ มภาพั นธ์
๒๕๔๔ ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จึง
เป็นการร้องทุกข์ภายใน ๙๐ วัน ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
เมื่อร้องทุกข์ดังกล่าวได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษา
ได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น

๑๒๐
ประเด็น ที่สอง ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุ ทธรณ์คําพิพ ากษาของศาลปกครองชั้ นต้นภายในกําหนดเวลา
หรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งจะครบ
กําหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘
การที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นอุทธรณ์โดยวิธีส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยปรากฏหลักฐานว่าเจ้าพนักงาน
ไปรษณีย์ได้รับคําอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ ดังนั้น การยื่นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ ได้จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจรับคําอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้
พิจารณา
ประเด็นที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องชําระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย
หรือไม่
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีข้อความกําหนด
ว่า เงื่ อนไข หลัก เกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้า ง สู ตรและวิธีการคํา นวณที่ใช้ กับ สั ญญาแบบปรั บราคาได้ ซึ่ งเป็น
เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญามีเจตนาที่จะให้สัญญาจ้างดังกล่าวเป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้
แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าตนเองแสดงเจตนาทําสัญญาโดยสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมอัน
เป็นความสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งทําให้การแสดงเจตนาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามความนัยวรรคหนึ่งแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายเดียวกัน แต่
ความสําคัญ ผิดดังกล่ าวก็ เกิ ดจากความประมาทเลิน เล่ ออย่างร้ ายแรงของผู้ ถูกฟ้อ งคดี ที่ ๒ ซึ่งเป็ นผู้ แสดง
เจตนาเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจถือเอาความสําคัญผิดดังกล่าวมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ทั้งนี้ตามมาตรา
๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แม้ว่าในการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญาพิพาทนี้จะมิได้ระบุไว้ว่าการทําสัญญา
จ้างตามประกวดราคาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ได้แสดงเจตนาทําสัญญาจ้างตามประกาศประกวด
ราคาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งเป็นการที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบที่ให้นําสัญญา
แบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เป็นการถาวรในการพิจารณาจ่ายเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างของทางราชการโดยมีเงื่อนไขว่า การนําสัญญาแบบปรับราคาไปใช้ได้
นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ แต่เหตุเพียงเท่านี้ก็หาทําให้สัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ทําขึ้นตกเป็นโมฆะแต่ประการใดไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดําเนินการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี คงเป็นแต่
เพียงเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ของตนจะต้องรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ และมิได้
ตกเป็นโมฆะ ผู้ถูกฟ้องที่ ๒ จึงมีความผูกผันตามสัญญาที่จะต้องชําระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างพร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชําระเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างจํานวน ๓,๗๙๙,๓๙๐.๘๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

๑๒๑
ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดย
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก)
การชําระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
ปี ๒๕๕๖
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๘๖๐/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๖
คู่กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ฟ้องคดี และห้างหุ้นส่วนจํากัด ฉัตรชนก การก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ และนายนโรดม นะบุตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (สัญญาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามอเนกประสงค์ โรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคาร)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีได้ทําสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทําการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามอเนกประสงค์ โรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนึ่งชั้น วงเงินค่าก่อสร้างจํานวน ๑,๗๖๙,๐๐๐
บาท กําหนดจ่ ายเป็นงวดรวม ๒ งวด ตามสัญญาเลขที่ กพ. ๓๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ โดย
กําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทํางานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ และต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐ หลังจากทําสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ จนแล้วเสร็จ และส่ง
มอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับมอบงานและจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ แล้ว ส่วนงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทํางาน ๕ วันถึง ๑๐ วัน และไม่เข้าทํางานต่อจนระยะเวลา
ล่วงเลยกําหนดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มาทําบันทึกชี้แจงเหตุผลและยืนยันว่าจะดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จโดยยอมเสีย
ค่าปรับตามสัญญา มิเช่นนั้น ผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทิ้งงาน ต่อมาวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําบันทึกชี้แจงและบันทึกการยินยอมเสียค่าปรับจนถึงวันส่งมอบงาน และ
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างต่อภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันลงนามในบันทึก (คือภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐) หากมีการหยุดงานเกิน ๓ วัน โดยไม่มีเหตุอัน
ควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับนับจากวันสิ้นสุดสัญญาไปจนกว่า
จะดําเนินการก่อสร้างเสร็จ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉยไม่เข้าทํางานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งขอบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งเป็นผู้
ทิ้งงาน และริบหลักประกันสัญญาจํานวนเงิน ๘๘,๔๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะต้องชําระ
ค่าปรับแต่ เจ้า หน้าที่ ไปรษณี ย์ไม่สามารถส่ง หนังสือ ฉบั บดัง กล่าวให้ผู้ถูกฟ้อ งคดีที่ ๑ ได้ เนื่ องจากไม่ มีผู้รับ ซึ่ ง
หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาค่าปรับที่ถูกต้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชําระเป็นจํานวน ๑๔๓ วัน ค่าปรับวันละ

๑๒๒
๑,๗๖๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๙๖๗ บาท และเมื่อหักหลักประกันสัญญาออกแล้วคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชําระจํานวน ๑๖๔,๕๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงิน
ค่าปรับที่ต้องชําระ นับจากวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันทราบการบอกเลิกสัญญาจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา
๒๒๒ วัน เป็นเงินจํานวน ๗,๕๐๔.๖๘ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๒๑.๖๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครอง
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างกําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทํางานให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๔๙ แต่เมื่อครบกําหนดสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานได้เพียงงวดเดียว
และมิได้ทํางานต่อ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เร่งรัดและแจ้งเตือนหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียก
เงินค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการบอกเลิกสัญญา
รวมเป็นเวลา ๑๔๓ วัน อย่างไรก็ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๑ กําหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ซึ่งจะต้องมีการปรับและจํานวนค่าปรับ
จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น กล่าวคือ ต้องบอกเลิกสัญญาก่อนวันที่ค่าปรับครบ ๑๐๐ วัน คือวันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ข้อเท็จจริงปรากฎว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นจํานวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชําระค่าปรับเป็นเวลาล่วงเลยไปถึง ๑๔๓ วัน และ
คํานวณค่าปรับเป็นเงิน ๒๕๒,๙๖๗ บาท เป็นจํานวนที่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จะยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามบันทึกลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ก็ตาม ศาลปกครองชั้นต้ น
เห็นสมควรลดค่าปรับลงตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เป็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชําระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับจํานวน
๑๗๖,๙๐๐ บาท เมื่อนําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน ๘๘,๔๕๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีได้ริบไว้แล้วหักออก
คงงเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชําระเป็นเงิน ๘๘,๔๕๐ บาท สําหรับดอกเบี้ย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชําระค่าปรับภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้
นําเงินค่าปรับชําระผู้ฟ้องคดีภายในกําหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงิน
ค่าปรับที่ต้องชําระนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่พ้นกําหนดเวลาที่ให้ชําระค่าปรับจนถึงวันฟ้อง
คดี เป็นเวลา ๒๐๐ วัน คิดเป็นเงินค่าดอกเบี้ย ๓,๖๓๔.๙๓ บาท เมื่อรวมกับเงินค่าปรับจํานวน ๘๘,๔๕๐ บาท คิด
เป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชําระจํานวน ๙๒,๐๘๔.๙๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการชองผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่จํากัดจํานวนและในฐานะส่วนตัว
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชําระเงินจํานวน ๙๒,๐๘๔.๙๓ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจํานวน ๘๘,๔๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้
ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชําระให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตาม
ส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๑๒๓
ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๑๗๒,๐๒๑.๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินจํานวน ๑๖๔,๕๑๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๑๕
- มาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ข้อ ๑๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อ ๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคําอุธทรณ์ของผู้ฟ้องคดีเพียงประเด็นเดียวว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้อง
ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินค่าปรับพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและเป็นสัญญา
จ้างก่อสร้างที่ ได้กําหนดเบี้ ยปรับไว้ในข้ อสัญญาด้วย ซึ่งข้อสัญญาดัง กล่าวมีลักษณะเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
สัญญาแก่ ผู้ฟ้องคดีว่า จะใช้เงิ นจํ านวนหนึ่ งเป็ นเบี้ยปรับเมื่อตนประพฤติผิดสัญญา เช่ นเดี ยวกั บการที่ลูกหนี้ใน
สัญญาทางแพ่งสัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชําระหนี้นั่นเอง ทั้งเบี้ยปรับในสัญญา
ทางปกครองและในสัญญาทางแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกําหนไว้เช่นเดียวกัน คือ เป็นการลงโทษแก่ลูกหนี้ที่ผิด
สัญญาไม่ชําระหนี้ และเป็นการกําหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่เจ้าหนี้อันเนื่องจากการที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชําระหนี้
ด้วย การพิจารณาวินิจฉัยคดีสัญ ญาทางปกครองในกรณี นี้จึงนําบทบัญญั ติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในส่วนที่ว่าด้วยเบี้ยปรับมาใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อข้อ ๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น ศาลปกครองจึงใช้อํานาจลดเบี้ยปรับ
ดังกล่าวได้หากศาลเห็นว่าเบี้ยปรับที่จะริบนั้นสูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่จะริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจํานวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัย
ว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้
เสี ย ในเชิ ง ทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ได้ ใ ช้ เ งิ น ตามเบี้ ย ปรั บ แล้ ว สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งขอลดก็ เ ป็ น อั น ขาดประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓๑ กําหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
หน่วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพิ จารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่ าที่จําเป็ นและตามสั ญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๑๔/
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทํางานให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชําระค่าปรับให้แก่
ผู้ฟ้องคดีเป็นจํานวนเงินวันละ ๑,๗๖๙ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา... วรรคสอง กําหนดว่า ใน

๑๒๔
ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น ข้อเท็จจริงในส่วนของผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งสองจึงยุติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญานับแต่วันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันพ้นกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา รวมเป็นเวลา ๑๔๓ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๗๖๙ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น
๒๕๒,๙๖๗ บาท และการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ และระเบียบ
กระทรวงมหาไทยดังกล่าว ไม่มีความประสงค์ที่จะให้คู่สัญญาเรียกเบี้ยปรับสูงเกินกว่าความเสียหายจนเกินสมควร
ดังนั้น กรณีนี้เมื่อจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทํางานที่
จ้างไม่แล้วเสร็ จภายในเวลาที่ กําหนด ผู้ฟ้องคดีก็สมควรที่ จะต้ องทําการบอกเลิกสัญ ญาเพื่ อให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ลดค่าปรับในกรณีนี้โดย
กําหนดให้ผู้ถูกฟ้อ งคดีที่ ๑ ชําระค่าปรั บให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อ ยละสิ บของวงเงินค่า จ้างคิ ดเป็นเงินค่ าปรั บ
จํานวน ๑๗๖,๙๐๐ บาท เมื่อนําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน ๘๘,๔๕๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไว้แล้ว
หักออกคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชําระให้ผู้ฟ้องคดีจํานวน ๘๘,๔๕๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจ
ของศาลในการลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว แม้จะปรากฏว่าศาล
ปกครองชั้นต้ นมิได้ อ้างถึ งอํานาจของศาลในการลดเบี้ ยปรับตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ไว้ด้วย ก็มิได้ทําให้ศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอํานาจในการลดค่าปรับในกรณีนี้แต่อย่างใด ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชําระเงินจํานวน ๙๒,๐๘๔.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจํานวน ๘๘,๔๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้
ชําระให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่
ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน
๕.๗ กรณีการยกเลิกสัญญาจ้าง
ปี ๒๕๕๒
เลขคดี
คําร้องที่ ๕๕๑/๒๕๕๑
คําสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๕๒
คู่กรณี
นายนวินวิชญ์ สวรรค์พันทอง ผู้ฟ้องคดี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

๑๒๕
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ข้อพิพาทกรณีการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติงาน และปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องนี้ไว้
พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี กระบวนการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ที่ก ระทําโดยผู้ถูกฟ้อ งคดีที่ ๑ และผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เป็นการกระทํา ที่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้อ งคดีจึง นํา คดีม าฟ้อ งต่อ ศาลปกครอง ขอให้ศ าลเพิก ถอนผลการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี และกระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ฟ้ อ งคดี
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก และการทดลอง
ปฏิบัติงาน พนักงานตําแหน่งวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่ตําแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๖๒ (๒)
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก และการทดลอง
ปฏิบัติงาน พนักงานตําแหน่งวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่ตําแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ จะเห็นได้ว่า
กระบวนการในการประเมิน ผลการทดลองปฏิ บัติงานของพนักงานทดลองงานในระหว่ างที่ปฏิบัติงานตาม
สัญญาพนักงานทดลองงาน นั้น เป็นเพียงขั้นตอนภายในของคณะกรรมการประเมินเพื่อเสนอผลการพิจารณา
ต่ อ อธิ การบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาบรรจุ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น พนั ก งานตามสั ญ ญาจ้ า งกํ า หนดเวลาต่ อ ไปเท่ า นั้ น
กระบวนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อบุคคลอันจะมีสถานะเป็นคําสั่งทาง
ปกครองแต่อย่างใด
ดังนั้นการที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอันเป็นขั้นตอนการดําเนินการ
ภายในของฝ่ายปกครอง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ)

๑๒๖
ปี ๒๕๕๒
เลขคดี
คําร้องที่ ๔๑๔/๒๕๕๒
คําสั่งที่ ๕๗๘/๒๕๕๒
คู่กรณี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ. รัตนชัยก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี กับกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุท ธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องบางข้อหา และผู้ถูกฟ้องคดี
บางรายไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ข้อพิพาทกรณียกเลิกสัญญา และปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซึ่งตามสัญญาจ้างได้กําหนดให้
ผู้ฟ้อ งคดีจะต้องเริ่มทํางานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน และต้องทํางานให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึง
ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นเวลา ๔๖๔ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ดังนั้น ในเวลาต่อมาผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทําบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) แก้ไขสัญญา
จากเดิมที่กําหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทํางานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน และ
ต้องทํางานให้แล้ วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้งดังกล่าว เป็นให้ผู้ฟ้ องคดีจะต้องเริ่ม
ทํางานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน และต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๔ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้มีหนังสือ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒
ในขณะที่เรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ส่วนผลการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้มีหนังสือ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผิดสัญญา
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งบอกเลิกสัญญาและมีคําสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น
คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑ ให้เพิกถอนคํา สั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีคําสั่ง อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาตามคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ขยายระยะเวลาทํางานออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง
๒. ให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาและไม่ได้ทํางานล่าช้า ตลอดจนผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี

๑๒๗
๓. ให้ ผู้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี ที ่ ๑ โดยผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ คื น หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ที ่ ผู้ ฟ ้ อ งคดี ม อบให้ ไ ว้ เ ป็ น
ประกั นตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนของคําขอที่หนึ่งและคําขอที่สอง และคํา
ฟ้อ ง ในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา นอกจากนั้น ให้รับไว้พิจารณาพิพ ากษาต่อไป พร้อมกับให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบั ญ ญั ติจั ดตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรค
หนึ่ ง (๔) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒
- สัญญาเลขที่ สนย. ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง วรรคสาม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนของคําขอที่หนึ่งถึงคําขอ
ที่สองไว้พิจารณาได้หรือไม่
คดี นี้ศ าลปกครองชั้นต้ นมี คําสั่งไม่ รับ คํา ฟ้ องของผู้ ฟ้อ งคดีในส่วนของคําขอที่หนึ่ งและคํา ขอที่สองไว้
พิจารณานั้น กรณีคําขอที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง สัญญาจ้าง กําหนดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะ
ผู้รับ จ้า งแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์เพื่อใช้อ้างในการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใน
ฐานะผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ถือเป็นดุลพินิจของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนกรณี ที่ผู้ถูกฟ้ องคดี ที่ ๒ มี คําสั่ งยกอุ ท ธรณ์ ของผู้ ฟ้อ งคดี ถือเป็ น การใช้ สิท ธิ ตาม
สัญญาจ้างเท่านั้น มิใช่คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงออกคําบังคับตามคําขอที่หนึ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนกรณีคําขอที่สอง ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาและ
ไม่ได้ทํางานล่าช้าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี เห็น
ว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนของคําขอที่สาม กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่
๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหนังสือค้ําประกัน ที่ผู้ฟ้องคดีมอบไว้เป็นประกันตามสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ไว้ พิ จ ารณา ดั ง นั้ น การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต้ น จะมี คํ าพิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ในประเด็ น คํ า ขอที่ รั บ คํ า ฟ้ อ งไว้
พิจารณาว่าจะมีคําพิพากษายกฟ้องหรือมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ําประกันแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น
ศาลปกครองชั้นต้นจําต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นก่อนว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาหรือไม่ คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วน
ของคําขอที่สองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนของคําขอที่สามที่ศาลปกครองชั้นต้นรับ
ไว้พิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะพิจารณาคําขอที่สองไปในคราวเดียวกับคําขอที่สามได้
สําหรั บกรณี ที่ศาลปกครองชั้ นต้นมี คําสั่งไม่รับคําฟ้ องของผู้ฟ้ องคดี ในส่วนที่ฟ้อ งผู้ถู กฟ้องคดีที่ ๒ ไว้
พิจารณา เห็นว่า ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องจากข้อพิพาทสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในคดีนี้กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่ามีข้อโต้แย้ง

๑๒๘
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ต่อศาลได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งแก้คําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนของคําขอที่สองไว้พิจารณา
และดําเนินกระบวนพิจารณาตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๕.๘ กรณีการกําหนดอัตราค่าปรับ
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๙๑๘/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๐๘/๒๕๕๓
คู่กรณี
บริษัท เอ.เอส.เอ การช่างจํากัด ผู้ฟ้องคดี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
การรับผิดชดใช้ค่าปรับตามสัญญา
เมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําให้กิจการและอํานาจ
หน้ าที่ ของสํ านั กงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกั บคดี นี้โ อนมาเป็ นของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จึงถื อว่ าสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐานเป็นผู้ฟ้ อ งคดีแทน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทําสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทําการก่อสร้าง
อาคารเรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นอ่ า งทอง ต่ อ มาผู้ ฟ้ อ งคดี ข อขยายเวลาการก่ อ สร้ า งออกไปอี ก ๔๕ วั น เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาการก่อสร้างตามสัญญาที่ขยายแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้อง
คดีทําหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วแต่เพิกเฉยไม่นําเงินมาชําระ จึงนําคดีมาฟ้อง
โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษามีคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชําระเงินพร้อมดอกเบี้ย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๓๙ ฉบับลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด
ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเลิกสัญญาภายหลังจากล่วงเลยกําหนดวันที่แล้วเสร็จของงานการก่อสร้างไปแล้วตาม
ข้อ ๑๕ วรรคสอง (ระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง
ผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้) ในประเด็นเรื่องการคิดค่าปรับต้องเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒๙
ซึ่งเป็นระเบียบแม่บทว่าด้วยการว่าจ้างของหน่วยงานต่างๆ ข้อ ๑๓๔ วรรคหก กล่าวคือ เมื่อครบกําหนดส่งมอบ
พัสดุ (ระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญา) ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา แสดงให้เห็นว่า การแจ้ง
ข้อเรียกร้องขอให้ชําระค่าปรับเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา ข้อ ๑๕ วรรคสอง ผู้ฟ้องคดีใน
ฐานะผู้ว่าจ้างต้องรีบแจ้งโดยเร็วภายหลังจากครบกําหนดแล้วเสร็จของงาน ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือแจ้งบอกเลิก
สัญญาและสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าปรับ ภายหลังจากครบกําหนดแล้วเสร็จของงานถึงหนึ่งปีเศษ แม้ฟังได้
ว่าเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อ ๑๕ วรรคสองแต่ฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ เมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง
สองชําระค่าปรับถึงวันบอกเลิกสัญญา
ประกอบกับตามข้อ ๑๓๔ วรรคสามของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การ
กําหนดค่าปรับในอัตราจํานวนเท่าใดเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ โดยคํานึงถึงราคางานก่อสร้าง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา ประกอบกับ ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๓ ให้
อํานาจศาลในการลดเบี้ยปรับ เมื่อฟังประกอบกันแล้ว การก่อสร้างล่าช้าฟังไม่ได้ว่าเกิดจากความจงใจของผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๑ น่าจะเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของชาติเ ป็นต้น เหตุ กรณีจึงมีเ หตุสมควรลดจํ านวนเบี้ยปรั บ
เท่ากับค่าเสีย หายของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ว่ าจ้ าง เมื่ อผู้ ฟ้องคดี รับว่าไม่ไ ด้เกิ ดการเสีย หายจึงไม่ จําเป็น ต้อง
กําหนดเบี้ยปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชําระแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเรียกค่าปรับจากผู้
ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยในผล
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
๕.๙ กรณีการปรับลดเงินค่าจ้างและยกเว้นค่าปรับ
ปี ๒๕๕๒
เลขคดี
คําร้องที่ ๘๓๐/๒๕๕๑
คําสั่งที่ ๔๙/๒๕๕๒
คู่กรณี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาลี ปราจีนบุรี ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี กับเทศบาลตําบลบ้านนาปรือ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ข้อพิพาทกรณีปรับลดเงินค่าจ้าง และปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ผู้ฟ้องคดีได้ทําสัญญาก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการกับผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากทําสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่
สามารถจัดหาวัสดุเหล็กกลมที่มีความหนาตามแบบแปลนได้ นายช่างคุมงานโครงการจึงให้ใช้เหล็กที่มีความหนาสูงสุด
จัดหาได้ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ดําเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ขอส่งมอบงาน กรรมการตรวจ
การจ้างงานไม่ยอมตรวจรับงานโดยอ้างว่าความหนาของเหล็กไม่ถูกต้องตามแบบ

๑๓๐
ปลัด เทศบาลตํา บลบ้า นนาปรือ ซึ่ง เป็น ประธานกรรมการตรวจการจ้า งจึง ให้ผู้ฟ้อ งคดีทํา หนัง สือ
ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีหาวิศวกรโยธารับรองว่าโครงสร้างดังกล่าวมีความ
แข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทําหนังสือยินยอมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ดําเนินการปรับลดเงินค่าจ้างให้ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องขอ
ความเป็นธรรมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอําเภอเมืองปราจีนบุรี แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
จากผู้ถูกฟ้องคดี ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกทวงค่าวัสดุที่นํามาก่อสร้างและต้องถูก
ปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดเงินค่าจ้าง
ตามที่เห็นสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และขอให้ศาลมีคําสั่งยกเว้นค่าปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ รวมทั้ง
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๔) มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)
- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
๓๗ วรรคสอง
- สัญญาจ้างก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการเลขที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่
การที่ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดเงินค่าจ้างตามที่เห็นสมควร
ตามที่ผู้ฟ้อ งคดีร้อ งขอ นั้น คําขอดังกล่าวเป็นคําขอที่มีผลเป็นการแก้ไขสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูก
ฟ้องคดีซึ่งคู่สัญญาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการทําสัญญา ซึ่งศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับตามคําขอของผู้ฟ้อง
คดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
แต่ เมื่ อ พิ จารณาแล้ ว รั บ ฟั ง ได้ ว่า เป็ นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให้ผู้ถูกฟ้อ งคดีจ่ายเงิน ค่าจ้างให้ แก่ ผู้ฟ้องคดีตามสัญ ญาจ้าง โดยยินยอมให้ ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดเงิน ค่าจ้าง
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าวศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ รวมทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคําขอ
และดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

๑๓๑
๕.๑๐ กรณีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
การบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาใน
สัญญา
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คําร้องที่ ๘/๒๕๕๓
คําสั่งที่ ๑๖๘/๒๕๕๓
คู่กรณี
บริษัท ที.ซี.ซี. คอนกรีต แอนด์ บิลท์ จํากัด ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา)
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทําสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สูง ๙ ชั้น จํานวน ๑ หลัง
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร และให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๐ แต่ เ นื่ อ งจาก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขต
จังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีกจํานวน
๑๘๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน จึงมีกําหนดสิ้นสุดให้แล้วเสร็จใน
วั นที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ ฟ้อ งคดี ได้ว่ า จ้ า งให้ ห้ า งหุ้ นส่ วนจํ ากั ด เว็ ท แลนด์ ซี วิลแอนด์ เอ็ นไวเอ็ น จิ เนี ยริ่ ง
คอนสตัคชั่น เป็นผู้รับจ้างช่วงการก่อสร้างอาคารทั้งหมด แต่ต่อมาเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของห้างหุ้นส่วนจํากัด
เว็ทแลนด์ฯ ได้อายัดเงินค่าก่อสร้างบางส่วนได้รับเงินตามงวดงานไม่ครบถ้วน และไม่เข้าทําการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้พยายามหาผู้รับเหมารายใหม่มาดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยผู้ถูกฟ้องคดีรับรู้และยินยอม
ตลอดมา แต่ในระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างอาคาร
ให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจาก
การล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ดําเนินการอนุมัติการใช้วัสดุก่อสร้างล่าช้าหลายรายการ และมีการแก้ไขแบบแปลนการ
ก่อสร้างหลายครั้ง ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างเมื่อมีฝนตกจะมีน้ําท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการขนวัสดุก่อสร้าง อีกทั้ง
เมื่อครบกําหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยทันที การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี
จึงไม่มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการ
กระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา และให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ มาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๗๒
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น ตามคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของผู้ฟ้องคดีเพียงว่า คดีของผู้ฟ้องคดีเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองหรือไม่

๑๓๒
๑. ผู้ถูกฟ้องคดีทําสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาเนื่องจากผู้
รับจ้างช่วงของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างอาคาร บอกเลิกสัญญาดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุแห่ง
ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดี การบอกเลิกสัญญาทางปกครองนั้น เป็นการใช้สิทธิฝ่ายเดียวของคู่สัญญาฝ่าย
ปกครองที่มีเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน มีผลทําให้สัญญาจ้างต้องสิ้นสุดลง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลมีคําสั่ง
ให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทํางานก่อสร้างอาคารต่อไป ซึ่ง
กรณีดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาล
จะพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนการบอกเลิกสัญญา หรือสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
กลับเข้าทํางานก่อสร้างต่อไปได้ คําขอตามคําฟ้องในข้อหานี้จึงเป็นคําขอที่ศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา
๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
คําขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนสัญญาจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีทํากับผู้รับจ้างรายใหม่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้
เป็ นคู่ สัญญาจ้างดั งกล่ า ว จึ งไม่ใช่ ผู้เดื อ ดร้ อ นหรื อ เสียหายที่ จะมีสิทธิ ฟ้อ งคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติข้างต้น ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้
๒. คําฟ้องในข้อหาอื่นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการเรียกค่าปรับตาม
สัญญา จึงมีคําขอให้ศาลมีคําสั่งยกเลิกการเรียกค่าปรับ และที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิเรียกเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาค้ําประกัน จึงมีคําขอให้ศาลมีคําสั่งยกเลิกหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ธนาคารกรุงเทพฯ ส่งเงินค้ําประกัน
แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น หากผู้ฟ้องคดี
เห็ น ว่าการใช้ สิท ธิ เรี ยกค่าปรั บ ดังกล่ าวไม่ ชอบตามข้ อ กํ าหนดในสั ญ ญา ผู้ ฟ้อ งคดี ก็มีสิท ธิ ที่ จะปฏิ เสธหรือ
เพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ หากผู้ถูกฟ้องคดียืนยันจะให้ผู้ฟ้องคดีชําระเงินค่าปรับดังกล่าวก็เป็น
ภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดําเนิน การฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมีข้อต่อสู้อย่างไร ก็สามารถยกข้อ
ต่อสู้ดังกล่าวให้พ้นจากการเรียกชําระค่าปรับตามสัญญาได้ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ส่งเงินค้ําประกันแก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น กรณีเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาค้ําประกันระหว่างผู้ถูกฟ้อง
คดีกับธนาคารกรุงเทพฯ หากธนาคารกรุงเทพฯ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผิดสัญญาก็มีสิทธิปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่
ชดใช้เงินประกันนั้นได้ ซึ่งข้อเท็จจริงขณะฟ้องปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพฯ ยังมิได้ชําระเงินประกันแก่ผู้ถูก
ฟ้อ งคดีแต่อย่างใด คําฟ้อ งในข้ อหานี้จึงถื อไม่ไ ด้ว่ าผู้ ฟ้อ งคดีไ ด้รับความเดื อดร้อนหรือเสี ยหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลในข้อหานี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้
๓. กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดําเนินการก่อสร้าง
อาคารตามสัญญาจ้างต่อไปได้ สูญเสียรายได้ในค่างวดงานที่เหลือตามสัญญา เสียชื่อเสียงในการประมูลรับงานกับ
ทางราชการ นั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบตาม
ข้อกําหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาดังกล่าวได้ การที่
ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการตัดบัญชีผู้ทิ้งงาน นั้น เห็นว่า การมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานนั้น
ต้ องเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการพั สดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กํ าหนดไว้ อี กทั้ ง
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ถูกคําสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟัง

๑๓๓
ได้ เมื่อคดีนี้ศาลไม่อาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ จึงไม่จําต้องพิจารณาคําขอให้กําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี
ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ และคืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี และไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องพิจารณาคําขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๕.๑๑ ความเสียหายที่เกิดจากความชํารุดของงานที่รับจ้าง
ปี ๒๕๕๖
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๕๖๓/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๙๘/๒๕๕๖
คู่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ฟ้องคดี กับ บริษัท วรรธนะชัยการโยธา จํากัด หรือ
บริษัท วรรธนชัยสิน จํากัด ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (สัญญาก่อนสร้างอาคารเรียน)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ฟ้องคดีได้ทําสัญญาว่าจ้า งให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคาร ๒ ชั้ น
จํานวน ๑ หลัง ในวงเงินจํานวน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนธรรมาธิปไตยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารก่อนอนุมัติคืนหลักประกัน
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีความชํารุดเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับหลักประกันสัญญาคืน
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกหนักและมีลมแรงเป็นเหตุให้รางน้ําฝน เชิงชาย และฝ้าเพดาน
ของอาคารด้านทิศเหนือพังลงมา ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายน่าจะเกิดจากฝีมือช่างทําไว้ไม่ดี จึงให้
แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีมาดําเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท ตามข้อ ๖
วรรคสองของสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางหลักประกันผลงานไว้เป็นเวลาสองปี เมื่อพ้น
กําหนดเวลาแล้วทางโรงเรียนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนแล้วไม่ปรากฏว่ามีความชํารุดเสียหาย
และผู้ฟ้องคดีได้คืนหลักประกันดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิใช่เกิดจากการที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีก่อสร้างไว้ไม่ดี แต่เป็นไปตามสภาพการใช้งานที่มิได้หมั่นดูแลรักษาเป็นเหตุให้รางน้ําฝนเกิดการอุดตันจาก
การหมักหมมของเศษใบไม้ ทําให้น้ําฝนไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีลมพายุและฝนตก
ลงมาอย่างหนักเป็นเหตุให้รางน้ําฝนไม่สามารถทานน้ําหนักได้จึงพังลงมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
เสียหายนี้

๑๓๔
ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และให้
ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทําการก่อสร้างเรียบร้อย
ถูกต้องตามแบบรูปรายการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทุกประการ และได้มีการอนุมัติให้ถอนเงินประกันสัญญา ผู้ถูก
ฟ้องคดีได้รับเงินประกันสัญญาคืนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่ออาคารเรียนดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นในส่วนของ
รางน้ําฝน ฝ้าเพดาน และเชิงชายอาคารหลุดลงมาแตกเสียหายเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพ้นจาก
ความผูกพันตามสัญญาจ้าง เนื่องจากข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างดังกล่าวกําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดเพื่อ
ความชํารุดบกพร่องภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายเพื่อการชํารุดบกพร่องของอาคารเรียนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง
ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง
ผู้ถูกฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าเสียหายตามฟ้องจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ และขอให้ศาลปกครองคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรา ๘๒ วรรคสอง มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทําสัญญาจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙
อาคาร ๒ ชั้น จํานวน ๑ หลัง ในวงเงินค่าจ้างจํานวน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท หลังจากทําการก่อสร้างเสร็จ ผู้ถูกฟ้อง
คดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้อํานวยการโรงเรียนธรรมธิปไตยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบความ
เรี ยบร้ อยของอาคารก่ อ นอนุมั ติคื นหลั ก ประกั นให้ แ ก่ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดี ผลการตรวจสอบไม่ ปรากฏว่ า มี ความชํ า รุ ด
เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับหลักประกันสัญญาคืน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกหนักและ
มีลมแรงเป็นเหตุให้รางน้ําฝนเชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคารด้านทิศเหนือพังลงมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่าสาเหตุของความ
เสียหายด้งกล่าวเกิดจากการที่ฝนตกหนักและลมแรงทําให้รางน้ําฝนรับน้ําหนักไม่ไหวจึงพังลงมาและดึงเอาเชิงชาย
และฝ้าเพดานที่อยู่ติดกันพังลงมาด้วย ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีผู้ใดต้องรับผิด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต ๒ ได้พิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่า ความเสียหายน่าจะเกิดจากฝีมือช่างทําไว้ไม่ดี จึงแจ้ง
ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ต่อมาผู้อํานวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตยได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้อง
คดีให้รับผิดชอบการซ่อมฝ้าเพดาน เพดาน ชายคาอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท

๑๓๕
ตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ โรงเรียนธรรมาธิปไตยจะดําเนินการว่าจ้าง
ซ่อมฝ้าเพดาน เพดาน ชายคาอาคารเรียน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกค่าซ่อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางหลักประกันผลงานไว้เป็นเวลา ๒ ปี เมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้วทางโรงเรียนได้ตรวจสอบความ
เรี ยบร้อยของอาคารเรียนแล้วไม่ ปรากฏว่ ามี ความชํารุ ดเสียหาย และผู้ ฟ้องคดีได้คืนหลักประกั นดั งกล่าวแล้ ว
นอกจากนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิใช่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไว้ไม่ดี แต่เป็นไปตามสภาพการใช้
งานที่มิได้หมั่นดูแลรักษาเป็นเหตุให้รางน้ําฝนเกิดการอุดตันจากการหมักหมมของเศษใบไม้ทําให้น้ําฝนไม่สามารถ
ไหลผ่านได้สะดวก
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้ามิได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ ท่านว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพื่อการที่ทําชํารุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฏขึ้น
ภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทํานั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดินนอกจาก
เรือนโรงทําด้วยเครื่องไม้ และสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิก
สัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกําหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้
วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทําการ
แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทํา
การดังกล่าวภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นโดยผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ ออกค่ าใช้ จ่าย และข้ อ ๖ วรรคสองกํ า หนดว่ า ถ้ า งานที่จ้างเกิดชํ ารุ ดบกพร่องเสียหายขึ้ น หลั ง จาก
ระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย เมื่อ
พิจารณาข้อ ๖ วรรคสอง ของสัญญาจ้างดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า แม้ว่าจะพ้นกําหนดระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม หากมีความชํารุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกําหนด ๕ ปี
นับแต่วันส่งมอบงานผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องอันเกิดแก่งานจ้างนั้นต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้
ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้
ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่ารางน้ําฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคารด้านทิศเหนือของอาคารเรียนหลุดลง
มาแตกเสียหายตลอดแนวเกิดจากการอุดตันจากการหมักหมมของเศษใบไม้ทําให้น้ําฝนไม่สามารถไหลผ่านได้
สะดวกหรือไม่นั้น จึงยังไม่เ ป็นที่ยุติ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารเรียนเป็นอาคาร ๒ ชั้นมี
ต้นไม้อยู่ในระดับต่ํากว่าตัวอาคาร และในวันเกิดเหตุ แม้ว่าจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรงก็ตาม แต่กลับไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีอาคารเรียนอื่นและบ้านเรือนของราษฎรในบริเวณเดียวกันได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เมื่อราง
น้ําฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานเป็น ส่วนของอาคารที่จะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้เป็ น
เวลานาน และสามารถรับแรงลมและน้ําฝนได้เป็นอย่างดี การที่รางน้ําฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคาร
ด้านทิศเหนือหลุดลงมาแตกเสียหายตลอดแนวหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานได้เพียงเกือบ ๔ ปี ทั้งที่เป็น
การใช้งานตามปกติของอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้างตามมาตรา
๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคสองของสัญญาจ้าง

๑๓๖
คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในประการต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้เงินเป็นค่าซ่อมแซมความ
เสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตยได้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถู กฟ้องคดีรั บผิดชอบซ่อมฝ้า เพดาน เพดาน และชายคาอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็ นเงิน
๖๙,๙๐๐ บาท ตามข้ อ ๖ วรรคสองของสัญญาจ้า ง ผู้ถูก ฟ้องคดี ไม่ ได้แจ้ งให้ ทางโรงเรียนทราบภายใน ๗ วั น
โรงเรียนธรรมาธิไตยจะดําเนินการว่าจ้างซ่อมฝ้าเพดาน เพดาน และชายอาคารเรียน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกค่าซ่อม
ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งถึงจํานวนค่าเสียหายที่เกิดขั้นดังกล่าวและ
จํานวนเงินดังกล่าวเป็นจํานวนที่พอกับความเสียหาย กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คิดเป็น
จํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้เ งินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๐๐
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคสองของสัญ ญาจ้าง และเมื่อ
ไม่ได้มีคําขอให้ศาลกําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐
บาท นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ศาลย่อมไม่อาจพิพากษาให้
เกินไปจากคําขอที่ผู้ฟ้องคดีขอได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึง
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป ของต้นเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็จ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้อง
ด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีชําระเงินจํานวน
๖๙,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดทั้งสองศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี
คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา
๕.๑๒ กรณีการชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาหรือไม่กลับมารับราชการ
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๔๒/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๒/๒๕๕๓
คู่กรณี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ฟ้องคดี กับนางสาววีรญา ลีลาเวชบุตร ที่ ๑ นางสาวดุษณี ลีลาเวชบุตร ที่ ๒
ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
อายุความในการฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้ทําสัญญาประกันไว้ ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ ๑๔๔ วันก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ

๑๓๗
ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาต่อดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อ
ศาลปกครองและมีคําขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อายุความ
การฟ้องคดีกรณีของสัญญาทางปกครอง
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ แก้ไขอายุความการฟ้องคดีกรณีของสัญญาทางปกครอง
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น เกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีกรณีสัญญาทางปกครอง ที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างมาตรา ๕๒
เดิมกับมาตรา ๕๒ ที่แก้ไขใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจรับคําฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ข้อเท็จจริง
๑. กรณีอายุความฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ เดิม
มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในเวลาฟ้องคดี บัญญัติให้ การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ และผู้
ฟ้องคดีได้มีคําสั่ง ที่ ๒๑๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออก โดยให้มี
ผลตั้งแต่วั น ที่ ๑ มีน าคม ๒๕๔๕ เป็ น ต้ นไป ถื อ ว่าผู้ ฟ้องคดี รู้ห รื อควรรู้ เ หตุแห่ งการฟ้ องคดี ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑
มีนาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ให้การลาออกจากราชการมีผล ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๔๖ จึ ง เป็นการฟ้ อ งคดี เมื่ อพ้ นกํ าหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี ตามที่ กฎหมายกํ า หนด ที่ศาลปกครองชั้ นต้ น
วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีและพิพากษายกฟ้องจึงชอบแล้ว
๒. กรณีอายุความฟ้องคดี ตาม ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาได้มีการยกเลิกมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วบัญญัติให้การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมาย
วิธีสบัญญัติ เมื่อไม่มีบทเฉพาะกาลกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นจึงมีผลใช้บังคับกับการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองทุกคดีในทันที เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคําฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องคดีภายใน
กําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาคดีนี้บัญญั ติ คําฟ้องของผู้ฟ้ องคดีจึงเป็นคําฟ้องที่ ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้ที่ศ าลปกครองชั้นต้น
วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีและพิพ ากษายกฟ้องโดยยังมิได้วินิจฉัยใน
เนื้อหาแห่งคดี จึงเป็นกรณีที่คดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วย
การทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

๑๓๘
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ประเด็นอื่นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง
จึงไม่จําต้องวินิจฉัยต่อไปอีก
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสํานวนคดีคืนให้ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามรูปคดี
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คําพิพากษาเลขดําที่ อ.๔๐/๒๕๔๙
คําพิพากษาเลขแดงที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๓
คู่กรณี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ฟ้องคดี
นางอาจารีย์ เบทซ์ หรือเจริญบุตร ที่ ๑ นางมนทิกา จันทรโชติวงศ์ ที่ ๒ นางบานเย็น เจริญบุตร ที่
๓ นางสาวมยุรี เจริญศรี ที่ ๔ สิบโท วินิจฉัย เจริญบุตร ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
การชดใช้สัญญารับทุน สัญญาลาศึกษาต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาวิชาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศระดับปริญญาโทและได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โดยได้ทํา
สัญญาเข้าศึกษาในระดับต่า ง ๆ ไว้กับผู้ฟ้ องคดี ส่วนผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ ค้ําประกันการ
ปฏิบัติและความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาดังกล่าว สัญญาดังกล่าวต่างมีข้อสัญญาให้ชดใช้ระยะเวลา
การทํางาน รวมทั้งทุน เงินเดือน หรือเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจากทางราชการใน
ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา นอกจากนี้จะจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกสองเท่าของเงินที่ต้องชดใช้
คืนดังกล่าวด้วย หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้ารับราชการแล้วได้ขอลาออกจากราชการ
ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในสัญญาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
หรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา กับสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ
ต่างประเทศที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ซึ่งผู้ให้สัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้
เงินทุน เงินเดือน พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าโดยลดลงตามส่วนของเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ไปบ้างให้แก่ผู้ฟ้อง
คดี ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง และขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ถึงผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งสองสัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
สัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน ทั้งสี่ฉบับ
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได้หรือไม่

๑๓๙
๑. ผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ ถูกฟ้ องคดี ที่ ๑ ได้ทําสั ญญากั บผู้ ฟ้องคดี รวมสี่ ฉบั บ ดัง นี้
สัญญาฉบับที่หนึ่ง สัญญารับทุนเพื่อศึกษาวิชาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ สัญญาฉบับที่สอง สัญญาของ
ผู้ได้รั บอนุ มัติให้ ลาไปศึ กษาหรื อฝึ ก อบรมภายในประเทศโดยได้รับเงิ นเดือ นเต็ มระหว่ างลา สัญ ญาฉบับ ที่สาม
สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา สัญญาฉบับ
ที่สี่ สัญญาข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีตาม
สัญญาทั้งสี่ฉบับดังกล่าว ซึ่งสัญญาทั้งสี่ฉบับดังกล่าวมีสาระสําคัญทํานองเดียวกันว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมจะปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งของผู้ฟ้องคดีในการ
จัดสรรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานของผู้ฟ้องคดีตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ฉบับนั้นๆ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับตามที่
สัญญาฉบับนั้นๆ กําหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อสัญญาทั้งสี่ฉบับดังกล่าวมีข้อกําหนดในสัญญาที่หน่วยงาน
ทางปกครองได้ตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงและมีลักษณะพิเศษที่
แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อให้การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง อันได้แก่ การ
บริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้
เงินเพราะเหตุผิดสัญญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว และอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๒. สัญญาค้ําประกันมีลักษณะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาทั้งสี่ฉบับดังกล่าวข้างต้นระหว่างผู้ฟ้อง
คดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นสัญญาประธาน เมื่อสัญญาประธานเป็นสัญญาทางปกครองและอยู่ในอํานาจของ
ศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาค้ําประกันจึงอยู่ในอํานาจของศาลปกครองด้วย
๓. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนื่องจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นฝ่าย
ปกครองย่อมมีเอกสิทธิ์ที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลเห็นว่า นิติกรรมทาง
ปกครองประเภทที่ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกนิติกรรมทางปกครองนั้น เป็นกรณีที่
ผู้รับนิติกรรมทางปกครองฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ ในนิติกรรมทางปกครอง เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาท
ตามสัญญาทางปกครอง การบังคับตามสิทธิเรียกร้องจึงเกิดจากสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองจึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองดังกล่าวได้ ประกอบกับหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงินกรณีผิดสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้อ้างอํานาจจากกฎหมายซึ่งเป็นแหล่งที่มาของ
คําสั่งที่เป็นฐานแห่งการบังคับทางปกครองหากแต่เป็นเพียงการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากฐานของสัญญาซึ่งเป็นสัญญาทาง
ปกครอง หนั งสื อแจ้ งให้ผู้ถู กฟ้ องคดี ทั้งห้ าชดใช้ เงิ นกรณี ผิดสั ญญาดั งกล่ าวหาได้ เป็นคํ าสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็น
คู่สัญญาทางปกครองและผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา จึงเป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง และการยุติข้อโต้แย้งนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า
ชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

๑๔๐
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น
ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญากับผู้ฟ้องคดีหรือไม่และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด
๑. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ยังไม่ครบตามข้อผูกพันที่กําหนดไว้ในสัญญาทั้งสี่ฉบับ คือ ต้องรับ
ราชการชดใช้จํานวน ๕,๘๘๖ วัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถชําระหนี้โดยการรับราชการชดใช้ให้กับ
ผู้ฟ้องคดีได้ทั้งหมด
๒. ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้กับผู้ฟ้องคดีจํานวน ๑,๕๓๐ วัน
ควรจัดสรรชําระหนี้ตามสัญญาฉบับใดก่อน เห็นว่า เมื่อมูลหนี้อันแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทั้งสี่ฉบับ คือ การ
กลับมารับราชการชดใช้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา หนี้การรับราชการชดใช้จึงถึงกําหนดชําระในวันดังกล่าว เมื่อ
หนี้การรับราชการชดใช้ตามสัญญาทั้งสี่ฉบับถึงกําหนดชําระไม่พร้อมกัน ดังนั้น หนี้ตามสัญญาฉบับใดถึงกําหนด
ชําระก่ อนก็ใ ห้ห นี้ตามสัญ ญานั้ นเป็น อัน ได้ รับการชํ าระก่อน ตามนั ยมาตรา ๓๒๘ วรรคสอง แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓. อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
มีอํานาจที่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อสถาบันบรมราชชนกซึ่ง
เป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑๒/๒๘๔๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
มอบหมายให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทราบถึง
จํ า นวนเงิ น ที่ ต้ อ งชดใช้ คื น แก่ ผู้ ฟ้ อ งคดี จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย บรมราชชนนี ส รรพสิ ท ธิ ป ระสงค์
อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น
๔. ผู้ถู กฟ้อ งคดี ไม่ นํา เงิ นที่ได้ รั บการทวงถามไปชํ า ระให้แ ก่ ผู้ฟ้อ งคดี ภ ายใน ๗ วั น นั บ แต่ วันที่ ได้ รั บ
หนังสือแจ้งจากผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้แก่
ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ของจํานวนเงินที่ทวงถามตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
สําหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันการปฏิบัติและความ
รับผิ ดของผู้ถูกฟ้ องคดี ที่ ๑ ตามสั ญญาของผู้ได้รั บอนุมั ติให้ ลาไปศึก ษาหรื อฝึ กอบรมภายในประเทศโดยได้รั บ
เงินเดือนเต็มระหว่างลา โดยมีสาระสําคัญในสัญญาค้ําประกันทั้งสองฉบับตรงกันว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทําผิด
สัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยินยอม
ชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้
ยอมเข้าค้ําประกันผูกพันตนต่อผู้ฟ้องคดีที่จะชําระหนี้ตามความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามจํานวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๖๘๐ มาตรา ๖๘๓ และมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
สําหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาของ
ข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน
และเบี้ยปรับพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจํานวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ที่ศาล

๑๔๑
ปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกัน
ชําระเงินจํานวน ๗๑๘,๖๙๓.๑๔ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ประสงค์จะชดใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินไทยทั้งหมด ก็ให้คิดเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของ
ธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครในวันที่ชําระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวไม่มีก็ให้
ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเช่นว่าก่อนวันที่ชําระเงิน ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืน
ปี ๒๕๕๐
เลขคดี
อ.๑๖๗/๒๕๔๘
อ.๒๙๑/๒๕๕๐
คู่กรณี
นายอภิสิทธิ์ ศิริชัย ผู้ฟ้องคดี กับกรมสุขภาพจิต ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
พิพาทกรณีการชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับ
ผู้ฟ้องคดี ซึ่งดํ ารงตํา แหน่ งนายแพทย์ สัง กัดผู้ ถูกฟ้ องคดี ได้รับอนุมัติจากผู้ถู กฟ้องคดี ให้ ไปศึ กษาหรือ
ฝึกอบรมวิชาแพทย์ ประจํ าบ้าน โดยได้ทําสั ญญาเลขที่ ๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๒ ไว้ ซึ่ งสัญญาดังกล่าวได้
กําหนดไว้ว่า หากผู้ฟ้องผิดสัญญาหรือไม่กลับมารับราชการ ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ทุนและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้อง
คดีอีกสองเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕
เมื่อผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษาแล้ว ต่อมาได้ขอลาออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้
ฟ้องคดีชดใช้เงินเดือนพร้อมเบี้ยปรับสองเท่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งกลับไปว่า สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูก
ฟ้องคดีขัดกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๐ จึงขอชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่า
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งตอบกลับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินในส่วนที่เหลือพร้อม
ดอกเบี้ย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นําเงินในส่วนที่เหลือไปชําระให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีเกี่ยวกับเงินเดือนพร้อมเบี้ยปรับ
สองเท่า จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยปรับเป็น
จํานวนเงิน ๓๐๕,๒๘๕.๖๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากต้นเงินจํานวน
๓๐๕,๒๘๕.๖๕ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลในการฟ้องคดีแทนผู้ฟ้องคดีด้วย
ศาลปกครองได้มีคําพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจํานวน ๓๐๕,๒๘๕.๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้ อ ยละ ๗.๕ ต่อ ปี จ ากเงิ น ต้ น ดั ง กล่ า วนั บ แต่ วั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ เป็ น ต้ น ไปจนกว่ า จะชํา ระ

๑๔๒
เสร็ จ ให้แ ก่ผู้ฟ้อ งคดี ทั้งนี้ให้ชําระแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดจํานวน ๗,๖๓๒.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้อง ส่วนคําขออื่นให้ยก
ข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาเลขที่ ๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๒ ข้อ ๑.๑ ข้อ ๕.๓
- ระเบีย บ ก.พ. ว่า ด้ว ยการพัฒ นาข้า ราชการพลเรือ นโดยการให้ไ ปศึก ษาเพิ่ม เติม ในประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อ ๑๐ วรรคสอง ข้อ ๑๔
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ โดย
ได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้วยการให้ ข้าราชการลาไปศึกษาและฝึ กอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๑๗
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๐๗ มาตรา ๔๐๖
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘ (๕)
- คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๔๔
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินเบี้ยปรับและชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่
สัญญาลาศึกษาต่อมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาคือ การให้ผู้รับทุนกลับมาดําเนินการหรือมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการบริการสาธารณะ เพราะการดําเนินการบริการสาธารณะเป็นกิจการของรัฐที่จะต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องไม่อาจหยุดชะงักได้ ก.พ. จึงได้มีการกําหนดไว้ในระเบียบให้ผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อต้องชดใช้ทุน
พร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า
ประกอบกับระเบียบ ก.พ. มีสถานะเป็นกฎหมาย เนื่องจากเป็นระเบียบที่ฝ่ายบริหารได้ออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามแนวคํา วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๒๗/๒๕๔๔ ส่วนราชการจึงไม่อาจออกระเบียบให้ขัดแย้งกับระเบียบ ก.พ. ได้
ยิ่งกว่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับส่วนราชการเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้
ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น มิใช่ความสัมพันธ์กัน
ตามสัญญาจ้างแรงงานเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในฐานะเอกชนด้วยกันที่
จะต้องมีการแสดงเจตนาต้องตรงกันจึงจะเกิดสัญญาขึ้น
เมื่ อ ระเบี ยบ ก.พ. กํ าหนดให้ ผู้ผิดสั ญญาลาศึกษาต่ อชดใช้เงิ นเดื อ นพร้ อ มดอกเบี้ยอี กหนึ่ ง เท่า ส่ วน
ราชการจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่กระทรวงสาธารณสุขได้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ โดยได้รับเงิน เดือ นเต็มระหว่างลา (ฉบับ ที่
๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึ้น ใช้บังคับภายในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบ ก.พ. ๒๕๔๐ เนื่องจากได้กําหนดให้ผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
ให้ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าจึงทําให้ข้อกําหนดในเรื่องการชดใช้ทุนใช้บังคับไม่ได้
เมื่อระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ เกี่ยวกับการกําหนดให้ชดใช้ทุนใช้บังคับไม่ได้กับ
กรณีนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ระเบียบ ก.พ. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วการที่ผู้ฟ้องคดีได้นําข้อกําหนดในระเบียบ

๑๔๓
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ มากําหนดไว้ในสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับสองเท่าจึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
ส่ ว นที่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี อ้า งว่ า ผู้ ที่ไ ด้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ ล าไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมภายในประเทศก่ อ นระเบี ย บ
กระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปตามข้อ ๑๗ ของระเบียบนั้น เห็นว่า การมีผลใช้
บังคับของสัญญาน่าจะหมายถึงผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศไม่ต้องทําสัญญาใหม่
โดยให้ใช้สัญญาฉบับเดิมมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะหมดสัญญา
แต่ในส่วนของการกําหนดเบี้ยปรับเป็นกรณีที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีข้อความ
ขัดแย้งกับระเบียบ ก.พ. ๒๕๔๐ จึงต้องถือตามระเบียบ ก.พ. ฯ ๒๕๔๐ ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้ออ้างของผู้ฟ้อง
คดีจึงไม่อาจรับฟังได้
ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามอําเภอใจ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยปรับคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้นเห็นว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนําเงินไปชําระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมี
หนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาอันเนื่องจากกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกําหนดตามสัญญา
จึงให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินเดือนพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนําเงินไปชําระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิใช่
เป็นการชําระหนี้ตามอําเภอใจตามนัยมาตรา ๔๐๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่อาจรับฟังได้เช่นเดียวกัน
สําหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพราะผู้ถูกฟ้องคดี
ได้รับชําระหนี้จากผู้ฟ้องคดีไว้โดยสุจริต นั้น เห็นว่า ลักษณะประการหนึ่งที่สําคัญของสัญญาทางปกครองก็คือ
คู่สัญญาฝ่ายรัฐมีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษบางประการเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน แต่มิได้หมายความว่าคู่สัญญาฝ่ายรัฐ
มีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในทุกๆเรื่อง และการที่จะยอมรับความสุจริตของคู่สัญญาฝ่ายรัฐ
ในการรับชําระหนี้จากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยไม่ต้องชําระดอกเบี้ยในเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน
จะต้องคํานึงถึงความเสมอภาคของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่จะไม่ต้องชําระดอกเบี้ยในการปฏิเสธการชําระหนี้ให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายรัฐโดยอ้างเหตุผลเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับชําระหนี้จากผู้ฟ้องคดีโดยสุจริต
จึงไม่ต้องชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงรับฟังไม่ขึ้น
แต่เนื่องจากก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดในหนี้เงินในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเป็น
ต้นไป
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาแก้เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากต้นเงิน ๓๐๕,๒๘๕.๖๕ บาท
นับ แต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนกว่า จะชําระเสร็จให้แ ก่ผู้ฟ้อ งคดี นอกจากที่แ ก้ใ ห้เป็นไปตาม
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๑๔๔
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คําพิพากษาเลขดําที่ อ.๔๐๓/๒๕๔๙
คําพิพากษาเลขแดงที่ อ.๑๗๗/๒๕๕๓
คู่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษาเดิม) ผู้ฟ้องคดี
นายฉัตรชัย จตุธํารง ที่ ๑ นายธวัชชัย สุนทรภักดี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําสัญญาข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทําสัญญาค้ําประกัน ข้อสัญญาได้กําหนด ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ยินยอมชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอม
ชดใช้คืนเงินทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปจากทางราชการใน
ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกสองเท่า
ของเงิ นที่ ผู้ถู กฟ้ องคดี ที่ ๑ จะต้ องชดใช้ คืน และในกรณี ที่ ผู้ถู กฟ้ องคดี ที่ ๑ กลั บเข้ าปฏิบั ติราชการบ้ าง แต่ ไม่ ครบ
กําหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับ โดยลดลงตามส่วนของเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้า
ปฏิบัติราชการ โดยจะชําระให้ทั้งหมดภายในกําหนด ๓๐ วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ไม่ชําระภายในกําหนด หรือชําระให้แต่ไม่ครบทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ชําระอีกในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีด้วย และเพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา ต่อมาผู้ถูกฟ้องที่ ๑ ก่อนระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้มี
คําสั่งอนุญาตให้ลาออก จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาจะต้องรับชดใช้เงินเดือนและเบี้ยคืนให้แก่ทาง
ราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชดใช้เงิน แต่ทั้งสองกลับเพิกเฉยจึงนําคดีมา
ฟ้องต่อศาล โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชําระเงินเดือนและเบี้ยปรับ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ต้องร่วมหรือแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชําระเงินเดือนและเบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาลาศึกษา
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น การยื่นอุทธรณ์คําฟ้องซึ่งศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจในการรับฟ้องไว้ เนื่องจากขาดอายุความในการฟ้องคดี
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่
คดีนี้เป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองมาตรา
๙ วรรคหนึ่ ง (๔) ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ผิ ด สั ญ ญาข้ า ราชการไปศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศภาคปกติ ล งวั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๓๖ วั นดั งกล่า วจึงเป็ นวั นที่ ผู้ฟ้องคดีรู้ ถึ งเหตุ แห่งการฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้ อ งคดียื่นฟ้ องคดี นี้ต่อศาล
ปกครองเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

๑๔๕
ระยะเวลาการฟ้องคดีประเภทนี้จากเดิมสิบปี นับแต่วันผิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาเป็น
หนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีคําวินิจฉัยวาง
แนวทางในเรื่องดัง กล่า วไว้ และผู้ ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดี ภ ายในหนึ่งปี นับ แต่วันที่มี คําวิ นิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ชาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าว กรณีจึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจรับคําฟ้องที่ยื่น
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามที่ ๕๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให้คําสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่รับฟ้องคดีที่ยื่นเมื่อ
พ้น กําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาเป็นที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอุทธรณ์คัดค้านคําสั่ง
กล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดก็ไม่มีอํานาจทบทวนการใช้ดุลพินิจมีคําสั่งดังกล่าวของ
ศาลปกครองชั้นต้นได้
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คําพิพากษาเลขดําที่ อ.๑๐๘๕/๒๕๔๗
คําพิพากษาเลขแดงที่ อ.๑๓๑/๒๕๕๓
คู่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ฟ้องคดี กับ นางสาวอนงค์ วงศ์ศรีรักษา ที่ ๑ นายอรุณ วงศ์ศรีรักษา
ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
สัญญาลาศึกษาต่อ
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน่ ง อาจารย์ ระดั บ ๕ สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อ
ศึกษาวิชาในต่างประเทศ สัญญาเลขที่ ๒๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขา Biotechnology ณ London School of Hyginene & Tropical Medicine,
University of London ประเทศอังกฤษ มีกําหนด ๓ ปี ได้มีการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ๓ ครั้ง แต่เมื่อครบ
กําหนดเวลาดั งกล่ าว ผู้ ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๑ มิได้กลับมารายงานตั วเข้า ปฏิ บัติร าชการชดใช้ทุ น สํ านั กงาน ก.พ. ได้
พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติการศึกษาและเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เพิกเฉย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
สั ญ ญาเลขที่ ๒๑/๔๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ และสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาการรั บ ทุ น รั ฐ บาล
(ทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ที่ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้อง

๑๔๖
คดีที่ ๑ ได้รับทุนและเงินอื่นที่จ่ายในขณะศึกษา จึงต้องชดใช้เงินทุนหรือเงินอื่นใดที่ได้รับพร้อมเบี้ยปรับจํานวนสอง
เท่าของเงินจํานวนดังกล่าวตามสัญญาการรับทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ผู้ฟ้องคดีได้ทําหนังสือทวงถามผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องที่ ๑ ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยอมรับหนังสือ จึงนํา
คดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือการชําระเงิน ศาลปกครอง
ชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น การโต้แย้งคําพิพากษาศาลชั้นต้นว่าไม่ได้มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด
ข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๓ ได้กําหนดถึงรายละเอียดของคําอุทธรณ์ไว้แล้ว โดยเฉพาะข้อ ๑๐๑ วรรคสองกําหนดว่า ข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคําอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวโดยชัดแจ้งในคําอุทธรณ์ และต้องเป็นข้อที่
ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้อุทธรณ์จะยกปัญหานั้นขึ้นกล่าวในคําอุทธรณ์หรือในชั้น
อุทธรณ์ก็ได้ ซึ่งในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในคําฟ้องหรือคําขอใน
ชั้น พิ จารณาพิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต้ น แต่ อ ย่ างใด และกรณี นี้ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชนหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ คํ าอุทธรณ์ของผู้ ฟ้องคดีจึงเป็นคํ าอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑
วรรคสอง แห่ งระเบี ยบของที่ ประชุ ม ใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสู ง สุด ว่า ด้ วยวิ ธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๓ และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว ส่วนประเด็นอื่นไม่
จําต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทําให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี
๕.๑๓ กรณีการงดหรือลดเบี้ยปรับในสัญญาทุนการศึกษา
กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ใช่เหตุให้งดหรือลดค่าปรับ
ปี ๒๕๕๓
เลขคดี
คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๖๔/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๒/๒๕๕๓
คู่กรณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ฟ้องคดี
นางสาวอุมาภรณ์ ศิลปะผดุง ที่ ๑ พันโทนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ที่ ๒ พันเอกสัมพันธ์ พิชยทายา ที่ ๓ พันเอกนักรบ
บุญบัวทอง ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่องที่ฟ้อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คําพิพากษา)

๑๔๗
ข้อเท็จจริงโดยย่อและคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ลดเบี้ยปรับ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการตําแหน่งอาจารย์ระดับ ๔ ได้รับอนุมัติจากผู้ฟ้องคดีให้ลาไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ทําสัญญาลาศึกษาต่อ และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทําสัญญาค้ําประกัน ซึ่งสัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๓
กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สองเท่าของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาไปศึกษา เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นหนังสือลาออกก่อนระยะเวลา
ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทําหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย
จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาล โดยขอให้ผู้ถูก ฟ้อ งทั้ง สี่ร่วมกันหรือ ชดใช้เ งินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อ ยละ ๑๕ ต่อ ปี
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
- สัญญาลาศึกษาต่อ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ อํานาจของศาลในการลดเบี้ยปรับ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๒ ค่าเสียหาย
ประเด็นและคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประเด็น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ว่า มีเหตุสมควรลดเบี้ยปรับจํานวนสองเท่าตามสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว
๑. วางหลักเกี่ยวกับการกําหนดเบี้ยปรับของทางราชการ ต้องคํานึงถึงค่าเสียหายที่แท้จริงหรือไม่
การกําหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาลาศึกษาต่อเป็นการกระทําให้เห็นว่าทางราชการมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จึงกําหนดเบี้ยปรับไว้เพื่อให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาและเพื่ อ
ป้อ งกั นมิ ใ ห้ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดี ที่ ๑ ทํ า ผิ ดสั ญญาอั นจะทํ า ให้ ผู้ฟ้ อ งคดี ได้ รับ ความเสี ยหาย เบี้ ยปรั บ ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น
มาตรการลงโทษในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทําผิดสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้อํานาจแก่เจ้าหนี้ในการกําหนดเบี้ยปรับไว้กรณีลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตามสัญญาได้โดยมิจําต้อง
คํานึงถึงความเสียหายอันแท้จริงที่เจ้าหนี้จะได้รับ และแม้ว่าเจ้าหนี้จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ เลย เจ้าหนี้ก็มี
สิทธิเรียกเบี้ยปรับที่กําหนดไว้ในสัญญานั้นได้ หากลูกหนี้ผิดสัญญาจึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกจากผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องระบุถึงความเสียหายที่ได้รับ
จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และค่าเสียหายดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ฟ้องเรียกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่
อย่างใด
๒. วางหลักเรื่องการใช้ดุลพินิจในการลดเบี้ยปรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ ได้บัญญัติว่าถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะ
ลดลงเป็นจํานวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าพอสมควรเพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้
ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น
(๑) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน
เต็มระหว่างการลา ทั้งๆ ที่มิได้ทํางานให้กับทางราชการ โดยทางราชการต้องมอบหมายให้ข้าราชการอื่นปฏิบัติราชการ

๑๔๘
แทนหรือจะต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยวิธีอื่น เพื่อทดแทนการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งทางราชการ
คาดหวังว่ าจะได้ม าซึ่งข้าราชการที่มี ความรู้ความสามารถและนํ าความรู้ค วามสามารถที่ได้รับจากต่า งประเทศ
กลับมาปฏิบัติราชการจนครบตามสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกโดยไม่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตาม
สัญญา ทําให้ทางราชการขาดบุคลากรสําคัญในการพัฒนาประเทศ
(๒) หากมีการลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ลาศึกษารายอื่นที่
กระทําผิดสัญญาแล้วยินยอมชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับจํานวนสองเท่าแก่ทางราชการ และยังอาจส่งผลให้ข้าราชการ
ที่กําลังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอยู่จงใจกระทําผิดแล้วรอให้ศาลลดเบี้ยปรับ ซึ่งจะทําให้ทางราชการได้รับความ
เสียหาย เบี้ยปรับตามสัญญาที่กําหนดไว้เป็นจํานวนสองเท่าจึงมิได้เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน
(๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบดีทั้งก่อนและขณะทําสัญญาในข้อ สัญญาที่ว่าหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้อง
ชําระเงินคืนและเบี้ยปรับ
(๔) ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างถึงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๙๗/๒๕๓๕ และคําพิพากษา
ศาลฎีกา ที่ ๕๑๙๔/๒๕๓๙ นั้น เป็นกรณีที่มีการชดใช้ความเสียหายบางส่วนไปแล้ว ศาลจึงใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับ
ตามสัญญาให้ แตกต่างกับกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยังไม่มีการชดใช้เ งินทุนให้แ ก่ผู้ฟ้อ งคดีแ ต่อย่างใด และ
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ก็มิได้แสดงเจตนาที่จะบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นเหตุให้ลดเบี้ยปรับลงได้
ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน
จํานวน ๒,๐๔๘,๖๕๐.๓๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน ๒,๐๐๔,๑๗๔.๑๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสี่จะชําระเสร็จสิ้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ภาคผนวก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และศาลปกครอง
จังหวัดระยอง นครศรีธรรมราช พิษณุโลก และขอนแก่น

ประชุมปรึกษาหารือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายเนติ รัตนากร
๒. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๓. นายชัชวาล อัชฌากุล
๔. นายวรพจน์ หาญใจ
๕. นายภูริเดช สีผาง

นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ (สพป.ระยอง เขต ๑)
๑. นายสุพรรณ หารธุจิต
รองผู้อํานวยการ สพป.เขต ๑ ระยอง
๒. นางพชรพร ธรรมพชร
นิติกรชํานาญการพิเศษ
๓. นายวิรัตน์ เผือกวิเศษ
นิติกรชํานาญการ
สพป.ระยอง เขต ๑ ได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ย้อนหลัง ๕ ปี
ในระยะเวลา ๕ ปี ที่ ผ่ า นมา สํ า นั กงานเขตฯ ไม่ มีคดี เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ มีเ พี ย งคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคล จํานวน ๓ คดี ได้แก่
๑. คดีลูกจ้างฟ้องเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. คดีครูฟ้องเพราะเหตุถูกตัดสิทธิในการสอบกรณีขาดคุณสมบัติในการสอบเพื่อเป็นผู้บริหาร เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. คดีทุจริตสอบครูผู้ช่วย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดี
๒.๑ ก่อนเป็นคดี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ได้แบ่งการบริหารภายในเขต
พื้นที่การศึกษา โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็นเขตพื้นที่ย่อย ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ แต่ละคนดูแลร่วมกับศึกษานิเทศก์ ในการบริหารงานดังกล่าวกําหนดให้
รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตฯ และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ล งพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มโรงเรี ย นอยู่ เ ป็ น ประจํ า จึ ง ทํ า ให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสํานักงานเขตฯ กับโรงเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด เมื่อโรงเรียนประสบปัญหาหรือมีข้อ
พิพาทเกิดขึ้น สํานักงานเขตฯ จะเข้าไปจัดการปัญหาหรือข้อพิพาทร่วมกับโรงเรียน โดยการให้คําปรึกษา
แนะนํา และการดําเนินการอื่นๆ เพื่อยุติปัญหาหรือข้อพิพาทก่อนที่จะเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง
๒.๒ ภายหลังเป็นคดี
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นสํานักงานเขตฯ จะเข้าไปดําเนินการร่วมกับโรงเรียน เช่น รวบรวมพยานหลักฐาน ให้
คําปรึกษา แนะนํา ประสานงานกับพนักงานอัยการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นคดีเล็กน้อยที่ไม่มีความ
สลับซับซ้อนสํานักงานเขตฯ จะดําเนินกระบวนการทางคดีเอง ในขณะที่คดีใดสํานักงานเขตฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อนสํานักงานเขตฯ ก็จะประสานงานขอความช่วยเหลือจากพนักงานอัยการใน
การดําเนินการทางคดี

๑๕๑

๓. เครือข่ายความร่วมมือของนิติกร
ในการทํ า งานของนิ ติ ก รที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต ๑ จะ
ติดต่อสื่อสาร ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลา โดยติดต่อกันทาง Line (Line กลุ่ม)
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําคู่มือคดีปกครอง
เนื่ องด้ว ยการจั ดทํ าคู่ มือทางปกครองเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ แก่ห น่ว ยงานของรัฐ นั้น มีค่าใช้จ่ า ย
จํานวนมากแต่มักไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะมีการเสียหาย สูญหาย หรือบุคลากรไม่สนใจอ่าน ทั้งนี้สังเกตได้
จากเวลาประสบปัญหาหรือข้อสงสัยต่างก็โทรมาสอบถามที่เจ้าหน้าที่อยู่เช่นเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จึงได้ให้คําแนะนําว่าควรจัดทําเป็น Website เพราะประหยัด สะดวก และง่ายต่อ
การเข้าถึง โดยให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ และมีเบอร์สายด่วนตอบปัญหาแบบ ๒๔ ชั่วโมงด้วย

ประชุมปรึกษาหารือกับศาลปกครองระยอง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายเนติ รัตนากร
๒. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๓. นายชัชวาล อัชฌากุล
๔. นายวรพจน์ หาญใจ
๕. นายภูริเดช สีผาง

นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายศาลปกครองระยอง
๑. นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย
๒. นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล
๓. นายจํานงค์ ถาวรวิสิทธิ์
๔. นายศรัณย์ อินทรศักดิ์
๕. นายปฐมขจร วีระกุลพิริยะ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง
ตุลาการศาลปกครอง
ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองระยอง
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการคดีปกครอง
ผู้อํานวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง

ศาลได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. สถิติคดีของศาลปกครองระยองเกี่ยวกับคดีการบริหารงานบุคคลและวินัย และการพัสดุย้อนหลัง ๕ ปี
ศาลปกครองระยองได้จําแนกคดีออกเป็นกลุ่มคดี ดังนั้น คดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและ
วินัย และการพัสดุจึงมีคดีเรื่องอื่นๆรวมอยู่ด้วย ดังนี้
ประเภทคดี
คดีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลและวินัย
บําเหน็จ บํานาญ สวัสดิการ
และการประกอบวิชาชีพ
คดีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ
สัญญาทางปกครอง การ
ลงทุน การเงิน การคลัง การ
ธนาคาร

รวม

จํานวนคดีเข้า
จํานวนคดีเข้า
สะสมระหว่าง
สะสมระหว่าง
ปี ๒๕๕๔ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๔ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘

จํานวนคดีคงค้าง ๓๙

๒๒๑

๑๘๒

๓๙

๑๑๒

๙๙

๑๓

๓๓๓

๒๘๑

๕๒

ทั้งนี้ ศาลปกครองระยองได้ให้คําแนะนําว่า หากต้องการสถิติคดีของศาลปกครองทั้งหมดสามารถขอ
ข้อมูลได้ที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์ ศาลปกครองกลาง
๒. บรรทัดฐานในการตัดสินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และการพัสดุ
การพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละคดีของศาลปกครองระยองจะใช้ข้อกฎหมายพิจารณาประกอบกับ
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองทั่วไป

๑๕๓
๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และการพัสดุของหน่วยงานทางการศึกษา
ศาลปกครองระยองได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ นั ย และการพั ส ดุ ข อง
หน่วยงานทางการศึกษาว่า ในปัจจุบันสถานศึกษาไม่มีบุคลากรที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง เมื่อจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุก็จะแต่งตั้งครูซึ่งขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัสดุมาเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
และนํามาซึ่งข้อพิพาททางปกครอง จึงเห็นว่า เมื่อให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่
ควรจัดให้มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทํางานเกี่ยวกับการพัสดุโดยเฉพาะ หรือควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุใน
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อทํ า หน้ า ที่ ให้ คํา ปรึ กษา แนะนํ า ช่ ว ยเหลื อในเรื่ องเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ แ ก่
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพัสดุ
๔. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําคู่มือ
ในการศึกษาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองเพื่อนําไปจัดทําคู่มือและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ทางการศึกษานั้น ศาลปกครองระยองได้ให้คําแนะนํา ดังนี้
๔.๑ การศึกษาแนวคําพิพากษา
หากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะศึกษาแนวคําพิพากษาของศาลปกครองเพื่อนําไปเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาอันเป็นการป้องกันข้อพิพาททางปกครองนั้น เห็นว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้นในบางคดียังไม่เป็นที่สุดเพราะมีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนั้น หากจะศึกษาแนว
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองจึงควรศึกษาจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดจะดีกว่า
เพราะคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป็นที่สุดแล้ว ซึ่งสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคําพิพากษา หรือสรุปย่อคํา
พิพากษาหรือคําสั่งได้ที่สํานักวิจัยวิชาการ ศาลปกครองกลาง
๔.๒ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย ควรเลือกคดีที่หน่วยงานของรัฐแพ้คดี แล้วศึกษา
เหตุแห่งการแพ้คดี เหตุแห่งการกระทําผิด เพราะถ้าเป็นคดีที่หน่วยงานของรัฐชนะคดีนั้น แสดงว่าหน่วยงาน
ของรัฐรู้และทําถูกต้องอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นคดีที่หน่วยงานของรัฐแพ้คดีนั้น แสดงว่าหน่วยงานของรัฐไม่รู้ว่าการ
กระทําเช่นนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรนําเหตุแห่งการแพ้คดีหรือเหตุแห่งการกระทําผิดไป
จัดทําคู่มือเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
๔.๓ เรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นเรื่องที่มีข้อพิพาทจํานวนมาก ดังนั้น จึงควรกําหนดประเด็นที่จะ
ศึกษาก่อนแล้วค่อยศึกษาวิเคราะห์ในคําพิพากษา ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการดําเนินงาน โดยแบ่งประเด็นที่น่า
ศึกษาออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรื่องคําสั่งอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรื่องการริบหลักประกันซอง
กรณีไม่เสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนด ส่วนช่วงหลังทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรื่องการปรับโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐและความรับผิดทางวินัย เป็นต้น

ประชุมปรึกษาหารือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช – พัทลุง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
๒. นายเนติ รัตนากร
๓. นายชัชวาล อัชฌากุล
๔. นายวรพจน์ หาญใจ
๕. นายภูริเดช สีผาง

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑. นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รองผู้อํานวยการ สพม.เขต ๑๒
๒. นายพรศักดิ์ จินา
รองผู้อํานวยการ สพม.เขต ๑๒
๓. นายสุทัศน์ แก้วพูล
รองผู้อํานวยการ สพม.เขต ๑๒
๔. นายโสภณ บรรจงเมือง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
๕. นายวีระพันธ์ โชติวัน
ครู (ช่วยราชการในตําแหน่งนิติกร)
สพม. เขต ๑๒ ได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๑ การบริหารงานบุคคล
คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีจํานวน ๓ คดี ได้แก่
๑) คดีสถานศึกษาฟ้องเพราะเหตุผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
๒) คดีผู้บริหารสถานศึกษาฟ้องเพราะเหตุโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม
๓) คดีครูฟ้องเพราะเหตุเลื่อนตําแหน่งโดยไม่เป็นธรรม
นอกจากนั้นยังมีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ
และการขอย้าย
๑.๒ การพัสดุ
คดีเกี่ยวกับการพัสดุที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ส่วนมากจะเป็นคดีที่
สถานศึกษาฟ้องผู้รับจ้างเพราะเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่น ผู้รับจ้างได้ทิ้งงานเมื่อเห็นว่างานที่
ได้รับจ้างนั้นจะไม่สามารถเสร็จได้ตามเวลาที่กําหนด
๒. การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดี
๒.๑ ก่อนเป็นคดี
ในกรณี ที่ ปั ญ หาหรื อ ข้ อ พิ พ าทที่ เ ป็ น เรื่ อ งเล็ ก น้ อยและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เกิ ด ความเสี ย หายมากและ
กฎหมายได้กําหนดให้มีการไกล่เกลี่ยได้ ก็จะมีการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหาหรือข้อพิพาทก่อนที่จะเป็นคดีขึ้นสู่
ศาลปกครอง
๒.๒ ภายหลังเป็นคดี
กรณีเป็นคดีเล็กน้อยที่ไม่เกิดความเสียหายมากหรือเป็นคดีมีหลักฐานชัดเจนไม่มีความสลับซับซ้อน
สํานักงานเขตฯ จะดําเนินกระบวนการทางคดีเอง แต่ถ้าคดีใดที่สํานักงานเขตฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มี

๑๕๕
ความสลั บ ซั บ ซ้ อนสํ า นั กงานเขตฯ ก็ จ ะรวบรวมพยานหลั กฐาน และประสานงานขอความช่ ว ยเหลื อจาก
พนักงานอัยการในการดําเนินการทางคดี
๓. การให้ความรู้และการให้คําปรึกษา
นิติกรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้มีการออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลและการพั ส ดุ แก่ บุ ค ลากรในสถานศึ กษา รวมทั้ งได้ มีก ารรั บให้ คํา ปรึ ก ษาทางด้ า น
กฎหมายอื่นๆ แก่ครูแลบุคลากรทางการศึกษาด้วย
๔. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เนื่องจากบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุในสถานศึกษาขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัสดุ
เมื่อไปปฏิบัติงานจึงทําให้เกิดความผิดพลาด และเป็นสาเหตุที่ทําให้หน่วยงานหรือบุคคลากรถูกฟ้องคดี ดังนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวหรือเกิดน้อยที่สุดควรจะให้บุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่การพัสดุโดยตรง หรือมีการให้ความรู้แก่บุคลากรก่อนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่

ประชุมปรึกษาหารือกับศาลปกครองนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
๒. นายเนติ รัตนากร
๓. นายชัชวาล อัชฌากุล
๔. นายวรพจน์ หาญใจ
๕. นายภูริเดช สีผาง

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายศาลปกครองนครศรีธรรมราช
๑. นายธวัชไชย สนธิวนิช
๒. นายอาทร คุระวรรณ
๓. นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์
๔. นายสัญญา ศิวิโรจน์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช
ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช

ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. สถิติ คดีของศาลปกครองนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับคดีก ารบริหารงานบุค คลและวิ นัย และการพัสดุ
ย้อนหลัง ๕ ปี (ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)
ประเภทคดี
คดีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลและ
วินัย
คดีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ

จํานวนคดีเข้า
๑๐๕

จํานวนคดีแล้วเสร็จ
๙๒

จํานวนคดีคงค้าง
๑๓

๑๗

๑๒

๕

หมายเหตุ จํานวนคดีแล้วเสร็จของคดีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและวินัยสามารถแยกได้ ดังนี้
๑. คดีที่ศาลได้มีคําพิพากษา ๓๒ คดี
๒. คดีที่ถอนฟ้อง ๑๓ คดี
๓. คดีที่ศาลมีคําสั่งไม่รับฟ้อง ๔๒ คดี
๔. คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีเพราะเหตุอื่น ๕ คดี
จํานวนคดีแล้วเสร็จของคดีเกี่ยวข้องกับการพัสดุสามารถแยกได้ ดังนี้
๑. คดีที่ศาลได้มีคําพิพากษา ๖ คดี
๒. คดีที่ถอนฟ้อง ๑ คดี
๓. คดีที่ศาลมีคําสั่งไม่รับฟ้อง ๔ คดี
๔. คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีเพราะเหตุอื่น ๑ คดี

ทั้งนี้ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้ให้คําแนะนําว่า หากต้องการสถิติคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการพัสดุของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการในศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถขอข้อมูลได้
ที่สํานักศาลปกครองนครศรีธรรมราช

๑๕๗
๒. บรรทัดฐานในการตัดสินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และการพัสดุ
ในการพิ จารณาพิ พากษาศาลปกครองนั้นถือว่าคําพิพากษาของศาลปกครองแต่ ละชั้นมีความเป็ น
อิสระเป็นของตนเอง ดังนั้นในการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่ได้ยึดเอาแนวคําพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐาน แต่ถ้าในกรณีที่ข้อเท็จจริงในคดีของของศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครอง
สู งสุ ด มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อคล้ า ยคลึ ง กั น ที่ จ ะเอาคํ า พิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ด เป็ น บรรทั ดฐานในการ
พิจารณาพิพากษาคดี
๓. การให้ความรู้และการให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ
ในแต่ปีมีข้อพิพาทที่ขึ้นมาสู่ศาลปกครองนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
และสํานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราชจึงได้มีการจัดทําโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับคดีปกครองที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศาลปกครองนครศรีธรรมราชเป็นประจํา
ทุกปี รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองทางสื่อวิทยุ
๔. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําคู่มือ
ในการทําการวิจัยเพื่อจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัสดุนั้นควรจะศึกษาจากคดีที่
ศาลมีคําสั่งไม่ รับคํ าฟ้ องว่าเพราะเหตุ ใดเมื่อศาลได้ พิจ ารณาคํ าฟ้ องแล้ว จึงมี คํา สั่งไม่รั บคํ าฟ้อง เช่น ไม่ได้
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ก่อนนําคดีมาฟ้องต่อศาล หรือฟ้ องเมื่อพ้นกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อจะทํ า
อย่ างไรให้ การฟ้ องคดีศาลไม่ รับ คํ าฟ้ องน้อยที่ สุด ซึ่ งข้อมูล ต่า งๆให้ ศึกษาค้ นคว้า จากคํ า พิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัสดุซึ่งทางสํานักงานศาลปกครองส่วนกลางได้ทําการ
จัดพิมพ์เผยแพร่
๕. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เนื่องจากเหตุของการกระทําผิดส่วนมากจะเกิดจากการไม่มีเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้อง
รับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการกระทําผิดหรือกระทําผิดน้อยที่สุดควรจะมีการให้จัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ ทั้งก่อนการฟ้องคดีและภายหลังที่มีการฟ้องคดี โดยก่อนฟ้องคดีควรให้
ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจในการใช้อํานาจ เป็น
ต้น ส่วนภายหลังที่มีการฟ้องคดีควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่ทําหน้าที่นิติกรเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการสรุปคําให้การ

ประชุมปรึกษาหารือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม
๒. นายเนติ รัตนากร
๓. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๔. นายชัชวาล อัชฌากุล
๕. นายวรพจน์ หาญใจ
๖. นายภูริเดช สีผาง
๗. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์)
๑. นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
ผู้อํานวยการ สพม. เขต ๓๙
สพม.พิษณุโลก เขต ๓๙ ได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ย้อนหลัง ๕ ปี
โรงเรี ยนมั ธ ยมศึกษาที่ สั งกั ดในสํา นั กงานเขตฯ มีจํ า นวน ๕๗ โรงเรี ย น ข้ อร้ องเรี ย นที่ เข้ า มาใน
สํานักงานเขตฯ มีจํานวนไม่มากนัก กล่าวคือ
๑.๑ คดี หรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ ค คล ส่ ว นใหญ่ เป็ น เรื่องการบรรจุ แต่ งตั้ ง
โยกย้าย และเรื่องการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนตําแหน่ง ซึ่งทางสํานักงานเขตฯ มีความเห็นว่า
ปัญหาเกิดจากหลักเกณฑ์บางข้อที่ผูกมัดมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีข้อพิพาท
เรื่องการใช้ทุนการศึกษาของครูที่ขอทุนการศึกษาต่อ เนื่องจากครูได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
คือระดับมัธยมศึกษาแต่กลับเลี่ยงขอใช้ทุนการศึกษาโดยไปทํางานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแทน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวศาลปกครองวินิจฉัยว่าครูสามารถไปปฏิบัติงานเพื่อใช้ทุนการศึกษาโดยไปดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากหน่วยงานทั้งสองเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกัน ทําให้โรงเรียน
เจ้าของทุนการศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
๑.๒ คดีหรือข้ อร้องเรียนเกี่ ยวกับการพัสดุ ปัจจุบั นโรงเรี ยนจะเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทางสํานักงานเขตฯ ทําหน้าที่เป็นเพียงหน่วยเบิกเท่านั้น โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ที่มีความพร้อม โรงเรียนจะมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการพัสดุอย่างเต็มที่ กล่าวคือทํา
หน้าที่เป็นทั้งผู้อนุมัติและเบิกจ่ายได้ ซึ่งทางสํานักงานเขตฯ เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัสดุ เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ เนื่องจากครูผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุไม่ได้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบนั้นโดยตรง เช่น การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีหลักฐานการส่งมอบ
งาน โดยเฉพาะในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากจากภาครัฐ เพื่อใช้ในจัด
จ้ า งก่ อ สร้ า งอาคาร จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอน จึ ง ยิ่ ง พบปั ญ หามากกว่ า โรงเรี ย นระดั บ
ประถมศึ ก ษา อี ก ทั้ ง การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของภาครั ฐ ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณ ส่ ง ผลให้ ก าร
ดําเนินการโครงการต่างๆ ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรและก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทตามมา

๑๕๙
๒. การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดี
ปั จ จุ บั น มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นหลายช่ อ งทาง แต่ บ างกรณี ผู้ ร้ อ งเรี ย นปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของ
การร้องเรียนไม่ถูกต้อง อาทิ ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย ทําให้เสียเวลาและกระบวนการพิจารณาเสีย
ประโยชน์ ส่วนข้อพิพาทที่เข้ามาสํานักงานเขตฯ นิติกรของสํานักงานเขตฯ จะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เข้าไปช่วย
จัดการเรื่องคดี ทําให้คดีส่วนใหญ่เสร็จสิ้นที่ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนนําคดีขึ้นสู่ศาล ปัญหาสําคัญอีก
ประการหนึ่งในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับคดีของสํานักงานเขตฯ คือ “กระบวนการสืบข้อเท็จจริง” ที่ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อเท็จจริงเท่าที่ควร เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการเรียก
มาสืบข้อเท็จจริงเพราะมีส่วนร่วมในการกระทําผิด
นอกจากนี้ ทางสํานักงานเขตฯ มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ น
ประจํา ทั้งในประเด็นเรื่องการตรวจสอบภายใน การจัดการพัสดุ และเรื่องวินัยข้าราชการ เพื่อต้องการให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้
๓. เครือข่ายความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/นิติกร
เครือข่ ายในการทํางานของสํานักงานเขตฯ มีหลายระดั บเครือข่าย ทั้ งเครือข่ายของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตฯ และเครือข่ายนิติกรของสํานักงานเขตฯ กับนิติกร ก.ค.ศ.และอัยการ โดยจะติดต่อสื่อสาร
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยติดต่อทาง Line กลุ่ม
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําคู่มือคดีปกครอง
๑) เห็นควรให้จัด ทําคู่มือโดยแยกเป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละประเด็นที่เกี่ ยวข้อง อาทิ ในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล ควรแบ่งเป็นเรื่องของวินัย การบรรจุ แต่งตั้ง การโยกย้าย เป็นต้น
๒) ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการเทียบเคียงมาตรฐานโทษ โดยศึกษาถึงมาตรการลงโทษ และ
การกําหนดบทลงโทษในแต่ละกรณีศึกษา โดยทําข้อสังเกตเพิ่มเติมในคู่มือเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการเกิด
ปัญหาในกรณีดังกล่าว
๓) แหล่งข้อมูลที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมในการจัดทําคู่มือ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประชุมปรึกษาหารือกับศาลปกครองพิษณุโลก
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม
๒. นายเนติ รัตนากร
๓. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๔. นายชัชวาล อัชฌากุล
๕. นายวรพจน์ หาญใจ
๖. นายภูริเดช สีผาง
๗. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายศาลปกครองพิษณุโลก
๑. นายประจญ กลมกลึง

พนักงานคดีปกครองเชี่ยวชาญ

ศาลพิษณุโลกได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ข้อมูลสถิติคดีของศาลปกครองพิษณุโลก (๑๐ ก.ค.๒๕๕๘)
ปี พ.ศ.
คดีเข้า
คดีแล้วเสร็จ
คดีอยู่ระหว่างการดําเนินการ
๒๕๕๓
๒๖๖
๑๐๑
๑๖๕
๒๕๕๔
๒๗๐
๑๐๔
๑๖๖
๒๕๕๕
๓๔๔
๑๔๖
๑๙๘
๒๕๕๖
๔๐๗
๑๓๘
๒๖๙
๒๕๕๗
๔๖๐
๑๙๙
๒๖๑
หมายเหตุ ปี ๒๕๕๖ คดีบางระกําโมเดล ปี ๒๕๕๗ คดีโครงการรับจํานําข้าว ถูกตัดสิทธิการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

สถิติการฟ้องคดีเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การบริหารงานบุคคล
ปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๒๖ คดี จากคดี ทั้งหมด ๔๐๗ คดี คิด เป็น ร้ อยละ ๖.๓๙ เป็ นคดี พิพาท
เกี่ยวกับ การเลื่อนเงินเดือน การย้าย การไม่ผ่านการประเมินเลื่อนระดับ การให้ออกจากราชการจากการทุจริต
การสอบเข้ารับราชการ(กรณีDSI ประมาณ ๑๐ คดี)
ปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๓๐ คดี จากคดีบริหารงานบุคคลทั้งสิ้น ๗๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของ
คดีบริหารงานบุคคล หรือร้อยละ ๖๕๒ ของคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองทั้งสิ้น ๔๖๐ คดี
เปิ ด แผนกคดี บ ริ ห ารงานบุ ค คล ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๕๗ (ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ ๑ มกราคม ถึ ง ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘)
ปี ๒๕๕๘ ยื่นฟ้อง ๓๘ คดี เป็นคดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๓ คดี คิด
เป็นร้อยละ ๓๔.๒๑
๒) คดีการพัสดุ
ปี ๒๕๕๖ มีจํานวน ๒ คดี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับในปีอื่นๆ ไม่พบข้อมูลแต่อย่างใด

๑๖๑
๒ แนวการวินิจฉัยคดี
ศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาคดี ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
- เขตอํานาจของศาลปกครอง ; คดีพิพาทที่อยู่ในอํานาจศาลปกครองต้องเป็นไปตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ
- เงื่อนไขการฟ้องคดี
๑) มีสิทธิฟ้องคดี (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรง (๒)
ศาลต้องกําหนดคําบังคับได้ (ไม่ใช่อํานาจของฝ่ายปกครองโดยตรง เช่น ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ให้ศาลเลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง ผ่านผลการประเมิน ให้ย้าย ฯลฯ )
๒) การดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด โดยต้องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ตามกฎหมาย
เฉพาะ หรือ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓) ระยะเวลาการฟ้องคดี ต้องฟ้องคดี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะกํา หนด หรื อตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- เนื้อหาของคดี ; กรณีที่เป็นคําสั่งทางปกครอง (การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล
เป็ น การสร้ า งนิ ติ สัมพั นธ์ ขึ้นระหว่ า งบุคคลในอัน ที่ จะเปลี่ ย นแปลง โอน สงวน ระงั บ หรื อมี ผ ลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ หรือ ตาม
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ที่ กําหนดให้ การดํ า เนิน การของเจ้า หน้ าที่ ดั งต่ อไปนี้ เป็ น คํ าสั่ งทาง
ปกครอง เช่น การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา) หรือเป็นกรณีของกฎ
ศาลปกครองจะพิจารณาถึงความชอบในการออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎภายใต้เงื่อนไขอย่างน้อย
๓ ประการ คือ
๑) ผู้ออกเป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม่
๒) กระบวนการออกเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่
๓) การใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ข้อสังเกตจากแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
- หากกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
เบื้องต้น ก่อนออกคําสั่งทางปกครอง ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้คําสั่งจะลงนามโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
ก็ตาม เช่นนี้ คําสั่งดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนเงินเดือน การใช้ระบบเปิด ศาลยังถือว่าเป็นขั้นตอนอันเป็น
สาระสําคัญตามกฎหมายอยู่ แม้เนื้อหาจะถูกต้องคําสั่งดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- การดําเนินการทางวินัย หรือคําสั่งที่มีผลกระทบสิทธิของผู้รับคําสั่งโดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่ง
ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อยกเว้น ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง คือ ๑. เมื่อมี
ความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ๒. เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําสั่งทาง
ปกครองต้องล่าช้าออกไป ๓. เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การหรือคําแถลง ๔. เมื่อ
โดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ ๕. เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
๖. กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๖๒
ข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐) ๑. การบรรจุ การแต่งตั้ง (รวมการย้าย) การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตําแหน่ง ๒. การแจ้งผลการสอบ
หรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล ...
- คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่บางประเภท ที่กฎหมายห้ามทําการพิจารณาทางปกครอง เช่น เป็น
คู่ กรณี เ อง เป็ น คู่ ห มั้ น หรื อ คู่ ส มรสของคู่ ก รณี เป็ น ญาติ ข องคู่ กรณี หรื อ มี ส ภาพร้ า ยแรงอั น อาจทํ าให้ การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง (มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกรณีพิพาทกันมาก่อน ฯลฯ)แต่หากเป็นการพิจารณาใน
รูปของคณะกรรมการจะพิจารณาในรายละเอียดต่อไปถึงจํานวนคณะกรรมการ อํานาจหน้าที่ของกรรมการที่
ต้องห้าม การดําเนินการเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องห้าม ว่ามีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับกระบวนการออกคําสั่ง
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
- การใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลัก ศาลจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปใช้อํานาจดุลพินิจที่
เป็นของฝ่ายปกครองโดยแท้ หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมาย
กํ า หนด แต่ ศ าลจะเข้ า ไปตรวจสอบหากเป็ น การใช้ ดุ ล พิ นิ จ หรื อ อํ า นาจตามอํ า เภอใจซึ่ ง จะพิ จ ารณาจาก
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป
แนวคําวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(การพัสดุ)
๑. การจัดทําสัญญาทางปกครอง ; บุคคล วัตถุประสงค์ เจตนา รูปแบบ
๑.๑ การมี ผลผูกพัน ของสั ญญาทางปกครองที่มิได้ จัด ทํา ตามหลักเกณฑ์ และรู ปแบบของทาง
ราชการกําหนด
- หน่วยงานทางปกครองไม่อาจปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาทางปกครองที่เจ้าหน้าที่
ไม่ได้ดําเนินการจัดทําสัญญาให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุในเรื่องนั้นๆ กําหนดไว้
หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อโดยสุจริต (ระเบียบใช้บังคับภายใน)
- หน่วยงานว่าจ้างเอกชนโดยไม่มีการลงนามจัดการทําสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
แต่ผู้ว่าจ้างแสดงเจตนาที่จะว่าจ้างเข้าดําเนินการและผู้รับจ้างตอบรับและเข้าดําเนินการถือว่าเกิดสัญญาแล้ว
เนื่องจากสัญญาจ้างทําของไม่มีแบบ ผู้ว่าจ้างต้องชําระสินจ้างตามสัญญา
๑.๒ การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่จัดทําโดยกําหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการ
- ไม่สามารถบังคับใช้กับคู่สัญญาเอกชนได้ เช่น ร้อยละของเงินค่าปรับรายวัน
๒. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครอง คู่สัญญาดําเนินการได้โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
แต่ต้องอยู่ในวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม
๓. การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง
- การไม่ตรวจรับงานโดยอ้างเอกสารหรือเหตุผลอื่นซึ่งมิใช่ข้อกําหนดในสัญญา เช่นมาตรฐาน
ของงานหรือพัสดุของงานอื่น/ ราคากลางของพัสดุถูกกว่าราคากลางโดยถูกต้องตามแบบและมาตรฐานไม่
เปลี่ยนแปลง
- การตรวจรับงานแล้วแต่ไม่จ่ายเงิน โดยอ้างว่าการอนุมัติเงินทดรองราชการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อขัดข้องภายในของหน่วยงาน
- การตรวจรับมอบงานกรณีส่งมอบงานไม่สมบูรณ์ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินส่วนที่
ใช้ได้บางส่วนโดยหักค่าซ่อมแซมจนใช้การได้ออกจากเงินค่าจ้าง/ ก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จต้องบอกเลิกสัญญา
จ้าง/กรณีการไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
๔. การเลิกสัญญาทางปกครอง เกิดจาก ๑) คู่สัญญาตกลงกัน ๒)เลิกสัญญาจากคู่สัญญาฝ่ายเดียว
ในกรณี ๒) นี้ ฝ่ายที่ขอเลิกสัญญาต้องมีสิทธิในการเลิกสัญญา เช่น จากข้อสัญญากําหนดไว้ หรือ บทบัญญัติ

๑๖๓
ของกฎหมาย โดยเฉพาะสัญญาทางปกครอง แม้คู่สัญญาเอกชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น กรณีเชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาแน่นอน แม้ขยายเวลาตามสัญญาให้แล้ว / เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเมื่อเหลือเวลาเพียงไม่ถึง
หนึ่งในสี่ของระยะเวลาทั้งหมดตามสัญญาและหยุดพักงานโดยไม่มีสาเหตุ
๕. การเรียกหรือรับค่าปรับตามสัญญา
- การใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับ ต้องพิจารณาว่าจํานวนเงินค่าปรับจะ
เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างหรือไม่ เนื่องจากศาลจะพิจารณาประกอบการลดค่าปรับให้ในเนื้อคดี
เว้นแต่ ผู้รับจ้างจะให้ความยินยอม/กรณีผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ แต่หน่วยงานไม่ตกลงและ
เลิกสัญญา เช่นนี้ เรียกค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ไม่ได้
๓. ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
- การออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎ ควรดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- การดําเนินการตามสัญญาทางปกครอง ควรดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องอยู่บน
พื้นฐานของการใช้สิทธิด้วยความสุจริตและคํานึงถึงประโยชน์ของสาธารณะหรือการจัดทําบริการสาธารณะที่
ต้องมีความต่อเนื่อง เสมอภาค และปรับแก้ได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น

ประชุมปรึกษาหารือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายสมพงศ์ ผุยสาธรรม
๒. นายเนติ รัตนากร
๓. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๔. นายชัชวาล อัชฌากุล
๕. นายวรพจน์ หาญใจ
๖. นายภูริเดช สีผาง
๗. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕ (สพม.ขอนแก่น เขต ๒๕)
๑. นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี
ผู้อํานวยการ สพม.เขต ๒๕ ขอนแก่น
๒. นายถวิล ม่วงสุข
นิติกรชํานาญการพิเศษ
สพม.ขอนแก่น เขต ๒๕ ได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕ ย้อนหลัง ๕ ปี
สํานักงานเขตฯ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด ๘๔ โรงเรียน ซึ่งในระยะเวลา ๕ ปี
ที่ผ่านมา คดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและพัสดุ มีประมาณ ๙ คดี อาทิ
๑. คดีการบรรจุครูที่ทําหน้าที่เป็นโค้ชนักกีฬาอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีการกําหนดคุณสมบัติ
เพิ่มเติมภายหลัง
๒. คดีทุจริตสอบครูผู้ช่วย
๓. คดีรับผิดทางละเมิด จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน (คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณา)
๔. คดีไม่ได้รับการพิจารณาในการขอย้ายตําแหน่ง การโยกย้ายไม่เป็นธรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและพัสดุ ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ
๑) การบริหารจัดการที่มิได้เกิดจากผู้มีอํานาจที่แท้จริงตามหน้าที่ เช่น การสอบบรรจุครูผู้ช่วย
โดยหลักเป็นอํานาจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดสอบ และหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ แต่ปัจจุบันหน่วยงานส่วนกลางกลับรับหน้าที่ในการจัดสอบไปดําเนินการ
๒) การตีความหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่ไม่ตรงกัน ระหว่างผู้ออกหลักเกณฑ์กับผู้นําหลักเกณฑ์ไป
ใช้ ซึ่งได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้น
๓) ความขัดแย้งกันของพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้จากกองพิสูจน์หลักฐานกับกรมบัญชีกลาง ใน
คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

๑๖๕
๔) หลักการพิจารณาคดีของศาลปกครองที่จะรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้ง
โดยศาลจะไม่รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ทําให้บางครั้งแม้มีการกระทําผิดจริงแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดก็
ไม่สามารถลงโทษผู้กระทําผิดได้
๒. การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดี
๒.๑ ก่อนเป็นคดี
ทางสํานักงานเขตพื้นที่ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและได้มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษา ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาครูและ
บุคลากรในโรงเรียนจะมาปรึกษาหารือกับทางสํานักงานเขตฯ ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทาง
แพ่ง และกระบวนการทํางานจะจบลงที่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยโดยไม่ต้องนําคดีขึ้นสู่ศาล
กระบวนการของสํานักงานเขตฯ เมื่อมีข้อร้องเรียนเข้ามา จะแบ่งออกเป็น ๓ กรณี คือ ๑) กรณีที่มี
การร้องเรียนผู้อํานวยการโรงเรียน ทางสํานักงานเขตฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว ๒) กรณีที่มีการร้องเรียนครูในโรงเรียน ทางสํานักงานเขตฯ จะให้อํานาจแก่โรงเรียนในการ
ตรวจสอบข้อเท็ จ จริ งนั้น เอง ๓) กรณี เ รื่ องร้ องเรี ย นที่ เ ป็ น เรื่ องเล็ กน้ อย ทางสํ า นั กงานเขตฯ จะให้ ผู้ ที่ถูก
ร้องเรียนชี้แจง และทํารายงานข้อเท็จจริงนั้น
ส่วนในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ โรงเรียนในพื้นที่ สพม. ๒๕ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ครูจ ะมี ความรู้ ความชํ านาญเกี่ย วกับ การพัส ดุ การจัด ซื้อจัดจ้ างมากกว่ าโรงเรีย นระดับ ประถมศึกษา และ
โรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการด้านพัสดุ โดยสํานักงานเขตฯ เป็นเพียงหน่วยเบิกเท่านั้น โดยเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนจะสามารถจัดการทุกขั้นตอนทั้งเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติและเป็นหน่วย
เบิกพัสดุ จึงไม่ค่อยมีการปรึกษาหารือกับนิติกรก่อนเป็นคดี แต่จะมาปรึกษาเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีแล้ว
๒.๒ ภายหลังเป็นคดี
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นสํานักงานเขตฯ จะเข้าไปดําเนินการร่วมกับโรงเรียน เช่น รวบรวมพยานหลักฐาน ให้
คําปรึกษา แนะนํา ประสานงานกับพนักงานอัย การ และอื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยส่วนใหญ่เมื่อมีคดีเ กี่ย วกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลทางสํ า นั ก งานเขตฯ จะเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น คดี เ อง เนื่ องจากนิ ติ ก รจะมี ความชํ า นาญด้ า น
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่า
๓. เครือข่ายความร่วมมือของนิติกร
เครื อ ข่ า ยในการทํ า งานของนิ ติ กรสํ า นั ก งานเขตฯ และกั บ นิ ติ ก รของ ก.ค.ศ. จะติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยติดต่อทาง Line กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสมาคมนิติกรภาค
อีสาน โดยนายกสมาคมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีการประชุมปรึกษาหารือด้านกฎหมายกันเป็นประจํา
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําคู่มือคดีปกครอง
การจัดทําคู่มือคดีปกครอง เห็นควรให้มีการจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การพัสดุ รวมไปถึงพระราชบัญ ญัติวิ ธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พระราชบัญญั ติความรับผิ ดทาง
ละเมิด และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจมาก
ขึ้น สามารถนําไปใช้แนวทางการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีการยกกรณีศึกษาเพื่อประกอบความเข้าใจร่วมด้วย

ประชุมปรึกษาหารือกับศาลปกครองขอนแก่น
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑. นายสมพงศ์ ผุยสาธรรม
๒. นายเนติ รัตนากร
๓. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๔. นายชัชวาล อัชฌากุล
๕. นายวรพจน์ หาญใจ
๖. นายภูริเดช สีผาง
๗. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายศาลปกครองขอนแก่น
๑. นายศิโรจน์ ห่อสมบัติ

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการคดีปกครอง

ศาลได้ตอบข้อหารือพร้อมทั้งให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. สถิติคดีของศาลปกครองขอนแก่นเกี่ยวกับคดีการบริหารงานบุคคลและวินัย และการพัสดุย้อนหลัง ๕ ปี
ศาลปกครองขอนแก่นได้รวบรวมสถิติคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและพัสดุ ไว้ดังนี้
๑) คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประมาณ ๑๕๔ คดี ปัจจุบันมีคดีคงค้าง ๘๙ คดี
(ศาลปกครองได้จําแนกคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นแผนกคดีเฉพาะ
เมื่อวันที่ ๑๐ มี นาคม ๒๕๕๗ ฉะนั้ นสถิติคดีดังกล่า ว จึงนั บตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มี นาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
๒) คดีเกี่ยวกับการพัสดุ ประมาณ ๒๕๓ คดี ปัจจุบันมีคดีคงค้าง ๗ คดี
(สถิตินับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ซึ่งจากรายงานประจําปี ๒๕๕๗ ที่สํานักงานศาลปกครองได้จัดทําขึ้น พบว่า “กระทรวงศึกษาธิการ”
อยู่ในอันดับต้นๆ ของส่วนราชการที่มีสถิติการฟ้องคดีปกครองมากที่สุด โดยคดีเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและ
สิทธิประโยชน์มีจํานวนมากเป็นอันดับแรก ๒๓ เปอร์เซนต์ และคดีเกี่ยวกับการพัสดุ ๑๓.๐๙ เปอร์เซนต์
๒. บรรทัดฐานในการตัดสินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และการพัสดุ
การพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละคดีของศาลปกครองขอนแก่นจะใช้ข้อกฎหมายพิจารณาประกอบกับ
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองทั่วไป ร่วมกับแนวบรรทัดฐานที่
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ แต่ถ้าคดีใดยังไม่มีแนวทางการวินิจฉัยคดีเช่นนั้นมาก่อนก็จะใช้ดุลยพินิจในการ
วินิจฉัยคดีของตุลาการแต่ละท่าน
๓. แนวทางดําเนินงานของศาลปกครองในการหามาตรการป้องกันการเกิดคดีทางปกครอง
ศาลปกครองขอนแก่นได้มีการจัดทําโครงการ “ศาลปกครองขอนแก่นพบประชาชน” โดยรับผิดชอบ
ในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร และในอนาคตจะมีการจัดทําโครงการ “ศาลปกครองขอนแก่นพบ
หัวหน้าส่วนราชการ” เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาคดีปกครอง

๑๖๗
๔. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําคู่มือ
ในการศึกษาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองเพื่อนําไปจัดทําคู่มือและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ทางการศึกษานั้น ศาลปกครองขอนแก่นได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
ดังนี้
๑) สืบค้นจากเว็บไซต์ของศาลปกครองกลาง (www. admincourt.go.th)
ศาลปกครองได้จัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเ ล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสําหรับการสืบค้นแนว
คําวินิจฉัยของศาล โดยจัดแยกเป็นประเภทคดี รวมทั้ง จัดทําในรูปแบบรายงานประจําปี ซึ่งช่องทางการสืบค้น
ข้อมูลแนวคําวินิจฉัยคดีปกครอง มีดังนี้
- การสื บค้ น จาก หั วข้ อ “สืบ ค้ น คํา พิ พากษา/คํา สั่ ง” ที่ ร วบรวมคํ า พิ พากษาหรื อคํ าสั่ งทาง
ปกครองที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดี
- การสืบค้นจากหัวข้อ “บริการ” โดยเลือกมาที่ “รายงานประจําปี” จะพบรายงานประจําปี
ของศาลปกครอง ตั้ง แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื้อ หาภายในจะสรุป คํ า ฟ้อ ง
แนวคําพิพากษาของศาลปกครองที่ได้วินิจฉัยไว้ รวมไปถึง วิเคราะห์สาเหตุแห่งการฟ้องคดี
ข้อเสนอแนะ และสรุ ป แนวทางการปฏิ บัติ ร าชการของหน่ ว ยงานจากคํ า วินิ จ ฉั ย ของศาล
ปกครอง แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นพิพาทที่น่าสนใจประจําปีนั้นๆ
- การสื บ ค้ น จากหั ว ข้ อ “วิ ช าการ” โดยเลื อกมาที่ “อุ ทาหรณ์ จ ากคดี ป กครอง” จะพบกั บ
บทความทางวิชาการที่สรุปข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับคดีปกครอง โดยระบุ
ประเภทคดีพิพาทให้ทราบทางคอลัมน์ด้านขวามือ ซึ่งบทความดังกล่าวศาลปกครองได้เคย
รวบรวม เผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ
- การสืบ ค้น จากหัว ข้อ “แนวทางการปฏิบัติร าชการจากคํา วินิจ ฉัย ของศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ. ....” ปัจจุบันศาลปกครองได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุด ใน ๒ ปีพุทธศักราช คือ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื้อหาภายในจะเป็น
การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานแก่
หน่วยงานต่างๆ ไม่เฉพาะแต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- การสืบค้นจากหัวข้อ “สาระคดี (บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง)” ภายในเป็นการสรุปประเด็น
พิพาททางปกครองแบบฉบับย่อ และมีการแสดงเรื่องราวเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อประกอบ
ความเข้าใจมากขึ้น
๒) สืบค้นจากหนังสือ “แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง” ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทําแล้ว จํานวน ๔ เล่ม
โดยแบ่งแนวคําวินิฉัยของศาลปกครองออกเป็นหมวดหมู่
นอกจากนี้ ทางศาลปกครองขอนแก่นยังเห็นด้วยที่จะมีการจัดทําคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัสดุ เพราะเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ
ในกฎหมายมากขึ้นจะสามารถลดการเกิดข้อพิพาทและลดปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลปกครองได้

๑๖๘

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นางสุทธศรี วงศ์สมาน
๒. นายพิษณุ ตุลสุข
๒. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา

คณะทํางาน
๑. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
๒. นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม
๓. นายเนติ รัตนากร
๔. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๕. นายชัชวาล อัชฌากุล
๖. นายวรพจน์ หาญใจ
๗. นายภูริเดช สีผาง
๘. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้จัดทํารายงานการศึกษา
๑. นายเนติ รัตนากร
๒. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๓. นายชัชวาล อัชฌากุล
๔. นายวรพจน์ หาญใจ
๕. นายภูริเดช สีผาง
๖. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ประสานการจัดพิมพ์และรูปเล่ม
๑. นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
๒. นายวรพจน์ หาญใจ
๓. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์

นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

