หลักปฏิบตั ิ ราชการที่ดีจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทเกี่ยวกับ “ความเป็ นกลางของเจ้าหน้ าที่”
และ “การรับฟังคู่กรณี ” ในการพิจารณาทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คําพิพากษา/คําสังศาลปกครองสู
่
งสุดจากวารสารวิชาการศาลปกครอง
ตัง้ แต่ ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถนุ ายน) ๒๕๕๕
ถึง ปี ที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๓

โดย
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิ ชาการและวารสาร
สํานักวิ จยั และวิ ชาการ สํานักงานศาลปกครอง

สารบัญ
หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทเกี่ยวกับ “ความเปนกลางของเจาหนาที่” และ “การรับฟงคูกรณี”
ในการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจากวารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕ ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

ลำดับ
ที่

เรื่อง

คำพิพากษา/คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

1.

การออกประกาศผลการสอบโดยคณะกรรมการ
สอบกับผูสอบเปนคูกรณีกันในศาล
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๕๓๖/๒๕๕๔

2.

การมีคำสั่งยายผูอำนวยการโรงเรียนโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีผูยื่นคำขอยายเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย และรวม
พิจารณาใหคะแนนผูขอยาย
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๑๘๓๓/๒๕๕๙

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑7 ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕60

4

3.

การออกคำสั่งยายสลับตำแหนงกรณีพิเศษ
เพื่อแกไขปญหาในทางบริหาร
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๗๓๑/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑3 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕6

๙

4.

การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีประธานกรรมการ
สอบสวนวินัยเปนอนุกรรมการพิจารณา
ดำเนินการทางวินัย และอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๔/๒๕๕๙

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕9

12

หนา
1

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕9

ลำดับ
ที่

เรื่อง

คำพิพากษา/คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

5.

การออกคำสัง่ ปลดออกจากราชการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
เปนผูรองเรียนผูถูกกลาวหา เขารวมประชุม
เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและมีมติ
ลงโทษผูถูกกลาวหา
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๒๗๘/๒๕๕๙

6.

คำสั่งลงโทษไลออกจากราชการไมชอบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงกับคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๑๓๒/๒๕๕๘

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑5 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕8

1๙

7.

การมีคำสั่งลงโทษไลออกจากราชการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีในชั้นการพิจารณาของ
อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การอุทธรณและการรองทุกขฯ มีเจาหนาที่
บางคนเคยเปนกรรมการในคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๔๓๑/๒๕๖๐

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑7 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕60

22

8.

การมีคำสั่งลงโทษไลออกจากราชการ
กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงโดยกรรมการสองในสาม
เคยเปนกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

ฟ. ๑๔/๒๕๖๑

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑9 ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕62

27

9.

กรณีนายกเทศมนตรีอนุมัติจางหางหุนสวน
จำกัดที่มีบุตรเขยเปนหุนสวนผูจัดการ
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๖๘/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

32

หนา
16

๓

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

ลำดับ
ที่

เรื่อง

คำพิพากษา/คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

๑0.

ประธานกรรมการคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา
ไดเสนอตนเองเปนผูรับทุน
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๕๗/๒๕๕๕

11.

การออกคำสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีเจาหนาที่ที่ตองรับผิดเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ทำหนาที่เปนกรรมการ และออก
คำสั่งดังกลาว
(หลักความเปนกลางของเจาหนาที่)

อ. ๕๐๑/๒๕๕8

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕9

39

12.

การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยการนำ
พฤติการณอื่นที่อยูนอกเหนือขอกลาวหามา
พิจารณาลงโทษ
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๓/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

43

๑๓.

การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ที่อาศัย
เพียงรายงานการสืบสวนโดยไมไดสอบสวน
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๔๑/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

46

14.

การสอบสวนทางวินัยโดยนำคำใหการ
ของพยานนอกสำนวนมารับฟงเปนผลราย
แกผูถูกกลาวหา
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๗๗๐/๒๕๕๖

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑4 ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕7

51

15.

การออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงมิไดแจงขอกลาวหาและไมใหโอกาส
ชี้แจง แตในชั้นการพิจารณาอุทธรณไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๙๐๘/๒๕๕๙

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕9

54

หนา
36

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ 14 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕7

ลำดับ
ที่

เรื่อง

คำพิพากษา/คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

๑6.

การมีคำสัง่ ลงโทษไลออกจากราชการฐานละทิ้ง
หนาที่ราชการติดตอกันเกินกวา ๑๕ วันทำการ
โดยรับฟงคําใหการของเจาหนาที่เพียงฝายเดียว
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๒๐๗/๒๕๕๗

๑7.

การเลิกจางลูกจางชั่วคราวตามสัญญาจาง
เปนการใชสิทธิตามขอสัญญา หาใชเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมายในการออกคําสั่ง
ทางปกครองที่ตองใหโอกาสโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐานกอน
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๕๙/๒๕๕๗

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑4 ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕7

61

18.

การมีคำสั่งใหผูใหญบานออกจากตำแหนง
เนื่องจากมีพฤติการณเรียกรับเงินจากราษฎร
โดยไดเปดโอกาสใหชี้แจงเพิ่มเติมแลว
แตคูกรณีมิไดชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๔๔๑/๒๕๕๘

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕9

64

19.

กรณีศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
ปลดออกจากการเปนพนักงาน หนวยงาน
ของรัฐตองดําเนินการสอบสวนทางวินัยใหม
ใหถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญ
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๖๗๘/๒๕๕๙

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕9

68

20.

คําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
ซึ่ง เขา ขอยกเวน ที่ไ มตองใหผูยื่น คํา ขอ
มีโอกาสทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดง
พยานหลักฐาน
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อบ. ๘๕/๒๕๖๓

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63

72

หนา
57

๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑3 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕6

ลำดับ
ที่

เรื่อง

คำพิพากษา/คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

21.

การนำพยานหลักฐานและผลการสอบสวน
ทางวินัยมาใชประกอบการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิด
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๗๙๑/๒๕๕๕

22.

ออกคำสั่ง ใหเจา หนา ที่ช ดใชคาสิน ไหม
ทดแทน โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ไมไดรับฟงคูกรณี
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๘๔๒/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑3 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕6

80

23.

การมีคำสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเห็นกระทรวงการคลัง โดยไมไดให
โอกาสชี้แจงโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
อยางเพียงพอและเปนธรรม
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๖๒๖/๒๕๕๗

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑5 ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕8

85

24.

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดนำขอเท็จจริงจากการสืบสวน
ขอเท็จจริงไปใชในการออกคำสั่ง กรณีเจาหนาที่
กระทำการทุจริต
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๘๔/๒๕๕๘

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑5 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕8

89

25.

นายทะเบียนทองถิ่นออกคำสั่งยายชื่อเจาของ
เดิมซึ่งมิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
บานแลวออกจากทะเบียนบาน โดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนวามิไดอาศัยอยูในบาน
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๑๕๒/๒๕๕๙

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑6 ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕9

93

26.

นายทะเบียนอำเภอมีคำสั่งยายชื่อบุคคลออก
จากทะเบียนบาน โดยไมมีอำนาจและมิได
ปฏิบัติใหถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน และ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญ
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๒๔/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

98

หนา
78

๖

ลำดับ
ที่

เรื่อง

คำพิพากษา/คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ 20 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕63
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

หนา

26.

นายทะเบียนอำเภอมีคำสั่งยายชื่อบุคคล
ออกจากทะเบียนบาน โดยไมมีอำนาจ
และมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามรูปแบบ
ขั้นตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๑๒๔/๒๕๕๕

98

27.

นายอำเภอมีคำสั่งจำหนายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบียนบาน โดยไมไดให
ผูถูกจําหนายชื่อไดทราบขอเท็จจริงและ
ใหโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
เนื่องจากเจาบานเปนคูกรณีในคําสั่ง
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๕๒๐/๒๕๕๗

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑5 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕8

102

28.

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
กอนการอนุญาตตามที่อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด ถือเปนขั้นตอนและ
วิธีการที่เปนสาระสําคัญที่กําหนดไว
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อส. ๑/๒๕๖๐

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑7 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕60

106

29.

การรับฟงคูกรณีกอนออกคำสั่งปฏิเสธ
การกอตั้งสิทธิ กรณีไมอนุญาตใหตั้งโรงงาน
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๙๔๐/๒๕๕๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑3 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕6

111

30.

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งยกเลิก
จุดผอนผัน โดยไดมีการประชุมชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนกับผูค าขาย และเปดโอกาสใหมี
การโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๕๘๒/๒๕๕๗

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑5 ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕8

114

31.

การแจงขอเท็จจริงที่ใชเปนเหตุผลในการ
ยกเลิกประกาศสอบราคา เพื่อใหผูชนะ
การสอบราคาไดมีโอกาสโตแยง
(หลักการรับฟงคูกรณี)

อ. ๒๘๔/๒๕๖๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑9 ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕62

119

๑

ประกาศผลสอบมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิ ทธิ ของผู้สอบ จึงเป็ นคําสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และแม้คณะกรรมการสอบผู้ทาํ การพิ จารณาวิ นิจฉัยเพื่อสรุปผลและดําเนิ นการให้ผ้มู ีอาํ นาจ
ออกคําสังทางปกครองจะไม่
่
ใช่ ผ้มู ี อํานาจออกคําสังทางปกครองโดยตรง
่
แต่ ก็อาจถูก
คัดค้านเกี่ยวกับสภาพความเป็ นกลางตามหลักความเป็ นกลางของเจ้าหน้ าที่ในกระบวนการ
พิ จ ารณาทางปกครองเพื่ อ คุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องคู่ก รณี ซึ่ งหากไม่ มี ค วามเป็ นกลางหรือ
มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ า จะไม่ เป็ นกลางและมี ส ภาพร้ า ยแรง คํา สัง่ ทางปกครองอาจไม่ ช อบ
ด้ วยกฎหมายและอาจถูกเพิ กถอนในภายหลังได้ การที่ คณะกรรมการสอบเป็ นคู่กรณี
ในศาลปกครอง แต่ กไ็ ม่ปรากฏข้อเท็จจริ งหรือพยานหลักฐานสนับสนุ นอย่างเป็ นรูปธรรม
ว่าการพิ จารณาทางปกครองจะไม่เป็ นกลางหากไม่เปลี่ยนคณะกรรมการสอบ ประกอบกับ
มีระยะเวลาจํากัดในการตรวจรายงานการศึกษา คณะกรรมการสอบจึงไม่เป็ นเจ้าหน้ าที่
ที่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีเป็ นนั ก ศึก ษาหลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต
ได้เข้าสอบวิช ารายงานการศึก ษาอิส ระครัง้ ที่ ๑ แต่ ผ ลการสอบไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิน
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ให้นํารายงาน
การศึกษาอิสระฉบับทีย่ ่นื สอบครัง้ ที่ ๑ ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ ต่อมา คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (มหาวิทยาลัย) อนุ มตั ใิ ห้เข้าสอบการศึกษาอิสระ
ครัง้ ที่ ๒ ผู้ ฟ้ องคดี จึ ง ได้ ย่ื น หนั ง สือ เพื่ อ ขอเปลี่ ย นคณะกรรมการสอบการศึ ก ษาอิ ส ระ
ครัง้ ที่ ๒ ทัง้ ชุด เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการมีอคติไม่ให้ความเป็ นธรรมและเคยเป็ นคู่กรณี
ในคดีพพิ าททีย่ ่นื ฟ้ องต่อศาลปกครอง แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เห็นว่าการแต่งตัง้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
(คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ) เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบชุดเดิมในการสอบการศึกษาอิสระ
ครัง้ ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจงึ เข้าสอบวิชารายงานการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒ ผลปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามใบแจ้งผลการสอบลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงได้อุทธรณ์และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
พิจารณาอุทธรณ์ แล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยชอบแล้ว จึงขอให้ศาลมีคําสัง่
หรือคําพิพากษาให้ผฟู้ ้ องคดีสอบการศึกษาอิสระใหม่และให้เปลีย่ นคณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระชุดใหม่ และให้เพิกถอนผลการสอบการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๑

๒

ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การประกาศผลการสอบวิชาการศึกษาอิสระ
เป็ นการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิท ธิ
ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นกรรมการผูท้ ําการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อสรุปผล
และดํ า เนิ น การให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ จัด ทํ า คํ า สัง่ ทางปกครอง แม้ไ ม่ ใ ช่ เจ้า หน้ า ที่ผู้มีคํ า สัง่
ทางปกครองโดยตรง แต่อาจถูกคัดค้านเกี่ยวกับสภาพความเป็ นกลางได้ตามมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ หลักความเป็ นกลางของเจ้าหน้าทีน่ ้ี
ถูกกําหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิท ธิของคู่กรณี และหากปรากฏว่าเจ้าหน้ าที่ผู้มอี ํานาจพิจารณา
ทางปกครองไม่มคี วามเป็ นกลางหรือมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่มคี วามเป็ นกลาง และเหตุดงั กล่าว
มีสภาพร้ายแรง คํ าสังทางปกครองที
่
่ออกโดยการพิจารณาทางปกครองเช่ นว่ านั น้ ก็ไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ในภายหลัง แม้ผฟู้ ้ องคดีกบั ผูถ้ กู ฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ จะเป็ น คู่กรณี ก นั ในศาลปกครองชัน้ ต้น และผู้ฟ้ องคดีได้ย่นื หนังสือคัดค้านการแต่ งตัง้
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒ แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
หรือมีพยานหลักฐานใดทีส่ นับสนุ นอย่างเป็ นรูปธรรมว่า การไม่เปลีย่ นแปลงคณะกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒ ทําให้การพิจารณาทางปกครองเกีย่ วกับผลการสอบการศึกษาอิสระของ
ผูฟ้ ้ องคดีมสี ภาพร้ายแรงจนเสียความเป็ นกลาง ประกอบกับเมื่อมหาวิทยาลัยได้อนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดี
ขยายเวลาการศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ และให้เข้าสอบรายงานการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒ ย่อมแสดงว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามได้ให้โอกาสตามสมควรแล้วและเหตุผลทีไ่ ม่เปลีย่ นคณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระครัง้ ที่ ๒ เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดหากเปลี่ยนคณะกรรมการสอบก็ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจรายงานการศึกษาอิสระของผู้ฟ้องคดีใหม่นัน้ ก็มเี หตุผลรับฟั งได้ การเป็ นกรรมการสอบ
รายงานการศึกษาอิสระของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง ไม่ เป็ นการต้ อ งห้า มตามมาตรา ๑๖ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อบังคับหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสอบการศึกษาอิสระของมหาวิทยาลัยไม่มกี ารจํากัดเวลา และในการสอบการศึกษาอิสระ
โดยหลักการแล้วผู้เข้าสอบต้องแสดงให้คณะกรรมการสอบเห็นว่า ตนมีความรูค้ วามสามารถ
และความเข้าใจเกี่ยวกับ รายงานการศึกษาอิสระที่ต นจัดทําขึ้น ดีแล้ว จึงจะผ่านการทดสอบ
และก่อนการสอบการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ยังได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าจะมี
การบันทึกภาพวีดิท ศั น์ ซ่ึงไม่ป รากฏว่าผู้ฟ้ องคดีห รือบุคคลหนึ่ งบุ คคลใดที่อยู่ในสถานที่นัน้
ในขณะนัน้ โต้แย้งการบันทึกภาพวีดทิ ศั น์แต่อย่างใด อีกทัง้ ตามข้อบังคับหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การสอบการศึกษาอิสระมิได้ห้ามการกระทําเช่นว่านัน้ ซึ่งการบันทึกภาพวีดิท ศั น์ กลับจะ

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๓

สามารถนํ ามาใช้เป็ นพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในภายหลังว่า การลงมติของ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงน่ าจะเป็ นคุณต่อผู้ฟ้องคดีมากกว่าจะเป็ นโทษ
เนื่องจากหากมีขอ้ สงสัยใดๆ ผู้ท่ไี ม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีสอบการศึกษาอิสระ
ครัง้ ที่ ๒ ก็สามารถนํามาตรวจสอบในภายหลังได้ จึงไม่อาจถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เลือกปฏิบตั ิ
ต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็ นธรรม นอกจากนี้ การให้คะแนนการสอบการศึกษาอิสระเป็ นดุลพินิจ
ในทางวิชาการซึ่งต้องอาศัยความรูเ้ ฉพาะด้านของผู้เชีย่ วชาญและผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เคยให้
คําแนะนํ าผู้ฟ้ อ งคดีให้แ ก้ไ ขรายงานการศึก ษาอิส ระครัง้ ที่ ๑ และการสอบการศึก ษาอิส ระ
ครัง้ ที่ ๒ เป็ นการตรวจงานทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเคยได้รบั การแนะนําให้แก้ไขแล้วและไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ชัด เจนว่ าผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ใช้ ดุ ล พิ นิ จโดยไม่ สุ จริต ไม่ เป็ นธรรมหรือ กลัน่ แกล้ ง จึ ง ถื อ ว่ า
การดําเนินการเกี่ยวกับผลการสอบการศึกษาอิสระเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๓๖/๒๕๕๔)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๓

๔

กระบวนการพิ จารณาคําร้องขอย้ายเป็ นกระบวนการพิ จารณาทางปกครอง
เพื่อนํ าไปสู่การออกคําสังย้
่ าย ถือเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อกฎหมายเฉพาะไม่ได้บญ
ั ญัติหรือกําหนด
ห้ามเกี่ยวกับเจ้าหน้ าที่ผ้มู ีอาํ นาจหน้ าที่ในการพิ จารณาการย้าย จึงต้องอยู่ภายใต้บงั คับ
มาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อัน เป็ น
หลักกฎหมายทัวไปเกี
่
่ยวกับการพิ จารณาทางปกครอง การที่ผ้อู าํ นวยการโรงเรียนผู้ยื่น
คําร้องขอย้ายเป็ นกรรมการในคณะกรรมการกลันกรองการย้
่
ายและการตัดโอนตําแหน่ ง
และอัตราเงิ นเดื อนข้าราชการครู เป็ นคณะทํางานเพื่อร่างหลักเกณฑ์และวิ ธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็ นประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ ได้เข้าร่วมพิ จารณา
ให้ คะแนนผู้อาํ นวยการโรงเรียนที่ ขอย้ายในการประชุมของคณะกรรมการกลันกรอง
่
การย้ายฯ และที่ ประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ ได้มีมติ ให้ย้ายตนเองไปดํารงตําแหน่ งผู้อาํ นวยการ
โรงเรียนตามคําร้องขอย้ ายของตนเอง กรณี ถือว่าเป็ นผู้มี ส่วนได้ เสี ยอัน เข้ าลักษณะ
เป็ นคู่กรณี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ อัน ถื อ เป็ นสภาพร้ ายแรงที่ ทําให้ ก ารพิ จ ารณาทางปกครองไม่ เป็ นกลาง
เนื่ องจากมีความบกพร่องในกระบวนการพิ จารณาอันเป็ นสาระสําคัญ ทําให้ คาํ สังย้
่ าย
เป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องและแก้ไขเพิม่ เติมคําฟ้ องว่า ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนพัฒนานิคม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลพบุรี เขต ๒ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ดํารงตําแหน่ ง
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองได้ย่นื คําร้องขอย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครัง้ ที่ ๒ โดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ขอย้ายไป
ดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย
ส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ แต่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สอง
ไม่ได้รบั การพิจารณา โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๕ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ (ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ เดิม)) ได้มคี ําสังสํ
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
เขต ๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้ยา้ ยนาย ส. จากผู้อํานวยการโรงเรียนอนุ บาลจังหวัด
ทหารบกลพบุรไี ปเป็ นผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และแต่งตัง้ นาย น. ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐

๑

๕

บ้านกล้วยไปเป็ นผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านเกริน่ กฐิน ซึง่ บุคคลทัง้ สองเป็ นกรรมการของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุ รี เขต ๑ เดิม)) ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สองเห็นว่ าการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้ายดังกล่ าวไม่ โปร่งใส
มีการเอือ้ ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง จึงได้มหี นังสือร้องทุกข์ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึง่ ต่อมา
ได้รบั การแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ว่า การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายเป็ นไปโดยถูกต้องแล้ว
ผู้ฟ้ อ งคดีเห็น ว่านาย ส. และนาย น. เป็ น กรรมการกลันกรองการย้
่
ายด้ว ย จึงมีส่ว นได้เสีย
ในการพิจารณาและเป็ นผู้พจิ ารณาอนุ มตั ยิ ้ายเสียเอง ย่อมทําให้การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
ไม่เป็ นธรรม จึงฟ้ องคดีต่อศาลขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังสํ
่ านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาลพบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทีย่ า้ ยนาย ส. ไปเป็ นผูอ้ ํานวยการโรงเรียน
พระนารายณ์ และย้ายนาย น. ไปเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านเกริน่ กฐิน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า คดีน้ีผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สองและนาย ส. ได้ย่นื คําร้อง
ขอย้ายประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครัง้ ที่ ๒ (ยื่น ระหว่ างวัน ที่ ๑ ถึงวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙)
โดยบุ ค คลทัง้ สามยื่น คําร้องขอย้ายด้ว ยตนเอง เพื่อแทนตําแหน่ งที่ว่างในสายงานผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ซึง่ ในการพิจารณาคําร้องขอย้ายดังกล่าว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลันกรองการย้
่
ายและการตัดโอนตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามคําสังสํ
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ ที่ ๕๕๔/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึง่ เป็ นคําสังที
่ ผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้แต่งตัง้ ไว้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ทําหน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองการย้
่
าย โดยมีผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นประธานกรรมการ และนาย ส.
เป็ นกรรมการรวมอยู่ด้วย ผลการพิจารณาคําร้องขอย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครัง้ ที่ ๒ ของ
คณะกรรมการดังกล่าวในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทีม่ นี าย ส.
ร่วมพิจารณาด้วย มีมติเห็นชอบให้ยา้ ยนาย ส. ไปเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนพระนารายณ์ตามคําร้อง
ขอย้ายของตนเอง ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยมีนาย ส. เป็ นประธานอนุ กรรมการในการประชุม
ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว
ข้างต้น หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสังสํ
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้ยา้ ยข้าราชการครูไปแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งใหม่ตามมติของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยให้ยา้ ยนาย ส. จากตําแหน่งผูอ้ ํานวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
แต่งตัง้ ไปเป็ นผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ โดยทีไ่ ม่มรี ายชื่อของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองเป็ นผูไ้ ด้รบั
การย้ ายตามที่ ได้ ย่ืน คํ าร้อ งขอย้ ายไว้ เห็ น ได้ ว่ ากระบวนพิ จ ารณาคํ าร้อ งขอย้ ายดังกล่ าว

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐

๖

เป็ นกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพือ่ นําไปสูก่ ารออกคําสังย้
่ าย ถือว่าเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ กระบวนการ
พิจารณาทางปกครองก่อนออกคําสังดั
่ งกล่าวตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ข (๑) (๒)
แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลพบุรี เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้บญ
ั ญัตหิ รือกําหนดห้ามเกีย่ วกับ
เจ้าหน้ าที่ผู้มอี ํานาจหน้าที่ในการพิจารณาการย้ายไว้ก็ตาม แต่เมื่อคําสังย้
่ ายตามกรณี พพิ าท
เป็ นคําสังทางปกครอง
่
จึงต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็ นหลักกฎหมายทัวไปเกี
่
่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง
เมื่อนาย ส. เป็ นกรรมการในคณะกรรมการกลันกรองการย้
่
ายและการตัด โอนตําแหน่ งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ ตามคําสังลงวั
่ นที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็ นคณะทํางานเพื่อร่างหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ ตามคําสังลงวั
่ นที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๔๙ ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาคําร้องขอย้ายครัง้ นี้ นอกจากนัน้ นาย ส. ยังเป็ น
ประธานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามรายงานการประชุมของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๔๙ เพื่อพิจารณามติให้ย้ายข้าราชการครูสายงานผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งรวมถึงตําแหน่ ง
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ของคณะกรรมการกลันกรองการย้
่
าย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งทีป่ ระชุมของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มมี ติเห็นชอบให้ยา้ ยนาย ส. ไปเป็ น
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ตามมติของคณะกรรมการกลันกรองการย้
่
าย จึงเห็นว่าการที่
นาย ส. เข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลันกรองการย้
่
าย เพือ่ พิจารณา
คําร้องขอย้ายในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนพระนารายณ์ทม่ี ผี ฟู้ ้ องคดีทงั ้ สองและนาย ส. เป็ นผูย้ ่นื
คําร้องขอย้ายด้วยตนเอง กรณีจงึ ถือได้ว่านาย ส. เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียอันเข้าลักษณะเป็ นคู่กรณี
ซึง่ ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
แม้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองจะกล่าวอ้างว่า ในการประชุมพิจารณาการย้ายแทนตําแหน่งทีว่ า่ งในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรีย นพระนารายณ์ ข องคณะกรรมการกลัน่ กรองการย้าย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้ให้นาย ส. ออกนอกห้องประชุมเพือ่ ไม่ให้มอี ํานาจในการพิจารณา
และไม่ให้มีส่ว นเกี่ย วข้องในการพิจารณาก็ต าม แต่ ข้อเท็จจริงตามรายงานการประชุ ม ของ

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐

๓

๗

คณะกรรมการกลันกรองการย้
่
าย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ปรากฏว่านาย ส.
ได้เข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี้ในฐานะกรรมการเพื่อพิจารณากลันกรองการย้
่
ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วย โดยมีการพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
ซึ่งในส่ว นของการให้ค ะแนนผู้ข อย้ายในตําแหน่ งผู้อํ านวยการโรงเรีย นพระนารายณ์ ท่ีว่าง
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ได้คะแนนรวม ๔๓ คะแนน ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ได้คะแนนรวม ๔๕ คะแนน และนาย ส.
ได้คะแนนรวม ๔๘ คะแนน และในรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
ก็ไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกว่าได้มกี ารเชิญนาย ส. ออกจากทีป่ ระชุมแต่อย่างใด แม้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ทัง้ สองจะอ้างหลักฐานเอกสารเป็ นหนังสือรับรอง ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ของนาย ป. ซึง่ เป็ น
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กับนาย ว. ซึง่ เป็ นข้าราชการ
บํานาญสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ทีร่ บั รองข้อมูลในการประชุม
ของคณะกรรมการกลัน่ กรองการย้าย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน ที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๔๙ ว่ า
เมื่อพิจารณาการย้ายแทนตําแหน่ งผู้อํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ท่ีว่าง ได้เชิญ นาย ส.
ออกจากห้องประชุมจริง เพราะถือว่าเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในการพิจารณา เนื่องจากนาย ส. ได้ย่นื
คําขอย้ายในครัง้ นี้ด้วย แต่หนังสือรับรองดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานเอกสารที่จดั ทําขึน้ ภายหลัง
จากที่ศ าลปกครองชัน้ ต้น ได้มีคําพิพ ากษาเมื่อวัน ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ แล้ว จึงเป็ น เอกสาร
ทีไ่ ม่น่าเชื่อถือ อีกทัง้ ตามรายงานการประชุมของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๔๙ ในวันเดียวกัน
ยังปรากฏว่านาย ส. ซึ่งเป็ นประธานอนุ กรรมการได้เข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงขัน้ ตอน
การลงมติพจิ ารณาตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ จึงออกจากห้องประชุม หลังจากนัน้
ก็ได้เข้าร่วมพิจารณาในตําแหน่ งอื่นอีก การที่นาย ส. เป็ นกรรมการในคณะกรรมการกลันกรอง
่
การย้ายและร่วมพิจารณาให้คะแนนผูข้ อย้ายในการประชุมของคณะกรรมการกลันกรองการย้
่
าย
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และเป็ นประธานอนุกรรมการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ต่อกรรมการกลันกรองการย้
่
ายคนอื่น ๆ ทีจ่ ะพิจารณาให้คะแนนตัวชีว้ ดั ผูย้ น่ื คําร้องขอย้ายรายอื่น ๆ
การทีน่ าย ส. เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคําร้องขอย้ายของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สอง และ
ของนาย ส. เองก่อนมีคําสังย้
่ าย จึงถือว่านาย ส. เป็ นคู่กรณี จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสภาพอันร้ายแรง
ทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ นกลาง ถือว่ามีความบกพร่องในกระบวนการพิจารณา
อันเป็ นสาระสําคัญทําให้คาํ สังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ตามคําสังสํ
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลพบุรี

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐

๘

เขต ๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่สงตามมติ
ั่
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้ยา้ ยนาย ส. ไปเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๘๓๓/๒๕๕๙)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐

๕

๙

แม้ โดยเนื้ อ หาของคํา สัง่ ย้ า ยสลับ ตํา แหน่ งผู้อํา นวยการสถานศึ ก ษา
เป็ นกรณี พิเศษเพื่อแก้ไขปั ญหาในทางบริ หารและยังมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ ตําแหน่ ง
ไม่เป็ นคําสังทางปกครองซึ
่
่งไม่ต้องพิ จารณาภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ ก็เป็ นคําสังอื
่ ่ นที่ ก่อให้ เกิ ดความเดื อดร้อนหรือ
ความเสี ยหายแก่ผ้ถู กู ย้ายอย่างมีนัยสําคัญ การพิ จารณาจึงต้ องคํานึ งถึงความยุติธรรม
โดยเจ้าหน้ าที่ผ้มู ีอาํ นาจพิ จารณาจะต้องปราศจากอคติ และความลําเอียงและต้องปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ ด้ วยความเป็ นกลางอัน เป็ นหลัก กฎหมายปกครองทัว่ ไปเพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน
แก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งนั ้น เมื่ อ อนุ ก รรมการคนหนึ่ งในคณะอนุ ก รรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่ การศึกษาที่มีอาํ นาจพิ จารณา
ให้ ความเห็นชอบการบรรจุแต่ งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
พิ จ ารณาและมี ม ติ ย้ า ยผู้อํา นวยการสถานศึ ก ษาเป็ นกรณี พิ เศษเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ในทางบริ หาร โดยตนเองเป็ นผู้ได้รบั การพิ จารณาย้ายสลับตําแหน่ งด้ วย จึงเป็ นกรณี
ที่ เจ้าหน้ าที่ มี อํานาจในการพิ จารณาทางปกครองมี เหตุซึ่ งมี สภาพร้ายแรงอัน อาจจะ
ทําให้ การพิ จารณาไม่เป็ นกลาง การออกคําสังย้
่ ายผู้อาํ นวยการสถานศึกษาเป็ นกรณี
พิ เศษดังกล่ าวจึงมี ความบกพร่องในกระบวนพิ จารณาอัน เป็ นสาระสําคัญ ทําให้ คําสัง่
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ขณะผูฟ้ ้ องคดีดาํ รงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน ล.
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (ผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เขต ๒ เดิม)) ได้ออกคําสังลงวั
่ นที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ย้ายผูฟ้ ้ องคดี
ให้ไปรักษาการในตําแหน่ งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน ห. ซึ่งมิใช่การย้ายข้าราชการ
ในวาระปกติแ ต่ เป็ น การย้ายสลับ ตํ าแหน่ งกับ นาย อ. โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจาก
ในการมีมติของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (คณะอนุ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ เดิม) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ มีนาย อ.
ซึ่ง เป็ นผู้มีส่ ว นได้ เสีย เป็ นกรรมการร่ วมประชุ ม ด้วย ขอให้ ศ าลมีคํ า พิพ ากษาว่ า คํ า สัง่ ย้า ย
ข้า ราชการดัง กล่ า วในส่ ว นที่ใ ห้ย้า ยผู้ฟ้ องคดีเป็ นคํ า สัง่ ที่ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย และขอให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังระงั
่ บการย้ายหรือให้ยา้ ยผูฟ้ ้ องคดีไปเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษาตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรียนเดิมหรือตามทีม่ คี าํ ขอ
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ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า เนื่ อ งจากได้เกิด ความขัด แย้งขึ้น ระหว่ า ง
ผูฟ้ ้ องคดีกบั นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียน ล.
จนมีการชุมนุ มเรียกร้องให้ย้ายผู้ฟ้องคดีและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณี มมี ูล
เรื่อ งการใช้ จ่ า ยเงิน บริจ าคของโรงเรีย น อีก ทัง้ ยัง ได้ มีก ารดํ า เนิ น การทางวินั ย ผู้ ฟ้ องคดี
ในภายหลัง จึงเห็นได้ว่าการที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาย้ายผู้ฟ้องคดีเป็ นวิธกี ารแก้ไขปั ญหา
ในทางบริหารเพราะหากผู้ฟ้ องคดียงั คงปฏิบ ัติหน้ าที่ต่ อไป ความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงขึ้น
จึงได้มกี ารประชุมคณะอนุ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่
การศึก ษา เขต ๒ (ชัว่ คราว) ซึ่งองค์ป ระชุ ม ในวัน ดังกล่ า วประกอบด้ว ย ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ทําหน้ าที่ประธานอนุ กรรมการ นาย อ. ทําหน้ าที่อนุ กรรมการ ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในตําแหน่ งและปฏิบ ัติห น้ าที่ช วคราว
ั่
โดยมีเอกสารแนบท้ายแสดง
เหตุผลประกอบการพิจารณาย้ายผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา
แล้ว ได้มีม ติเห็น ชอบให้ผู้อํ า นวยการสถานศึก ษาไปรัก ษาการในตํ า แหน่ ง จํา นวน ๖ ราย
ซึ่งปรากฏชื่อนาย อ. ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน ห. ได้รบั การพิจารณาย้ายสลับเปลีย่ น
ตําแหน่ งกับ ผู้ฟ้ องคดี โดยให้ไปรัก ษาการในตําแหน่ งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรีย น ล.
แทนผูฟ้ ้ องคดี ทัง้ ทีน่ าย อ. มีตําแหน่ งเป็ นอนุ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขต ๒ (อ.ก.ค.ศ. ชัวคราว)
่
และได้เข้าร่วมพิจารณาอยู่ในทีป่ ระชุมด้วย
ซึง่ คณะอนุ กรรมการทีเ่ ข้าประชุมทุกรายรวมทัง้ นาย อ. เคยได้ย่นื หนังสือรับรองต่อศาลว่าได้รบั
เอกสารแสดงเหตุ ผ ลประกอบการพิจ ารณาย้า ยผู้อํ า นวยการสถานศึก ษาเป็ นกรณี พิเศษ
ทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ดั ทําเสนอต่อคณะอนุ กรรมการในวันประชุมดังกล่าวแล้ว ซึง่ เมื่อคณะอนุ กรรมการ
ทุ กรายได้เห็น เอกสารย่อมต้องทราบว่า ผู้ถูก ย้ายมาสลับ ตําแหน่ งกับ ผู้ฟ้ องคดี คือ นาย อ.
ซึ่งเป็ นเจ้าหน้ าที่ท่ีมสี ่วนได้เสียในกระบวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าว แม้คําสังย้
่ ายผู้ฟ้องคดี
จะไม่ ใ ช่ คํ า สัง่ ทางปกครอง หากแต่ เป็ นคํ า สัง่ เรื่อ งให้ ข้า ราชการครู ร ัก ษาการในตํ า แหน่ ง
แต่โดยเนื้ อหามีล กั ษณะเป็ น คําสังย้
่ ายข้าราชการเพื่อแก้ไขปั ญ หาในทางบริห าร อีกทัง้ ยังมี
การเปลีย่ นแปลงเลขทีต่ ําแหน่ งกันระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั นาย อ. กรณีจงึ เป็ นคําสังอื
่ ่นทีก่ ่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งแม้ไม่ต้องพิจารณาภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็ นการย้ายข้าราชการ
เพื่อแก้ไขปั ญ หาในทางบริหาร แต่การที่เจ้าหน้ าที่จะปฏิบ ตั ิราชการทางปกครองในทุกเรื่อง
ต้ อ งใช้ ว ิธี พิ จารณาที่ เป็ นธรรม โดยคํ านึ งถึ งความยุ ติ ธรรมเป็ นหลัก และต้ องปฏิ บ ั ติ ห น้ าที่
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ด้วยความเป็ นกลางอัน เป็ น หลักกฎหมายปกครองทัวไป
่ ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้ าที่ท่ีมีส่วนได้เสีย
ในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ งเข้ามาพิจ ารณาเรื่อ งและออกหรือ ร่ว มออกคําวินิ จ ฉัย สังการในเรื
่
่อ งนั น้
เพื่อ เป็ น หลัก ประกัน แก่ บุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งนัน้ ว่า เรื่อ งของตนจะได้รบั การพิจ ารณา
โดยเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ราศจากอคติและความลําเอียง เมื่อกรณีการร่วมประชุมของนาย อ. มีลกั ษณะ
อัน มีส ภาพร้า ยแรงซึ่ง อาจทํ า ให้ก ารพิจ ารณาเรื่อ งที่ป ระชุ ม ไม่ เป็ นกลาง แต่ ต ามรายงาน
การประชุมไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย อ. ได้แจ้งให้ประธานทราบหรือได้มกี ารบันทึกไว้ว่า
นาย อ. ได้อ อกจากที่ประชุ มในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียดังกล่าว และ
การพิจารณาได้ ดํ าเนิ นการต่ อ ไปจน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาชัว่ คราวมีม ติเ ห็น ชอบ
ให้ผอู้ ํานวยการสถานศึกษาไปรักษาการในตําแหน่ งจํานวน ๖ ราย และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ออก
คําสังสํ
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่งตัง้ ให้ผู้ฟ้องคดี
ไปรัก ษาการในตํ าแหน่ งผู้อํ านวยการโรงเรียน ห. สลับกับนาย อ. ซึ่งถือว่ ามีความบกพร่อง
ในกระบวนพิจารณาอัน เป็ น สาระสําคัญ ทําให้คําสังดั
่ งกล่าวไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจาก
มีสภาพร้ายแรงที่ทําให้การดําเนินการในทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการออกคําสังลงวั
่ นที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๘ ไม่เป็ นกลางเพราะนาย อ. ได้เข้าร่วมในการพิจารณาดังกล่าวด้วย เมื่อปรากฏว่า
มีข้อ บกพร่อ งที่เป็ นสาระสํ าคัญ ในการมีม ติย้ายสลับ ตํ า แหน่ งระหว่ า งผู้ฟ้ องคดีก ับ นาย อ.
เพราะนาย อ. มีตําแหน่งเป็ น อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและได้ร่วมลงมติดว้ ยจึงถือเป็ นคําสัง่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๓๑/๒๕๕๕)
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ขัน้ ตอนในการสอบสวนดําเนิ นการทางวิ นั ย เป็ นการเตรี ย มการและ
การดําเนิ นการของเจ้าหน้ าที่ เพื่ อจัดให้ มีคาํ สังทางปกครอง
่
เป็ นการพิ จารณาทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้ าที่
ที่ ได้รบั คําสังให้
่ ทําหน้ าที่ เป็ นกรรมการในการดําเนิ นการทางวิ นัยซึ่ งถือเป็ นผู้มีอาํ นาจ
พิ จารณาเนื้ อหาสาระหลักของเรื่องที่ จะนํ าไปสู่การออกคําสัง่ ทางปกครอง จะต้ อ งไม่ ใช่
บุคคลที่ มีสภาพร้ายแรงอันจะทําให้ การพิ จารณาทางปกครองไม่เป็ นกลางหรือไม่ชอบ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้
เป็ นประธานกรรมการสอบสวนวิ นั ย เป็ นอนุ กรรมการพิ จารณาดําเนิ นการทางวิ นั ย
และเป็ นอนุกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ด้วย แม้มิได้มีอาํ นาจตัดสิ นเด็ดขาด
เพี ยงผู้เดี ยว แต่ ย่ อมคาดหมายได้ ว่ าบุ คคลดังกล่ าวจะแสดงความเห็ นสอดคล้ องกับ
ความเห็ นเดิ มที่ ตนได้ ให้ ไว้ ในฐานะประธานกรรมการสอบสวนวิ นั ยและเมื่ อ ในที่ สุ ด
คณะอนุ กรรมการทัง้ สองชุดต่ างมีมติ ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัย
จึ ง ถื อ ได้ ว่ า มี เหตุ ซึ่ ง มี ส ภาพร้ า ยแรงอัน เป็ นเหตุ ให้ เกิ ด ความเคลื อ บแคลงสงสัย ใน
ความเป็ นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ เดี ย วกัน ทํ า ให้ ก ารพิ จ ารณา
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุให้คาํ สังลงโทษทางวิ
่
นัยและมติ ให้ยกอุทธรณ์
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ ง
อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ สังกัดเทศบาลตําบล ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
(นายกเทศมนตรี) ได้มคี าํ สังลงวั
่ นที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
กรณีกระทําอนาจารเด็กนักเรียนในปกครองอันเป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผูฟ้ ้ องคดี
จึงอุทธรณ์คําสังดั
่ งกล่าวต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม)
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้รอผลคดีอาญาจนถึงทีส่ ุด ภายหลังคดีอาญาถึงทีส่ ุดให้รอ
การลงโทษจําคุก ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับมีมติยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัง่
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แก้ไขคําสังลงโทษปลดผู
่
ฟ้ ้ องคดีออกจากราชการเป็ นโทษลดขัน้ เงินเดือน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้ องขอให้แก้ไขคําสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการเป็ นลดขัน้ เงินเดือนโดยไม่ได้ฟ้องขอให้
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๑

๑๓

เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทีย่ กอุทธรณ์ดว้ ยก็ตาม แต่ผฟู้ ้ องคดีได้อา้ งถึง
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ยน่ื ฟ้ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ด้วย จึงฟั งได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดี
มีความประสงค์จะขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ดงั กล่าวด้วย ตามนัยมติท่ปี ระชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๗ ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๗ และครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๗ ศาลปกครองสูงสุด
จึงต้องพิจารณาทัง้ คําสังลงโทษปลดผู
่
ฟ้ ้ องคดีออกจากราชการและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดว้ ย
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั ผูฟ้ ้ องคดีโดยมี
นาง ส. ปลัด เทศบาล เป็ น ประธานกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคําพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว และได้รายงานผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
โดยมีความเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกจากราชการ
ต่อมา คณะอนุ กรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งมีผู้มาประชุม
๖ คน โดยมีนาง ส. เป็ นอนุกรรมการด้วย ได้มมี ติในการประชุมเมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ให้ปลดออก ๔ เสียง และไล่ออก ๒ เสียง หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงได้รายงานการสอบสวน
ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพือ่ พิจารณา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙
มีมติให้ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมีคําสังลงวั
่ นที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๔๙ ลงโทษปลดผู้ฟ้ อ งคดีอ อกจากราชการ ผู้ฟ้ อ งคดีอุ ท ธรณ์ คําสังต่
่ อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
มีผมู้ าประชุม ๑๐ คน โดยมีนาง ส. และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ร่วมประชุมด้วย แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนจะเข้าร่วมประชุมตามที่ได้แต่งตัง้ เพื่อให้ครบองค์ประชุม และร่วมรับฟั ง
และชีแ้ จงในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องและจะขอถอนตัวออกจากทีป่ ระชุมและงดออกเสียง เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มอี สิ ระในการลงมติเพือ่ ให้เกิดความชอบธรรมแก่ผฟู้ ้ องคดี ต่อมา ในการประชุม
คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แจ้งต่อ
ทีป่ ระชุมว่าของดออกเสียงในการลงมติ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้อภิปรายกัน
อย่างกว้างขวางและร่วมกันมีมติเห็นควรยืนตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ที่มีมติให้ล งโทษปลดผู้ฟ้ องคดีออกจากราชการ เห็น ว่า ขัน้ ตอนในการสอบสวนดําเนิน การ
ทางวินัยเป็ น การเตรีย มการและการดําเนินการของเจ้าหน้ าที่เพื่อจัดให้มีคําสังทางปกครอง
่
ซึ่งเป็ นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนัน้ เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั คําสังให้
่ ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการในการดําเนินการทางวินยั
จะต้องไม่ใช่บุคคลที่มสี ภาพร้ายแรงอันจะทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ นกลางหรือไม่ชอบ
ตามพระราชบัญ ญั ติด ัง กล่ าว เมื่อ นาง ส. เป็ น ประธานกรรมการสอบสวนวินั ย และยัง เป็ น

๒
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๑๔

อนุ กรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี และในขณะเดียวกัน ยังเป็ นอนุ กรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์อกี ตําแหน่ งหนึ่งด้วย อันเป็ นการต้องห้ามตามข้อ ๗๐ วรรคสี่
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด สมุท รสงคราม เรื่อง หลัก เกณฑ์ และ
เงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ ที่กําหนดว่า คณะอนุ กรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและ
การให้ออกจากราชการต้องไม่เป็ นคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ อีกทัง้
แม้นาง ส. จะเป็ นเพียงหนึ่งในคณะอนุ กรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัย มิได้มีอํานาจ
ตัด สิน เด็ด ขาดเพีย งผู้เดีย วก็ต าม แต่ ก็ย่ อ มเห็น ได้ว่ า การที่น าง ส. เป็ นประธานกรรมการ
สอบสวนวินัยและยังเป็ นอนุ กรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยอีก จึงเป็ นการคาดหมายได้ว่า
นาง ส. ย่อมแสดงความเห็นสอดคล้องกับความเห็นเดิมทีต่ นได้ให้ไว้ในฐานะประธานกรรมการ
สอบสวนวินัย โดยจะเห็นได้ว่าในทีส่ ุดคณะอนุ กรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยมีมติให้ปลด
ผูฟ้ ้ องคดี ๔ คน และไล่ออก ๒ คน ประกอบกับคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ที่มนี าง ส. เข้าร่วมเป็ นคณะอนุ กรรมการดังกล่าวด้วยก็มมี ติยนื ยันตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ดังนัน้ การพิจารณาทางปกครองของนาง ส. จึงถือได้ว่ามีเหตุซ่งึ มีสภาพร้ายแรง
อัน เป็ น เหตุ ให้เกิด ความเคลือ บแคลงสงสัย ในความเป็ น กลางในการพิจารณาทางปกครอง
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งนาง ส.
ย่อมเห็นได้อยู่แล้วว่าตนมีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าว เนื่องจากเป็ นผู้มอี ํานาจพิจารณาเนื้อหา
สาระหลักของเรื่อง ซึ่งผลของการพิจารณาจะนํ าไปสู่การออกคําสังทางปกครอง
่
กรณีย่อมเห็นได้ว่า
มติดงั กล่าวบกพร่องในสาระสําคัญอันเป็ นเหตุให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมิใช่กรณีทม่ี คี วามจําเป็ น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหาย
โดยไม่มที างแก้ไขได้ หรือไม่มเี จ้าหน้ าที่อ่นื ปฏิบตั หิ น้าที่แทนนาง ส. ได้ อันจะเป็ นบทยกเว้น
ไม่ให้นํามาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ มาใช้บงั คับได้ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ดังนัน้ เมื่อการพิจารณาทางปกครองของนาง ส. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
นํ าผลการสอบสวนทางวินัยมาใช้พจิ ารณาโทษทางวินัยของผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็ น เหตุ ให้คําสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ล งโทษปลดผู้ฟ้ องคดีออกจากราชการตามมติข อง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
โดยมีมติยกอุทธรณ์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
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๓

๑๕

พิพ ากษาให้ เพิก ถอนคํ า วินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ และเมื่อ ศาลเพิก ถอนคํ า วินิ จ ฉั ย
อุทธรณ์แล้ว ย่อมมีผลทําให้คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
สิน้ ผลไป
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔/๒๕๕๙)

๔
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๑๖

เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ยอย่ างร้ายแรงได้ แ จ้งและอธิ บ าย
ข้ อ กล่ า วหาให้ ผ้ ูถ ูก กล่ า วหาทราบตามแบบ สว.๒ และได้ ร วบรวมพยานหลัก ฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและได้แจ้งให้ผ้ถู กู กล่าวหาทราบตามแบบ สว.๓ และผู้ถกู กล่าวหา
ได้มีการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามประเด็นมิ ได้หลงประเด็นแต่อย่างใด และได้ทาํ
รายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลและได้รายงานต่อประธาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้ว จึงถือได้ว่าการดําเนิ นการสอบสวนผูถ้ กู กล่าวหา
ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพื่อพิ จารณา
และลงมติ ให้ปลดผู้ถกู กล่าวหาออกจากราชการมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็ นผู้ร้องเรียน
ผู้ถ กู กล่ าวหาเข้ าประชุ ม ด้ ว ย ถือ เป็ นคู่ก รณี ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติ ดงั กล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลทําให้
คําสังปลดออกจากราชการไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย และมติ ยกอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ถึงแม้ค่กู รณี ดงั กล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมพิ จารณาอุทธรณ์ คาํ สังด้
่ วย จึงพิ พากษาเพิ กถอน
คําสังปลดออกจากราชการและคํ
่
าวิ นิจฉัยอุทธรณ์ ส่วนมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
เป็ นเพี ยงกระบวนการภายในซึ่ งเป็ นรูปแบบ ขัน้ ตอนหรือวิ ธีการอัน เป็ นสาระสําคัญ
ที่ กฎหมายกําหนดให้ ดาํ เนิ นการก่อนออกคําสังทางปกครองยั
่
งไม่มีผลบังคับที่ กระทบ
ต่ อสิ ทธิ หรือหน้ าที่ จนกว่าจะมี คาํ สังปลดออกจากราชการตามมติ
่
จึงไม่ต้องเพิ กถอน
มติ ที่ประชุมดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้ องคดีดํารงตําแหน่ งหัวหน้ าส่วนโยธา ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง
หรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ทม่ี คิ วรได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์จากการควบคุมงานขุดลอกหนองจาก
นาย ส. ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผูฟ้ ้ องคดี และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอ โดยสมควรลดหย่อนโทษเป็ นปลดออก และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
(คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรนิ ทร์) ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื อุทธรณ์
คําสังดั
่ งกล่าว และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการดําเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็ นไปด้วยอคติและมีนาย ส. เป็ นกรรมการร่วมประชุมในคณะกรรมการ
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙

๑

๑๗

พนักงานส่วนตําบล จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ และมติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิ จฉั ยว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับ ฟั งได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผฟู้ ้ องคดี คณะกรรมการสอบสวนฯ
ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามแบบ สว.๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘
โดยผูฟ้ ้ องคดีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามแบบ สว.๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘
ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คําชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาตามประเด็นทีถ่ ูกกล่าวหาโดยมิได้หลงประเด็นแต่อย่างใด
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ทําการสอบสวนเสร็จแล้วได้ทํารายงานการสอบสวน ลงวัน ที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เสนอผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยเห็นว่าจากพฤติกรรมพร้อมทัง้ พยานหลักฐานทีม่ อี ยู่
ผู้ฟ้องคดีได้กระทําการฝ่ าฝื นข้อห้ามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ทิ างวินัยตามที่กําหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ หรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อ ๓ ของประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยเรียกรับเงินจากนาย ส. จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ไม่มพี ยานหลักฐานมีน้ํ าหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้ การกระทําดังกล่าวของผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงควรลงโทษไล่ออก แต่เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั ริ าชการมาด้วย
ความวิรยิ ะอุตสาหะ ไม่เคยขาดหรือหนีราชการตัง้ แต่บรรจุแต่งตัง้ เป็ นเจ้าพนักงานส่วนตําบล
จึงเห็นสมควรลดหย่อนโทษเป็ นปลดออก ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนฯ เสนอ และได้มหี นังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รายงานผลการสอบสวนดังกล่าว
ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรนิ ทร์พจิ ารณา กรณีจงึ ถือได้ว่า คณะกรรมการ
สอบสวนฯ ได้ดาํ เนินการสอบสวนผูฟ้ ้ องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
แต่เมื่อการประชุมของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๔๙ มีนาย ส. ซึ่งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และเป็ นผูร้ อ้ งเรียนผูฟ้ ้ องคดี
จนถู ก ตัง้ กรรมการสอบสวนทางวินั ย ซึ่งถือ เป็ น คู่ก รณี ต ามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและลงมติในทีป่ ระชุมด้วย
โดยที่มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นคู่กรณีเองจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้การพิจารณาทางปกครอง
ในเรื่องดังกล่าวมีความเป็ นกลางปราศจากการแทรกแซงของผู้มสี ่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็ นหลักการ
ทีเ่ ป็ นสาระสําคัญของการพิจารณาทางปกครอง ซึง่ หากคู่กรณีได้เข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครอง

๒
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๑๘

ดังกล่าวก็มผี ลทําให้การพิจารณาทางปกครองนัน้ เสียไป เมื่อการประชุมของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
เป็ นการพิจารณาการดําเนินการทางวินยั ผูฟ้ ้ องคดี และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีมติเห็นชอบให้ลงโทษ
ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณี กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ
ตามข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๕ โดยมีนาย ส. ซึง่ เป็ นคู่กรณีกบั ผูฟ้ ้ องคดีเข้าประชุมพิจารณาเพือ่ ลงมติดว้ ย มติดงั กล่าว
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลทําให้คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
ทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการตามมติดงั กล่าว เป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจาก
มติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ถือเป็ นกระบวนการภายในซึง่ เป็ นรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ น
สาระสําคัญทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ให้ดําเนินการก่อนออกคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึง่ ยังไม่เป็ น
ผลการบังคับ ที่จะกระทบต่อสิท ธิหรือหน้ าที่ของผู้ฟ้องคดีจนกว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะมีคําสัง่
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการตามมติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ศาลจึงไม่จําต้องเพิกถอนมติทป่ี ระชุมของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ส่วนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีนัน้
แม้การประชุมของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จะปรากฏว่านาย ส.
ซึ่งเป็ นคู่กรณีกบั ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ร่วมในการประชุมครัง้ นัน้ ด้วยก็ตาม แต่เมื่อได้พจิ ารณาแล้วว่า
คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ มติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทีย่ กอุทธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๗๘/๒๕๕๙)
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๓

๑๙

คํ า สั ง่ ลงโทษทางวิ นั ย เป็ นคํ า สั ง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ วิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การดําเนิ นการสอบสวน
ทางวิ นัยและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงเป็ นการพิ จารณา
ทางปกครอง บุคคลที่ ได้ รบั การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการสอบสวนทางวิ นัยอย่างร้ายแรง
จะต้ องมี ความเป็ นกลาง เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงกับคณะกรรมการ
สอบสวนข้ อเท็จ จริ งเป็ นคณะกรรมการชุด เดี ยวกัน คณะกรรมการทัง้ คณะย่อมเป็ น
ผู้รู้เห็ น เหตุ การณ์ ในขณะสื บ สวนหาข้ อเท็ จจริ ง จึ งอาจทําให้ การพิ จารณาใช้ ดุ ลพิ นิ จ
ของคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงมีความโน้ มเอี ยงไปตามความเห็นเดิ ม
ที่ได้เคยพิ จารณาวิ นิจฉัยไปแล้วตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริ ง อีกทัง้ เมื่อกรรมการคนหนึ่ ง
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ในกระบวนการอันเป็ นเหตุ ให้ มี การแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย
อย่ างร้ายแรงผู้ถ กู กล่ า วหา จึ ง เป็ นผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ อ าจถูก คัด ค้ านการได้ รบั แต่ ง ตัง้
เป็ นกรรมการสอบสวนตามข้ อ ๘ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๔) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ว่าด้วยการสอบสวนพิ จารณา และถือได้ว่าเป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ มีอาํ นาจหน้ าที่
พิ จารณาทางปกครอง ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิ จารณาทางปกครองไม่เป็ นกลาง
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัยสมควรหยุดดําเนิ นการสอบสวนแล้ วรายงานผู้สงแต่
ั ่ งตัง้
เพื่ อ ให้ วิ นิ จฉั ย สัง่ การซึ่ งถื อ ว่ าเป็ นขัน้ ตอนหรือ วิ ธี ก ารอัน เป็ นสาระสําคัญ เมื่ อ ไม่ ได้
ดําเนิ นการ คําสังลงโทษไล่
่
ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เดิมผูฟ้ ้ องคดีรบั ราชการเป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีป่ กครอง ระดับ ๕ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
จากนาย ส. เพื่อสวมตัวทําบัตรประชาชน โดยนายอําเภอได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ประกอบด้วยนาย ช. ปลัดอําเภอ เป็ นประธานกรรมการ นาย อ. ปลัดอําเภอ เป็ นกรรมการ
และจ่าเอก บ. ปลัดอําเภอ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเพือ่ ทําการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงในเรือ่ งดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
สอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้คดั ค้าน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพราะผู้ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผู้ท่รี ูเ้ ห็นเหตุการณ์ และเป็ น
คู่กรณีกบั ผูฟ้ ้ องคดีในเรื่องทีถ่ ูกกล่าวหา ประกอบกับมีเรื่องโกรธเคืองกับผูฟ้ ้ องคดีมาก่อน รวมทัง้
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘

๑

๒๐

เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดี แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้สงการแต่
ั่
อย่างใด และคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นว่าการกระทําของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษปลดออก
จากราชการ แต่ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีมคี าํ สังที
่ ่ ๔๒๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ลงโทษ
ไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการตามมติของคณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์
แต่นายกรัฐมนตรีมคี ําสังยกอุ
่
ทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า คําสังลงโทษทางวิ
่
นัยเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการดําเนินการ
สอบสวนทางวินัยและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็ นการพิจารณา
ทางปกครอง โดยที่บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครอง
จะต้องมีความเป็ นกลาง หากผูน้ ัน้ ไม่มคี วามเป็ นกลางหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณา
ไม่เป็ นกลางตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ผูน้ ัน้ ไม่อาจพิจารณา
ทางปกครองได้ การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี
เป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับทีน่ ายอําเภอเคยแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ในกรณีดงั กล่าว แม้ว่าเป็ นการดําเนินการตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา ซึง่ ได้กําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนไว้เพียงให้แต่งตัง้
จากข้าราชการพลเรือนจํานวนอย่างน้ อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการให้ดํารงตําแหน่ ง
ระดับไม่ต่ํากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคนโดยให้
กรรมการคนหนึ่งเป็ นเลขานุ การก็ตาม แต่ในการสืบสวนข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐาน
เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่ามีการกระทําผิดหรือไม่ อย่างไร คณะกรรมการทัง้ คณะย่อมเป็ นผูร้ ูเ้ ห็น
เหตุการณ์ในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง จึงอาจทําให้การพิจารณาใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีความโน้ มเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยไปแล้ว
ตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ จ่าเอก บ. เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นการทําบัตรประจําตัวประชาชน
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติบ ตั รประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับคําสัง่
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานตรวจบัตรและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึง่ กําหนดให้ปลัดอําเภอเป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการทําบัตรประจําตัวประชาชน
ดังนัน้ จ่าเอก บ. จึงเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องทีผ่ ฟู้ ้ องคดีถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
เนื่ องจากจ่าเอก บ. เป็ นผู้สอบสวนพยานบุ คคลและอนุ ม ตั ิให้นาย ส. ทําบัตรประจําตัวประชาชน

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘

๒๑

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีจ่าเอก บ. เป็ นกรรมการรวมอยู่ด้วย เสนอให้ลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือนจ่าเอก บ. ดังนัน้ จ่าเอก บ. จึงมีกรณีท่อี าจถูกคัดค้านการได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการสอบสวนตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ
และถือได้ว่าเป็ นกรรมการในคณะกรรมการทีม่ อี ํานาจหน้าทีพ่ จิ ารณาทางปกครอง ซึง่ มีสภาพร้ายแรง
อันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีน้ีจ่าเอก บ. ย่อมเห็นได้เองอยู่แล้วว่าเป็ นผูท้ ม่ี ี
ลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าว แม้จะไม่มผี ูใ้ ดคัดค้านก็ตาม คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยสมควรหยุดดําเนินการสอบสวนแล้วรายงานผู้ถูกฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นผูส้ งแต่
ั ่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อให้วนิ ิจฉัยสังการตามข้
่
อ ๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซึ่งการดําเนิ นการดังกล่าวถือว่าเป็ นขัน้ ตอนหรือวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญ
แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ได้ดาํ เนินการดังกล่าว หรือมีกรณีเข้าข้อยกเว้น
ตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เมื่อการพิจารณาทางปกครองในการดําเนินการ
สอบสวนวินยั ผูฟ้ ้ องคดีมขี อ้ บกพร่องในสาระสําคัญและได้ดาํ เนินการไปจนกระทังมี
่ คาํ สังลงโทษ
่
ไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการตามคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ คําสังดั
่ งกล่าว
จึงไม่ช อบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณี ผู้ถูกฟ้ องคดียอมรับ ตามคําอุท ธรณ์ ว่าจ่าเอก บ. มีห น้ าที่
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสอบสวนบุคคลผูน้ ่ าเชื่อถือ ดังนัน้ จ่าเอก บ. จึงเป็ นเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ในกระบวนการทําบัตรประจําตัวประชาชนเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี เมื่อมีกรณี
กล่าวหาว่ามีการสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกระบวนการทําบัตรทุกคน
รวมทัง้ จ่าเอก บ. ย่อมถือเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยและเป็ นกรณี ท่อี าจถูกคัดค้านการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการสอบสวนทางวินัยตามข้อ ๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๔) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ เนื่องจากรูเ้ ห็นเหตุการณ์
ในขณะกระทําการตามเรื่องที่กล่าวหา หรือมีประโยชน์ ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน หรือเป็ นผู้กล่าวหา
และถือว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาของคณะกรรมการไม่เป็ นกลางตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงพิพากษาเพิกถอน
คําสังลงวั
่ นที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
โดยมีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับแนวทางหรือวิธกี ารดําเนินการให้เป็ นไปตามคําพิพากษาตามนัยมาตรา ๖๙
วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีมอี าํ นาจทีจ่ ะดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๓๒/๒๕๕๘)
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘

๓

๒๒

การพิ จารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. วิ สามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ทําการแทน ก.พ. การดําเนิ นการทางวิ นัยและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวิ นัย เป็ นการพิ จารณาทางปกครองและคําสังลงโทษทางวิ
่
นัยเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บุคคล
ที่ จ ะได้ ร บั การแต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการพิ จ ารณาทางปกครอง จึ งต้ องมี ค วามเป็ นกลาง
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว เมื่อปรากฏว่าในการพิ จารณา
ทางปกครองในชัน้ การพิ จารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. วิ สามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ทาํ การแทน ก.พ. มีเจ้าหน้ าที่ ที่มีอาํ นาจพิ จารณาทางปกครองบางคน
เคยเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและกรรมการในคณะกรรมการ
สอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงเข้าร่วมในการประชุมและร่วมมีมติ เพื่อพิ จารณาโทษทางวิ นัย
ผู้ถ ูกกล่ าวหาในเรื่ องเดี ยวกันนี้ ซํ้าอี ก และย่ อมคาดหมายได้ ว่ าเจ้ าหน้ าที่ ด ังกล่ าวจะมี
ความเห็นเช่ นเดิ ม อันเป็ นความเห็นที่ เป็ นปฏิ ปักษ์ต่อผู้ถกู กล่าวหา ย่อมเป็ นเหตุซ่ึ งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิ จารณาทางปกครองไม่เป็ นกลาง จึงไม่อาจทําการพิ จารณาได้
ตามมาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
การพิ จ ารณาทางปกครองในเรื่อ งนั ้น ไม่ ใช่ เรื่อ งจําเป็ นเร่งด่ ว นตามมาตรา ๑๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าว คําสังลงโทษไล่
่
ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เดิมผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิชาการ
แรงงาน ระดับ ๗ว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (นายกรัฐมนตรี) ได้มคี ําสังสํ
่ านักนายกรัฐมนตรีลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคําสังสํ
่ านัก นายกรัฐ มนตรีล งวัน ที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๕๔๖ แต่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง กรณีกล่าวหาว่าผูฟ้ ้ องคดีเมื่อครัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้าฝ่ าย
การไปทํางานในต่างประเทศ ๑ และ ๒ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ มีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการเรียกรับเงินค่าหัวคิวแรงงานหรือค่าคุม้ ครองจากบริษทั จัดหางานต่าง ๆ ในกรณีเข้าไป
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการดําเนินการออกหนังสืออนุญาตให้รบั สมัครคนหางาน (จต.๒) ให้แก่บริษทั
จัดหางาน เรียกรับเงินจากบริษทั จัดหางาน โดยคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็ นการกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) จึงมีคําสังสํ
่ านักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และ
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กระทรวงแรงงานได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งคําสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีทราบ ผูฟ้ ้ องคดี
จึงอุทธรณ์ คําสังต่
่ อเลขาธิการ ก.พ. ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ทําการแทน ก.พ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ มีมติยกอุทธรณ์ และสํานักงาน ก.พ.
ได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ว่า รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบตั ริ าชการแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคาํ สังให้
่ ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังลงโทษไล่
่
ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน เป็ นผู้มี
ส่วนได้เสีย แต่กลับเข้าร่วมประชุมเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสัง่
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่สงลงโทษไล่
ั่
ผู้ฟ้ องคดีออกจาก
ราชการ ทัง้ เพิกถอนมติ ก.พ. และคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ยกอุทธรณ์ตามหนังสือลงวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ และให้สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีคําสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีกลับ เข้ารับ
ราชการตามเดิม พร้อมกับคืนสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ทีค่ วรได้รบั ทุกกรณี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บงั คับใช้ในขณะเกิดเหตุ ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติหรือข้อกําหนด และ ก.พ.
ก็ไม่ได้ออกกฎ ก.พ. เกีย่ วกับการประชุม อ.ก.พ. ตลอดจนกรณีกรรมการในอนุกรรมการ อ.ก.พ.
ทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมของ อ.ก.พ. ไว้เป็ นการเฉพาะ แต่เนื่องจากในการพิจารณา
ไม่ว่าจะของ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งมีอํานาจหน้ าที่ป ระการหนึ่ งในการพิจารณาเกี่ย วกับ เรื่อง
การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ แล้วมีมติเป็ นประการใด
นายกรัฐมนตรีหรือผู้มอี ํานาจสังบรรจุ
่
ตามมาตรา ๕๒ ต้องสังหรื
่ อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมตินัน้
ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ของ อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ทําการแทน ก.พ. ซึง่ ได้พจิ ารณาวินิจฉัย
่
อไป
อุทธรณ์คาํ สังลง
่ โ ทษปลดออกหรือไล่ออกแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาสังการต่
ตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน การพิจารณา
ของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ทําการแทน ก.พ.
จึงถือเป็ นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องนํ าบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้ทําการพิจารณาทางปกครอง
ทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บงั คับกับกรณี
การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ดว้ ย
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เมื่อการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน กรณี ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง อ.ก.พ. ผูท้ ําการพิจารณาจะต้องมีความเป็ นกลางหรือไม่มสี ่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ
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ตามนัยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนัน้ เมื่อคําสังลงโทษทางวิ
่
นัยซึง่ เป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การดําเนินการทางวินยั และ
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั จึงเป็ นการพิจารณาทางปกครอง ซึง่ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็ นกลางตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และหากผูน้ นั ้ ไม่มคี วามเป็ นกลาง จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
เมื่อปรากฏว่านาย จ. เคยเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีนาย อ. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในขณะนัน้ กับพวก ซึง่ รวมผูฟ้ ้ องคดีดว้ ย
เกีย่ วข้องกับการทุจริตในกระบวนการจัดหางานตามคําสังสํ
่ านักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๔๖ ซึ่งต่ อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานผลการสืบ สวนข้อ เท็จจริงกรณี มีมูล จาก
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเรื่องบริษัทจัดหางานหลอกลวงคนงานว่า มีการจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดหาคนงานและมีการออกหนังสืออนุ ญาตให้รบั สมัครคนหางาน
(จต.๒) โดยมิชอบ มีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ๒ เรื่อง คือ มีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับกรณีการเรียกรับเงินค่าหัวคิวแรงงานหรือค่าคุม้ ครองจากบริษทั จัดหางาน และมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรณีเรียกรับเงินในการทีบ่ ริษทั จัดหางานอุทธรณ์คาํ สังพั
่ กใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
ส่วนว่าที่ร้อยตรี ม. เคยเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคําสัง่
สํา นั ก นายกรัฐ มนตรีล งวัน ที่ ๑๘ สิง หาคม ๒๕๔๖ ซึ่ง ต่ อ มาคณะกรรมการสอบสวนวินั ย
ได้รายงานผลการสอบสวน โดยมีความเห็นในส่วนของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําผิดตามที่
ถูกกล่าวหา ซึง่ เป็ นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ท่มี คิ วรได้ เป็ นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และ
ฐานกระทําการอันได้ช่อื ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากราชการ และต่อมาบุคคลทัง้ สองได้เข้าร่วมในการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน
ในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน รวมทัง้ นาย น. ก็ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวง
แรงงานด้วย โดย อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้มมี ติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่ให้ลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีคําสังสํ
่ านักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ลงโทษ
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าว นาย ต. ซึ่งเคยเป็ นกรรมการและ
เลขานุ การในคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคําสังสํ
่ านักนายกรัฐมนตรีลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ มาก่อน ได้เข้าร่วมในการพิจารณาของ อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการอุทธรณ์
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และการร้องทุกข์ทําการแทน ก.พ. ในฐานะ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๒ โดยทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชาสังลงโทษไล่
่
ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ
สมควรแก่กรณีแห่งความผิดแล้ว อุทธรณ์ ฟังไม่ข้นึ จึงมีมติยกอุทธรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบตั ิราชการแทนผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วมีคําสังให้
่ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีตามมติ ก.พ.
แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ว่า นาย จ.
และว่าทีร่ อ้ ยตรี ม. เป็ นบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจในกระทรวงแรงงาน โดยนาย จ.
เป็ นว่ าที่ป ลัด กระทรวงแรงงาน และต่ อ มาก็ไ ด้ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดังกล่ า ว ส่ว นว่ า ที่ร้อ ยตรี ม.
เป็ นนักกฎหมายคนสําคัญที่สุดของกระทรวง จึงยากที่ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน คนอื่นจะโต้แย้ง
หรือเห็นเป็ นอย่างอื่นได้อย่างอิสระ ส่วนนาย น. เป็ นหลานของหัวหน้ าพรรคการเมืองที่ดูแล
กระทรวงแรงงานในขณะนัน้ จึงเป็ นเหตุให้เสียความยุตธิ รรมและไม่มคี วามเป็ นกลาง ประธาน
อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน จึงต้องดําเนินการตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูน้ ัน้ จะต้องหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และ
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งทราบ เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาดังกล่าวจะได้มคี ําสังต่
่ อไป
และประธานกรรมการต้องเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคดั ค้านนัน้ เป็ นการเฉพาะ
โดยเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการผูถ้ ูกคัดค้านได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจาก
ทีป่ ระชุม แต่ปรากฏว่าบุคคลทัง้ สามยังอยู่รว่ มในการประชุมและร่วมมีมติเพือ่ พิจารณาโทษผูฟ้ ้ องคดี
อันเป็ นการพิจารณาในเรื่องเดียวกันนี้ซ้ําอีก นอกจากนี้ ในการพิจารณาอุทธรณ์ของ อ.ก.พ. วิสามัญ
เกีย่ วกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ทําการแทน ก.พ. แม้นาย ต. จะรูถ้ งึ ความร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้
ซึง่ อาจทําให้การพิจารณาไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมและได้ของดออกเสียงในการประชุมครัง้ นี้กต็ าม
แต่นาย ต. ยังคงนังร่
่ วมประชุมด้วย และประธาน อ.ก.พ. วิสามัญฯ ก็มไิ ด้จดั ให้มกี ารดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผลการพิจารณาที่ออกมาจึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ นกลาง
เห็นว่า เมื่อนาย จ. และว่าที่ร้อยตรี ม. ได้มาเข้าร่วมประชุ ม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ในฐานะ
อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน รวมทัง้ นาย น. ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึง่ กรรมการ อ.ก.พ. กระทรวง
แรงงานมีอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ซึง่ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็ นประการใด ผูม้ อี ํานาจสังบรรจุ
่
ตอ้ งสังหรื
่ อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมติ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งเป็ นที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่านาย จ. และว่าที่รอ้ ยตรี ม. ย่อมต้องมีความเห็น
เช่นเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยซึ่งตนทําหน้ าที่เป็ นกรรมการ อันเป็ น
ความเห็นที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อผูฟ้ ้ องคดี ดังนัน้ ถึงแม้เหตุดงั กล่าวจะมิใช่เหตุความมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่กรณีน้ี
๔
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ย่อมเป็ นเหตุซ่งึ มีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองของ อ.ก.พ. กระทรวง
แรงงานไม่เป็ นกลาง จึงไม่อาจทําการพิจารณาทางปกครองได้ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน สําหรับกรณี ของนาย ต. ซึ่งมาเข้าประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ทาํ การแทน ก.พ. ในฐานะ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ซึง่ มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาทบทวน
ความชอบด้วยกฎหมายของคําสังทางปกครองว่
่
าได้ดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เมื่อนาย ต. ซึ่งเคยเป็ นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผูฟ้ ้ องคดีในชัน้ ต้น และมีความเห็น
ให้ลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ ต่อมา ได้มาเป็ นกรรมการทีม่ อี ํานาจพิจารณาความชอบ
ด้วยกฎหมายของคําสังผู
่ ้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามคําสังสํ
่ านักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงวัน ที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้ องคดีออกจากราชการอีก จึงเป็ นที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่า
นาย ต. ย่อมต้องมีความเห็นเช่นเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตนทําหน้ าที่
เป็ นกรรมการ อันเป็ นความเห็นทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์ต่อผูฟ้ ้ องคดี และย่อมเป็ นเหตุซง่ึ มีสภาพร้ายแรง
อันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ นกลาง จึงไม่อาจทําการพิจารณาทางปกครอง
ได้เช่น กันตามมาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบัญ ญัติว ิธีป ฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังนัน้ เมื่อการพิจารณาทางปกครองในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจําเป็ นเร่งด่วนตามมาตรา ๑๘
แห่ งพระราชบัญ ญัติด งั กล่าว มติ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๘
ที่ให้ลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสัง่
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพ ากษาให้เพิกถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามคําสังสํ
่ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ทีล่ งโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ทีย่ กอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี ทัง้ นี้ ให้การเพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าวมีผลตัง้ แต่วนั ทีม่ คี าํ สังโดยมี
่
ข้อสังเกตเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินการให้เป็ นไปตามคําพิพากษา โดยให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
ดําเนินการทางวินัยใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการพิจารณาคืนสิทธิประโยชน์ทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
พึงได้รบั ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๓๑/๒๕๖๐)
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ผู้มีอาํ นาจบรรจุแต่งตัง้ มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
และคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงข้าราชการที่ ออกจากราชการ เพราะผล
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที่ราชการตํา่ กว่าเกณฑ์หรือมาตรฐาน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน
นับแต่วนั ที่พ้นจากตําแหน่ งเสมือนว่ายังไม่ออกจากราชการ
คําสังลงโทษไล่
่
ออกจากราชการเป็ นคําสังทางปกครอง
่
การดําเนิ นการ
สอบสวนวิ นัยและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงเป็ นการพิ จารณา
ทางปกครอง บุคคลผู้ที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการพิ จารณาทางปกครองจะต้องมี
ความเป็ นกลางตามนัยมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกระบวนการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงที่ มิได้ กระทํา
โดยถูกต้ อ งตามรูป แบบ ขัน้ ตอน หรือ วิ ธี ก ารอัน เป็ นสาระสําคัญ ที่ กําหนดไว้สําหรับ
การกระทํานัน้ เป็ นปั ญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แม้คู่กรณี จะไม่ได้ยกขึ้นเป็ นข้อต่ อสู้ ศาลปกครองสูงสุดสามารถหยิ บยกขึ้นวิ นิจฉัยได้
ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิ ธีพิจารณา
คดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่ อ การแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ างร้ายแรง
มีกรรมการสองในสามคนเคยเป็ นประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงมีเพียง ๓ คน
ผลการสอบสวนทางวิ นัยจึงย่อมคาดหมายได้ว่าไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง ทัง้ ไม่ เข้าข้ อยกเว้นตามมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบัญ ญัติ วิธีปฏิ บตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็ นกระบวนการพิ จารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คําสังลงโทษไล่
่
ออกจากราชการและคําวิ นิจฉัยอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งนักทัณฑวิทยา
ปฏิบ ัติก าร โดยต้ อ งรัก ษาการในตํ า แหน่ ง เพื่อ ทดลองปฏิบ ัติร าชการที่เรือ นจํา ตัง้ แต่ ว ัน ที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีคําสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่ํากว่าเกณฑ์
และมาตรฐานที่กํ าหนด ระหว่างที่ผู้ฟ้ อ งคดีย ังปฏิบ ัติห น้ าที่ราชการที่เรือ นจํามีก ารแต่ งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพบซิมการ์ดโทรศัพท์มอื ถือจํานวน ๑๐ อัน คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงได้เรียกผู้ฟ้ องคดีมาสอบปากคําในฐานะพยาน และหลังจากที่ผู้ฟ้ องคดีออกจาก
ราชการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยและแจ้งข้อกล่าวหา
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒
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ผูฟ้ ้ องคดี ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (กรมราชทัณฑ์) มีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงโทษ
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีย่นื อุทธรณ์
ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)) ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคาํ วินิจฉัย
ให้ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๑๖ มิถุ นายน ๒๕๕๔
ทีล่ งโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ และให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิ จฉั ยว่า ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังให้
่ ผู้ฟ้ องคดีออกจาก
ราชการ เพราะผลการทดลองปฏิบ ัติราชการตํ่ ากว่ าเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ กํ าหนดตามคํ าสัง่
กรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ หลังจากทีผ่ ฟู้ ้ องคดีออกจากราชการแล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้มคี ําสังกรมราชทั
่
ณฑ์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี
กรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องร่วมกันและรู้เห็นเป็ นใจ หรือร่วมกัน
ลักลอบนําซิมการ์ดโทรศัพท์มอื ถือจํานวน ๑๐ อัน ซึง่ เป็ นสิง่ ต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เข้าไปในเรือนจํา
โดยมิชอบ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ดาํ เนินการทางวินยั สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนทีจ่ ะมีคาํ สังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากราชการ เพราะผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานทีก่ ําหนด
จนถึงมีคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อันเป็ นการกล่าวหาต่อผู้ฟ้ องคดี
ไว้ก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะถูกสังให้
่ ออกจากราชการ เมื่อนับแต่วนั ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
มีคําสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการตํ่ากว่าเกณฑ์
หรือ มาตรฐานที่กํ าหนดจนถึงวัน ที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมเป็ นเวลา ๑๓๑ วัน ยังอยู่ในระยะเวลา
๑๘๐ วันนั บแต่ ว นั ที่ผู้ฟ้ องคดีพ้นจากราชการ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอํานาจแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงแก่ ผู้ฟ้ องคดีได้เสมือนว่า
ผูฟ้ ้ องคดียงั ไม่ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ดําเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีภายหลังจากที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบตั ริ าชการตํ่ากว่าเกณฑ์
หรือมาตรฐานทีก่ าํ หนดจึงชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ นายสุวทิ ย์ อนุ ศาสนาจารย์
ประจําแดน ๓ พบซิมการ์ดโทรศัพท์มอื ถือจํานวน ๑๐ อัน วางอยู่บนโต๊ะทํางานของตน อยู่ใน
ลักษณะใส่ซองยา วางทับอยู่บนซองจดหมายเก่าจ่าหน้าถึงนายทวีทย่ี า้ ยไปปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี รือนจําอื่น
และนายสุ ว ิท ย์ ได้ รายงานให้ ผู้ บ ั งคับ บั ญ ชาทราบ ผู้ บ ั ญ ชาการเรือนจํ าจึงได้ มีคํ าสัง่ ลงวัน ที่

๒
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๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนกรณีดงั กล่าว ประกอบด้วย
นายเอิน เป็ นประธานกรรมการ นายประวิทย์ เป็ นกรรมการ และนายกิตติพงษ์ เป็ นกรรมการ
และเลขานุ ก าร คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงาน
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจําว่า ผูฟ้ ้ องคดีน่าจะมีสว่ นรูเ้ ห็นหรือเกีย่ วข้องในเรือ่ งโทรศัพท์และซิมการ์ดในเรือนจํา
แต่กรณีทพ่ี บซิมการ์ดโทรศัพท์มอื ถือ ๑๐ อันนี้ ไม่มปี ระจักษ์พยานทีร่ ะบุได้แน่ ชดั เห็นควรนําเรื่องนี้
เข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรือนจําพิจารณาต่อไป คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรือนจํา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีและนายวัชรามีพฤติกรรมในเรื่องการนําของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจํา
เห็นควรเสนอให้กรมราชทัณฑ์พจิ ารณา ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจําจึงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
กรณีเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการนําสิง่ ของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจําต่อกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
ได้รบั รายงานและตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่ายังมีขอ้ สงสัยบางประการ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงได้
มอบหมายให้น ายสุ ท ธิพ ัฒ น์ เป็ น ประธานกรรมการ นายอัฐ เป็ น กรรมการ และนายทวีพ ล
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ เป็ นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ต่อมา เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๒ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติมรายงานผลการสอบสวนว่า พยานหลักฐาน
ฟั งได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดีและนายวัชรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนํ าซิมการ์ดโทรศัพท์มอื ถือจํานวน ๑๐ อัน
และเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประกอบด้วยนายนิพนั ธ์ เป็ นประธานกรรมการ
นายอัฐ เป็ นกรรมการ และนายสุทธิพฒ
ั น์ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และได้แจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๓ เมื่อคําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการมีผลเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคล ในอันทีจ่ ะก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนัน้ การดําเนินการสอบสวนวินัย
และการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็ นการพิจารณาทางปกครอง บุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการให้ไปพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็ นกลาง หากผู้นัน้ ไม่มี
ความเป็ นกลางตามนัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ นกลางตามนัยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ผูน้ นั ้ จะทําการ
พิจารณาทางปกครองไม่ ได้ ประกอบกับการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินั ยอย่ างร้ายแรง
ได้กําหนดระยะเวลาการสอบสวนรวมทัง้ หมดเป็ นเวลาสองร้อยเจ็ดสิบวัน แต่ถ้าหากยังไม่แล้วเสร็จ
ยังดําเนินการต่อไปได้อกี เพียงแต่ต้องรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบตามนัยข้อ ๑๒ วรรคสาม
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ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ดังนัน้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟ้ ้ องคดี
ก็ไม่มคี วามจําเป็ นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล
จะเสียหายโดยไม่มที างแก้ไข อีกทัง้ ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ นายอัฐและนายสุทธิพฒ
ั น์ทเ่ี คยเป็ นกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ย วกับ พฤติการณ์ ของผู้ฟ้ องคดีมาเป็ นกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงอีก
เพราะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซง่ึ อยูส่ งั กัดเดียวกันกับผูฟ้ ้ องคดีทด่ี าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูฟ้ ้ องคดี
มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็ นกรณีไม่มเี จ้าหน้าทีอ่ ่นื ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนได้ตามมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังลงวั
่ นที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงผูฟ้ ้ องคดีโดยมีนายอัฐ
เป็ นกรรมการ นายสุ ทธิพ ัฒน์ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ สอบสวนวินั ยอย่ างร้ายแรง จึงทํ าให้
การพิจารณาทางปกครองไม่มคี วามเป็ นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
เพราะในการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติมเกีย่ วกับพฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดี นายอัฐและนายสุทธิพฒ
ั น์
มีความเห็นสรุปว่า ปรากฏพยานหลักฐานฟั งได้ว่าผู้ฟ้ องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนํ าซิมการ์ด
โทรศัพท์มอื ถือทัง้ ๑๐ อัน และเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน เมื่อบุค คลทัง้ สองได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงอีก
นายอัฐเป็ นกรรมการ นายสุทธิพฒ
ั น์เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง ๓ คน บุคคลทัง้ สองจึงเป็ นเสียงข้างมาก ดังนัน้ จึงทําให้ผลการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่าไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
เพิม่ เติม กระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้กระทําโดยถูกต้องตามรูปแบบ
ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับการกระทํานัน้ และปั ญหาว่ากระบวนการ
สอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงได้กระทําถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนดหรือไม่
ถือว่าเป็ นปั ญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณีจะไม่ได้
ยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้ ศาลปกครองสูงสุดสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบ
ของที่ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่ าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
เมื่อการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้ องคดีอนั เป็ นกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยมติ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ นําผล
การสอบสวนวินยั ผูฟ้ ้ องคดีมาใช้พจิ ารณาลงโทษทางวินยั ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุ
ให้คําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามคําสังลงวั
่ นที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้ องคดี

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒

๓๑

ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้ยกอุทธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
พิพากษาให้เพิกถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทีล่ งโทษไล่ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทัง้ นี้ โดยให้มผี ลย้อนหลังไปตัง้ แต่วนั ทีค่ ําสังมี
่ ผลใช้บงั คับ
เป็ นต้นไป แต่ไม่ตดั อํานาจของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีจ่ ะดําเนินการทางวินัย
ผูฟ้ ้ องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ ฟ. ๑๔/๒๕๖๑)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒

๕

๓๒

นายกเทศมนตรีเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารของหน่ วยการบริ หารราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อํา นาจสัง่ ซื้ อ หรื อ สัง่ จ้ างและลงนามในสัญ ญาตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่
นายกเทศมนตรีอนุมตั ิ จ้างห้างหุ้นส่วนจํากัดที่มีบุตรเขยเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การซึ่งต้องรับผิ ด
ในบรรดาหนี้ ของห้างหุ้นส่วนไม่มีจาํ กัดจํานวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
และบุตรสาวทํางานอยู่ที่สาํ นักงานปลัดเทศบาล ประกอบกับการอนุมตั ิ สงซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ าง
เป็ นคํา สัง่ ทางปกครองตามข้ อ ๑ (๒) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณี
จึ ง ถื อ ได้ ว่ า นายกเทศมนตรี มี เ หตุ ซึ่ ง มี ส ภาพร้ า ยแรงอั น อาจทํ า ให้ ก ารพิ จารณา
ทางปกครองไม่ เ ป็ นกลาง และเมื่ อ ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ นการตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือว่านายกเทศมนตรี
ได้ เข้ าไปมี ส่วนได้ เสี ยทางอ้ อมในสัญ ญาที่ เทศบาลตําบลเป็ นคู่ส ญ
ั ญาหรือในกิ จการ
ที่ กระทําให้ แก่ เทศบาลหรือที่ เทศบาลจะกระทําตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ ง (๓)
แห่ งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีตงั ้ แต่วนั ที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๔๘ จนครบวาระการดํารงตําแหน่ งในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่ก่อนครบวาระมีผรู้ อ้ งเรียน
ว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญาโดยทางอ้อมกับเทศบาลและผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ผูว้ ่าราชการ
จังหวัด) มีคําสังที
่ ่ ๑๓๑๘/๒๕๕๒ วินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญาโดยทางอ้อม
กับ เทศบาลด้ว ยการให้ห้างหุ้น ส่ว นจํากัด ท. ซึ่งมีบุ ต รเขยเป็ น หุ้น ส่ว นผู้จ ดั การเข้ามาเป็ น
คู่สญ
ั ญาในการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขตเทศบาลโดยวิธตี กลงราคา
เนื่องจากเงินทีไ่ ด้จากการรับจ้างส่วนหนึ่งจะเป็ นสินสมรส ซึ่งบุตรสาวของผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิได้รบั
ตามมาตรา ๑๔๗๐ ประกอบกับมาตรา ๑๔๗๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
และบุ ต รมีห น้ าที่จะต้องอุ ป การะเลี้ย งดูบิด าตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ทําให้ผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกเทศมนตรีตงั ้ แต่วนั ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘
และมีผลให้ขาดคุณสมบัตใิ นการลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรีในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๑

๓๓

๒๕๕๒ ตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็ นคําสังที
่ ่ออกโดยไม่ชอบด้วย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังที
่ ่ ๑๓๑๘/๒๕๕๒
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งเป็ นนายกเทศมนตรี
มีอํานาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญ ญัติเทศบาล (ฉบับ ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็ น หัว หน้ าฝ่ ายบริห ารของหน่ ว ย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามนัยข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
มีอํานาจสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างโดยไม่จํากัดวงเงินและลงนามในสัญ ญาตามข้อ ๕๗ และข้อ ๑๒๕
ของระเบียบเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้ องคดีได้อนุ มตั ิซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขตเทศบาล
ตามทีช่ ่างโยธาทําบันทึกเสนอขออนุ มตั ิ และได้อนุ มตั จิ า้ งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก
ในเขตเทศบาลตามที่เจ้า หน้ า ที่พ ัส ดุ เสนอให้จ้า งห้า งหุ้น ส่ ว นจํา กัด ท. โดยวิธีต กลงราคา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โดยห้างหุน้ ส่วนจํากัด ท. มีนาย ช.
ซึ่งสมรสกับบุตรสาวของผู้ฟ้องคดีท่ที ํางานอยู่ท่สี ํานักงานปลัดเทศบาลเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี
เป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗๗ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐๘๗ ต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุน้ ส่วนไม่มจี ํากัดจํานวน และผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้รถู้ งึ
ความข้อนี้ ดีอ ยู่แล้วในเวลาที่อนุ ม ตั ิให้ทําสัญ ญาจ้างตามที่ป รากฏในหลัก ฐานการขออนุ ม ตั ิ
ประกอบกับการอนุ มตั สิ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามข้อ ๑ (๒) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติวธิ ีป ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึ ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีมสี ภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็ นกลางและผู้ฟ้องคดีจะทําการพิจารณาทางปกครองในกรณีเรื่องนี้ไม่ได้ตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูฟ้ ้ องคดีชอบทีจ่ ะ
ดําเนินการตามวรรคสองของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวทีก่ ําหนดว่า (๑) ถ้าผูน้ ัน้
เห็นเองว่าตนมีกรณี ดงั กล่าว ให้ผู้นัน้ หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา
เหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณี (๒) ถ้ามีค่กู รณีคดั ค้านว่าผูน้ ัน้
มีเหตุดงั กล่าว หากผูน้ ัน้ เห็นว่าตนไม่มเี หตุตามทีค่ ดั ค้านนัน้ ผูน้ ัน้ จะทําการพิจารณาเรื่องต่อไป
ก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญ ชาเหนือตนขึ้นไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๓๔

กรณี (๓) ให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูน้ นั ้ หรือคณะกรรมการทีม่ อี าํ นาจพิจารณาทางปกครอง ซึง่ ผูน้ นั ้
เป็ น กรรมการอยู่มีคําสังหรื
่ อมีมติโดยไม่ช กั ช้าแล้วแต่ก รณี ว่าผู้นัน้ มีอํานาจในการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนัน้ หรือไม่ และตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญัติเดียวกัน บัญญัติว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหมายความรวมถึง ผูซ้ ง่ึ กฎหมายกําหนดให้มอี ํานาจกํากับ
หรือควบคุมดูแล สําหรับกรณี ของเจ้าหน้ าที่ท่ีไม่มผี ู้บ งั คับบัญ ชาโดยตรงและนายกรัฐมนตรี
สําหรับกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นรัฐมนตรี ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอนุมตั จิ า้ งห้างหุน้ ส่วนจํากัด ท.
ทีม่ บี ุตรเขยของตนเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การให้ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก
ในเขตเทศบาลตําบลโดยวิธตี กลงราคากับเทศบาลตําบล โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดี
ได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงเป็ นกรณี ท่ีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลตําบลเป็ น
คู่สญ
ั ญา หรือในกิจการทีก่ ระทําให้แก่เทศบาลตําบล หรือทีเ่ ทศบาลตําบลจะกระทํา ตามมาตรา ๔๘
จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และผู้ ฟ้ องคดีต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง นายกเทศมนตรี
ตามมาตรา ๔๘ ปั ญจทศ (๕) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ การมีคําสังที
่ ่ ๑๓๑๘/๒๕๕๒ วินิจฉัยว่า
ผูฟ้ ้ องคดีมสี ่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญากับเทศบาล ทําให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งพ้นจากนายกเทศมนตรี
จึงไม่เป็ น การกระทําที่ไม่ ช อบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงในคดีน้ี ย งั แตกต่างจาก
ข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๗๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๖/๒๕๔๗ โดยคดีน้ีผฟู้ ้ องคดี
เป็ นผู้มีอํานาจตามข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการอนุ มตั สิ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างทุกวิธที ใ่ี ช้จ่ายจากเงิน
รายได้นอกจากทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ โดยไม่จาํ กัดวงเงิน และมีอาํ นาจตามข้อ ๑๒๕
แห่ ง ระเบีย บดังกล่ าว ในการลงนามในสัญ ญาในการจัด หาตามระเบีย บดังกล่ าว แต่ ในคดี
หมายเลขดําที่ อ. ๗๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๖/๒๕๔๗ บุ ค คลที่ถู ก กล่ าวหาว่ าเป็ น
ผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญามิได้ดํารงตําแหน่ งเป็ นนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในคณะเทศมนตรี
ของเทศบาลซึง่ เป็ นผูค้ วบคุมและมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาลทีจ่ ะมีอํานาจ
เกีย่ วกับการสังจ้
่ างและทําสัญญาดังกล่าวกับเทศบาลเช่นผูฟ้ ้ องคดีในคดีน้ี และแม้จะเป็ นความจริง
ตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอุทธรณ์วา่ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ท. เคยเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับเทศบาลมาแล้วก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
จะเข้าดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีและไม่ได้รบั การอุปการะเลีย้ งดูจากบุตรสาวและการมีสทิ ธิ
รับมรดกของบุตรสาว เป็ นเรื่องทีไ่ ม่แน่นอน รวมทัง้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับห้างหุน้ ส่วนจํากัด ท.

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๓

๓๕

ก็ตาม แต่เหตุดงั กล่าวก็ไม่ทําให้ผฟู้ ้ องคดีไม่มลี กั ษณะต้องห้ามมิให้ดาํ รงตําแหน่ งนายกเทศมนตรี
ตามมาตรา ๔๘ จตุ ท ศ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามมิให้สมัคร
รับเลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรีตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๘/๒๕๕๕)

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๓๖

การให้ หรือไม่ให้ ทุนการศึกษาเป็ นคําสังทางปกครองตามกฎกระทรวง
่
ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การดําเนิ นการพิ จารณาเพื่อให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษาจึงต้อง
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลซึ่ ง เป็ นประธานกรรมการคั ด เลื อ กผู้ ร ับ
ทุนการศึกษาได้เสนอตนเองเป็ นผู้รบั ทุน ถือเป็ นคู่กรณี ที่อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ
ของคําสัง่ ทางปกครองและเป็ นผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่อ งที่ พิ จ ารณา จึงต้ อ งห้ ามในการ
พิ จ ารณาทางปกครอง คําสัง่ ให้ น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลได้ รบั ทุ น การศึ ก ษา
จึ ง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย แต่ เมื่ อ ยัง ไม่ มี คํา สัง่ เพิ ก ถอน จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ ความสมบู ร ณ์
ของสัญ ญารับ ทุ น การศึ ก ษา สัญ ญาดัง กล่ า วไม่ เ ป็ นโมฆะใช้ บ ัง คับ ได้ เมื่ อ ผู้ร บั ทุ น
ผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้เงิ นพร้อมดอกเบีย้
ผู้ฟ้ องคดี (องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล) ฟ้ องว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ขณะดํ ารง
ตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ทําสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตร ๓ ปี ตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยมีผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นผู้ค้ําประกัน ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รบั แจ้งจาก
มหาวิทยาลัยว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
อันเป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญารับทุนและไม่เข้าศึกษาตามทีก่ าํ หนดในสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือ
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ชดใช้เงินกรณีผดิ สัญญารับทุนการศึกษาพร้อมค่าปรับ
แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท งั ้ สองเพิก เฉย จึงขอให้ศ าลมีคําพิพ ากษาหรือคําสังให้
่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท งั ้ สอง
ร่วมกันรับผิดชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั เลือกให้รบั ทุนและ
ได้ทาํ สัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากผูฟ้ ้ องคดีตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แต่ไม่ลงทะเบียนเรียน จึงพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
จึงถือเป็ นการประพฤติผดิ สัญญา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงต้องรับผิดชําระเงินพร้อมดอกเบี้ยและ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะผูค้ ้ําประกันต้องร่วมกันหรือแทนกันกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับผิดชดใช้
เงินดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ อุทธรณ์ ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีส่วนได้เสียในการพิจารณา

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๑

๓๗

ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ทุนการศึกษานัน้ เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูร้ บั ทุนมีหน้าที่
กําหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการคัด เลือ ก ตัด สิน ปั ญ หาเกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติแ ละอื่น ๆ ที่เกิด ขึ้น
ในการดําเนินการคัดเลือกจนเสร็จสิน้ โดยไม่มขี อ้ ห้ามผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นประธานคณะกรรมการ
ดังกล่าว การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีโดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่งตัง้ ตนเอง
ในขณะดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นประธานกรรมการ และรองนายก
องค์ก ารบริห ารส่ว นตําบลเป็ น กรรมการ กับ มีป ลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตําบลเป็ น กรรมการ
และเลขานุ การ ซึ่งเป็ นคณะผู้บริหารของผู้ฟ้องคดีและมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการ
กํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารคัด เลือ กและตัด สิน ปั ญ หาใดในการคัด เลือ กได้ ประกอบกับ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ก็มสี ทิ ธิได้รบั ทุนนี้เช่นกัน การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เสนอตนเองเป็ นผูข้ อรับทุน
โดยไม่มผี ู้มคี ุณสมบัตริ ายอื่นอีกที่จะขอรับทุน จึงชอบด้วยข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้ งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การให้หรือไม่ให้รบั ทุนการศึกษาเป็ นคําสังทางปกครองตามข้
่
อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ฉะนัน้ การดําเนินการของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ให้หรือไม่ให้รบั ทุนการศึกษาจึงต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง (๑) บัญญัตวิ ่า เจ้าหน้าที่
ที่เป็ น คู่ก รณี เองจะทํ าการพิจารณาทางปกครองไม่ ได้ เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ดํารงตํ าแหน่ ง
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตําบล และเป็ น ประธานกรรมการคัด เลือกผู้รบั ทุ น การศึกษาของ
ผูฟ้ ้ องคดีดว้ ย ได้เสนอตนเองเป็ นผูร้ บั ทุนการศึกษา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นคูก่ รณีผอู้ ยูใ่ นบังคับ
หรือจะอยู่ในบังคับของคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และเมื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทําการพิจารณาหรือร่วมพิจารณาคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาและลงมติเห็นชอบ
ให้ต นเองเป็ น ผู้รบั ทุ น การศึก ษา คําสังของผู
่
้ฟ้ อ งคดีท่ีให้ทุ น การศึก ษาแก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ตามมติของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณา และขัดต่อหลักความเป็ นกลางตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และเนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองมิได้ฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคําสังทางปกครอง
่
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คําสังดั
่ งกล่าวจึงยังคงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครอง
ไม่มอี ํานาจที่จะสังให้
่ เพิกถอนคําสังทางปกครองดั
่
งกล่าวได้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทําสัญญา
การรับทุนและประพฤติผดิ สัญญาและไม่ปรากฏว่าได้มกี ารบอกเลิกสัญญา ประกอบกับยังไม่มคี าํ สัง่
เพิกถอนคําสังทางปกครองที
่
่ให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับทุนการศึกษา จึงไม่มผี ลต่อความสมบูรณ์

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๓๘

ของสัญ ญา สัญ ญาดังกล่าวไม่เป็ นโมฆะ ใช้บงั คับกับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ในฐานะผูค้ ้าํ ประกันจึงต้องร่วมรับผิดชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๗/๒๕๕๕)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๓

๓๙

การที่นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล
ซึ่ ง มี ห น้ าที่ ต้ องชํ า ระค่ า สิ นไหมทดแทนให้ กั บ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลตาม
พระราชบัญ ญัติ ค วามรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นผู้อ อกคําสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนความรับผิ ดทางละเมิ ดและหรือทําหน้ าที่คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริ งและเป็ นผู้ใช้อาํ นาจออกคําสังให้
่ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ถือเป็ นคู่กรณี
อัน ต้ อ งห้ ามตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ อี กทัง้ การที่เป็ นผู้ที่อยู่ในข่ายที่ ต้องถูกสอบสวนหาผู้รบั ผิ ดทางละเมิ ดด้วย
จึงถือเป็ นเจ้าหน้ าที่ ที่มีเหตุอื่นที่ มีสภาพร้ายแรงอันต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญ ญัติ เดี ยวกัน เมื่ อนายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลมิ ได้ รายงานเหตุ ให้
นายอําเภอทราบเพื่ อดําเนิ นการตามกฎหมาย แต่ กลับใช้ อํานาจในการออกคําสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิ ดและปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล
เป็ นกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการและมี คําสัง่ ให้ ผู้เกี่ ย วข้ อ งรวมทัง้ นายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
จึงเป็ นการดําเนิ นกระบวนพิ จารณาทางปกครองที่ ไม่ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และ
ขัน้ ตอนตามที่ ก ฎหมายกําหนดไว้เป็ นสาระสําคัญและเป็ นการกระทําโดยไม่ มี อํานาจ
คําสังให้
่ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนและคําวิ นิจฉั ยอุทธรณ์
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ดํ า รงตํ า แหน่ ง ปลัด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล
ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล)
ออกคําสังองค์
่ การบริหารส่วนตําบลลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงินจํานวน
๙๖๗,๘๖๐.๑๕ บาท ให้แก่องค์การบริห ารส่วนตําบลในฐานะเป็ นผู้มีส่วนเกี่ย วข้องกับ กรณี
นางสาว ก. หัวหน้าส่วนการคลังรับเงินรายได้แล้วไม่นําส่งคลังและถอนเงินจากธนาคารโดยไม่มี
หลักฐานให้ตรวจสอบ ปลอมแปลงจํานวนเงินในเช็คแล้วนําเงินส่วนเกินไปเป็ นประโยชน์สว่ นตน
ปลอมแปลงลายมือชื่อประธานกรรมการบริหารในเช็คสังจ่
่ ายแล้วนําเงินไปเป็ นประโยชน์สว่ นตน
เป็ นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั ความเสียหาย ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คําสัง่ และผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) แจ้งผลการพิจารณาอุท ธรณ์ ต ามความเห็นของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๙

๑

๔๐

(กระทรวงการคลัง) โดยกรมบัญชีกลาง ให้ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอน
คําสังองค์
่ การบริหารส่วนตําบลลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงิน
ศาลปกครองสู งสุด วิ นิ จฉั ย ว่า แม้พ ระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ เป็ นกฎหมายเฉพาะจะได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณา
ทางปกครองเกี่ยวกับขัน้ ตอนการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตลอดจนการมีคําสังให้
่ เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทําชดใช้เงินคืนไว้ แต่ขอ้ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้
หัวหน้ าหน่ วยงานที่เกิดความเสียหายหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าความเสียหายนัน้ เกิดจากการกระทํา
ของเจ้า หน้ าที่ข องหน่ ว ยงานนั น้ แต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริงและนํ าผลการสอบ
ข้อเท็จจริงนัน้ มาประกอบการพิจารณาออกคําสังให้
่ มีการชําระเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
โดยระเบีย บและพระราชบัญ ญัติดงั กล่าวมิได้มขี ้อห้ามหรือข้อยกเว้นมิให้หวั หน้ าหน่ วยงาน
ผูอ้ ยู่ในข่ายเป็ นคู่กรณีหรือการมีสภาพร้ายแรงทีอ่ าจทําให้การสอบสวนหรือการมีคําสังดั
่ งกล่าว
มีข้อ น่ าสงสัย เกี่ย วกับ ความเป็ นกลางทํ าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนัน้ ได้ กรณี จึงถือว่า
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีม่ บี ทบัญญัตแิ ละข้อกําหนดอันเป็ นวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองที่มหี ลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็ นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิราชการ
ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังนัน้ จึงต้องนํ าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ตัง้ แต่มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับกับกรณี ท่เี ป็ นเหตุแห่งการฟ้ องคดีน้ีโดยผลของ
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน เมื่อคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่ ว นตํ าบลลงวัน ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ เป็ นคํ าสัง่ ที่ อ าศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๘
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เรียกให้เจ้าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เกี่ยวข้อง ๓ คน ชดใช้เงินคืน คือ นาย ช.
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตําบล นาย ว. และผู้ฟ้ อ งคดี คําสังดั
่ งกล่าวเป็ นการใช้อํานาจตาม
กฎหมายที่ก่ อให้เกิดสิทธิขององค์การบริหารส่วนตํ าบลและก่ อให้เกิดหน้ าที่ข องผู้อ ยู่ในบังคับ
ของคําสังที
่ จ่ ะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกัน จึงเป็ นคําสังทางปกครอง
่
เมือ่ นาย ช. และผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นผู้อ ยู่ ในบัง คับ ของคํ าสัง่ ดังกล่ าว มีหน้ าที่ต้ องชํ าระค่ าสินไหมทดแทนต่ อองค์ การบริหาร
ส่วนตําบล บุ คคลทัง้ สองจึงเป็ นคู่กรณี กบั องค์การบริหารส่วนตําบลต้องห้ามมิให้ดําเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองใด ๆ เกีย่ วกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตัง้ แต่ตน้ คือ ออกคําสัง่
37
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๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๙

๔๑

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหรือทําหน้ าที่คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงจนกระทังการออกคํ
่
าสังให้
่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามนัยของมาตรา ๑๓ (๑)
แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทัง้ การดํารงตําแหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลของนาย ช. และการดํารงตําแหน่ งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ของผู้ฟ้ องคดี ย่อมอยู่ในข่ายที่ต้องถูกสอบสวนหาผู้รบั ผิดทางละเมิดในมูลกรณี ตามคําฟ้ อง
มาตัง้ แต่ต้น บุคคลทัง้ สองจึงถือเป็ นเจ้าหน้าที่ท่มี เี หตุอ่นื นอกจากการเป็ นคู่กรณีท่มี สี ภาพร้ายแรง
อันต้องห้ามตามนัยของมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่มใิ ห้เป็ นผู้ออกคําสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกระทําหน้าทีก่ รรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ตลอดจนทําหน้ าที่ออกคําสังให้
่ มกี ารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย เนื่องจากอาจทําให้
การสอบสวนและการออกคําสังนั
่ น้ ไม่เป็ นกลางได้ กรณีดงั กล่าว นาย ช. ต้องรายงานเหตุให้นายอําเภอ
เพือ่ นายอําเภอจะได้ใช้อํานาจในฐานะผูก้ ํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลตามนัยมาตรา ๙๐
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง วรรคสอง (๑) และมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคําสังให้
่ มกี ารชดใช้เงินคืนองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังนัน้ เมื่อนาย ช. มิได้รายงานเหตุให้นายอําเภอทราบ แต่กลับเป็ นผูอ้ อกคําสังองค์
่ การบริหาร
ส่วนตําบลลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๔๗ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึน้ โดยมีผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการ จนกระทังมี
่ คําสังองค์
่ การบริหารส่วนตําบลลงวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงนาย ช. และผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จึงเป็ นกรณีทน่ี าย ช. และผูฟ้ ้ องคดีดาํ เนินกระบวนพิจารณาทางปกครองจนกระทังมี
่ คาํ สังทางปกครอง
่
โดยไม่ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้เป็ นสาระสําคัญ และเป็ น
การกระทําโดยไม่มอี ํานาจ คําสังพิ
่ พาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทําให้คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีใ่ ห้ยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ซึง่ แม้คู่กรณีจะมิได้
ยกขึน้ มากล่าวอ้างเป็ นประเด็นพิพาทในคดีหรือในชัน้ อุทธรณ์ กต็ าม แต่ปัญหาความชอบด้วย
กฎหมายกรณีดงั กล่าว เป็ นปั ญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ที่ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจหยิบยกขึน้ มาวินิจฉัยได้เองตามนัยข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖
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๓

๔๒

แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๐๑/๒๕๕๘)

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๙

๔๓

การพิ จารณาความผิ ดและการกําหนดโทษจะบังเกิ ดความยุติธรรมและ
เป็ นธรรมได้จะต้ องกระทําเมื่อทราบข้อเท็จจริ งของเรื่องที่ กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพี ยงพอ
ที่จะพิ จารณาว่าผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทําผิดวิ นัยในกรณี ใด ตามมาตราใด และควรจะลงโทษ
สถานใด ซึ่งข้อเท็จจริ งดังกล่าวได้มาจากการสอบสวนทางวิ นัยตามข้อกล่าวหา การที่
ผู้มี อาํ นาจพิ จารณาความผิ ดและกําหนดโทษได้ ดําเนิ นการทางวิ นัยอย่างไม่ร้ายแรง
แก่ ข้ าราชการพลเรื อ นตามที่ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหา แต่ ในการกํา หนดโทษทางวิ นั ย ได้ นํ า
พฤติ การณ์ ที่ถือว่าเป็ นการกระทําผิ ดทางวิ นัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอื่นซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ข้ อ กล่ าวหาที่ ได้ มี ก ารสอบสวนและมิ ได้ มี ก ารแจ้งข้ อ กล่ าวหาให้ ผ้ถู กู กล่ าวหาทราบ
เพื่ อให้ สิท ธิ แก่ ผ้ถู กู กล่าวหาได้ มีโอกาสโต้ แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพื่ อสนั บสนุ น
ข้อโต้ แย้งของตนตามนั ยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาเป็ นเหตุ ในการพิ จารณาความผิ ดและออกคําสัง่ ลงโทษ
ทางวิ นั ยด้ วย ถื อเป็ นการใช้ ดุลพิ นิ จโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย คําสัง่ ลงโทษจึงไม่ ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง กรณี
ไม่ให้เกียรติแก่เพื่อนครูด้วยกัน ใช้วาจาหยาบคายต่อหน้านักเรียนและเพื่อนครู ไม่เคารพสิทธิ
ซึ่งกัน และกัน และไม่รกั ษาความสามัคคีในหมู่ค ณะ ผู้บ งั คับ บัญ ชาจึงแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สืบ สวนข้ อ เท็ จ จริง และคณะกรรมการมี ม ติ ว่ า เป็ นความผิ ด วินั ย ตามมาตรา ๙๓ แห่ ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรงดโทษโดยให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ น
หนั ง สือ แต่ สํ า นั ก งานการประถมศึก ษาจัง หวัด พิจ ารณาเห็ น ว่ า พฤติก ารณ์ เป็ นความผิด
ตามมาตรา ๙๑ แห่ งพระราชบัญ ญัติด ังกล่ าวด้ว ย โดยนํ าเรื่อ งที่ผู้ฟ้ อ งคดีทํ าโทษนั ก เรีย น
ด้วยการตีมาเป็ นเหตุ ในการพิจารณาโทษนอกเหนือจากข้อกล่าวหาที่ได้สบื สวนข้อเท็จจริง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) จึงมีคําสังที
่ ่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐
กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๖ ลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้ องคดีอุ ทธรณ์ แต่ อ.ก.ค. จังหวัดมีมติเพิ่มโทษเป็ น
ตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็ นเวลา ๒ เดือน ซึง่ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติเห็นว่าการเพิม่ โทษไม่เหมาะสมกับความผิด จึงมีมติลดโทษเป็ นภาคทัณฑ์ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึงมีคําสังยกเลิ
่
กคําสังเพิ
่ ่มโทษและให้กลับไปใช้คําสังที
่ ่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๑

๔๔

๒๕๔๖ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลเพิกถอนคําสังที
่ ล่ งโทษ
ภาคทัณฑ์
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การดําเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการพลเรือนกรณีกล่าวหาว่า
กระทํ า ผิด ทางวินั ย อย่ า งไม่ ร้า ยแรง ให้ดํ า เนิ น การตามวิธีก ารที่ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเห็น สมควร
และตามหนังสือที่ นร ๐๗๐๙.๒/๒๑๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๓๙ ให้ค วามหมายวิธีการ
ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาเห็นสมควรว่า หมายถึง วิธกี ารทีผ่ บู้ งั คับบัญชาเห็นสมควรจะใช้ในการสอบสวน
ซึ่งอาจดําเนินการโดยวิธกี ารใดก็ได้ เช่น ตัง้ เรื่องกล่าวหาและทําการสอบสวนด้วยตนเองหรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทําการสอบสวนหรือแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ทําการสอบสวนทางวินัย
อย่างไม่รา้ ยแรง สําหรับผูม้ อี ํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ ี
อํานาจลงโทษตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และการพิจารณาความผิด และการกํ าหนดโทษจะบังเกิด
ความยุ ติธ รรมและเป็ นธรรมได้นั น้ จะต้ อ งกระทํ า เมื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง ของเรื่อ งที่ก ล่ า วหา
โดยกระจ่างชัดเพียงพอ ที่จะพิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด
และควรจะลงโทษสถานใด ซึง่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้มาจากการสอบสวนทางวินยั ตามข้อกล่าวหา
สําหรับโทษกรณีความผิดเล็กน้อย หากมีเหตุอนั ควรงดโทษผูบ้ งั คับบัญชาจะงดโทษให้โดยให้ทาํ
ทัณฑ์บนเป็ นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่าหัวหน้าการประถมศึกษา
อําเภอในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนกรณีผูฟ้ ้ องคดีกระทําความผิดวินัย
อย่างไม่รา้ ยแรงตามข้อกล่าวหาว่า ผูฟ้ ้ องคดีไม่ให้เกียรติแก่เพื่อนครูดว้ ยกัน ใช้วาจาหยาบคาย
ต่อหน้ านักเรียนทัง้ ห้องและเพื่อนครู ไม่เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ทําให้ได้รบั ความอับอายต่อ
นักเรียน และไม่รกั ษาความสามัคคีในหมู่คณะ ซึง่ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้สอบสวน
พยานบุ ค คลทุ ก ฝ่ ายทัง้ ครูแ ละนั ก เรีย นโดยมีก ารแจ้ ง ข้อ กล่ า วหาและให้ โ อกาสผู้ฟ้ องคดี
แก้ขอ้ กล่าวหาและผลการสอบสวนเพิม่ เติมยังฟั งได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีต่อว่าครูทไ่ี ม่อนุญาตให้นกั เรียน
ไปพบว่าไม่มสี มอง สมองเสื่อม ไม่รูจ้ กั คิดและเมื่อไม่อนุ ญาตให้ตเี ด็กก็กล่าววาจาเชิงทะเลาะ
และวิวาท พฤติการณ์ ดงั กล่าวกระทําต่อหน้ าเด็กในชัน้ เรียน เป็ นการไม่สุภาพทัง้ กิรยิ าวาจา
และเป็ นความก้าวร้าวไม่รกั ษาความสามัคคีในระหว่างข้าราชการด้วยกัน ถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีกระทํา
ผิดวินัยฐานไม่สุภาพเรียบร้อยตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเสนอความเห็นให้ลงโทษโดยทําทัณฑ์บนเป็ น

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๔๕

หนังสือ แต่สาํ นักงานการประถมศึกษาจังหวัดมีคาํ สังที
่ ่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ลงโทษภาคทัณฑ์โดยนําเรื่องทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีทําโทษนักเรียนด้วยการตีซ่งึ ผิดระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ อันเป็ นความผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรงตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ มาเป็ น เหตุในการลงโทษนอกเหนื อจากข้อกล่ าวหาที่ได้มี
การสืบสวนข้อเท็จจริง โดยไม่ ได้มีการแจ้งข้อกล่ าวหาให้ผู้ฟ้ องคดีทราบเพื่อมีโอกาสโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตนตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ีป ฏิบ ัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ยังอ้างว่าผู้ฟ้ องคดีเคยถูกลงโทษภาคทัณ ฑ์
และตัดเงินเดือนในความผิดวินัยกรณี อ่นื มาเป็ นเหตุลงโทษภาคทัณ ฑ์ผู้ฟ้องคดีในครัง้ นี้ด้วย
การพิจ ารณาความผิด และการลงโทษภาคทัณ ฑ์ ผู้ฟ้ อ งคดีจึงเป็ น การใช้ดุ ล พินิ จ โดยมิช อบ
คําสังสํ
่ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จึงเป็ น
คําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ในการพิจารณาของ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการทีม่ มี ติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผฟู้ ้ องคดีโดยตัดประเด็น
การลงโทษในความผิดตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกไปแล้ว คงเหลือเพียงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ในฐานความผิดตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเท่านัน้ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มคี าํ สังสํ
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ ๘๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๔๘ ให้ใช้คําสังสํ
่ านักงานการประถมศึกษาที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๔๖ คงเดิม ก็ไม่มผี ลทําให้คาํ สังดั
่ งกล่าวกลับกลายเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายไปได้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓/๒๕๕๕)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๓

๔๖

การสื บสวนเพื่ อหามูลกรณี ที่ ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทําผิ ด
วิ นัยเป็ นขัน้ ตอนของการดําเนิ นการเบือ้ งต้นเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ งว่าการกล่าวหามีมูล
หรือไม่ ยังไม่ถือเป็ นการดําเนิ นการทางวิ นัย แต่กระบวนการดําเนิ นการทางวิ นัยเริ่ มต้น
จากการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริ งสําหรับผู้บงั คับบัญชาใช้ประกอบดุลพิ นิจในการสังการ
่
อย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่งตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าจะเป็ นกรณี กระทําผิ ดวิ นัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง ต้องให้
โอกาสคู่กรณี ได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อันถือเป็ นขัน้ ตอนที่ เป็ นสาระสําคัญในการคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภาพและเป็ นหลักประกัน
ขัน้ พื้นฐานของผู้ถกู กล่าวหา การที่ ผ้บู งั คับบัญ ชาใช้ ดุลพิ นิจพิ จารณาลงโทษทางวิ นัย
อย่างไม่ร้ายแรงโดยอาศัยเพี ยงรายงานผลการสื บสวนข้อเท็จจริ งของคณะกรรมการ
สื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง โดยไม่ ส อบสวนตามวิ ธี ก ารที่ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเห็ น สมควรและ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ถู กู กล่ าวหาโต้ แย้งแสดงพยานหลักฐาน แม้ผ้ถู กู กล่ าวหาจะได้ รบั แจ้ง
คํ า สั ง่ แต่ งตั ้ง คณ ะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง และได้ เ ล่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น
ให้ คณะกรรมการฟั ง ถือเป็ นการให้ ข้อมูลในฐานะผู้ถกู สื บสวน จึงย่อมไม่อาจถือเป็ น
กระบวนการสอบสวนเพื่อให้คาํ สังลงโทษทางวิ
่
นัยชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ (ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา)
มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีรอ้ งเรียนกล่าวหาว่าผูฟ้ ้ องคดีใช้กริ ยิ าวาจา
ไม่ สุ ภ าพกับ ผู้ป กครองนั ก เรีย น ผลการสืบ สวนสรุ ป ว่ า ผู้ฟ้ องคดีก ล่ า ววาจาไม่ สุ ภ าพกับ
ผูป้ กครองเป็ นการประจานหรือดูหมิน่ ทําให้ผปู้ กครองบันดาลโทสะและทําร้ายร่างกาย และยัง
นํ าเหตุ ก ารณ์ ไปเล่าขยายต่ อ ให้นัก เรีย นฟั ง ทําให้ผู้ป กครองเข้าใจว่าเป็ น การนํ าผู้ป กครอง
และนักเรียนไปประจานทัง้ ที่ได้ลงชื่อในบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีท่สี ถานีตํารวจว่าต่างฝ่ าย
ต่างจะทําหน้าที่ของตน จะไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน จึงเป็ นความผิดวินัยตามมาตรา ๙๔ และ
มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
(ผู้อํานวยการโรงเรีย น) ได้มีคําสังลงโทษภาคทั
่
ณ ฑ์ ผู้ฟ้ อ งคดีจึงอุ ท ธรณ์ คํ าสัง่ แต่ อ.ก.ค.
กรมสามัญ ศึกษามีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงมิได้เรียกพยาน
มาสอบปากคํา และมิได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๑

๔๗

ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ในส่ ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ วินั ย การรัก ษาวินั ย
และการดําเนิ น การทางวินัย นัน้ พระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ มิได้มี
บทบั ญ ญั ติ ไ ว้ โ ดยเฉพาะ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย แก่ ผู้ ฟ้ องคดี จึ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุ โลม ซึง่ มาตรา ๙๙ วรรคสีแ่ ละ
วรรคห้า วางหลัก สําคัญ อัน เป็ น ขัน้ ตอนการดําเนิ น การเบื้องต้น ก่ อนที่จะเข้าสู่ก ระบวนการ
ดําเนินการทางวินัยว่า กรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดกระทําความผิด
โดยมีพ ยานหลัก ฐานในเบื้อ งต้น อยู่แ ล้ว ให้ผู้บ ังคับ บัญ ชาดําเนิ น การทางวินัย ทัน ทีสําหรับ
ในกรณีท่มี กี ารกล่าวหาโดยปรากฏตัวผูก้ ล่าวหา หรือมีกรณีเป็ นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มพี ยานหลักฐาน ให้ผบู้ งั คับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบือ้ งต้นว่ากรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่าผูน้ นั ้ กระทําผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มี
มูลทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย จึงจะยุตเิ รื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินยั ก็ให้ดาํ เนินการทางวินยั ทันที การสืบสวนเพือ่ หามูลกรณีทค่ี วรกล่าวหาว่าข้าราชการผูใ้ ด
กระทํ า ผิด วินั ย จึง เป็ นขัน้ ตอนของการดํ า เนิ น การเบื้องต้ น เพื่อแสวงหาข้อ เท็จจริงว่ ากรณี
การกล่าวหานัน้ มีมลู หรือไม่ หากไม่มขี อ้ มูล ผูบ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจทีจ่ ะยุตเิ รือ่ งได้ แต่ถา้ กรณีมมี ลู
ก็เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะต้องดําเนินการทางวินัยทันที การสืบสวนหรือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเบื้อ งต้น ดังกล่ าวจึงยังไม่ถือเป็ น การดําเนิ น การทางวินัย สําหรับ การดําเนิ น การ
ทางวินัย นัน้ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตวิ ่า การดําเนินการทางวินัยแก่ขา้ ราชการพลเรือนสามัญซึง่ มีกรณี
อันมีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ให้สอบสวนเพือ่ ให้ได้ความจริงและยุตธิ รรมโดยไม่ชกั ช้า
ถ้าเป็ นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง ให้ดาํ เนินการตามวิธกี ารทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
เห็นสมควร ถ้าเป็ นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ทําการ
สอบสวน และในการสอบสวนนี้ ต้ อ งแจ้ง ข้อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลัก ฐานที่ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหาเท่าทีม่ ใี ห้ผถู้ ูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่อื พยานก็ได้ เพื่อให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ชี้แ จงและนํ า สืบ แก้ ข้อ กล่ า วหา ถ้ า ฟั ง ได้ ว่ า ผู้ถู ก กล่ า วหาได้ กระทํ าผิดวินั ยก็ให้ ดํ าเนิ นการ
ตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ ถ้ายังฟั งไม่ได้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุตเิ รื่องได้
กระบวนการดําเนินการทางวินยั จึงเริม่ ต้นจากการสอบสวนเพือ่ ให้ได้ความจริงในเรือ่ งทีม่ กี ารกล่าวหา
สําหรับ ผู้บ ังคับ บัญ ชาใช้ป ระกอบดุ ล พินิ จ ในการสังการอย่
่
างหนึ่ งอย่ างใด ซึ่งการสอบสวน
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะให้ ผู้ ถู ก กล่ าวหาได้ ร ับ ทราบข้อ กล่ าวหาและพยานหลัก ฐานที่ส นั บ สนุ น
ข้อ กล่ า วหาเพื่อ จะได้มีโอกาสชี้แ จงและนํ า สืบ แก้ข้อ กล่ า วหาและกฎหมายกํ า หนดวิธีก าร

๒
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๔๘

สอบสวนกรณีมกี ารกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรงและกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ไว้ต่ างกัน กล่าวคือ หากเป็ น กรณี กล่ าวหาว่ากระทําผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรง การสอบสวน
จะดําเนินการตามวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้บงั คับบัญชาเห็นสมควรได้ จะโดยวิธกี าร
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนหรือ โดยผู้บ ัง คับ บัญ ชาแจ้ง ข้อ กล่ า วหา แล้ว เปิ ด โอกาสให้
ผูถ้ ูกกล่าวหาชีแ้ จง หรืออาจจะมอบหมายให้ขา้ ราชการผูใ้ ดผูห้ นึ่งดําเนินการสอบสวนโดยไม่ต้อง
ดําเนินการในรูป คณะกรรมการก็ได้ แต่ถ้าเป็ น กรณี กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อย่างร้ายแรง
ผู้บ ังคับ บัญ ชาผู้มีอํานาจสังบรรจุ
่
จะต้องแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเท่ านั น้ อย่ างไรก็ตาม
เงือ่ นไขอันเป็ นสาระสําคัญตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าจะเป็ น การสอบสวนในกรณี กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อย่างไม่
ร้ายแรงหรือกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง คือจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับ สนุ น ข้อกล่าวหาให้ผู้ถู กกล่าวหาทราบ เพื่อให้ผู้ถูก กล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนํ าสืบ
แก้ขอ้ กล่าวหา เนื่องจากการสอบสวนมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาความจริงเพื่อให้เกิดความยุตธิ รรม
การแสวงหาความจริงดังกล่าวจึงต้องดําเนินการโดยรับฟั งข้อเท็จจริงจากคู่กรณี ทงั ้ สองฝ่ าย
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ กํ า หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งให้ โ อกาสแก่ คู่ ก รณี ท่ี จ ะได้ ร ับ ทราบข้ อ เท็ จ จริง
อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานในกรณี ท่คี ําสังทางปกครองนั
่
น้
อาจกระทบสิทธิของตน บทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่อาจตีความได้ว่ากรณีกล่าวหาว่าการกระทําผิด
วินัยอย่างไม่รา้ ยแรงไม่จําเป็ นต้องมีการสอบสวน หรือผูบ้ งั คับบัญชาสามารถดําเนินการตามที่
เห็น สมควรได้ โดยไม่ ต้ อ งแจ้ง ข้อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลัก ฐานที่ส นั บ สนุ น ข้อ กล่ า วหา
ให้ผถู้ ูกกล่าวหาชีแ้ จงพยานหลักฐานและนําสืบแก้ขอ้ กล่าวหา ดังนัน้ หากเป็ นกรณีทม่ี กี ารกล่าวหาว่า
ข้าราชการผูใ้ ดกระทําผิดวินัย ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ผู้บ งั คับ บัญ ชามีหน้ าที่ท่ีจะต้องดําเนินการสอบสวนตามเงื่อนไขและวิธีการ
ทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ดงั กล่าวโดยเคร่งครัด เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ มีคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สืบ สวนข้อเท็จจริงกรณี มกี ารร้องเรียนว่าผู้ฟ้ องคดีใช้กิรยิ าวาจาไม่สุภ าพจนเป็ น เหตุให้เกิด
การทะเลาะวิวาทกับผูป้ กครองนักเรียน คําสังดั
่ งกล่าวนัน้ เป็ นคําสังที
่ ่ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อหาข้อมูล
ความผิดทางวินัยตามนัยมาตรา ๙๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็ นเพีย งการชี้มูล เบื้อ งต้ น เกี่ย วกับ กรณี ท่ีมีก ารร้อ งเรีย นโดยหากพบว่ า
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๓

๔๙

เรื่องร้องเรียนมีมูล คณะกรรมการจะต้องสรุปพยานหลักฐานและรายงานผลเพื่อให้มกี ารพิจารณา
และดําเนินการทางวินยั ต่อไป รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็ นเพียงรายงานความเห็นว่ากรณี
ข้อ ร้อ งเรีย นมีมู ล ที่จ ะดํ า เนิ น การทางวินั ย แก่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ท่ า นั น้ ซึ่ ง ตามมาตรา ๑๐๒ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติด ังกล่ าว กํ าหนดให้ผู้บ ังคับ บัญ ชาทํ าการสอบสวนเพื่อ ให้ไ ด้ค วามจริงและ
ยุติธ รรมโดยไม่ช กั ช้า กรณี ท่ีเป็ นการกล่าวหาว่าการกระทําของผู้ฟ้ องคดีเป็ นความผิดวินัย
อย่างไม่รา้ ยแรง ให้ดําเนินการตามวิธกี ารที่ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นสมควร คดีน้ีเมื่อคณะกรรมการ
สืบ สวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบ สวนพร้อมความเห็น ให้ล งโทษภาคทัณ ฑ์ผู้ฟ้ อ งคดี
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ กลับมีหนังสือแจ้งให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับทราบผลการสืบสวนและความเห็น
ของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดและให้มคี ําสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีคําสัง่
ลงโทษภาคทัณฑ์ผฟู้ ้ องคดีโดยไม่ได้ดําเนินการสอบสวนถึงความผิดทางวินัยหรือเปิ ดโอกาสให้
ผูฟ้ ้ องคดีรบั ทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งแม้กรณีจะเป็ นความผิดวินัย
ไม่รา้ ยแรงทีม่ รี ะดับโทษเพียงเล็กน้อย และมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะบัญญัตใิ ห้ผู้บงั คับบัญชาสามารถดําเนินการสอบสวนได้ตามวิธกี าร
ทีเ่ ห็นสมควรได้ แต่กไ็ ม่อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษผูฟ้ ้ องคดีโดยอาศัยเพียงรายงานผลการ
สืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนซึ่งเป็ นเพียงการชี้มูลความผิดเบื้องต้นโดยไม่ได้
ดําเนินการสอบสวนและแจ้งให้ผูฟ้ ้ องคดีรบั ทราบถึงฐานะว่าตนเป็ นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยตามสิทธิท่ีจะได้รบั และเปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนํ าสืบแก้
ข้อกล่าวหาเพื่อให้ความจริงว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทําผิดและต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่ แม้ผูฟ้ ้ องคดี
จะได้ ร บั ทราบคํ า สัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสืบ สวนและได้ ใ ห้ ข้อ เท็จ จริง ต่ อ คณะกรรมการ
โดยได้เล่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรับทราบ ก็ไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการ
ดําเนินการในขัน้ ตอนของการสอบสวน เนื่องจากการให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นการให้ขอ้ มูลในฐานะ
ผูถ้ ูกสืบสวนมิใช่ในฐานะผูถ้ ูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ เมื่อการร้องเรียนยังไม่ชดั เจน ทัง้ จากปากคําของพยานและ
ข้อกล่าวอ้างของผูฟ้ ้ องคดีในคําแก้อุทธรณ์ว่ามูลเหตุของข้อเท็จจริงเป็ นอย่างไร ผูบ้ งั คับบัญชา
ก็ควรที่จะดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ความโดยชัดแจ้งก่อน โดยต้องเปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ้ องคดี
รับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในชัน้ สอบสวน ซึ่งถือเป็ นขัน้ ตอนที่เป็ น
สาระสําคัญในการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและเป็ นหลักประกันขัน้ พื้นฐานของผู้ท่ถี ูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัย ดังนัน้ คําสังลงโทษภาคทั
่
ณ ฑ์ในกรณี น้ีจงึ เป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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เนื่องจากเป็ นการออกคําสังที
่ ไ่ ม่ถูกต้องตามขัน้ ตอนและวิธกี าร อันเป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้
สําหรับการกระทํานัน้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๔๑/๒๕๕๕)
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๕๑

การกระทํ าความผิ ดวิ นั ยอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องเป็ นการกระทําความผิ ด
อาญาจนได้ รบั โทษจําคุก หรือ โทษที่ ห นั ก กว่ าจําคุก โดยคําพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ ําคุก
เมื่อศาลชัน้ ต้นพิ พากษาให้จาํ คุก แต่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้ยกฟ้ อง จึงมิ อาจถือได้ว่าได้
กระทําความผิ ดอาญาจนได้รบั โทษจําคุก และการที่ คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัยได้
นํ าคําให้ การของพยานที่ ได้ให้ ต่อพนักงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งเป็ นคําให้ การนอกสํานวน
การสอบสวนทางวิ นัยมารับฟังเป็ นผลร้ายแก่ผถู้ กู กล่าวหา ย่อมทําให้ผถู้ กู กล่าวหาไม่ได้ทราบ
ข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอ และไม่มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อหักล้าง
แก้ข้อกล่าวหาได้ จึงเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่ อ ยังไม่ มี ห ลัก ฐานเพี ย งพอ ที่ จ ะฟั งว่ า
ผู้ถกู กล่าวหากระทําการอันได้ชื่อว่าประพฤติ ชวอย่
ั ่ างร้ายแรง คําสังลงโทษปลดออกจาก
่
ราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่าปลอมเอกสาร
ราชการและใช้เอกสารราชการปลอมเนื่องจากนําแผ่นป้ ายทะเบียนประจํารถทีป่ ลอมแปลงขึน้ ติดกับ
รถยนต์ทผ่ี ฟู้ ้ องคดีครอบครองดูแล ซึง่ ศาลจังหวัดมีคาํ พิพากษาว่า ผูฟ้ ้ องคดีมคี วามผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง จําคุก ๓ ปี ต่อมากองกํากับการ ๒ กองบังคับการฝึกพิเศษ
มีคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่ากรณี
เป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่รอผล
คดีอาญาถึงทีส่ ุด ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ผูบ้ งั คับการ กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน) จึงมีคํ าสังลงวั
่ น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๔๙ ลงโทษไล่ ผู้ฟ้ อ งคดีอ อกจาก
ราชการ ผู้ฟ้ องคดีอุท ธรณ์ คําสังลงโทษดั
่
งกล่าว อนุ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทําการแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ) พิจารณา
เห็นว่าควรรับโทษเพียงปลดออกจากราชการ จึงมีมติให้ลดโทษจากไล่ออกจากราชการเป็ นปลดออก
จากราชการ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจาก
ราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถึงที่สุด จึงถือว่ายังเป็ น
ผูบ้ ริสุทธิ ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๔๙ และให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิมและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผู้ฟ้องคดีมกี รณีถูกกล่าวหาว่าต้องคดีอาญา
ในข้อหาประกอบกิจการขนส่งไม่ประจําทางโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากนายทะเบียน ปลอมเอกสาร
ราชการและใช้เอกสารราชการปลอม ในชัน้ การสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวน
ผูถ้ ูกกล่าวหา พยานและได้มบี นั ทึกการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาแจ้งให้
ผูฟ้ ้ องคดีทราบ ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพยานบุคคล ตรวจดูพยานเอกสาร
และวัตถุพยานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและตามรายงานการสอบสวนคดีอาญาว่ามีการสอบสวนพยาน
จํานวน ๑๐ ราย โดยนาง ก. ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า พยานเป็ นเจ้าของรถที่มหี มายเลข
ทะเบียนตรงกับแผ่นป้ ายทะเบียนรถยนต์ของกลางในคดีน้ี แผ่นป้ ายทะเบียนรถยนต์ของพยาน
เป็ นแผ่นป้ ายทะเบียนทีอ่ อกให้โดยทางราชการ โดยพยานรูจ้ กั กับผูฟ้ ้ องคดีมานานแล้ว เคยให้
ผูฟ้ ้ องคดียมื แผ่นป้ ายทะเบียนรถยนต์ไปติดรถของผูฟ้ ้ องคดีเพือ่ ทําสัญญากับบริษทั รับส่งคนงาน
แต่ ได้นํามาคืน ให้พ ยานแล้ว พยานเชื่อว่าแผ่นป้ ายทะเบีย นที่ติดอยู่กบั รถของกลางในคดีน้ี
เป็ นแผ่นป้ ายทะเบียนที่ทําปลอมขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แผ่นป้ ายทะเบียนที่ท างราชการออกให้ ต่ อมา
ศาลจังหวัดพิพากษาว่า ผูฟ้ ้ องคดีมคี วามผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง ลงโทษจําคุก ๓ ปี คณะกรรมการสอบสวนจึงได้สรุปสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยและเสนอความเห็นต่อผู้กํากับการ กองกํากับการ ๒ กองบังคับการฝึ กพิเศษว่า กรณี
เป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรให้ลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังลงวั
่ นที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้ องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้ องคดีอุท ธรณ์ คําสังลงโทษ
่
อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (อ.ก.ตร.) เกีย่ วกับการอุทธรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติการณ์และการกระทําเป็ นการประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ
มาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัตติ ํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่พฤติการณ์ และการกระทํา
ของผูฟ้ ้ องคดียงั มิได้เป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดํารงตําแหน่ งในท้องที่เกิดเหตุ และมิได้ปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการในท้องทีเ่ กิดเหตุ จึงมีมติให้มคี าํ สังลดโทษเป็
่
นปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ จึงมีคาํ สังที
่ ่ ๙๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
และต่อมาศาลอุทธรณ์ภาคได้มคี ําพิพากษาในคดีอาญาให้ยกฟ้ องผูฟ้ ้ องคดีในความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง กรณีจงึ เห็นว่า การกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ เป็ น

๒
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บทกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในขณะเกิดเหตุ จะต้องเป็ นการกระทําความผิดอาญาจนได้รบั โทษจําคุก
หรือ โทษที่ห นั ก กว่า จํา คุ ก โดยคํ า พิพ ากษาถึงที่สุ ด ให้จํา คุ ก เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีต้ อ งหาคดีอ าญา
โดยคําพิพากษาศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้จาํ คุกและต่อมาศาลอุทธรณ์ภาคได้มคี าํ พิพากษาให้ยกฟ้ อง
จึงมิอาจถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีได้กระทําความผิดอาญาจนได้รบั โทษจําคุก
สําหรับ การกระทําอื่น ใดอัน ได้ช่ือว่าเป็ นผู้ป ระพฤติช วอย่
ั ่ างร้ายแรง อัน เป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อในชัน้ การดําเนินการสอบสวนทางวินัย ทัง้ จากรายงานการสอบสวน
และบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาไม่ปรากฏว่าได้มี
การสอบสวนนาง ก. แต่กลับนํ าคําให้การของนาง ก. ที่ได้ให้การไว้ในชัน้ สอบสวนคดีอาญา
มารับฟั งเป็ นผลร้ายแก่ผูฟ้ ้ องคดี ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มี
โอกาสชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อหักล้างแก้ขอ้ กล่าวหาได้ จึงเป็ นการกระทํา
ทีไ่ ม่ชอบด้วยมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็ นกรณี
ที่ไม่อาจนํ าคําให้การของพยานดังกล่าวซึ่งเป็ นถ้อยคําพยานนอกสํานวนการสอบสวนมาฟั งลงโทษ
ผู้ฟ้องคดีได้ กรณี จงึ ยังไม่มหี ลักฐานเพียงพอที่จะฟั งได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทําการอื่นใดอันได้ช่อื ว่า
เป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ผู้บ งั คับบัญ ชาจะสามารถลงโทษ
ไล่ อ อกหรือปลดออกจากราชการได้ การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๓ ตุ ลาคม ๒๕๔๙
ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการและการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
จึงเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๗๐/๒๕๕๖)
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เมื่อการสืบสวนข้อเท็จจริ งของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริ งไม่มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหาและให้โอกาสคู่กรณี ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คําสังลงโทษทางวิ
่
นัยตัดเงิ นเดือน
จึงไม่ได้ปฏิ บตั ิ ตามรูปแบบขัน้ ตอนและวิ ธีการอันเป็ นสาระสําคัญของกระบวนการพิ จารณา
ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึ ง เป็ นคํา สัง่ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย แต่ ก ระบวนการลงโทษทางวิ นั ย
ข้าราชการยังมีระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการออกคําสังลงโทษ
่
ในฝ่ ายปกครองอี กชัน้ หนึ่ ง โดยองค์กรที่ มีอาํ นาจหน้ าที่ ในการพิ จารณาอุทธรณ์ คาํ สัง่
เมื่อในชัน้ การพิ จารณาอุทธรณ์ได้มีมติ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวิ นัยไม่ร้ายแรง
ขึ้นใหม่เพื่อดําเนิ นการสอบสวนเพิ่ มเติ มให้ ครบตามประเด็นและคณะกรรมการสอบสวนฯ
ได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวแล้ว ดังนัน้ แม้กระบวนการในการดําเนิ นการสอบสวนทางวิ นัย
ในครัง้ แรกจะมิ ได้ ดําเนิ นการตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ เมื่อได้ทาํ การแก้ไขข้อบกพร่องให้ถกู ต้องตามมาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็ นการดําเนิ นการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ขณะดํารงตําแหน่ งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองคาย เขต ๑ เดิม)
ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน) มีคาํ สังลงวั
่ นที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็ นเวลา ๑ เดือน กรณีมพี ฤติกรรม
นํ าเรื่องเท็จกล่าวโทษผู้อ่ืนและผู้บ งั คับบัญชา ไม่ปฏิบ ตั ิตามระเบียบแบบแผนของราชการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ กล่าวเท็จยุยงให้เพือ่ นร่วมงานแตกความสามัคคี ทอดทิง้ หน้าทีร่ าชการ
ทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื อุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายหรือคณะอนุ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองคาย เขต ๑ เดิม) มีมติยกอุทธรณ์ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (ศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เดิม)
ได้มหี นังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัง่
เพิกถอนคําสังลงโทษตั
่
ดเงินเดือนและให้เพิกถอนมติยกอุทธรณ์ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ แจ้งเหตุผลประกอบการยกอุทธรณ์และแจ้งสิทธิของผูฟ้ ้ องคดีภายหลังทราบ
ผลการอุทธรณ์
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การดําเนินการทางวินัยข้าราชการครูทถ่ี ูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยไม่รา้ ยแรง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูให้นํากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้กบั ข้าราชการครูโดยอนุ โลม ซึ่งมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาํ หนดให้ผบู้ งั คับบัญชาดําเนินการสอบสวนตามวิธี
ทีเ่ ห็นสมควร ดังนัน้ การสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงว่าผูถ้ ูกกล่าวหามีพฤติการณ์
ทีเ่ ป็ นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ หากเป็ นการกระทําผิดวินัย ผูบ้ งั คับบัญชาย่อมมีคําสังลงโทษ
่
ผู้ถู ก กล่ าวหานั น้ การสอบสวนข้อ เท็จ จริงจึงเป็ น กระบวนการพิจ ารณาทางปกครองก่ อ นมี
การออกคําสังทางปกครองที
่
่มผี ลกระทบต่อสถานภาพทางสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา และโดยที่
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้บญ
ั ญัตวิ ธิ กี ารสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณี ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
จึงต้องปฏิบ ตั ิตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่งตัง้ ขึน้ ตามคําสังลงวั
่ นที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ไม่มกี ารแจ้งข้อกล่าวหา
และให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีช้แี จงข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มโี อกาสได้ทราบข้อเท็จจริงและชี้แจง
ข้อกล่าวหาต่ าง ๆ ที่เป็ นเหตุ ให้ถูกลงโทษ คําสังลงวั
่ นที่ ๑๒ ธัน วาคม ๒๕๔๕ ที่สงลงโทษ
ั่
ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจํานวน ๕% เป็ นเวลา ๑ เดือน จึงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามรูปแบบ
ขัน้ ตอน และวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญของกระบวนการพิจารณาทางปกครองทีก่ ฎหมายกําหนด
คําสังดั
่ งกล่าวจึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กระบวนการลงโทษทางวินัยข้าราชการยังมีระบบการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการออกคําสังลงโทษในฝ่
่
ายปกครองอีกชัน้ หนึ่ง โดยองค์กรที่มี
อํานาจหน้าที่พจิ ารณาอุทธรณ์ คําสัง่ แม้กระบวนการในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยของ
ผูฟ้ ้ องคดีจะมิได้มกี ารดําเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนดตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็ นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนด แต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าได้มกี ารแก้ไขให้ถูกต้องในชัน้ พิจารณาอุทธรณ์โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีมติในการประชุม
เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั ไม่รา้ ยแรงขึน้ ใหม่เพือ่ ดําเนินการ
สอบสวนเพิม่ เติมให้ครบตามประเด็น เมื่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จให้เสนอ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีต่อไปตามนัยข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ (๑) ของ
กฎ ก.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมีอํานาจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิม่ เติมได้ตามความจําเป็ น ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่

๒
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ที่แต่งตัง้ ขึน้ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและสอบสวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาตามคําสัง่
ลงโทษแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุ นข้อกล่าวหาให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั หนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้ องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนแล้ว กรณีจงึ เห็นได้ว่า แม้กระบวนการในการดําเนินการสอบสวนทางวินัย
ของผูฟ้ ้ องคดีในครัง้ แรกจะมิได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ให้ครบถ้วนตามมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ภายหลัง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ทําการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันแล้ว ดังนัน้ กระบวนการพิจารณาทางปกครอง การออกคําสังทางปกครอง
่
การแก้ไขคําสัง่
ทางปกครอง และการแจ้งคําสังทางปกครองของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นการดําเนินการโดยชอบ
ด้วยพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
แต่ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ทําคําชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาโดยอ้างว่าพยานหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาของศาลจังหวัดหนองคาย จึงขอขยายระยะเวลา
โดยไม่มกี ําหนด ผูฟ้ ้ องคดีจะขอยื่นคําชีแ้ จงเมื่อคําพิพากษาคดีอาญาถึงทีส่ ุดแล้วซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
มีมติไม่อนุ ญาต ดังนัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่อนุ ญาต ผู้ฟ้องคดีจงึ ต้องใช้สทิ ธิช้แี จงแสดง
พยานหลักฐานเพือ่ แก้ขอ้ กล่าวหา การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ใช้สทิ ธิยน่ื คําชีแ้ จงดังกล่าว จึงเกิดจากการกระทํา
โดยสมัครใจของผูฟ้ ้ องคดีเอง ซึง่ คณะกรรมการได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีขยายระยะเวลาในการทําคําชีแ้ จง
ถึง ๒ ครัง้ แต่ผฟู้ ้ องคดีเพิกเฉยไม่ทําคําชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาภายในกําหนดเวลา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
จึงประชุมพิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีและยังให้โอกาสผู้ฟ้องคดีเข้าแถลงการณ์ ด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมอีกครัง้ ด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งในวันประชุมว่าไม่ประสงค์จะแถลงการณ์ ด้วยวาจา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมีมติยกอุทธรณ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟั งไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีถูกลงโทษ
โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้นําพยานหลักฐานทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีเสนอและชีแ้ จงเข้าพิจารณาตามทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
กล่าวอ้างแต่ประการใด ดังนัน้ กระบวนการในการดําเนินการทางวินัยกรณีของผูฟ้ ้ องคดี ถือว่า
ได้มกี ารดําเนินการโดยถูกต้องตามขัน้ ตอนที่กฎหมายกําหนดแล้ว คําสังลงโทษตั
่
ดเงินเดือน
ผูฟ้ ้ องคดี ๕% เป็ นเวลา ๑ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๐๘/๒๕๕๙)
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ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจัง หวัด ชัย นาท เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นัย การให้ ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ กรณี การกระทําผิดฐานละทิ้ ง
หน้ าที่ ราชการติ ดต่ อในคราวเดี ยวกันเป็ นเวลาเกิ นกว่าสิ บห้ าวันทําการ ผู้บ งั คับบัญชา
ต้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริ งจากผู้บ งั คับบัญชาชัน้ ต้ น เพื่ อนร่วมงาน ตลอดจนญาติ ห รือ
ผู้ใกล้ชิดของผู้ถกู กล่าวหา เพื่อหาสาเหตุของการละทิ้ งหน้ าที่ราชการว่ามีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่ หรือมีพฤติ การณ์ อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบของทางราชการ
หรือไม่ ก่ อนที่ จะมี คําสังลงโทษทางวิ
่
นั ย และหากภายหลังผู้ถกู กล่ าวหาได้ ปรากฏตัว
และแสดงตัวให้ สามารถทําการสอบสวนได้ ผู้บงั คับบัญชาก็จะต้ องดําเนิ นการสอบสวน
จากตัวผู้ถกู กล่าวหา เพื่อให้มีโอกาสได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักกฎหมายรับฟั งความสองฝ่ าย แต่ เมื่อผู้บ งั คับบัญชาผู้มีอํานาจ
ได้ พบตัวผู้ถกู กล่าวหาและได้ สอบถามถึงการขาดราชการ แต่ มิได้ ดาํ เนิ นการเช่ นนั น้
กลับมีเพียงคําให้การของเจ้าหน้ าที่แต่เพียงฝ่ ายเดียวเท่านัน้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขเป็ นกรณี
ความผิ ดที่ ปรากฏชัดแจ้งที่ ผ้บู งั คับบัญชาไม่ต้องดําเนิ นการสอบสวนก็ได้ ดังนัน้ คําสัง่
ลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ ไม่ถกู ต้ องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน
หรือ วิ ธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่ น อนึ่ ง ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีข้อสังเกตว่า กฎหมายมิ ได้ให้อาํ นาจแก่
ศาลปกครองที่จะออกคําบังคับให้หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐออกคําสัง่
แต่ งตัง้ ข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ งหนึ่ งตําแหน่ งใดได้ เพราะเป็ นอํานาจบริ หารโดยแท้
ของฝ่ ายปกครอง เมื่อศาลมีคาํ พิ พากษาเพิ กถอนคําสังดั
่ งกล่าวแล้ว ย่อมถือเสมือนว่า
ไม่มีคาํ สังดั
่ งกล่าวมาก่อน จึงเป็ นหน้ าที่ โดยตรงของหน่ วยงานที่ จะต้ องไปดําเนิ นการ
คืนสิ ทธิ ประโยชน์ แก่ผฟ
้ ู ้ องคดีตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เดิมผูฟ้ ้ องคดีรบั ราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒ สังกัด
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (เทศบาลตําบลศิลาดาน) ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ โดยความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยนาท)
ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๐ เนื่องจากกระทําผิดฐานละทิ้งหน้ าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า
สิบห้าวันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร อันเป็ นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๓ ประกอบกับ
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ข้อ ๓๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ทําการสอบสวน จึงอุทธรณ์คาํ สังต่
่ อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ มิได้พจิ ารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษา
หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงโทษไล่
่
ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการและให้เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้ผฟู้ ้ องคดี
ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ และเดือนเมษายน ๒๕๕๑
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชัยนาท เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๓
วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๑ (๒) และข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ ง เมื่อกรณี มมี ูลกล่าวหาว่าพนักงานส่วนตําบล
กระทําผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุตธิ รรมโดยไม่ชกั ช้า โดยจะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาที่มใี ห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและต้อง
ให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาชีแ้ จงและนําสืบแก้ขอ้ กล่าวหา แต่หากพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั ้ กระทําผิด
ฐานละทิ้งหน้ าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันทําการ การกระทํา
ดังกล่าวเป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็ นความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้ง ซึง่ หากผูบ้ งั คับบัญชา
ผู้มอี ํานาจได้ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าไม่มเี หตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ํานาจจะสังลงโทษ
่
ปลดออกหรือไล่ออกโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ แต่กรณี การละทิ้งหน้ าที่ราชการจะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกกล่าวหาไม่มาปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการและไม่สามารถติดตามตัวได้นับตัง้ แต่วนั แรก
ที่ไม่มาปฏิบ ตั ิหน้ าที่ราชการและต้องเป็ นเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบ ห้าวัน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาํ เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถามจากผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น เพือ่ นร่วมงาน
รวมไปถึงญาติหรือผูใ้ กล้ชดิ ของผูถ้ ูกกล่าวหาแทน เพื่อหาสาเหตุของการละทิ้งหน้าทีร่ าชการว่า
มีเหตุผลสมควรหรือไม่ หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ
หรือไม่ และหากต่อมาในภายหลังผูถ้ ูกกล่าวหาได้ปรากฏตัวและแสดงตัวให้สามารถทําการสอบสวน
ได้แล้ว ผู้บ งั คับบัญชาก็จะต้องดําเนินการสอบสวนจากตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
มีโอกาสได้ช้แี จงแสดงพยานหลักฐานเพื่อต่อสูแ้ ก้ขอ้ กล่าวหาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย
รับฟั งความสองฝ่ ายตามข้อ ๒๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยนาท
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๗

๕๙

และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึง่ สอดคล้องกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมือ่ พิจารณาข้อเท็จจริงจากการสืบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ลงลายมือชื่อเข้าปฏิบตั งิ านในสมุดนับแต่วนั ที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๐ เป็ นต้นมา และบันทึกถ้อยคําของพยานอันประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา และ
เจ้าหน้าทีใ่ นสํานักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จํานวน ๙ คน โดยต่างให้ถอ้ ยคําในทํานองเดียวกันว่า
ไม่เห็นผูฟ้ ้ องคดีมาทํางานในระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ไม่ทราบว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไปอยู่ทใ่ี ด และผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ตดิ ต่อมาเลย และหัวหน้าส่วนการคลังซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรงของผูฟ้ ้ องคดีได้ให้ถอ้ ยคําเพิม่ เติมว่าได้ตดิ ต่อโดยทางโทรศัพท์และทางจดหมายไปทีบ่ า้ น
ของผู้ฟ้องคดีเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการขาดราชการ แต่ทางบ้านก็ไม่ทราบสาเหตุ ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้
กลับมาที่บ้านและไม่ทราบว่าอยู่ท่ใี ด ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงพิจารณาว่าเป็ นกรณีกระทําผิดฐาน
ละทิง้ หน้าทีร่ าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันทําการ เป็ นการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงและเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงสังลงโทษไล่
่
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
โดยไม่ตอ้ งดําเนินการสอบสวนทางวินยั แต่ตามคําให้การของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ว่าภายหลังจากวันที่
ผูฟ้ ้ องคดีขาดราชการไปแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศิลาดาน
ได้บ งั เอิญ พบกับ ผู้ฟ้ องคดี จึงได้เรียกเข้าไปสอบถามถึงการขาดราชการดังกล่าว พร้อมทัง้
แจ้งให้ทราบว่าเป็ นความผิดวินัยต้องมีโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ และได้เสนอทางเลือก
ให้ผฟู้ ้ องคดีขอลาออกจากราชการเองแทน โดยมิได้บงั คับขู่เข็ญ และในขณะนัน้ ยังมิได้ดําเนินการ
ทางวินัยกับผูฟ้ ้ องคดีและผูฟ้ ้ องคดีได้ยนื ยันมาโดยตลอดว่าในช่วงดังกล่าวตนได้มาปฏิบตั งิ าน
ทีส่ าํ นักงานจริง แต่หาสมุดบันทึกเวลาการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่พบ และได้รบั แจ้งจากนาย ค. ว่าให้
นํ ากุญแจโต๊ะทํางานมาคืน โดยแจ้งว่าได้ไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากงานแล้ว ไม่ต้องทํางานอีกต่อไป
จากนัน้ เป็ นต้นมาผู้ฟ้องคดีจงึ มิได้เข้าทํางานอีกเลย กรณีจงึ รับฟั งได้เป็ นยุตวิ ่า ภายหลังจาก
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็ นวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขาดราชการไปเป็ นระยะเวลาอย่างช้าทีส่ ุดหนึ่งเดือน
กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ อันเป็ นช่วงระยะเวลาก่อนที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะมี
การตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมีคําสังลงโทษทางวิ
่
นัย ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ํานาจ
ได้พบตัวผูฟ้ ้ องคดีแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ํานาจหรือผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ย่อมทีจ่ ะสามารถสืบสวน
แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการสอบสวนจากตัวผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมโี อกาสได้ช้แี จงแสดง
พยานหลักฐานเพื่อต่อสู้แก้ขอ้ กล่าวหา หรือโดยการสอบปากคําจากญาติของผู้ฟ้องคดี หรือ
สอบปากคําบุคคลอื่นทีใ่ กล้ชดิ กับผูฟ้ ้ องคดีไม่ว่าจะเป็ นภรรยา บุตร บิดามารดา หรือญาติพน่ี ้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าว และสืบสวนข้อเท็จจริงให้ได้ความว่าการละทิง้ หน้าทีร่ าชการ
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๓

๖๐

ของผูฟ้ ้ องคดีนัน้ ไม่มเี หตุผลอันสมควรหรือไม่ แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ก็หาได้ดําเนินการเช่นนัน้ ไม่
กลับมีเพียงถ้อยคําให้การของเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แต่เพียงฝ่ ายเดียว กรณีจงึ ฟั งได้ว่า
ไม่เข้าเงื่อนไขเป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศคณะกรรมการ
พนั ก งานส่ว นตํ าบลจังหวัด ชัย นาท เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔
คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีล่ งโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ โดยมิได้มกี ารสอบสวนทางวินยั
ให้ถูกต้อง จึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ จึงเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และในกรณีทฟ่ี ้ องว่าหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐออกคําสัง่
พิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หากศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าคําสังพิ
่ พาท
ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองก็มอี าํ นาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันที่จะออกคําบังคับให้เพิกถอนคําสังได้
่ เท่านัน้ โดยมิได้ให้อํานาจแก่ศาลปกครองที่จะ
ออกคําบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐออกคําสังแต่
่ งตัง้ ข้าราชการให้ดาํ รง
ตําแหน่ งหนึ่งตําแหน่ งใด เพราะเป็ นอํานาจบริหารโดยแท้ของฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองมีอํานาจ
แต่เพียงตรวจสอบการใช้อาํ นาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐว่าเป็ นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ และออกคําบังคับให้เพิกถอนการกระทํานัน้ หากเห็นว่าเป็ นการกระทํา
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าวแล้วย่อมถือเสมือนว่าไม่มี
คําสังดั
่ งกล่าวมาก่อน จึงเป็ นหน้ าที่โดยตรงของหน่ วยงานที่จะต้องดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์
แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบต่อไป จึงพิพากษาเพิกถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ โดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึง
วันที่ออกคําสังดั
่ งกล่าว โดยมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธกี ารดําเนินการให้เป็ นไปตาม
คําพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ หรือผู้บงั คับบัญชาผู้มอี ํานาจสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับ
ราชการ และให้คนื สิท ธิป ระโยชน์ อนั พึงมีพึงได้ในระหว่างที่ออกจากราชการให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี
ตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๗/๒๕๕๗)

๔
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๖๑

การสอบสวนเพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริ งประกอบการพิ จารณาเลิ กจ้างลูกจ้าง
ชัวคราวตามเงื
่
่อนไขของสัญญาจ้างเป็ นรายปี เป็ นการใช้ สิทธิ ตามข้อสัญญาจ้างหาใช่
เป็ นการใช้อาํ นาจตามกฎหมายในการออกคําสังทางปกครองที
่
่จะต้องให้ลูกจ้างชัวคราว
่
ที่ถกู กล่าวหามีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคําสังตามมาตรา
่
๓๐
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ เมื่อลูกจ้างชัวคราว
่
มี พ ฤติ กรรมขาดงานโดยไม่ มี เหตุผ ลอัน สมควรโดยมาลงชื่ อ ทํางาน แต่ ไม่ อยู่ป ฏิ บ ตั ิ
หน้ าที่ในที่ทาํ งานอยู่เป็ นนิ จและไม่เคยขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชาก่อนออกไปหรือกลับมา
รายงานให้ ผ้ บู งั คับ บัญ ชาทราบในภายหลัง กรณี จึง มิ ใช่ ปั ญ หาเรื่อ งสิ ท ธิ ล าป่ วยหรือ
ลาพักผ่อน แต่พฤติ การณ์เข้าลักษณะเป็ นการไม่อทุ ิ ศตนและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
และละทิ้ งหน้ าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นับเป็ นการทํางานของลูกจ้างชัวคราว
่
ที่ หย่อนประสิ ทธิ ภาพและขาดความรับผิ ดชอบในขนาดที่ วิญ�ูชนพึงมีตามข้อกําหนด
ของสัญญาจ้าง คําสังเลิ
่ กจ้างจึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่า ผู้ฟ้ อ งคดีทํ างานเป็ น ลู ก จ้างชัวคราวของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีข่ องสํานักงานอธิการบดี โดยทําสัญญาเป็ นรายปี
แต่ก่อนจะครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถูกกล่าวหาว่าละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละกล่าวเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา แต่คณะกรรมการสอบสวนกลับไม่เปิ ดโอกาส
ให้ผฟู้ ้ องคดีได้โต้แย้งข้อเท็จจริง ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)
ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เลิกจ้างผูฟ้ ้ องคดีโดยเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่มคี วามรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ ละไม่อุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คาํ สังเลิ
่ กจ้างโดยได้ทราบ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอน
คําสัง่ เรือ่ ง การเลิกจ้างลูกจ้างชัวคราว
่
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
ชดใช้คา่ เสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ข้อ ๖ ของหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีป ฏิบ ัติเรื่อ ง
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชัวคราว
่
ในการพิจารณาความผิดของลูกจ้างชัวคราวตามหนั
่
งสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ กําหนดว่า การเลิกจ้าง
วินยั การรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของลูกจ้างชัวคราว
่
ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ
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๑
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ทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็ นธรรม และสัญญาจ้างระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ กับผูฟ้ ้ องคดี
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๕ กําหนดว่า หากสถาบันฯ เห็นว่าการทํางานของลูกจ้างชัวคราว
่
หย่อนประสิทธิภาพ และ/หรือขาดความรับผิดชอบในขนาดทีว่ ญ
ิ �ูชนพึงมี สถาบันฯ มีสทิ ธิบอก
ยกเลิกสัญญาได้ทนั ทีโดยมิพกั ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และข้อ ๗ กําหนดว่า ลูกจ้างชัวคราว
่
จะต้องปฏิบตั ติ นและอุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ การที่ลูกจ้างชัวคราวขาดงานโดยไม่
่
มเี หตุผล
อัน สมควรและมิได้รบั อนุ ม ตั ิจากทางสถาบัน ฯ ถือว่าเป็ น การไม่อุทิศ ตน ไม่อุทิศ เวลาให้แก่
ทางราชการ นับเป็ นการทํางานของลูกจ้างชัวคราวหย่
่
อนประสิทธิภาพ และ/หรือขาดความรับผิดชอบ
ตามนัยข้อ ๕ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็ นลูกจ้างชัวคราวทํ
่
างานในตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่สํานักงานอธิการบดี
มีกาํ หนด ๑ ปี นับแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ระยะเริม่ แรกให้ผฟู้ ้ องคดี
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ง่ี านการเจ้าหน้าทีแ่ ละนิตกิ าร ผูฟ้ ้ องคดีมคี วามเอาใจใส่ต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แต่ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีกลับมีพฤติกรรมทีห่ ย่อนประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบในหน้าทีแ่ ละขาดงาน
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เช่น ไม่ได้ลงลายมือชือ่ ในบัญชีลง-กลับปฏิบตั งิ านในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๓ เป็ นเวลา ๔ วัน และเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นเวลา ๑ วัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีคําสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ออกจาก
การเป็ นลูกจ้าง แต่เพือ่ ให้โอกาสในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ งึ ให้ดาํ เนินการว่ากล่าวตักเตือน
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อนและให้ย้ายไปปฏิบตั หิ น้าที่อ่นื ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นชอบด้วย จึงมี
คําสังตั
่ กเตือนและให้สง่ ตัวผูฟ้ ้ องคดีกลับคืนไปปฏิบตั งิ านในสํานักงานอธิการบดีหรือหน่ วยงาน
ทีผ่ อู้ ํานวยการสํานักงานอธิการบดีพจิ ารณาเห็นสมควร ต่อมาผูอ้ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
จึงได้มคี าํ สังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีไปปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ยงานทีง่ านประชาสัมพันธ์เพือ่ ทําโฮมเพจของหน่วยงาน
โดยให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อรับทราบไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีป ฏิบ ตั ิหน้ าที่
ทีง่ านประชาสัมพันธ์ ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นได้รายงานว่า ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดขี น้ึ
ยังมีการมาลงชือ่ ปฏิบตั งิ านในช่วงเช้า แต่มไิ ด้อยูป่ ฏิบตั งิ านในช่วงบ่าย ไม่มกี ารแจ้งขออนุญาตลา
เมื่อไม่อยู่หรือเมื่อออกไปธุระภายนอกทีท่ ําการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และยังคงไม่มกี ารลงชื่อในบัญชี
ลงเวลากลับปฏิบตั งิ านของลูกจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นเวลา ๖ วัน เห็นได้ว่าพฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะเป็ นการไม่อุทศิ ตนและอุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการและละทิ้งหน้ าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุ ผลอันสมควร นับเป็ นการทํางานของลูกจ้างชัวคราวที
่
่หย่อนประสิทธิภาพ
และขาดความรับผิดชอบในขนาดทีว่ ญ
ิ �ูชนพึงมีตามนัยข้อ ๕ และข้อ ๗ ของสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชัวคราว
่
ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และกรณีน้ีมไิ ด้มปี ั ญหาเรื่องจํานวนวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมสี ทิ ธิ

๒
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ลาป่ วยหรือลาพักผ่อนตามทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ แต่อย่างใด แต่เป็ นกรณีทผ่ี ูฟ้ ้ องคดีมาลงชื่อทํางาน
แล้วไม่อยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทีท่ าํ งาน ดังเห็นได้จากหลักฐานการทีไ่ ม่ได้ลงลายมือชือ่ ในบัญชีลงเวลา
กลับอยูเ่ ป็ นนิจ อันเป็ นเรือ่ งการละทิง้ งานและไม่อุทศิ เวลาให้กบั ทางราชการ และกรณีหากมีปัญหา
ตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่าการทีไ่ ม่ได้อยู่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทีท่ าํ งานตลอดเวลาเนื่องจากต้องนํางาน
ไปทําข้างนอกเพื่อให้เสร็จทันเวลา เพราะขาดอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ฟ้องคดีสามารถ
ขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชาก่อนออกไปหรือกลับมารายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบในภายหลังก็ได้
ประกอบกับผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้นรายงานยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยขออนุ ญาตในเรื่องดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงเป็ นการกล่าวอ้างลอย ๆ ที่ปราศจากพยานหลักฐานและไม่อาจรับฟั งได้ อีกทัง้
การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมิใช่เป็ นการสอบสวน
เพื่อดําเนินการทางวินัยกับผูฟ้ ้ องคดี แต่เป็ นการสอบสวนเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงมาประกอบในการ
พิจารณาเลิกจ้างผูฟ้ ้ องคดีตามเงือ่ นไขของสัญญาจ้าง อันเป็ นการใช้สทิ ธิตามข้อสัญญาจ้างหาใช่
เป็ นการใช้อาํ นาจตามกฎหมายในการออกคําสังทางปกครองที
่
จ่ ะต้องให้ผฟู้ ้ องคดีมโี อกาสโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานก่ อนการออกคําสังตามที
่
่บ ญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใดไม่ ดังนัน้ คําสังลงวั
่ นที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๕๓ ที่เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นไปโดยชอบตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
จึงไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๕๙/๒๕๕๗)
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คําสังให้
่ ออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้านเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕
แห่ งพระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่ อ ก่ อ นออกคําสัง่
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริ งได้สอบปากคําผู้เกี่ยวข้องและคู่กรณี อีกทัง้
ได้เปิ ดโอกาสให้ ค่กู รณี ชี้แจงเพิ่ มเติ ม แต่คู่กรณี กม็ ิ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่ มเติ ม จึงถือว่า
ได้ เปิ ดโอกาสให้ คู่ก รณี ได้ ท ราบข้ อ เท็จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอและมี โอกาสโต้ แ ย้ ง แสดง
พยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ ตําแหน่ ง ผู้ใหญ่ บ้ านถื อ เป็ นผู้ป กครองและเป็ น
หัวหน้ าราษฎรในเขตหมู่บ้านมีอํานาจหน้ าที่ รกั ษาความสงบเรียบร้อยและกระทําตน
เป็ นผู้นําท้ องที่ เป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ราษฎรในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
เป็ นผู้ประสานความสามัคคีในหมู่บ้าน การที่ผ้ใู หญ่บ้านมีพฤติ การณ์ เรียกรับเงิ นจากราษฎร
ที่ ขอกู้ยืมเงิ นโครงการกองทุน กข.คจ. ในอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงิ นที่ ก้ยู ืม เป็ นการใช้
ตํ า แหน่ งหน้ าที่ แ สวงหาผลประโยชน์ ให้ แก่ ตนเองหรื อผู้อื่ นโดยมิ ชอบ ทํ าให้ ราษฎร
ในหมู่ บ้ านได้ ร บั ความเดื อดร้ อนอันนํ ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่ ตําแหน่ งหน้ าที่ จึ งเป็ น
การประพฤติ ไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน คําสังให้
่ ออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน
ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๗) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้ องว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐
มิถุ นายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน กรณี ได้รบั ร้องเรียนว่าผู้ฟ้ องคดี
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในหมู่บา้ นรวม ๔ ข้อหา คือ ตัง้ ตนเป็ นหัวหน้าแก๊ง
พาเด็กนักเรียนหญิงไปขายบริการกับพวกชอบเที่ยวและข่มขู่เรียกร้องเงินทอง อ้างตนเป็ นลูกน้อง
นักการเมืองใหญ่ในจังหวัด สามีผฟู้ ้ องคดีโทรศัพท์ขม่ ขูไ่ ล่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัด เรียกเก็บเงิน
จากราษฎรทีก่ ูย้ มื เงินโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) ในอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงิน
ที่กู้ยมื ผู้ฟ้องคดีจงึ อุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าวต่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (นายอําเภอ) ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕
(กระทรวงมหาดไทย) ได้พจิ ารณาอุทธรณ์แล้วมีคําสังให้
่ ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ รวมทัง้ ให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับตําแหน่ ง
ผูใ้ หญ่บา้ นและให้คนื สิทธิและหน้าทีแ่ ก่ผฟู้ ้ องคดีดงั เดิม
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ใช้อาํ นาจตามมาตรา ๑๔
วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญ ญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ฟ้ องคดีเป็ นคํ าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธีป ฏิบ ัติร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อบทบัญญัตติ ามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบสวน
กรณีดงั กล่าวไว้โดยเฉพาะ จึงต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ ได้กาํ หนดหลักการคุม้ ครองสิทธิของคูก่ รณีในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง โดยการให้สทิ ธิคู่กรณีมโี อกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานของตน ทัง้ นี้ เพือ่ ประกันความเป็ นธรรมให้กบั บุคคลทีเ่ ป็ นคู่กรณี โดยการ
ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน เพือ่ ปกป้ องสิทธิเสรีภาพของตน
และยังทําให้เจ้าหน้ าที่ได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะออกคําสังได้
่ อย่างรอบด้าน เพื่อให้
กระทบกับสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ อนั ชอบธรรมของคู่กรณี น้ อยที่สุด หากเจ้าหน้ าที่ไม่เคารพ
หรือไม่ปฏิบตั ิตาม ย่อมทําให้คําสังทางปกครองนั
่
น้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทําโดย
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานัน้
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
แต่ งตัง้ คณะกรรมการสืบ สวนสอบสวนข้อ เท็จ จริง กรณี ได้รบั หนั งสือ ร้อ งเรีย นว่าผู้ฟ้ อ งคดี
มีพ ฤติก รรมไม่ เหมาะสม และสร้างความแตกแยกในหมู่ บ้ าน รวม ๔ ข้อ คณะกรรมการฯ
ได้สอบปากคํากรรมการกองทุน กข.คจ. กํานัน ประธานองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
และพัฒนากร รวม ๒๐ ราย สอบปากคําราษฎรที่ทําสัญญากู้ยมื เงินกองทุนโครงการ กข.คจ.
จํานวน ๗ ราย รวมทัง้ สอบปากคําผูฟ้ ้ องคดี ซึ่งผูฟ้ ้ องคดีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทัง้ เมื่อ
คณะกรรมการฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดีชแ้ี จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมแล้ว แต่ผฟู้ ้ องคดีกม็ ไิ ด้ชแ้ี จง
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมแต่อย่างใด กรณีจงึ ถือว่าการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูฟ้ ้ องคดีมโี อกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ออกคําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่งตัง้
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนทีม่ หี นังสือร้องเรียนฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๔๖ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้รบั หนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ นัน้ เห็นว่า
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นาย ส. กํานันได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รายงานพฤติกรรมของผู้ฟ้ องคดี
จํานวน ๔ ข้อ แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทราบ หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมีคําสังลงวั
่ นที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ส่วนหนังสือ
ร้องเรียนฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้ส่งมาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสืบ สวนสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้รวมเรื่องไว้
จึงถือไม่ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
ก่อนได้รบั หนังสือร้องเรียนตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าหนังสือร้องเรียน
ของกํานันได้จดั ทําขึน้ หลังจากมีการฟ้ องคดีเพื่อกลันแกล้
่ งผูฟ้ ้ องคดีนนั ้ ก็เป็ นเพียงข้อกล่าวอ้างลอย ๆ
ไม่มนี ้ํ าหนักเพียงพอที่จะรับ ฟั ง และ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ตามรายงานของคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนทีเ่ สนอผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจารณาตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ว่า
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เรีย กรับ เงิน จากราษฎรหมู่ท่ี ๕ ที่ทํ าสัญ ญากู้ย ืม เงิน โครงการกองทุ น กข.คจ.
ในอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงินทีก่ ยู้ มื จริง ซึง่ ทําให้ราษฎรทีป่ ระสบปั ญหาความยากจนอยูแ่ ล้ว
ได้รบั ความเดือดร้อนเพิม่ ขึน้ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้เสนอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาสังให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บ้านตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้พจิ ารณาเห็นชอบตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เสนอ จึงมีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ สังให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น สําหรับกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีอา้ งตามหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ และคําคัดค้านคําให้การว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้เรียกรับเงินจากราษฎรทีข่ อกู้ยมื เงิน
โครงการกองทุ น กข.คจ. ในอัต ราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงิน ที่กู้ย ืม โดยเงิน ดังกล่าวราษฎร
ทีก่ ูย้ มื เงินได้ร่วมกันบริจาคสมทบเป็ นกองทุนสวัสดิการหมู่บา้ น เพือ่ ให้ราษฎรกูย้ มื ไปจ่ายเมื่อมี
เหตุ ฉุ ก เฉิ น โดยทํ าตามมติข องคณะกรรมการกองทุ น มิไ ด้นํ าไปใช้เป็ นประโยชน์ ส่ว นตัว
แต่อย่างใดนัน้ เห็นว่าขัดแย้งกับคําให้การของราษฎรทีก่ ูย้ มื เงินกองทุน กข.คจ. จํานวน ๗ ราย
ที่ให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการว่าได้จ่ายเงินร้อยละ ๑ ของจํานวนเงินที่กู้กองทุน กข.คจ. ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี โดยไม่ทราบว่าผูฟ้ ้ องคดีนําเงินดังกล่าวไปใช้อะไร ผูฟ้ ้ องคดียกเหตุดงั กล่าวขึน้ มาอ้าง
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ภายหลังจากถูกร้องเรียนแล้ว จึงไม่น่าเชื่อ ส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่า พยานทีใ่ ห้การต่อคณะกรรมการฯ
มีเรื่องโกรธเคืองกับผูฟ้ ้ องคดี และคณะกรรมการฯ ได้สอบพยานทีก่ ู้ยมื เงินเพียง ๗ ราย จากทัง้ หมด
๔๗ ราย ไม่ได้สอบสวนทุกคนนัน้ เห็นว่า นาง ว. เลขานุ การกองทุน กข.คจ. ซึ่งไม่ได้มเี รื่อง
โกรธเคืองกับผูฟ้ ้ องคดี ได้ให้ถอ้ ยคําต่อคณะกรรมการฯ สอดคล้องกับราษฎรทีก่ ูย้ มื เงินกองทุน
กข.คจ. ทัง้ ๗ ราย ว่าเป็ นผูเ้ ก็บเงินจากสมาชิกทีก่ ู้เงินกองทุนไว้รอ้ ยละ ๑ ส่งมอบให้ผฟู้ ้ องคดี
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โดยไม่ทราบว่าเป็ นค่าอะไร ส่วนประเด็นการทีค่ ณะกรรมการฯ สอบสวนพยานทีก่ ยู้ มื เงินจํานวน
๗ ราย ไม่ได้สอบสวนทัง้ หมด ๔๗ ราย ก็ไม่อาจถือเป็ นเหตุให้การสอบสวนไม่น่าเชื่อ หรือไม่ชอบ
ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าได้เรียกเก็บเงินจากราษฎร
ที่ป ระสงค์จ ะขุด สระนํ้ าตามโครงการพัก ชําระหนี้ เกษตรกร ได้เงิน ประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท
โดยอ้างว่าเป็ นการบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างถนนดินในหมู่บ้านนัน้ ขัดแย้งกับคําให้การของ
ราษฎรจํานวน ๑๑ ราย ทีใ่ ห้ถอ้ ยคําต่อคณะกรรมการฯ ว่าได้จ่ายเงินดังกล่าวให้ผฟู้ ้ องคดีรายละ
๕๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท และเมื่อทราบภายหลังว่าการขุดสระตามโครงการดังกล่าวเป็ นการขุดให้
โดยไม่ จํ า ต้ อ งจ่ า ยเงิน สมทบ จนกระทัง่ ได้มีก ารแจ้ง ความร้อ งทุ ก ข์ดํ า เนิ น คดีต่ อ ผู้ฟ้ องคดี
และรองผูก้ ํากับสถานีตํารวจภูธรได้ไกล่เกลีย่ จนผูฟ้ ้ องคดียอมถอดสร้อยข้อมือมาจํานํา แล้วนําเงิน
มาจ่ายคืนให้กบั นาย พ. นาย ต. นาย ช. ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็ นเงินบริจาค
เพือ่ นําไปจ้างทําถนนในหมู่บา้ นนัน้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการถมถนน
ดังกล่าวแต่ อย่างใด ถนนเดิมมีสภาพเป็ นทางลําลอง รถยนต์กระบะธรรมดาสามารถสัญ จร
ได้ตามปกติ ไม่จําเป็ นต้องถมถนนทําทางเข้า โดยมีเพียงร่องรอยรถแบ็คโฮเคลื่อนย้ายรถไปขุด
เท่านัน้ จึงไม่น่าเชื่อว่าเป็ นความจริง และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสามีเป็ นคนดําเนินการ ผู้ฟ้องคดี
ไม่ทราบเรื่องนัน้ เมื่อพยานทุกคนให้การตรงกันว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูเ้ รียกเก็บเงินและเข้าประชุม
ด้วยตนเองโดยตลอด ข้ออ้างของผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวจึงไม่อาจรับฟั ง เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ กครอง
และเป็ นหัวหน้าราษฎรในเขตหมู่บ้าน มีอํานาจหน้าที่รกั ษาความสงบเรียบร้อยและกระทําตน
เป็ นผูน้ ําท้องที่ เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ราษฎรในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นผูป้ ระสาน
ความสามัคคีในหมู่บ้าน แต่กลับมีพฤติการณ์ ใช้ตําแหน่ งหน้ าที่แสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อ่นื โดยมิชอบ ทําให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รบั ความเดือดร้อน อันนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ตําแหน่ งหน้ าที่จงึ เป็ นการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน ดังนัน้ การที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้ผฟู้ ้ องคดีออกจาก ตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น
จึงชอบด้วยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ทีใ่ ห้ยกอุทธรณ์ของ
ผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายด้วย
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เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคาํ พิ พากษาเพิ กถอนคําสังลงโทษปลดออกจาก
่
การเป็ นพนั ก งานโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายในส่ ว นของรูป แบบ ขัน้ ตอน หรือ วิ ธี ก าร
อันเป็ นสาระสําคัญตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หน่ วยงานของรัฐผู้ออกคําสังต้
่ องดําเนิ นการพิ จารณาทางปกครองเกี่ยวกับ
การสอบสวนทางวิ นัยใหม่ตามอํานาจหน้ าที่ของตนให้ถกู ต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือ
วิ ธี ก ารอัน เป็ นสาระสําคัญ ทัง้ ยังมี ห น้ าที่ ต้ อ งรับ พนั ก งานกลับ เข้ าทํางานในระหว่ าง
การพิ จารณาทางปกครอง และเมื่อคําสังลงโทษถู
่
กเพิ กถอนแล้ว ย่อมมีผลเสมือนว่าไม่เคยมี
คําสังมาก่
่
อน รวมถึงย่อมมีผลให้ในขณะออกคําสัง่ พนักงานดังกล่าวยังมิ ใช่เป็ นผู้กระทํา
ความผิด จึงต้องกลับสู่สภาพการเป็ นพนักงานตามเดิ มเสมือนว่าไม่เคยถูกปลดออกจากงาน
มาก่อน หน่ วยงานของรัฐจึงต้องคืนเงิ นเดือนและสิ ทธิ ประโยชน์ อนั พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
ให้ แก่ พนั กงานในระหว่างที่ ถกู คําสังลงโทษโดยไม่
่
ชอบด้ วยกฎหมายนั น้ เมื่อยังไม่ ได้
ชดใช้ คื น เงิ น เดื อ นและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จึ งเป็ นการกระทําละเมิ ด ตามนั ย มาตรา ๔๒๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ นับแต่วนั ที่ศาลปกครองชัน้ ต้นได้อ่านคําพิ พากษา
ของศาลปกครองสูงสุดให้ค่กู รณี ทราบ
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเป็ นพนักงานในสังกัดผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (สถาบัน
พระปกเกล้า) ตําแหน่งผูอ้ ํานวยการพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ได้มคี ําสัง่ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็ นพนักงาน
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยื่นฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าว ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้น
และศาลปกครองสูงสุดได้มคี าํ พิพากษาให้เพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าว โดยศาลปกครองชัน้ ต้นได้อ่าน
คําพิพ ากษาของศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณี ท ราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ต่อมา
ผู้ฟ้ องคดีมีหนั งสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และหนั งสือลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ขอกลับเข้าเป็ นพนักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
และขอให้ชดใช้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าเป็ นพนักงานในตําแหน่ งที่ปรึกษาฝ่ ายกิจการพิเศษ
สังกัดพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ไม่ได้
คืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม
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๑

๖๙

๒๕๕๓ ขอให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ชดใช้คนื เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ในระหว่างถูกปลดออก
จากการเป็ นพนักงานเป็ นเวลา ๗ ปี จํานวนเงิน ๕,๔๐๖,๒๔๐ บาท แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองก็ยงั
มิได้ชดใช้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษา
หรือคําสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองชดใช้เงินจํานวนดังกล่าว
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า คดี น้ี มี มู ล เหตุ สื บ เนื่ องมาจากกรณี ที่
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี ําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ โดยพิพากษายืนตามคําพิพ ากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น ให้เพิกถอนคําสังสถาบั
่
น
พระปกเกล้า ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็ นพนักงาน
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เนื่องจากการออกคําสังไม่
่ ได้ดําเนินการตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี าร
อันเป็ นสาระสําคัญทีก่ ําหนดไว้ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย และศาลปกครองชัน้ ต้นได้อ่ าน
คําพิพากษาดังกล่าวให้คู่กรณี ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผลแห่งคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓/๒๕๕๓ นอกจากจะมีผลเป็ นการเพิกถอนคําสัง่
สถาบันพระปกเกล้า ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ และทําให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองต้องดําเนินการ
พิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ตามอํานาจหน้ าที่ของตน
ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญทีก่ าํ หนดไว้ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ยังมีผลผูกพันให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ทัง้ สองมีห น้ าที่ท่ีจะต้ องปฏิบ ัติให้เป็ นไปตามคํ าพิพากษาในการรับผู้ฟ้ องคดีกลับเข้าทํ างาน
เป็ นพนักงานในระหว่างการพิจารณาทางปกครองดังกล่าวนับแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ด้วย
และเมื่อคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้การเพิกถอนคําสังสถาบั
่
น
พระปกเกล้า ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ มีผลเมื่อใด แต่เมื่อคําสังดั
่ งกล่าวเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายจึงย่อมมีผลเป็ นการเพิกถอนนับแต่ วนั ที่ออกคําสัง่ และแม้จะเป็ นการเพิกถอน
โดยวินิจฉัยถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสังในส่
่ วนที่เป็ นรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี าร
อันเป็ นสาระสําคัญของการออกคําสัง่ โดยไม่ได้วนิ ิจฉัยถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนทีเ่ ป็ น
เนื้อหาของคําสังก็
่ ตาม แต่เมื่อคําสังถู
่ กเพิกถอนแล้วย่อมมีผลเสมือนว่าไม่เคยมีคําสังมาก่
่ อน
รวมถึงย่อมมีผลให้ในขณะออกคําสัง่ ผูฟ้ ้ องคดียงั มิใช่เป็ นผูก้ ระทําความผิด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องกลับสู่
สภาพการเป็ นพนักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามเดิมเสมือนว่าไม่เคยถูกปลดออกมาก่อน ประกอบกับ
เหตุทผ่ี ฟู้ ้ องคดีไม่สามารถปฏิบตั งิ านให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในระหว่างถูกคําสังสถาบั
่
นพระปกเกล้า
ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษปลดออกจากการเป็ นพนั ก งานของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑

๒
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เกิดจากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ออกคําสังโดยไม่
่
ช อบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท งั ้ สอง
จึงต้องคืนเงินเดือนและสิท ธิป ระโยชน์ อนั พึงมีพึงได้ต ามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้ องคดีในระหว่าง
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีถูกลงโทษปลดออกตามคําสังสถาบั
่
นพระปกเกล้า ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ตัง้ แต่
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็ นวันที่ศาลได้อ่านคําพิพากษา
ให้เพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสังสถาบั
่
นพระปกเกล้า ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้าทํางานเป็ นพนักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้มผี ลตัง้ แต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยไม่ได้ชดใช้คนื เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีในระหว่าง
ทีถ่ ูกปลดออกจากการเป็ นพนักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงทําให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย
การกระทําของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้ องคดีต ามนัย มาตรา ๔๒๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะหน่ วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญ ญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สองอ้างว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองได้ดาํ เนินการสอบสวนทางวินยั ผูฟ้ ้ องคดีใหม่และออกคําสังทางปกครองใหม่
่
แล้ว
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชัน้ ต้น เป็ น คดีห มายเลขดําที่ ๙๓๖/๒๕๕๕
ซึง่ ยังไม่แน่ ชดั ว่าการกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองเป็ นการละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ จึงไม่ได้
เป็ นการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายและผูฟ้ ้ องคดียงั ไม่ได้รบั ความเสียหาย จึงไม่อาจรับฟั งได้
แม้กรณีน้ีผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะไม่มกี ฎระเบียบในการคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์
แก่พนักงานทีบ่ รรจุเข้าทํางานในกรณีทศ่ี าลได้มคี าํ พิพากษาเพิกถอนคําสังลงโทษทางวิ
่
นยั ไล่ออก
หรือปลดออกก็ตาม แต่เมื่อก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะถูกลงโทษปลดออกจากการเป็ นพนักงาน ผูฟ้ ้ องคดี
ได้รบั เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๖๔,๓๖๐ บาท เมื่อผูฟ้ ้ องคดีถูกปลดออกตัง้ แต่วนั ที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๔๖ ถึงวันที่ศาลปกครองชัน้ ต้นได้อ่านคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง
ที่ อ. ๒๓/๒๕๕๓ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั เงินเดือนตัง้ แต่วนั ที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นระยะเวลา ๖ ปี ๑๑ เดือน ๒๑ วัน จึงเป็ น
ค่าเสียหายทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจาํ นวนทัง้ สิน้ ๕,๓๘๖,๙๓๒ บาท และ
เมื่อศาลปกครองชัน้ ต้นได้อ่านคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณี ทราบเมื่อวันที่ ๓๑
มีน าคม ๒๕๕๓ ซึ่ งผู กพัน ให้ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท ัง้ สองมีห น้ า ที่ต้ อ งรับ ผู้ ฟ้ องคดีก ลับ เข้า ทํ า งาน
เป็ น พนักงานของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พร้อมกับ คืนเงินเดือนและสิท ธิป ระโยชน์ ให้แก่ผู้ฟ้ องคดี
จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็ นวันทีผ่ ถู้ กู ฟ้ องคดีทงั ้ สองกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี และโดยทีห่ นี้อนั เกิดแต่
มูลละเมิดนัน้ ลูกหนี้ได้ช่อื ว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทําละเมิดตามนัยมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
๕,๓๘๖,๙๓๒ บาท นับแต่วนั ดังกล่าวเป็ นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีมคี ําขอให้ชําระดอกเบี้ยนับแต่
วันฟ้ องคดีจนถึงวันทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ จึงบังคับให้ตามคําขอ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๗๘/๒๕๕๙)

๔
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ ออกจากราชการไปแล้ว
และต่อมาประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการ นอกจากจะต้องเป็ นกรณี ที่มิใช่การออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ราชการตามนัยมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ผู้ขอกลับเข้ารับราชการ
จะต้ องเป็ นผู้มีคุณ สมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา (ก.ค.ศ.) กําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ต้ องไม่ เป็ นผู้ที่ ออกจากราชการ
ในระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม รวมทัง้ การขอกลับเข้ารับราชการ
จะต้องเข้าเงื่อนไขประการอื่น ๆ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดด้วย ซึ่งมีเงื่อนไขประการหนึ่ งกําหนดว่า
ในขณะที่ยื่นคําขอกลับเข้ารับราชการจะต้องไม่มีบญ
ั ชีผ้สู อบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้
หรือผู้ได้รบั การคัดเลือกในตําแหน่ งนัน้ ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตัง้ อยู่ นอกจากนี้
แม้ ว่ าผู้ขอกลับเข้ ารับราชการจะมี คุณสมบัติ ครบถ้ วนและเป็ นกรณี ที่ เข้ าเงื่อนไขตามที่
ก.ค.ศ. กําหนดไว้กต็ าม ก็ไม่จาํ ต้องมีคาํ สังรั
่ บผูข้ อกลับเข้ารับราชการในทุกกรณี เนื่ องจาก
การกลับเข้ารับราชการดังกล่าวจะต้องเป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างมาก อันเป็ นดุลพิ นิจของผูม้ ีอาํ นาจในการพิ จารณาตามกฎหมายด้วย
เมื่ อ ผู้ข อกลับ เข้ ารับ ราชการได้ ล าออกจากราชการในระหว่ างเตรี ย ม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และในช่วงเวลาที่ ยื่นคําขอกลับเข้ารับราชการมีบญ
ั ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ งครูผ้ชู ่วยอยู่ จึงถือเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้
ประกอบกับผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุ
่
ข้าราชการกลับเข้ารับราชการได้ใช้ดลุ พิ นิจพิ จารณาพฤติ กรรม
ส่วนตัวและการปฏิ บตั ิ งานในอดีต ซึ่งพบว่าผู้ขอกลับเข้ารับราชการเคยถูกตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรง แม้ต่อมาจะได้รบั การลดโทษและให้กลับเข้ารับราชการแล้ว
แต่กไ็ ม่ปรับปรุงพฤติ กรรม จึงไม่มีเหตุผลความจําเป็ นและไม่เป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการ
อย่างมาก คําสังไม่
่ รบั ผู้ขอกลับเข้ารับราชการกรณี ดงั กล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว สําหรับ
คําสังไม่
่ รบั ผู้ขอกลับเข้ารับราชการ เป็ นการใช้อาํ นาจตามกฎหมายของเจ้าหน้ าที่ที่มีผล
กระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ หรือหน้ าที่ของบุคคล จึงมีลกั ษณะเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็ น
คําสังทางปกครองที
่
่ เกี่ ยวกับการบรรจุแต่ งตัง้ จึงเข้าข้อยกเว้นที่ ไม่ต้องให้ ผ้ยู ื่นคําขอ
มีโอกาสทราบข้อเท็จจริ งและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)
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แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน ประกอบกับ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า เมื่อครัง้ ผู้ฟ้ องคดีดํ ารงตํ าแหน่ งครูผู้ช่ วย โรงเรียน บ. สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ก. ได้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ กรณีละทิง้ หน้าทีร่ าชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เป็ นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ตามคําสังสํ
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ก.
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ต่อมา ก.ค.ศ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึน้ บางส่วน จึงให้ลดโทษผูฟ้ ้ องคดีจากปลดออก
จากราชการเป็ นลดขัน้ เงินเดือนหนึ่งขัน้ และให้ผู้ฟ้ องคดีกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ งครูผู้ช่วย
โรงเรียน ด. สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเดียวกัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
(ศึกษาธิการจังหวัด) จึงมีคาํ สังลดโทษผู
่
ฟ้ ้ องคดีจากปลดออกจากราชการเป็ นลดขัน้ เงินเดือนหนึ่งขัน้
และให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ ผูฟ้ ้ องคดีรบั ทราบคําสังดั
่ งกล่าวและได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบตั ิ
ราชการต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน ด.) ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั ทราบและอนุญาต
ให้ผฟู้ ้ องคดีปฏิบตั ริ าชการในวันทีม่ ารายงานตัว ต่อมาในวันดังกล่าวผูฟ้ ้ องคดีได้ลงเวลามาปฏิบตั ิ
ราชการในลําดับที่ ๑๘ ว่า ผูฟ้ ้ องคดีมาปฏิบตั ริ าชการเวลา ๗.๓๔ นาฬิกา แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ขดี ฆ่าแก้ไขเวลาเป็ น ๑๕ นาฬิกา และในช่วงเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีปฏิบตั ริ าชการอยูท่ โ่ี รงเรียนดังกล่าว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เรียกผูฟ้ ้ องคดีมาว่ากล่าวตักเตือนว่าผูฟ้ ้ องคดีมาสายเป็ นประจําและไม่สนใจ
การปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ และแจ้งว่าถ้าปฏิบตั งิ านเช่นนี้ให้ลาออกไป พร้อมทัง้ ให้รองผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนจัดเตรียมหนังสือขอลาออกจากราชการโดยระบุ ว่า ผู้ฟ้ องคดีมีความประสงค์ขอลาออก
จากราชการตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เนื่ องจากต้องดูแลบิดาและประกอบอาชีพส่วนตัว
ซึ่งผูฟ้ ้ องคดีลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวโดยไม่ได้อ่านข้อความอย่างละเอียด หลังจากนัน้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มคี าํ สังอนุ
่ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีลาออกจากราชการ
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คําสังอนุ
่ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีลาออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงมีหนังสือขอความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๖ (คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด) ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีย่นื หนังสือขอความเป็ นธรรมเกินระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยืนยันพร้อมเอกสารหลักฐานว่าคําสังอนุ
่ ญาตให้ผู้ฟ้องคดี
ลาออกจากราชการถูกต้องตามขัน้ ตอนและวิธกี ารในการออกคําสังทุ
่ กประการ อีกทัง้ กรณี ท่ี
ผูฟ้ ้ องคดีอา้ งว่าตนถูกบังคับให้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอลาออกจากราชการนัน้ ขัดกับความรูส้ กึ
ของวิญ�ูชนทัวไป
่ ข้ออ้างของผูฟ้ ้ องคดีฟังไม่ขน้ึ จึงมีมติวา่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยชอบ
55
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ด้วยกฎหมายแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวและได้มหี นังสือขอความเป็ นธรรม
ต่ อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก. ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมอบหมายให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (รองผูอ้ ํานวยการ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ก.) ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ (ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ก.) และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ (นิตกิ รปฏิบตั กิ าร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ก.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึง่ เห็นว่ากรณีไม่มมี ลู เป็ นความผิดทางวินยั เห็นควร
ยุตเิ รื่อง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอกลับเข้ารับราชการต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มหี นังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่า ผูม้ อี ํานาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบ
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๖ ได้ประชุมแล้วมีมติไม่รบั ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือ
อุทธรณ์ มติดงั กล่าวต่อประธานของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มหี นังสือแจ้ง
ผูฟ้ ้ องคดีว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๖ ได้ประชุมแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นํ าคดี
มาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสังที
่ อ่ นุ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีลาออกจาก
ราชการ และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ร่วมกันดําเนินการให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับ
ราชการในตําแหน่ งเดิมและให้คนื สิท ธิป ระโยชน์ แก่ ผู้ฟ้ องคดี ศาลปกครองชัน้ ต้นรับ คําฟ้ อง
เฉพาะข้อหาทีฟ่ ้ องว่าการกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีป่ ฏิเสธไม่รบั ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ
เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ซึง่ ใช้บงั คับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีน้ี เห็นได้ว่า ในกรณีทข่ี า้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดที่ออกจากราชการไป และต่อมาประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ
นอกจากจะต้องมิใช่การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตามนัยมาตรา ๖๔
แห่ ง พระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว
ผูข้ อกลับเข้ารับราชการจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต้องไม่เป็ นผูท้ อ่ี อกจากราชการในระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รวมทัง้ การขอกลับ
เข้ารับราชการจะต้องเข้าเงื่อนไขประการอื่น ๆ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งมีเงื่อนไขประการหนึ่งว่า
ในขณะยื่นคําขอจะต้องไม่มบี ญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันได้ ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รบั การคัดเลือก
ในตําแหน่ งนัน้ ขึน้ บัญชีรอการบรรจุและแต่งตัง้ เว้นแต่กรณีบรรจุและแต่งตัง้ ผูอ้ อกจากราชการ
ไปดํารงตําแหน่ งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๓

๓

๗๕

หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือลาออกเพื่อติดตามคู่สมรสซึ่งไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือ
ผูท้ ่อี อกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหน่ ง และแม้ว่าผูข้ อกลับเข้ารับราชการจะมีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นและเป็ นกรณี ท่ีเข้าเงื่อนไขประการอื่น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กํ าหนดไว้ก็ตาม แต่ ไม่ ได้
หมายความว่าจะต้องมีคาํ สังรั
่ บผูข้ อกลับเข้ารับราชการในทุกกรณีเสมอไป เนื่องจากในประการสําคัญ
การกลับเข้ารับราชการดังกล่าวจะต้องเป็ นกรณีท่มี เี หตุผลความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่อ
ทางราชการอย่างมาก ซึง่ เป็ นดุลพินิจของผูม้ อี าํ นาจในการพิจารณาตามกฎหมายอีกด้วย
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดีย่นื หนังสือขอลาออกจากราชการในตําแหน่ ง
ครูผู้ช่วยโรงเรียน ด. มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมหี นังสือลงวันที่
๙ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ ขอกลับ เข้ารับ ราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองการขอกลั
่
บเข้ารับราชการของผูฟ้ ้ องคดี
จากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๖ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลันกรองฯ
่
ทีเ่ ห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ลาออกจากราชการในระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และ
ในช่วงเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีย่นื คําขอกลับเข้ารับราชการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ก.
มีบญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งครูผชู้ ่วยอยู่ดว้ ย ประกอบกับเมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่วนตัวและ
การปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดีทผ่ี ่านมาปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีเคยถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง แม้ต่อมาจะได้รบั การลดโทษและให้กลับเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่ปรับปรุงพฤติกรรม
การรับผูฟ้ ้ องคดีเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากไม่มเี หตุผล
ความจําเป็ นและไม่เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมากแล้ว ยังขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ้ อกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับ
เข้ารับ ราชการเป็ น ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาตามหนั งสือ สํานัก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๓ และข้อ ๕ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยความเห็นชอบ
ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๖ จึงมีคําสังไม่
่ รบั ผู้ฟ้ อ งคดีก ลับ เข้ารับ ราชการ จากข้อ เท็จจริงดังกล่ าว
ย่อมเห็นได้ว่า นอกจากเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ฟ้องคดีในประเด็นเกี่ยวกับ
การถูกดําเนินการทางวินัย กรณี ละทิ้งหน้ าที่ราชการและกรณีการมาปฏิบตั ิราชการสายแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้พจิ ารณาถึงหลักเกณฑ์และเหตุผลประการอื่นทัง้ ในส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ลาออก
จากราชการในระหว่างเตรีย มความพร้อ มและพัฒ นาอย่ างเข้ม และในช่ว งเวลาที่ผู้ฟ้ อ งคดี
ยืน่ คําขอกลับเข้ารับราชการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ก. มีบญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันได้
ในตําแหน่ งครูผชู้ ่วยอยู่ดว้ ย ซึง่ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓ และข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับ

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๓

๗๖

เข้ารับ ราชการเป็ น ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาตามหนั งสือ สํานั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ อันแสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีขาดคุณสมบัติ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้
แม้ขอ้ เท็จจริงไม่สามารถรับฟั งเป็ นยุตไิ ด้ว่า ผูฟ้ ้ องคดีมพี ฤติกรรมการมาปฏิบตั ิ
ราชการสายตามที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ แสดงเอกสารหลักฐานจริงหรือไม่ ก็ตาม แต่ เมื่อพิจารณา
ความเห็นของผูท้ เ่ี คยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูฟ้ ้ องคดีเกีย่ วกับพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการของผูฟ้ ้ องคดี
ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็น สอดคล้องในทํานองเดีย วกัน ว่าผู้ฟ้ องคดีมีพ ฤติกรรมละทิ้งหน้ าที่
ราชการและขาดความรับ ผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงเรียน บ. และโรงเรียน ด. จนถูก
ผู้บ ังคับ บัญ ชาตัก เตือน และต่ อมาถู ก ตัง้ กรรมการสอบสวนทางวินัยจากกรณี ไม่รบั ผิดชอบ
ต่อหน้าทีท่ ่ตี ้องปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนนักเรียน การลาโดยอ้างเหตุเจ็บป่ วยโดยไม่มใี บรับรองแพทย์
และไม่ ล งลายมือ ชื่อ ปฏิบ ัติราชการโดยไม่ ย่ืน ใบลา รวมจํานวนติด ต่ อ กัน ถึงสามสิบ เก้า วัน
ซึง่ หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีถูกลงโทษปลดออกจากราชการตามคําสังสํ
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ก.
แต่เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีได้ยน่ื อุทธรณ์แสดงเหตุผลอันสมควรทีไ่ ม่อาจยืน่ ใบลาป่ วยได้ในบางช่วงเวลา
ทําให้พฤติการณ์รบั ฟั งได้แต่เพียงว่ามิใช่การละทิง้ หน้าทีร่ าชการติดต่อกันเกินสิบห้าวัน อันจะเป็ น
การกระทําผิด วินัย อย่างร้ายแรง แต่ ถือว่าผู้ฟ้ องคดีย งั คงกระทําผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรงอยู่
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้รบั การลดโทษจากปลดออกจากราชการเป็ นลดขัน้ เงินเดือนหนึ่งขัน้ และให้กลับ
เข้ารับ ราชการตามคํ าสัง่ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา ก. แสดงว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
มีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการครู ดังนัน้ จากเหตุผลประการต่าง ๆ ข้างต้น
จึงเห็นได้วา่ การขอกลับเข้ารับราชการของผูฟ้ ้ องคดี นอกจากจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดแล้ว
ยังไม่มเี หตุผลความจําเป็ นและไม่เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ การมีคาํ สังไม่
่ รบั ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้า
รับราชการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๖ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจ
ตามขอบเขตและอยู่ภายในหลักเกณฑ์ท่รี ะเบียบกฎหมายกําหนดแล้ว และเป็ นคําสังที
่ ่ชอบ
ด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีทว่ี ่าศาลปกครองชัน้ ต้นยังไม่ได้วนิ ิจฉัยว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ทําการแก้ไขเวลามาปฏิบตั ริ าชการของผูฟ้ ้ องคดีโดยชอบหรือไม่ ซึง่ หากไม่ชอบแล้วย่อมเป็ นผลให้
ผูฟ้ ้ องคดีมคี ุณสมบัตทิ จ่ี ะกลับเข้ารับราชการได้นนั ้ จึงฟั งไม่ขน้ึ
ส่วนที่ผู้ฟ้ องคดีอุท ธรณ์ ว่า การประชุมที่เกี่ยวกับ กรณี ของผู้ฟ้ องคดีทุกกรณี
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เคยถูกคณะกรรมการชุดใดเรียกไปให้การหรือสอบถามผูฟ้ ้ องคดีด้วยตนเอง คงรับฟั ง
พยานหลักฐานต่าง ๆ ทีผ่ ถู้ กู ฟ้ องคดีท่ี ๑ นําไปแสดงนัน้ เห็นว่า พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๘ บัญญัตวิ ่า ในการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้าทีอ่ าจตรวจสอบ
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ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนัน้ ๆ โดยไม่ตอ้ งผูกพันอยู่กบั คําขอหรือพยานหลักฐาน
ของคู่กรณี มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณี ท่คี ําสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิ
ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมโี อกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน วรรคสอง บัญญัตวิ ่า ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับ
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีจ่ ะเห็นสมควรปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น... (๖) กรณีอ่นื ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า ให้คําสังทางปกครองในกรณี
่
ดงั ต่อไปนี้
เป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๓๐ วรรคสอง (๖) (๑) การบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้ เงินเดือน...
เมือ่ ปรากฏว่า การพิจารณาคําขอกลับเข้ารับราชการเป็ นการพิจารณาทางปกครองทีเ่ จ้าหน้าทีม่ ี
ดุลพินิจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคําสังไม่
่ รบั ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการเป็ นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท่มี ผี ลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผูฟ้ ้ องคดี จึงมี
ลักษณะเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ที่เกี่ย วกับ การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ จึง เข้า ข้อ ยกเว้น ไม่ ต้ อ งให้ผู้ฟ้ องคดีมีโอกาสทราบข้อ เท็จ จริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญ ญัติเดียวกัน
ประกอบกับ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว คําสังไม่
่ รบั ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญ ญัติเดียวกัน ดังนัน้ การที่เจ้าหน้ าที่รบั ฟั งพยานหลักฐานที่เจ้าหน้ าที่ได้มา
โดยไม่ให้ผฟู้ ้ องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็ นการกระทําทีช่ อบ
ด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ฟั งไม่ขน้ึ ดังนัน้ การมีคําสังไม่
่ รบั ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้า
รับราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้ องนัน้ ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๘๕/๒๕๖๓)

๖
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การสอบสวนทางวิ นั ย มี ว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ
การกระทําผิ ดทางวิ นัยและจะต้องได้รบั โทษอย่างไร แตกต่ างจากการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
ความรับผิ ดทางละเมิ ดซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบข้ อเท็จจริ งว่ามี การกระทําให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่หน่ วยงานของรัฐและมีผ้ทู ี่ต้องรับผิ ดชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่และจํานวน
เท่าใด โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ดสามารถนําพยานหลักฐาน
และผลการสอบสวนทางวิ นัยบางส่วนมาใช้ประกอบการพิ จารณาความรับผิดทางละเมิ ดได้
แต่จะต้องปฏิ บตั ิ ให้ถกู ต้องตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๐
แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งเป็ นรูปแบบ ขัน้ ตอน
หรือวิ ธีการ อันเป็ นสาระสําคัญที่กาํ หนดไว้ เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ด
ทางละเมิ ดไม่ปฏิ บตั ิ จึงทําให้คาํ สังให้
่ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เมื่อครัง้ ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการครู ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินยั อย่างร้ายแรงกรณีทุจริตในการเบิกค่าเช่าบ้าน อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนัน้ จึงมีคาํ สัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในเรื่องที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวและผู้อํานวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดโดยได้รบั มอบอํานาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้ อ เท็ จ จริง ความรับ ผิ ด ทางละเมิด ซึ่ ง มีค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยบุ ค คลเดี ย วกับ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั และได้รวบรวมพยานหลักฐานทีป่ รากฏในสํานวนการสอบสวน
ทางวินยั และสอบสวนพยานหลักฐานเพิม่ เติม แต่ไม่ได้แจ้งถึงการสอบสวนเพื่อหาผูท้ ต่ี อ้ งรับผิด
ทางละเมิดให้ผฟู้ ้ องคดีทราบและไม่ได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีได้ช้แี จงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอีก ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขต ๑) ได้มคี าํ สัง่
ที่ ๕๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้ องคดีช ดใช้เงิน ค่าเช่าบ้านที่รบั ไป
โดยไม่มีสิท ธิค ืน ให้ท างราชการ ผู้ฟ้ อ งคดีจึงอุ ท ธรณ์ คําสังดั
่ งกล่ าว แต่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึก ษา เขต ๑ มีม ติย กอุ ท ธรณ์ จึงขอให้ศ าลมีคํา พิพ ากษาหรือ คํ าสังให้
่ เพิก ถอนคํ า สัง่
ที่ ๕๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาถึงอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
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ทางละเมิดต้องดําเนินการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดให้
คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องหรือผูเ้ สียหายได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลัก ฐานของตนอย่ า งเพีย งพอและเป็ น ธรรม ประกอบกับ การดํ าเนิ น การของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็ นการพิจารณาทางปกครองเพื่อนําไปสู่
การออกคําสังเรี
่ ยกให้ผูฟ้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่ วยงานของรัฐ อันเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติว ิธีป ฏิ บ ัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดัง นั ้น
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงต้องให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีได้ทราบข้อเท็จจริง
อย่างเพีย งพอและมีโอกาสได้โต้แ ย้งและแสดงพยานหลัก ฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติดงั กล่ าว โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึ่งได้รบั มอบอํานาจจาก
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (อธิบดีกรมสามัญศึกษา เดิม))
จะใช้เป็ นเหตุผลในการออกคําสังที
่ ก่ ระทบสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี และการทีค่ ณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้รวบรวมพยานหลักฐานทีป่ รากฏในสํานวนการสอบสวนทางวินัยแล้ว
เห็ น ว่ า มีค วามชัด เจนเพีย งพอและเป็ นเอกสารที่ผู้ ฟ้ องคดีเคยทราบและได้ โ ต้ แ ย้ ง แสดง
พยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาในชัน้ สอบสวนทางวินัยแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดจึงไม่ได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบเพื่อชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอีก แต่ได้รายงานการสอบสวนให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทราบ โดยเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ แต่เมื่อการสอบสวนทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันและมีขนั ้ ตอนรวมทัง้ วิธกี ารสอบสวนตามที่
กฎหมายกําหนดไว้แตกต่างกันด้วย โดยการสอบสวนทางวินยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่า
ข้าราชการผู้นัน้ มีก ารกระทําอัน เป็ น ความผิด ทางวินั ย หรือ ไม่ และจะต้อ งได้รบั การลงโทษ
อย่างไร ส่วนการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและมีผทู้ ต่ี อ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าเสีย หายหรือไม่ เป็ น จํานวนเท่ าใด หากคณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริงความรับ ผิด
ทางละเมิดจะนําพยานหลักฐานและผลการสอบสวนทางวินยั บางส่วนมาใช้ประกอบการพิจารณา
ความรับ ผิด ทางละเมิด ก็ส ามารถนํ ามาใช้ได้ แต่ ต้อ งปฏิบ ัติให้ถู ก ต้องตามรูป แบบ ขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการสอบสวนเพื่อหาผูร้ บั ผิดทางละเมิดด้วย
เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานการสอบสวนว่า คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ได้ดําเนิ น การสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามกฎ ก.พ.

๒
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ฉบับ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้ว ยการสอบสวนพิจารณา โดยไม่มีรายงานส่ว นใดระบุ ว่า คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลัก เกณฑ์ ก ารปฏิบ ัติเกี่ย วกับ ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีก ทัง้
ในรายงานการสอบข้อ เท็จ จริง ความรับ ผิด ทางละเมิด ดัง กล่ า ว ยัง ระบุ ด้ว ยว่ า ไม่ ไ ด้นํ า สืบ
ผู้ถู ก กล่ า วหาเพราะเป็ น ความผิด ทางละเมิด อีก ทัง้ ไม่ ป รากฏข้อ เท็จ จริงว่ าคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ซึง่ เป็ นบุคคลชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ได้เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบมาก่อนว่า จะนํ าข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยคําไว้ในการที่
ถูกสอบสวนทางวินัย มาใช้ในการสอบข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิดด้วย จึงรับ ฟั งได้ว่า
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบถึงการสอบสวน
หาผูร้ บั ผิดทางละเมิด ทําให้ผฟู้ ้ องคดีไม่มโี อกาสได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรมในกรณี ท่อี าจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
เกี่ย วกับ ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็ น การกระทําที่ไม่ถู ก ต้อ ง
ตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับการออกคําสัง่ เป็ นผลให้
คําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพากษาให้เพิกถอนคําสังที
่ ่ ๕๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ทีเ่ รียกให้
ผูฟ้ ้ องคดีชดใช้คา่ สินไหมทดแทน โดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึงวันทีอ่ อกคําสังดั
่ งกล่าว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๙๑/๒๕๕๕)
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หลักการรับฟั งคู่กรณี ถือเป็ นหลักที่ให้ความคุ้มครองต่อสิ ทธิ และเสรีภาพ
ของประชาชนและในขณะเดี ย วกั น ก็ เป็ นหลัก ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความถูก ต้ อ งชอบธรรม
ในกระบวนการพิ จารณาทางปกครองของเจ้าหน้ าที่ ฝ่ายปกครองในเวลาเดียวกันด้วย
และหลัก กฎหมายนี้ ก็ได้ รบั การยอมรับ และบัญ ญัติ ไว้ในมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๔๐ โดยมี สาระของสิ ท ธิ ได้ แ ก่ การที่ คู่กรณี
ได้ รบั แจ้ งข้ อ กล่ าวหาโดยมี ข้อ เท็จ จริ งอย่างเพี ย งพอ การขอตรวจดูเอกสารที่ จาํ เป็ น
ต้ อ งรู้เพื่ อ การโต้ แ ย้ ง ของตน รวมทัง้ การมี เวลาและโอกาสที่ จ ะโต้ แ ย้ ง ข้ อ กล่ า วหา
โดยแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม การรับฟั งคู่กรณี จึงถือเป็ น
ขัน้ ตอนหรือวิ ธีการอันเป็ นสาระสําคัญในกระบวนการพิ จารณาทางปกครองที่เจ้าหน้ าที่
ที่รบั ผิ ดชอบจัดให้มีคาํ สังทางปกครองต้
่
องยึดถือปฏิ บตั ิ โดยเคร่งครัด เมื่อการออกคําสัง่
ให้ เจ้ า หน้ าที่ ช ดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญ ญั ติ ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้รบั ฟังคู่กรณี กระบวนการพิ จารณาทางปกครองจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และไม่มีเหตุที่จะต้องพิ จารณาเนื้ อหาสาระในคําสังทางปกครองและดุ
่
ลพิ นิจ
ในการทําคําสังทางปกครอง
่
ผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ (กรุ ง เทพมหานคร) ได้ มีคํ า สัง่ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด กรณี นางสาว ส. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ๔ ซึ่งมีหน้ าที่รบั – ส่งเงินรายได้ศาลเจ้าไม่นําเงินที่ได้รบั จากศาลเจ้าฝากเข้าบัญชี
หรือนํ าฝากไม่ค รบตามจํานวนที่ได้รบั ซึ่งคณะกรรมการฯ มีค วามเห็นว่านางสาว ส. ได้ทํา
การยักยอกเงินรายได้ศาลเจ้าไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตนโดยเจตนาทุจริตเห็นควรให้ชดใช้เงิน
ที่ ทํ า การยัก ยอกไปทัง้ หมดเต็ ม จํ า นวน แต่ ต่ อ มาผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ (กระทรวงการคลัง )
โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่านางสาว ส. เบียดบังเงินของทางราชการไปเป็ นประโยชน์ ส่วนตน
และความเสียหายเกิดจากความบกพร่องของผู้บ งั คับ บัญ ชาตามลําดับ ชัน้ รวมถึงผู้ฟ้ องคดี
ซึ่งรักษาการในตําแหน่ งผู้อํานวยการกองปกครองและทะเบียนในฐานะที่เป็ นผู้บงั คับ บัญ ชา
ของนางสาว ส. ได้ป ล่ อยปละละเลยในการปฏิบ ัติห น้ าที่ ไม่ค วบคุมดูแลการปฏิบ ตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามทีต่ นได้มอบหมาย กรณีเป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผฟู้ ้ องคดี
ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสืออุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๔
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(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) มีคาํ สังให้
่ ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง
ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ตามข้อ ๘ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของ
ระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบ ัติเกี่ย วกับ ความรับ ผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดขัน้ ตอนในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ไว้ว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่ วยงานของรัฐแห่งใดและหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแห่งนัน้
มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานของรัฐแห่งนัน้ ให้หวั หน้ า
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพือ่ พิจารณา
เสนอความเห็นเกีย่ วกับผูต้ อ้ งรับผิดและจํานวนค่าสินไหมทดแทนทีผ่ นู้ นั ้ ต้องชดใช้ โดยคณะกรรมการ
ดังกล่ าวมีอํานาจหน้ าที่พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําละเมิดโดยตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรับฟั งพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบ
เอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ โดยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้จะต้องให้โอกาสเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
หรือผูเ้ สียหายได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม
เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็น
ไปยังผูแ้ ต่งตัง้ และเมื่อผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดแล้ว ให้วนิ ิจฉัยสังการว่
่
ามีผู้รบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็ นจํานวน
เท่าใด และให้ส่งสํานวนไปให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เพื่อตรวจสอบ โดยยังมิต้องแจ้งการสังการให้
่
ผู้ ท่ีเกี่ย วข้อ งทราบ ดัง นั น้ หลัก การรับ ฟั ง คู่ ก รณี ถือ เป็ นหลัก ที่ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองต่ อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และในขณะเดียวกันก็เป็ นหลักที่ก่ อให้เกิดความถู กต้ องชอบธรรม
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปกครองในเวลาเดียวกันด้วย หลักการ
รับ ฟั งคู่ก รณี จึงได้รบั การยอมรับ และนํ ามาบัญ ญัติไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๐ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า บุคคลย่อมมีสทิ ธิมสี ่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐในการปฏิบ ตั ิราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิท ธิ
และเสรีภาพของตน โดยพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ ง บัญ ญั ติ ว่ า ในกรณี ท่ี คํ าสัง่ ทางปกครองอาจกระทบถึ งสิท ธิข องคู่ กรณี เจ้ าหน้ าที่
ต้องให้คู่กรณี มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลัก ฐานของตน และในวรรคสองและวรรคสามของมาตราเดีย วกัน ก็ได้กําหนดว่ามี
กรณีใดบ้างที่เจ้าหน้ าที่อาจปฏิเสธสิทธิท่จี ะรับฟั งการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของคู่กรณี
นอกจากนี้ ข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบ ตั ิเกี่ยวกับ
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับ ผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่ เจ้าหน้ าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ สาระของสิทธิทจ่ี ะต้อง
รับฟั งคู่กรณี ได้แก่ การได้รบั แจ้งข้อกล่าวหาโดยมีข้อเท็จจริงอย่างเพีย งพอ การขอตรวจดู
เอกสารที่จําเป็ นต้องรูเ้ พื่อการโต้แย้งของตน รวมทัง้ มีเวลาและโอกาสที่จะโต้แย้งข้อกล่าวหา
โดยแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม ดังนัน้ การให้ค่กู รณีมโี อกาสทีจ่ ะ
ได้รบั ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
จึงถือเป็ นขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญทีก่ าํ หนดไว้สาํ หรับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่ อ จัด ให้ มี คํ า สัง่ ทางปกครอง เมื่ อ ในชัน้ การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริงความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ได้มหี นังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดีให้มาให้ถอ้ ยคํา
และไม่ได้มกี ารสอบสวนผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากเห็นว่าผูท้ จ่ี ะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ นางสาว ส.
ผูย้ กั ยอกเงินของศาลเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว และแม้ว่าก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะออกคําสังลงวั
่ นที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับผูบ้ งั คับบัญชาของนางสาว ส. ในช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุละเมิด พร้อมทัง้ ให้สง่ บันทึกถ้อยคํา
ของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละรายซึง่ รวมถึงผูฟ้ ้ องคดีดว้ ยก็ตาม แต่ไม่ได้มกี ารดําเนินการสอบสวนถ้อยคํา
ผูฟ้ ้ องคดีเพื่อให้ผูฟ้ ้ องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้ช้แี จงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนแต่อย่างใด เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มิได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน คําสังดั
่ งกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่ องจากกระทํ าโดยไม่ ถู กต้องตามขัน้ ตอนหรือวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่กํ าหนดไว้สําหรับ
การกระทํ านั น้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติว ิธีป ฏิบ ัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๔ โต้แย้งในอุทธรณ์ ว่าการพิจารณาทางปกครองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ไม่ควรพิจารณาโดยคํานึ งเพียงรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการออกคําสัง่
ดังกล่าว เห็นว่า ย่อมหมายความถึงรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี ารที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่หาก
เป็ นรูปแบบ ขัน้ ตอน วิธกี ารทีเ่ ป็ นสาระสําคัญทีก่ ฎหมายและระเบียบกําหนดไว้สาํ หรับการจัดให้มี
คําสังทางปกครองนั
่
น้ เจ้าหน้ าที่ท่ีรบั ผิดชอบจัดให้มีคําสังทางปกครองย่
่
อ มต้อ งยึด ถือปฏิบ ัติ
ให้เป็ นไปตามรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี ารดังกล่าวโดยเคร่งครัด ซึง่ องค์ประกอบในการพิจารณา
ทางปกครองนัน้ มี ๓ ประการ คือ ๑. กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ๒. เนื้อหาสาระในคําสัง่
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ทางปกครอง และ ๓. ดุลพินิจในการทําคําสังทางปกครอง
่
หากกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายเสีย แล้ ว ก็ ไม่ มีเหตุ ต้ อ งพิ จารณาเนื้ อ หาสาระในคํ า สัง่ ทางปกครอง
และดุลพินิจในการทําคําสังทางปกครองอี
่
ก เนื่องจากในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลย่อมต้อง
คํานึงถึงความถูกต้อง เป็ นธรรม และความชอบด้วยกฎหมายเป็ นสําคัญ มิได้วนิ ิจฉัยเพือ่ ประโยชน์
ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแต่ เพียงฝ่ ายเดียว และการที่กฎหมายกําหนดขัน้ ตอนของการออกคําสัง่
ทางปกครองนัน้ ก็โดยมีเจตนารมณ์ทส่ี าํ คัญ ๒ ประการประกอบกัน คือ ๑. เพือ่ ประกันความเป็ นธรรม
ให้แก่เอกชนที่จะได้รบั ผลกระทบจากคําสังทางปกครอง
่
และ ๒. เพื่อประกันคุณภาพของคําสัง่
ทางปกครอง การออกคําสังทางปกครองโดยไม่
่
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
อันเป็ นขัน้ ตอนต่างๆ ทีก่ ฎหมายบัญญัตกิ าํ หนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน ย่อมจะมีผลทําให้เนื้อหา
ของคําสังทางปกครองนั
่
น้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังเรี
่ ยกให้
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูถ้ ูก ฟ้ อ งคดีที่ ๑ ตามความเห็น ของผูถ้ ูก ฟ้ อ งคดีที่ ๓
แม้จะเป็ นการเรียกให้ชดใช้เงินคืนให้แก่รฐั ก็ตาม แต่ไม่ใช่เป็ นกรณีทจ่ี ะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์
โดยตรงจากผลการเรียกให้ชดใช้เงินอันเป็ นการรักษาประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด นอกจากนี้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลย่อมต้องคํานึงถึงความถูกต้อง เป็ นธรรม และความชอบ
ด้วยกฎหมายเป็ นสําคัญ มิได้วนิ จิ ฉัยเพือ่ ประโยชน์ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ ายเดียว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๔๒/๒๕๕๕)
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ขัน้ ตอนการพิ จ ารณาทางปกครองก่ อ นออกคํา สัง่ ให้ เจ้ า หน้ าที่ ช ดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนโดยให้โอกาสแก่เจ้าหน้ าที่ได้ชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
อย่างเพี ยงพอและเป็ นธรรมตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บ ตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นไปตาม
หลัก การรับ ฟั ง ผู้ถ ูก กระทบสิ ท ธิ ห รื อ หลัก การรับ ฟั ง คู่ก รณี ทุ ก ฝ่ าย อัน เป็ นหลัก การ
พื้นฐานในการให้ความคุ้มครองต่อสิ ทธิ ของประชาชนที่มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ ให้ ก ารรับ รองไว้ ในทํา นองเดี ย วกัน การให้ โอกาสแก่ เจ้ าหน้ าที่
ได้ชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม จึงเป็ นขัน้ ตอน
และวิ ธีการอันเป็ นสาระสําคัญสําหรับการออกคําสังให้
่ เจ้าหน้ าที่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
อันเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั น้ การที่ หน่ วยงานของรัฐมี คําสังตามความเห็
่
นของกระทรวงการคลัง
ให้ผ้บู งั คับบัญชาของเจ้าหน้ าที่ซึ่งกระทําการยักยอกเงิ นรายได้ไปโดยเจตนาทุจริ ต ชดใช้
ค่ าสิ น ไหมทดแทนด้ ว ยโดยไม่ ได้ ให้ โอกาสชี้ แ จงโต้ แ ย้ งแสดงพยานหลัก ฐานของตน
อย่างเพียงพอและเป็ นธรรม คําสังให้
่ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ ฟ้ องคดี ฟ้ องว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ (กรุ ง เทพมหานคร) มี คํ า สัง่ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด กรณี นางสาว ส. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ๔ กองปกครองและทะเบียน ซึ่งมีหน้าที่รบั -ส่งเงินรายได้ศาลเจ้าแต่ไม่นําเงินรายได้จาก
ศาลเจ้าฝากเข้าบัญชีหรือนําฝากไม่ครบตามจํานวนทีไ่ ด้รบั ซึง่ คณะกรรมการฯ เห็นว่า นางสาว ส.
ได้ทําการยักยอกเงินรายได้ศาลเจ้าไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตนโดยเจตนาทุจริตเห็นควรใช้เงิน
ที่ทํ า การยัก ยอกไปทัง้ หมดเต็ม จํา นวน ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ (กระทรวงการคลัง) โดย
กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า นางสาว ส. มีพฤติการณ์รบั เงินรายได้ศาลเจ้าจากสํานักงานเขต
แต่นําส่งล่าช้าโดยใช้เงินที่ได้รบั เข้ามาใหม่นําฝากแทนเงินเก่าที่ยงั ไม่ได้นําส่ง ความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเวลานานต่อเนื่องกันเกิดจากความบกพร่องของผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ ผูฟ้ ้ องคดี
ในฐานะที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาของนางสาว ส. ปล่อยปละละเลยในการปฏิบ ตั ิหน้ าที่ ไม่ควบคุมดูแล
การปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามที่ตนได้มอบหมาย ซึ่งเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้อํานวยการกองปกครองทะเบียนโดยตรง กรณี เป็ นการประมาทเลิน เล่ออย่างร้ายแรง
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จึงต้องรับ ผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงได้มีคําสังลงวั
่ นที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสืออุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าว แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๔ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) มีคาํ สังให้
่ ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเพิกถอนความเห็นของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า แม้ในชัน้ อุทธรณ์คําสังให้
่ ชดใช้เงิน ผูฟ้ ้ องคดี
มิได้อุทธรณ์ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งคัดค้านหรือแสดงพยานหลักฐาน
ของตนก่อนก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้ องว่าคําสังให้
่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มิได้ให้ผฟู้ ้ องคดีได้ชแ้ี จง
ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของผูฟ้ ้ องคดีอย่างเพียงพอและเป็ นธรรมตามมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบ ัติเกี่ย วกับ ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้น ได้มีคําสังรั
่ บ คําร้องดังกล่ าว และได้ส่งคําฟ้ อ งเพิ่ม เติม
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สีใ่ ห้การโต้แย้งแล้ว จึงเป็ นประเด็นในคําฟ้ องและศาลปกครองชอบทีจ่ ะยกประเด็น
ดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ การไม่ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ มไิ ด้ทําให้เหตุแห่งความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของคําสังทางปกครองดั
่
งกล่าวหมดสิน้ ไป ผูฟ้ ้ องคดีชอบทีจ่ ะยกเหตุแห่งความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าวขึน้ อ้างเพือ่ ให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาได้
คําสังกรุ
่ งเทพมหานครให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔
วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ เป็ นขัน้ ตอนการพิจารณาทางปกครองก่อนออกคําสังให้
่ เจ้าหน้าทีช่ ดใช้
ค่าสินไหมทดแทนที่ค ณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและต้องรับฟั งพยานบุคคล พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ และตรวจสอบเอกสาร
วัตถุ หรือสถานที่ และจะต้องให้โอกาสเจ้าหน้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องหรือผูเ้ สียหายได้ทราบข้อเท็จจริง
และมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม
ก่อนทีจ่ ะทําความเห็นเสนอไปยังผูแ้ ต่งตัง้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผมู้ อี ํานาจออกคําสังให้
่ ชดใช้เงิน ตลอดจน
กระทรวงการคลังได้มีข้อ เท็จจริง พยานหลัก ฐาน และได้รบั ฟั งข้อต่ อสู้ห รือ พยานหลัก ฐาน
ของเจ้าหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนที่จะพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผูน้ ัน้ จะต้องรับผิดชดใช้
38
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ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เพียงใด ตามหลักการรับฟั งผูถ้ ูกกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟั งคู่กรณี
ทุกฝ่ าย อันเป็ นหลักการพืน้ ฐานในการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนทีม่ าตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้การรับรองไว้ทํานองเดียวกันว่าบุคคลย่อมมีสทิ ธิมสี ่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการปฏิบตั ริ าชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ดังนัน้ ขัน้ ตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ในส่วนที่เกี่ยวกับ การให้โอกาสแก่เจ้าหน้ าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม จึงเป็ นขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่กํ าหนดไว้สําหรับ การออกคําสังให้
่ เจ้าหน้ าที่รบั ผิด ชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน เมื่อ การสอบ
ข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้สอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสารและ
พยานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้มหี นังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้ถ้อยคําและไม่ได้ทําการสอบสวน
ผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากเห็นว่า นางสาว ส. ได้ทําการยักยอกเงินรายได้ศาลเจ้าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยทุจริตและเห็นควรให้นางสาว ส. ชดใช้เงินทีย่ กั ยอกไปทัง้ หมดเพียงผูเ้ ดียว และผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ เมื่อได้รบั ความเห็นดังกล่าวแล้วก็มไิ ด้มคี ําสังให้
่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบสวน
ผูฟ้ ้ องคดีเพิม่ เติม แต่รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ พิจารณา และแม้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จะได้แจ้งให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าในช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุผบู้ งั คับบัญชาของนางสาว ส. มีใครบ้าง
ให้ส่งบันทึกถ้อยคําของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละคน แบ่งแยกความเสียหายทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละคนมาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ พิจารณาก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็มไิ ด้
สังการให้
่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทําการสอบสวนบันทึกถ้อยคําผู้ฟ้องคดีหรือผู้บงั คับบัญชา
ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ถูกฟ้ องคดีมีค วามเห็นกลับ มีห นังสือชี้แจงต่ อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ว่า การที่
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามิไ ด้เข้า ไปตรวจสอบกํ า กับ ดู แ ลการรับ -ส่ ง เงิน รายได้ศ าลเจ้า เป็ นความผิด
เพีย งการประมาทเลินเล่ อในหน้ าที่ราชการเท่ านัน้ มิใช่ เป็ นการประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ายแรง
ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มโี อกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ โดยกรมบัญชีกลางได้รบั หนังสือ
ชี้แจงจากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว กรมบัญชีกลางก็ไม่ได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งพยานหลักฐาน
หรือให้ผฟู้ ้ องคดีมาให้ถอ้ ยคําเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม ตามข้อ ๑๗ วรรคสาม ของระเบียบ
เดียวกัน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนทีก่ รมบัญชีกลางจะมีความเห็น
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อีกเช่นกัน ดังนัน้ ความเห็นของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ โดยกรมบัญชีกลาง ให้ผฟู้ ้ องคดีในฐานะทีเ่ ป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาของนางสาว ส. ต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหาย จึงขัดต่อหลักการรับฟั งผูถ้ ูกกระทบสิทธิ
หรือหลักการรับฟั งคู่กรณีทุกฝ่ าย การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
และเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนหรือวิธีการอัน เป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการออกคําสัง่
ให้ชดใช้เงินตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และย่อมส่งผลให้คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔
เป็ นคําสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
นอกจากนี้ การให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและได้มี
โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะพิจารณาออกคําสัง่
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูฟ้ ้ องคดีทจ่ี ะถูกกระทบจากคําสัง่
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และอาจมีผลต่อการพิจารณาความรับผิดของผูฟ้ ้ องคดี และเมื่อรับฟั ง
ข้อโต้แย้งของผูฟ้ ้ องคดีแล้วผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะมีความเห็นเหมือนเดิมหรือไม่ เป็ นเรื่องที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาในภายหลังซึง่ เป็ นกรณีทไ่ี ม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดี
อ้างเหตุว่าการให้สทิ ธิผูฟ้ ้ องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนทําให้การปฏิบตั ริ าชการ
ล่าช้านัน้ นอกจากเป็ นการกล่าวอ้างเพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้วยังเป็ นข้ออ้างทีม่ ผี ล
เป็ นการตัดสิทธิอนั ชอบด้วยกฎหมายของผูฟ้ ้ องคดีอกี ด้วย
พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชัน้ ต้นทีใ่ ห้เพิกถอนคําสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูฟ้ ้ องคดี
โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วนั ทีอ่ อกคําสัง่
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๒๖/๒๕๕๗)
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การสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริ งและการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ด เป็ นการดําเนิ นการที่ ต่างขัน้ ตอน
และต่ า งความประสงค์ก ัน จึ งไม่ อ าจใช้ บ นั ทึ ก ถ้ อ ยคําของผู้ถ กู กล่ าวหาที่ ให้ ถ้ อ ยคํา
ต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริ งมาเป็ นการให้ถ้อยคําของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
ความรับผิ ดทางละเมิ ดได้ ดังนัน้ การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ด
ได้ นําข้ อเท็จจริ งตามรายงานการสื บ สวนของคณะกรรมการสื บ สวนข้อเท็จจริ งไปใช้
ในการพิ จารณาทางปกครองก่อนออกคําสังทางปกครองเรี
่
ยกให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
โดยที่ ไม่ให้โอกาสคู่กรณี ได้ชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
และเป็ นธรรมตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็ นการออกคําสัง่
ทางปกครองที่ไม่ถกู ต้องตามขัน้ ตอนหรือวิ ธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่ กาํ หนดไว้สาํ หรับ
การกระทํานัน้ คําสังเรี
่ ยกให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน จึงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการบํานาญ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ) มีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ผูฟ้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีขณะที่ผู้ฟ้องคดีรบั ราชการตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่การทูต ๘ ปฏิบตั ิหน้ าที่อคั รราชทูตที่ปรึกษา
ลูกจ้างท้องถิ่นกระทํ าการทุ จ ริต เบีย ดบังเงิน ค่ าธรรมเนี ย มในกระบวนการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัค รราชทู ต ไทย โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัต ราร้อยละ ๕ ของจํานวนเงิน
ทีบ่ ุคคลดังกล่าวทุจริตไปจํานวน ๓๘๒,๖๙๐ รูปีเนปาล หรือประมาณ ๒๒๙,๖๑๔ บาท ผูฟ้ ้ องคดี
ได้อุท ธรณ์ คําสัง่ ต่ อมา ได้รบั แจ้งว่ารัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศได้พิจารณา
อุทธรณ์ แล้วมีความเห็นยืนตามความเห็นกระทรวงการคลังที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน ผู้ฟ้องคดี
เห็น ว่ า คํ าสังให้
่ ช ดใช้เงิน ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง
ความรับผิดทางละเมิดและกรมบัญชีกลางผูร้ บั มอบอํานาจจากกระทรวงการคลังไม่เปิ ดโอกาส
ให้ผู้ฟ้องคดีช้แี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของ
ระเบีย บสํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบ ัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงขอให้ศาลมีคํ าพิพ ากษาหรือ คํ าสังเพิ
่ ก ถอนคําสังลงวั
่ น ที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๑
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ แก่หน่ วยงานของรัฐ
และหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแห่งนัน้ มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้ าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับ ผิด ทางละเมิด เพื่อ พิจ ารณาเสนอความเห็น เกี่ย วกับ ผู้ต้ อ งรับ ผิด และจํ า นวนเงิน
ค่าสินไหมทดแทนทีผ่ นู้ ัน้ ต้องชดใช้ ทัง้ นี้ ในการดําเนินการดังกล่าวต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ช้แี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
และเป็ นธรรม เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดําเนินการเสร็จ ให้เสนอ
ความเห็นไปยังหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อวินิจฉัยสังการว่
่
ามีผู้รบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือ ไม่ และเป็ น จํานวนเท่าใดแต่ ย งั มิต้องแจ้งการสังการให้
่
ผู้ท่ีเกี่ย วข้องทราบ โดยต้องส่ง
สํานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หลังจากนัน้ จึงมีคําสังตามความเห็
่
น
ของกระทรวงการคลัง
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ได้นําข้อเท็จจริงตามรายงานการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไปใช้ในการพิจารณา
โดยไม่ได้เรียกผู้ฟ้ องคดีไปสอบสวนอีก ผู้ฟ้ องคดีจึงไม่มีโอกาสได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรมตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทัง้
คําสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้ องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องให้ผฟู้ ้ องคดีได้มโี อกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ก่อนที่จะมีคําสัง่
ทางปกครอง เมื่อไม่มกี ารดําเนินการดังกล่าว การพิจารณาทางปกครองที่นําไปสู่คําสังทางปกครอง
่
เรียกให้ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็ นคําสังที
่ ก่ ระทําโดยไม่ถูกต้องตามขัน้ ตอนหรือ
วิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานัน้ คําสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดีรบั ผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีอุทธรณ์วา่ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้พจิ ารณาบันทึกถ้อยคําและเอกสารหลักฐานทีค่ ณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงได้ให้ผู้ฟ้องคดีช้แี จงแล้ว อีกทัง้ ขณะสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนัน้
ผู้ฟ้ องคดีเดินทางไปต่ างประเทศ การรอสอบปากคํ าผู้ฟ้ องคดีอาจทํ าให้คดีขาดอายุ ความนั น้
เห็นว่า การสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้
ความแน่ ชดั ว่ามีความเสียหายเกิดขึน้ แก่ทางราชการหรือไม่เท่านัน้ ส่วนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเป็ นกรณีทแ่ี น่ ชดั แล้วว่าเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงตัง้ คณะกรรมการขึน้ มา
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พิจารณาว่า ผู้ใดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ เป็ นจํานวนเท่าใด
การสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด จึงเป็ นการดําเนินการทีต่ ่างขัน้ ตอนและต่างความประสงค์กนั จึงไม่อาจใช้
บันทึกถ้อยคําของผูฟ้ ้ องคดีท่ใี ห้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเป็ นการให้ถ้อยคํา
ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ ส่วนทีอ่ า้ งว่าผูฟ้ ้ องคดีไปต่างประเทศ
การรอสอบปากคําผูฟ้ ้ องคดีอาจทําให้คดีขาดอายุความนัน้ เห็นว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมีอํานาจดําเนิ นการให้ผู้ฟ้ องคดีช้แี จงและแสดงพยานหลักฐานได้ไม่ว่าจะ
ดําเนินการโดยตรงหรือให้ผฟู้ ้ องคดีชแ้ี จงเป็ นหนังสือ ข้ออ้างกรณีคดีอาจขาดอายุความจึงไม่อาจ
รับฟั งได้ ส่วนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีอุทธรณ์ว่า หลังจากกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาในครัง้ แรกแล้ว
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มอบเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ผูฟ้ ้ องคดี
ใช้อ้างในชัน้ อุท ธรณ์ คําสังและในการฟ้
่
องคดีต่อศาลปกครองแล้วในวันที่ผู้ฟ้องคดีมาพบและ
เนื้อหาในอุท ธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีได้แสดงพยานหลักฐานชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน
โดยไม่ห ลงประเด็นนัน้ เห็นว่า ในคําอุท ธรณ์ ของผู้ถูกฟ้ องคดีได้อ้างส่งเอกสารการรับทราบ
คําชี้แจงและรับมอบเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการความรับผิดทางละเมิด ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดี
ได้ทราบคําชี้แจงและรับมอบเอกสารในส่วนของข้อมูลข้อเท็จจริงและขัน้ ตอนการดําเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และระบุว่าผูฟ้ ้ องคดีได้เคยให้ปากคําเกี่ยวกับกรณีการทุจริตนี้
กับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเอกสารดังกล่าวมีผฟู้ ้ องคดีลงลายมือชื่อเป็ นผูร้ บั เอกสาร
โดยไม่มคี ณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดลงลายมือชื่อด้วย และไม่มขี อ้ ความ
ระบุให้ผฟู้ ้ องคดีมสี ทิ ธิชแ้ี จงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานเกีย่ วกับกรณีการกระทําละเมิด
แต่อย่างใด เอกสารการมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวจึงไม่ใช่กรณีทเ่ี ป็ นการให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดี
ได้ชแ้ี จงแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด และการใช้สทิ ธิของผูฟ้ ้ องคดีในการอุทธรณ์โดยไม่หลง
ประเด็นไม่ทําให้สทิ ธิท่จี ะได้มโี อกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณามีคําสัง่
ทางปกครองให้รบั ผิด ชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนต้อ งสูญ สิ้น ไป ส่ว นที่อ้างว่ามาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องให้คู่กรณี
มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเมื่อใด ก่อนหรือหลังมีคําสังทางปกครอง
่
และการทีค่ ณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้วนิ ิจฉัยให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิใช่คู่กรณีตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้องให้โอกาสได้ทราบ
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ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานนัน้ เห็นว่า คูก่ รณี ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายความรวมถึง ผู้ท่จี ะอยู่ในบังคับของคําสัง่
ทางปกครองด้วย เมื่อในทีส่ ุดแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีถูกเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ น
คู่กรณีท่จี ะต้องมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน และถึงแม้มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะไม่ได้บญ
ั ญัตวิ ่าต้องให้โอกาสทราบข้อเท็จจริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนหรือหลังจากมีคาํ สังทางปกครองดั
่
งคําอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
อีกทัง้ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บญ
ั ญัตริ บั รอง
คําสังทางปกครองที
่
่ไม่สมบูรณ์ เนื่ องจากไม่ได้รบั ฟั งคู่กรณี โดยกําหนดให้คําสังทางปกครองที
่
่ม ี
การรับ ฟั งคู่ก รณี ก่ อ นสิ้น สุด กระบวนการพิจารณาอุ ท ธรณ์ เป็ น คําสังทางปกครองที
่
่ส มบู รณ์
แต่กรณีในคดีน้ี ไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีหรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ได้ให้ผู้ฟ้องคดีมโี อกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ ส้นิ สุดแต่อย่างใด
ส่วนที่อ้างว่า การที่ศาลจะพิจารณาแต่ เพียงว่าหน่ วยงานของรัฐไม่ ดํ าเนิ นการตามขัน้ ตอนและ
กระบวนการต่าง ๆ และเพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าวย่อมส่งผลให้ผกู้ ระทําละเมิดหลุดพ้นจากความรับผิด
ในผลแห่งละเมิดโดยสิ้นเชิงโดยหน่ วยงานของรัฐไม่ได้รบั การชดเชยความเสียหายนัน้ เห็นว่า
สิทธิของรัฐหรือหน่ วยงานทางปกครองทีจ่ ะได้รบั ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด
ย่อมไม่อาจลบล้างสิทธิของเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ะได้รบั การพิจารณาและมีคําสังทางปกครองตามกระบวนการ
่
และขัน้ ตอนที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ไม่อาจอ้างเหตุผลที่จะได้รบั ชดใช้ความเสียหาย
มาเป็ นข้อยกเว้นของการพิจารณาและมีคําสังทางปกครองที
่
ช่ อบด้วยกฎหมายได้ ดังนัน้ คําสัง่
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในส่วนทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดี
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นเงินจํานวน ๓๘๒,๖๙๐ รูปีเนปาล หรือประมาณ ๒๒๙,๖๑๔ บาท
จึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๘๔/๒๕๕๘)

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘

๙๓

การที่ น ายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ ย้ า ยชื่ อ ผู้มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น และบ้ า น
โดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านและเป็ นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน และ
ได้ย้ายชื่อเจ้าของเดิ มซึ่งมิ ได้เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและบ้านแล้วและผู้มีชื่อเป็ น
เจ้าบ้านออกจากทะเบียนบ้าน ถือว่านายทะเบียนท้ องถิ่ นได้ ดาํ เนิ นการโดยชอบด้ วย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และถึงแม้คาํ สังย้
่ ายชื่อบุคคลออกจาก
ทะเบี ย นบ้ านเป็ นการใช้ อํา นาจตามกฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ อ ัน มี ล กั ษณะเป็ นคําสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่ งต้ องปฏิ บตั ิ ต ามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญ ญัติเดี ยวกัน แต่ เมื่อมี หลักฐานปรากฏ
ชัด เจนว่ าคู่ก รณี ซึ่ ง เป็ นผู้มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ านเดิ ม มิ ได้ อาศัยอยู่ ในบ้ าน กรณี จึ ง เป็ น
ข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ อี กทัง้ การที่ น ายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ ย้ ายผู้มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ านเดิ ม ไปยัง
ทะเบี ยนบ้านกลาง เนื่ อ งจากผู้มี กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ นและบ้ านได้ ครอบครองบ้ านมาเกิ น
หนึ่ งร้อยแปดสิ บวันและผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเดิ มออกจากบ้านไปเกิ นหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน
ถือเป็ นการดําเนิ นการโดยชอบด้วยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๘๑ ประกอบกับข้อ ๗๙ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เดิมผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ และนาย ป. สามีเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ร่วมกัน
ในที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๗๖๒๗๘ พร้อมบ้านเดี่ยวสองชัน้ เลขที่ ๙๗/๖๗ โดยผู้ฟ้องคดีท่ี ๑
นาย ร. นางสาว ส. นาย ว. โดยนาง ธ. ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔)
มีภูมลิ ําเนาและมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ดงั กล่าว ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (นาย พ.) ได้ซ้อื บ้าน
และที่ดนิ แปลงดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดนนทบุรเี มื่อวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์ในบ้านและที่ดนิ แปลงดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื คําขอลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (นายทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลนครปากเกร็ด) ขอย้ายชื่อตนเองเข้าไปอยู่ใน
ทะเบียนบ้านในฐานะเจ้าบ้าน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ อนุ ญาตตามคําขอ หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ย่นื คําขอแจ้งย้ายผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีอ่ อกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ดําเนินการ
ย้ายชื่อผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีไ่ ปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีเ่ ห็นว่าการดําเนินการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกทัง้
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙

๑

๙๔

ก่อนย้ายชื่อผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สี่ออกจากทะเบีย นบ้าน ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สี่
มีโอกาสได้ช้แี จงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานต่าง ๆ ก่อนการจําหน่ ายชื่อผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ออกจาก
ทะเบียนบ้าน และการกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ยังเป็ นการละเมิดสิท ธิของผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สี่
ทําให้ผู้ฟ้องคดีท งั ้ สี่ได้รบั ความเสียหาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ ผู้ถูกฟ้ องคดี
ร่วมกันชําระค่าเสีย หายพร้อมดอกเบี้ย และให้ดําเนินการย้ายชื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกจาก
ทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ และให้ผู้ถูกฟ้ องคดียนิ ยอมและอนุ ญ าตให้ผู้ฟ้องคดีท งั ้ สี่ย้ายชื่อ
เข้าไปอยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิ จฉั ยว่า เดิมผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ และนาย ป. สามีเป็ นผู้มี
กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ ซึ่งมีช่อื ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔ อยู่ในทะเบียนบ้าน
โดยผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ มีสถานภาพเป็ นเจ้าบ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ซ้ือที่ดนิ และบ้านพิพาท
จากการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดนนทบุรเี มื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ไปขอจดทะเบียนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และบ้านพิพาท
ทีส่ าํ นักงานทีด่ นิ จังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงเป็ น ผู้มีกรรมสิท ธิ ์ในที่ดิน และบ้านพิพ าทโดยชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว ดังนัน้ เมื่อวัน ที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็ นวันที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื คําร้องขอย้ายเข้ามาอยู่และเป็ นเจ้าบ้าน
ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็ นวันที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ย่นื คําขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ย้ายชือ่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีอ่ อกจากทะเบียนบ้านพิพาท ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงมีกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ และบ้านที่พพิ าทแล้ว และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัตวิ า่ “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ เป็ นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็ นเจ้าของ
ผูเ้ ช่า หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผู้มกี รรมสิทธิ ์ในที่ดนิ และบ้านพิพาท
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นเจ้าของบ้านพิพาท ซึ่งสามารถระบุสถานภาพ
ของตนเองว่าเป็ นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านพิพาท หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็ นเจ้าบ้านแทนตนเองได้
ส่วนผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่งเดิมเป็ นเจ้าบ้าน เนื่องจากนาย ป. ซึ่งเดิมเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์บ้านพิพาท
ได้ย ิน ยอมให้ใส่ช่ือผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ ซึ่งเป็ น บุ ต รเป็ น เจ้าบ้าน เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ซ้ือที่ดิน
พร้อมบ้านพิพาทจากการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ และนาย ป.
จึงมิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และบ้านพิพาท ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ จึงไม่มคี วามเกี่ยวพันใด ๆ
ในบ้านหลังพิพาทแล้ว ดังนัน้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื คําร้องเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ขอแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ให้ตนเองออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๖ เพื่อเข้าอยู่
และเป็ นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ ์ เนื่องจากซื้อบ้าน

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙

๙๕

หลังดังกล่าวจากการขายทอดตลาดตามเอกสารคําขอขายตามคําสังศาล
่
ฉบับที่ ๑๐๓๐ ลงวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๐ (ยธ ๐๕๑๒.๐๘/๑๕๑๗๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐) และเอกสารการจดทะเบียนโอน
ณ สํานักทะเบียนทีด่ นิ จังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงได้ดาํ เนินการตามคําร้องขอ
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กรณีจงึ เห็นได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ดําเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว
เมื่อคําสังย้
่ ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เป็ นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายทีส่ ่งผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สี่ กล่าวคือ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ทัง้ สีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ ย่อมสามารถนํ าไปใช้อ้างอิงหรือใช้สทิ ธิต่าง ๆ ได้
เช่น ใช้ในการสมัครงาน หรือสมัครเรียน เป็ นต้น แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มีคําสังย้
่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ สีจ่ ากทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ ไปยังทะเบียนบ้านกลาง จึงเป็ นการตัดสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี
ในการยื่นคําร้องขอคัดค้านสําเนาและรับรองรายการของบุคคลเพื่อนํ าไปใช้อา้ งอิงหรือใช้สทิ ธิต่าง ๆ
ได้เหมือนอย่างทะเบียนบ้านเดิมตามข้อ ๔๘ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสังที
่ ่ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ ไปยัง
ทะเบียนบ้านกลาง จึงมีลกั ษณะเป็ นคําสังทางปกครอง
่
และเนื่องจากพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ มิได้กําหนดรับรองสิทธิของคู่กรณีทจ่ี ะโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนทีเ่ จ้าหน้าที่
จะออกคําสังทางปกครองไว้
่
จึงต้องนําพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาใช้บ ังคับ ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติข้า งต้ น เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สี่ไ ด้ร บั
ผลกระทบโดยตรงจากคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีจ่ งึ เป็ นผูอ้ ยู่ในบังคับของคําสัง่
ทางปกครอง จึงเป็ นคู่กรณีตามนิยามในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตขิ า้ งต้น ดังนัน้ ก่อนที่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ จะมีคํ า สัง่ ย้า ยผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สี่อ อกจากทะเบีย นบ้ า นเลขที่ ๙๗/๖๗ ไปยัง
ทะเบียนบ้านกลาง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงอยู่ในบังคับทีต่ อ้ งดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
แห่ งพระราชบัญ ญัติข้างต้น เสีย ก่ อ น โดยต้อ งเปิ ด โอกาสให้ผู้ฟ้ อ งคดีท ัง้ สี่มีโอกาสได้ท ราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเสียก่อน แต่เมื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ซื้อที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๗๖๒๗๘ พร้อมบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ จากการ
ขายทอดตลาด โดยในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็ นวันที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื คําร้อง
ขอให้ยา้ ยผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีอ่ อกจากบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ ไปทะเบียนบ้านกลางนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ให้ ถ้ อ ยคํ า ว่ า ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สี่ไ ม่ ได้พ ัก อาศัย อยู่ในบ้า นหลัง พิพ าท จึง ได้นํ า สํา เนาหนั ง สือ
สํานักงานบังคับคดี จังหวัดนนทบุรี ที่ ยธ ๐๕๑๒.๐๘/๒๙๒๒๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ มาแสดง
ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับคดีต่อผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาล

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙

๓

๙๖

จังหวัดนนทบุรี มีสาระสําคัญตอนหนึ่งว่า ในการสังประกาศขายทอดตลาดบ้
่
านพิพาทใช้วธิ ปี ิ ดประกาศ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีม่ ไิ ด้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื รายงานปิ ดประกาศยึดทรัพย์ของสํานักงานบังคับคดี
จังหวัด นนทบุ รี ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๔๘ และรายงานการเดิน หมาย ลงวัน ที่ ๒๕
พฤศจิก ายน ๒๕๔๘ ไว้ต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ แล้ว ซึ่งจากเอกสารดังกล่ า วมีส าระสําคัญ ว่ า
บ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ มีสภาพทิ้งร้าง บ้านปิ ดประตูใส่กุญแจสอบถามผูอ้ าศัยอยู่สถานที่ใกล้เคียง
ก็ไม่มผี ู้ใดทราบว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่ ณ สถานที่นัน้ หรือไม่ จากพยานหลักฐานข้างต้น จึงทําให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เชื่อได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔ ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ แล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่อาจแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีใ่ ช้สทิ ธิตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ กรณีจงึ เข้าข้อยกเว้นในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ที่ว่า
ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บ งั คับ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้ าที่เห็นสมควรปฏิบ ัติ
เป็ นอย่างอื่น ... (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชดั ในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่จําต้องดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อ ผู้อ ยู่ในบ้า นใดออกจากบ้า นที่ต นมีช่ือ อยู่ในทะเบีย นบ้า นไปอยู่ท่ีอ่ืน เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผูน้ นั ้ ไปอยู่ทใ่ี ด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียน
ผู้รบั แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วนั ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยระบุว่าไม่ทราบที่อยู่ และให้
นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งเพิม่ ชื่อและรายการผูน้ ัน้ ในทะเบียนบ้านกลาง ซึ่งบทบัญญัตขิ า้ งต้นได้กําหนด
หลักเกณฑ์การแจ้งย้ายกรณีไม่ทราบที่อยู่ได้ ส่วนรายละเอียดและแนวทางปฏิบตั ิได้กําหนด
ไว้ในระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๘๑
ของระเบีย บข้างต้น กําหนดว่า เมื่อนายทะเบีย นอําเภอหรือนายทะเบีย นท้องถิ่น ได้รบั แจ้ง
การย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ของคนที่มชี ่อื ในทะเบียนบ้าน ให้ดําเนินการดังนี้ (๑) สอบสวนผูแ้ จ้ง
ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ออกจากบ้านไปอยู่ท่อี ่นื เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันและ
ไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวไปอยู่ท่ใี ด (๒) ดําเนินการแจ้งการย้ายออกตามข้อ ๗๙ โดยอนุ โลม
(๓) เพิ่มชื่อบุ คคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบีย น ... เมื่อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
เป็ นเจ้าของกรรมสิท ธิบ์ ้ านพิพ าท โดยได้ ย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้ านพิพ าทในฐานะเจ้าบ้ าน
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้จดทะเบียนใส่ช่อื ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ณ สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนนทบุรเี มื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สิทธิในการครอบครองบ้านพิพาท
จึงเริม่ นับจากวันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คําร้องขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีอ่ อกจากทะเบียนบ้าน

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙

๙๗

พิพ าทเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุ นายน ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ค รอบครองบ้านพิพ าทมาเกิน
๑๘๐ วัน แล้ว และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้สอบสวนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้วได้ขอ้ เท็จจริงว่า ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สี่
ได้ออกจากบ้านทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถือกรรมสิทธิ ์เกิน ๑๘๐ วัน โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้นําสําเนาหนังสือ
ของสํานักงานบังคับคดี จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึง่ เป็ นเอกสารรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการบังคับคดีต่อผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรมี ายืนยันว่าผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีไ่ ม่ได้
อยูใ่ นบ้านพิพาทแล้ว กรณีน้เี ข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗๙ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็ นการดําเนินการย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ออกจาก
ทะเบียนบ้าน เลขที่ ๙๗/๖๗ ไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางโดยชอบตามพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ การกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่เป็ นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (เทศบาลนครปากเกร็ด) จึงไม่จําต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กบั ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สี่
แต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๕๒/๒๕๕๙)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙

๕

๙๘

ตามหลัก นิ ติ ร ฐั องค์ ก รของรัฐ หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ ฝ่ ายบริ ห ารและ
ฝ่ ายปกครองจะกระทําการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ เสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อ
มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อาํ นาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อาํ นาจนัน้ ภายในกรอบ
และปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ บทบัญ ญัติแห่ งกฎหมายกําหนดไว้ด้วย การที่
ฝ่ ายปกครองจะออกคําสังใดๆ
่
ที่ กระทบต่อสิ ทธิ และเสรีภาพของประชาชนได้จึงต้องมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อาํ นาจไว้อย่างชัดแจ้ง การที่นายทะเบียนอําเภออาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็ น
อํ า นาจทั ว่ ไปในการแก้ ไ ขรายการทะเบี ย นและหลัก ฐานทางทะเบี ย นให้ ถ ูก ต้ อ ง
ออกคําสังย้
่ ายบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ใดเข้าทะเบียนบ้านกลางโดยเห็นว่า
แจ้งย้ายที่ อยู่ผิดข้อเท็จจริ งโดยตัวบุคคลไม่ได้พกั อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวตลอดเวลา
เป็ นการใช้ อาํ นาจตามกฎหมายที่ มีลกั ษณะเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ มี บ ทบัญ ญัติ ใด
ให้ อาํ นาจนายทะเบียนที่ จะออกคําสังย้
่ ายในลักษณะดังกล่าวได้ อีกทัง้ การออกคําสัง่
ก็มิได้ปฏิ บตั ิ ต่อผู้จะอยู่ในบังคับของคําสังให้
่ ถกู ต้ องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิ ธีการ
อันเป็ นสาระสําคัญ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติ วิธีปฏิ บ ตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีแจ้งย้ายจากบ้านเลขที่ xx เข้าบ้านเลขที่ yy แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ (นายทะเบียนอําเภอ) มีคาํ สังย้
่ ายชือ่ ผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ yy เข้าทะเบียนบ้านกลาง
สํานักทะเบียนอําเภอโพธิ ์ประทับช้าง กรณีทม่ี ผี รู้ อ้ งเรียนว่าการย้ายชื่อของผูฟ้ ้ องคดีเพือ่ หวังผล
ในการเลือกผู้ใหญ่ บ้านและเห็นว่าเป็ นการย้ายที่อยู่ผดิ ข้อเท็จจริง คือ เป็ นการแจ้งย้ายแต่ช่อื
เข้าทะเบียนบ้านแต่ตวั บุ คคลไม่ได้เข้าอยู่จริง ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีช่อื ในบัญ ชีรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ
เลือ กตัง้ ผู้ใหญ่ บ้ า นหมู่ ท่ี ๑ ผู้ฟ้ องคดีจึง ยื่น คํ า ร้อ งลงวัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอให้
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เพิ่ม ชื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีในทะเบีย นบ้านเลขที่ yy ตามเดิม และแจ้งย้ายออกจาก
ทะเบีย นบ้ า นกลางของสํ า นั ก ทะเบีย นอํ า เภอโพธิป์ ระทับ ช้า ง และขอให้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
(นายอํ าเภอ) เพิ่ม ชื่อผู้ฟ้ องคดีในบัญ ชีรายชื่อผู้มีสิท ธิเลือกผู้ใหญ่ บ้าน แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคํ า สัง่ ไม่ อ นุ ญ าตตามคํ า ร้อ งขอดัง กล่ า ว ผู้ ฟ้ องคดี จึง ขอให้ ศ าล
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มีคํ าพิพ ากษาหรือ คํ า สังเพิ
่ ่ม ชื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีในทะเบีย นบ้านและในบัญ ชีรายชื่อ ผู้มีสิท ธิเลือ ก
ผูใ้ หญ่บา้ น
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า คํ า สัง่ ย้า ยชื่อ ผู้ฟ้ องคดีอ อกจากทะเบีย น
บ้านเลขที่ yy หมู่ท่ี ๑ ตําบลโพธิ ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร เข้าทะเบียนบ้านกลาง สํานักทะเบียน
อําเภอโพธิ ์ประทับช้าง เป็ นการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ส่งผลกระทบต่อ
สถานภาพแห่ งสิท ธิข องผู้ฟ้ องคดี กล่าวคือ การมีช่ืออยู่ในทะเบีย นบ้านเลขที่ yy ติด ต่ อกัน
ไม่น้อยกว่าสามเดือน ผูฟ้ ้ องคดีจะเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตใิ นการใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการเลือ กผู้ ใ หญ่ บ้ า น พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ การมีช่ือ อยู่
ในทะเบียนบ้านยังสามารถนํ าไปใช้อา้ งอิงหรือใช้สทิ ธิต่างๆ ได้ แต่การมีคําสังย้
่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดี
ไปยังทะเบียนบ้านกลางสํานักงานทะเบียนอําเภอโพธิ ์ประทับช้าง ทําให้ผฟู้ ้ องคดีขาดคุณสมบัติ
ในการใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และยังมีผลเป็ นการตัดสิทธิ
ของผู้ฟ้ องคดีในการยื่นคําร้องขอคัดสําเนาและรับ รองรายการของบุค คลเพื่อนํ าไปใช้อ้างอิง
หรือใช้สทิ ธิต่างๆ ได้ เหมือนมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านเดิมตามข้อ ๔๘ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสังย้
่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดีจากทะเบียนบ้านเลขที่ yy
ไปยังทะเบียนบ้านกลางสํานักทะเบียนอําเภอโพธิ ์ประทับช้าง จึงมีลกั ษณะเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามหลักนิตริ ฐั
องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ ายบริหารและฝ่ ายปกครองจะกระทําการใดที่กระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายให้อํานาจไว้อย่างชัดแจ้งและ
จะต้องใช้อาํ นาจนัน้ ภายในกรอบและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
กําหนดไว้ดว้ ย และตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งกําหนดให้นายทะเบียนมีอํานาจสังไม่
่ รบั แจ้ง จําหน่ ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐาน
ทะเบียน และดําเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง ในกรณีท่ปี รากฏหลักฐาน
เชื่อได้ว่าการดําเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการจัดทํา
หลักฐานทะเบียนต่างๆ ได้ดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง
หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริง เป็ นเพียงอํานาจทัวไปในการแก้
่
ไขรายการ
ทะเบียนและหลักฐานทะเบียนให้ถูกต้องเท่านัน้ และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎที่ อ อกโดยอาศัย อํ า นาจตามพระราชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ า ว ไม่ มี
บทบัญ ญัติใดที่กําหนดว่า ผู้มีช่ือ อยู่ในทะเบีย นบ้านใด จะต้อ งพัก อาศัย อยู่ในบ้านดังกล่าว
ตลอดเวลา มิฉ ะนัน้ นายทะเบียนก็จะมีอํานาจแจ้งย้ายชื่อบุค คลดังกล่าวจากทะเบีย นบ้าน

๒
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ทีม่ ชี อ่ื อยูเ่ ข้าทะเบียนบ้านกลางได้ ซึง่ หากมีบทบัญญัตเิ ช่นนัน้ จริง ย่อมจะส่งผลกระทบต่อบุคคล
เป็ นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ่มี ภี ูมลิ ําเนาอยู่ในจังหวัดหนึ่ง แต่ต้องมีความจําเป็ นไปทํางาน
หรือไปศึกษาอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมิได้มคี วามประสงค์ท่จี ะย้ายภูมลิ ําเนาไปอยู่ในจังหวัด
ที่ไปทํางานหรือไปศึกษา เพราะหากนายทะเบีย นมีอํานาจออกคําสังย้
่ ายชื่อบุค คลดังกล่าว
เข้าทะเบียนบ้านกลางได้จริง จะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการเลือกตัง้ ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ตลอดจนไม่สามารถยื่นคําร้องขอคัดสําเนาและ
ขอคํารับรองของราชการเพื่อนํ าไปใช้อา้ งอิงหรือใช้สทิ ธิต่างๆ ได้เหมือนอย่างทะเบียนบ้านเดิม
ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังย้
่ ายชือ่ ผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ yy และเพิม่ ชื่อ
ผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านกลางสํานักทะเบียนอําเภอโพธิ ์ประทับช้าง จึงเป็ นการกระทําที่ไม่มี
อํานาจ อันเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อคําสังย้
่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดีออกจาก
ทะเบียนบ้านเลขที่ yy เป็ นคําสังทางปกครองและพระราชบั
่
ญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มิได้มวี ธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องนํ าพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บงั คับ เมื่อก่อนที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะมีคําสังย้
่ ายชื่อ
ผูฟ้ ้ องคดีจากทะเบียนบ้านเลขที่ yy มิได้เปิ ดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูจ้ ะอยูใ่ นบังคับของคําสัง่
ทางปกครอง ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน จึงเป็ นกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญ
ตามที่มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดไว้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะออกคําสังย้
่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดี
จากทะเบียนบ้านเลขที่ yy เข้าทะเบียนบ้านกลางสํานักทะเบียนอําเภอโพธิ ์ประทับช้าง ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ได้จดั ให้มกี ารประชุมประชาคมหมูบ่ า้ น มีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้มาชีแ้ จงข้อเท็จจริง รวมทัง้
ได้ทําการสอบปากคําพยานบุ ค คลบางกลุ่ม จึงมีเวลาเพีย งพอที่จะเปิ ดโอกาสให้บุ คคลอื่น ๆ
มีโอกาสทราบข้อ เท็จ จริงและมีโอกาสโต้แ ย้งแสดงพยานหลัก ฐานได้ ยกเว้น ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละ
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็ นบทบัญญัติ
ให้อํานาจนายทะเบียนในการเรียกเจ้าบ้านหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ
เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร แต่เมื่อนายทะเบียนเรียกบุคคลดังกล่าวมาชีแ้ จงแล้ว
จะออกคําสังทางปกครองที
่
่อาจกระทบถึงสิทธิของบุคคลใด นายทะเบียนก็ยงั คงต้องปฏิบ ตั ิ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เนื่ องจากเป็ นบทบัญ ญัติรบั รองสิท ธิของคู่กรณี ท่ีจะได้มโี อกาสทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาส

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๓

๑๐๑

โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะออกคําสังทางปกครอง
่
แต่ในทางกลับกัน
หากนายทะเบียนใช้อํานาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว ไม่ป ระสงค์ท่ีจะออกคําสังทางปกครอง
่
นายทะเบียนก็ไม่ต้องดําเนิ นการ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พิพากษาให้เพิกถอนคําสังที
่ ย่ า้ ยชื่อผูฟ้ ้ องคดีจากทะเบียนบ้านเลขที่ yy เข้าทะเบียนบ้านกลาง
สํานักทะเบียนอําเภอโพธิ ์ประทับช้าง โดยให้มผี ลย้อนหลังนับ ตัง้ แต่วนั ที่คําสังมี
่ ผลใช้บงั คับ
ซึง่ จะมีผลในทางนิตนิ ยั ว่าผูฟ้ ้ องคดีมชี ่อื ในทะเบียนบ้าน yy ตัง้ แต่วนั ทีย่ า้ ยชื่อเข้ามาในทะเบียน
บ้า นดังกล่ า วและมีผ ลทํ า ให้มีช่ือ อยู่ในทะเบีย นบ้า นติด ต่ อ กัน มาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เดือ น
อันทําให้ผูฟ้ ้ องคดีมคี ุณสมบัตใิ นการใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บ้าน และมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแนวทาง
หรือวิธดี ําเนินการให้เป็ นไปตามคําพิพากษา คือ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพิม่ ชื่อผูฟ้ ้ องคดีในบัญชี
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๔/๒๕๕๕)

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๑๐๒

การที่นายอําเภอมีหนังสือแจ้งให้เจ้าบ้านนําสําเนาทะเบียนบ้านไปจําหน่ ายชื่อ
และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เนื่ องจาก พยานหลักฐานและการสอบสวนพยาน
เชื่อได้ว่ามีการแอบอ้างใช้ชื่อและสวมชื่อคนตายในรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน และ
ต่อมาได้ดาํ เนิ นการจําหน่ ายชื่อและรายการดังกล่าว ถือเป็ นการใช้อาํ นาจตาม มาตรา ๑๐
วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และตามข้อ ๑๑๐ และ
ข้อ ๑๑๑ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเจ้าบ้านเป็ นคู่กรณี ในคําสัง่ มิ ใช่ผ้ถู กู จําหน่ ายชื่อ การที่ นายอําเภอไม่ได้
ให้ ผ้ ูถ ูกจําหน่ ายชื่ อได้ ทราบข้ อเท็ จจริ งและให้ โอกาสโต้ แ ย้ งและแสดงพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็ นการใช้ดลุ พิ นิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
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ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นพระภิกษุ จําพรรษาอยู่ท่วี ดั แห่งหนึ่งในจังหวัด
บุรรี มั ย์และได้แจ้งย้ายชื่อไปอยู่บา้ นเลขที่ ๖๔/๓ หมู่ท่ี ๕ ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย
ตัง้ แต่ เมื่อ วัน ที่ ๘ กัน ยายน ๒๕๔๓ ต่ อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด บุ รรี มั ย์แจ้งให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดี
(นายอําเภอละหานทราย) ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแจ้งย้ายชื่อและรายการบุคคลของ
ผูฟ้ ้ องคดีจากบ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ท่ี ๗ ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปอยู่บา้ นเลขที่
๖๔/๓ ดังกล่าว เนื่องจากได้รบั แจ้งว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นชาวกัมพูชาซึง่ หลบหนีเข้าเมืองและแอบอ้าง
ใช้ช่อื และสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นนาย ป. ซึ่งปั จจุบนั ได้เสียชีวติ ไปแล้วแต่มไิ ด้มี
การแจ้งการตายต่อนายทะเบียน ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มหี นังสือ ที่ บร ๐๘๑๗/๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงนาย อ. เจ้าบ้านเลขที่ ๖๔/๓ แจ้งให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับ เจ้าบ้าน
ไปจําหน่ ายรายการชื่อนาย ป. ออกจากสําเนาทะเบียนบ้าน จากนัน้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
ผู้ถู กฟ้ องคดีได้จําหน่ ายรายการชื่อนาย ป. ออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว ผู้ฟ้ องคดีอุท ธรณ์
โต้แย้งคําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีตามหนังสือ ที่ บร ๐๘๑๗/๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖
และจังหวัดบุรรี มั ย์มมี ติให้ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟ้ องขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีตามหนังสือดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีได้มหี นังสือ ที่ บร ๐๘๑๗/๒๘๓๓
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงนาย อ. ผูเ้ ป็ นเจ้าบ้านเลขที่ ๖๔/๓ หมู่ท่ี ๕ ตําบลละหานทราย
อําเภอละหานทราย เพื่อให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจําหน่ ายชื่อรายการบุคคล
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วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๘

๑

๑๐๓

ของผู้ฟ้ องคดีออกจากบ้านเลขที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีได้ดําเนิน การจําหน่ ายชื่อรายการดังกล่าว
เมื่อ วัน ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ นัน้ ถือ เป็ น การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้ าที่ท่ีมีผ ล
เป็ น การสร้างนิ ติส มั พันธ์ข้นึ ระหว่างบุ คคลในอันที่จะก่ อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ
มีผลกระทบต่ อสถานภาพของสิท ธิหรือหน้ าที่ของบุ คคล ไม่ ว่าจะเป็ นการถาวรหรือชัว่ คราว
ดังนัน้ การใช้อํานาจของผูถ้ ูกฟ้ องคดีในฐานะนายทะเบียนในการออกคําสังดั
่ งกล่าวจึงเป็ นคําสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติว ิธีปฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อย่างไรก็ดี ในการออกคําสัง่ ตามหนั งสือดังกล่ าว ผู้ฟ้ องคดีมิใช่คู่กรณี ในคําสังทางปกครอง
่
เนื่องจาก คําสังทางปกครองนั
่
น้ ออกให้นาย อ. เจ้าบ้านซึง่ เป็ นคู่กรณีในคําสัง่ มิได้ออกให้ผฟู้ ้ องคดี
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ไม่จําต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ในกรณีทค่ี ําสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้ค่กู รณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน และกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
เพราะไม่มคี วามจําเป็ นรีบด่วนที่จะต้องออกคําสังดั
่ งกล่าวที่ทําให้ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย
ทําให้ได้รบั ผลกระทบทางสิทธิในความเป็ นคนไทย จึงไม่จําต้องให้สทิ ธิผูฟ้ ้ องคดีในการโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แต่อย่างใด แต่เมื่อคําสังทางปกครองนั
่
น้ กระทบถึงสิทธิ
ของผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลีย่ งได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิโต้แย้งคําสังดั
่ งกล่าวต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนผู้ถูกฟ้ องคดีออกคําสังจํ
่ าหน่ ายชื่อและรายการ
บุ ค คลของนาย ป. ออกจากทะเบีย นบ้านเลขที่ ๖๔/๓ หมู่ท่ี ๕ ตํ าบลละหานทราย อํ าเภอ
ละหานทราย นัน้ จังหวัดบุรรี มั ย์ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้ องคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ กรณีมกี ารแจ้งย้ายชื่อและรายการบุคคล
ของนาย ป. ซึ่งเสียชีวติ แล้วแต่มไิ ด้แจ้งการตายต่อนายทะเบียน จากบ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ท่ี ๗
ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปอยู่บา้ นเลขที่ ๖๔/๓ หมู่ท่ี ๕ ตําบลละหานทราย
อําเภอละหานทราย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ ซึง่ อําเภอละหานทรายได้สอบสวนพยานบุคคล
ได้แก่ นาย อ. เจ้าบ้านเลขที่ ๖๔/๓ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ท่ี ๕ ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย
และผู้ใหญ่ บ้านหมู่ท่ี ๓ ตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด ได้ค วามว่า บุค คลทัง้ สามรู้จกั
กับ ผู้ ฟ้ องคดี ใ นขณะที่ เ ป็ นพระภิ ก ษุ และไม่ ท ราบว่ า เป็ นบุ ต รของผู้ ใ ดและมีพ่ี น้ อ งกี่ ค น
โดยต้องการย้ายมาอยู่ท่อี ําเภอละหานทรายเพื่อสะดวกในการติดต่อกับทางราชการ ผูฟ้ ้ องคดี
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๑๐๔

มีสาํ เนียงการพูดออกไปทางภาษาเขมร อีกทัง้ ยังเคยนําพระสงฆ์จากประเทศกัมพูชามาอยู่ทว่ี ดั
และเคยชักชวนน้องภรรยาของผูใ้ หญ่บา้ นตําบลหนองไม้งามไปเทีย่ วประเทศกัมพูชาโดยบอกว่า
จะไปเยีย่ มมารดาแต่บดิ าเสียชีวติ ไปแล้ว ส่วนอําเภอเฉลิมพระเกียรติได้สอบพยานบุคคล ได้แก่
ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ท่ี ๗ ตํ าบลอีส านเขต อํ าเภอเฉลิม พระเกีย รติ เพื่อ นของนาย ป. และพี่ช าย
ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ นาย ป. รวมถึงราษฎรหมู่บ้านโคกเจ๊ก หมู่ท่ี ๗ ตําบลอีสานเขต
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ความว่า พระภิกษุท่อี ้างว่าเป็ นนาย ป. ไม่ใช่นาย ป. และภาพถ่าย
ใบหน้ า บุ ค คลในบัต รประจําตัว ประชาชนของนาย ป. ก็ไ ม่ ใช่ ภ าพถ่ ายใบหน้ า ของนาย ป.
แต่น่าจะเป็ นภาพของเพือ่ นร่วมทํางานกับนาย ป. ช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖
และปั จจุบ นั นาย ป. ได้เสีย ชีวติ แล้วแต่ไม่มีการแจ้งตาย จะเห็นได้ว่า คําให้การแตกต่างกัน
โดยฝ่ ายหนึ่งยืนยันว่า นาย ป. เสียชีวติ แล้วแต่ไม่มกี ารแจ้งตาย ส่วนอีกฝ่ ายให้ถ้อยคําว่า รูจ้ กั
ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็ นพระภิกษุ แล้ว ซึ่งในการไต่สวนของศาลปกครองชัน้ ต้น พยานบุคคล
ฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดี คือ พีช่ ายอีกคนหนึ่งของนาย ป. และญาติของนาย ป. สองคนให้ถ้อยคําในทํานอง
เดียวกันว่า ผูฟ้ ้ องคดี คือ นาย ป. ดังนัน้ เป็ นกรณีทเ่ี ห็นได้วา่ พยานส่วนใหญ่ไม่ยนื ยันว่าผูฟ้ ้ องคดี
คือ นาย ป. และมีเพียงพยานฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดีเท่านัน้ ทีย่ นื ยันว่าผูฟ้ ้ องคดี คือ นาย ป.
ทัง้ นี้ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดว่า
เพือ่ ความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใด ๆ
มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานได้ตามความจําเป็ น... วรรคสาม กําหนดว่า ในกรณีปรากฏ
หลักฐานเชื่อได้ว่า ...การจัดทําหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ได้ดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนมีอํานาจสัง่
ไม่รบั แจ้ง จําหน่ ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดําเนินการแก้ไขข้อความ
รายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี และมาตรา ๘ กําหนดให้นายทะเบียน... (๔) ...มีหน้าที่
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ... ให้นายอําเภอเป็ นนายทะเบียน
อําเภอ ประกอบกับระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๑๐ วรรคสอง กําหนดว่า กรณีท่บี ุคคลมีช่อื และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ทร. ๑๔)
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้นายทะเบียนอําเภอ... (๑) สอบสวนพยานหลักฐานทัง้ พยานบุคคล
และพยานเอกสาร (ถ้ามี) (๒) รวบรวมหลักฐานทัง้ หมดพร้อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอ
แห่งท้องที่ (๓) ...ให้นายทะเบียนอําเภอ... จําหน่ ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน... และ ข้อ ๑๑๑ กําหนดว่า เมื่อปรากฏแน่ ชดั ว่าบุคคล
ในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยงั ไม่ได้จําหน่ ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
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๓

๑๐๕

ให้เจ้าบ้านยื่นคําร้อง... เมื่อนายทะเบียนได้รบั คําร้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ (๑) สอบสวนพยาน
ผูร้ อ้ ง บุคคลทีน่ ่าเชือ่ ถือและหลักฐานอื่นเพิม่ เติม (ถ้ามี) (๒) จําหน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจาก
ทะเบีย นบ้ า นและสํ า เนาทะเบีย นบ้ า นฉบับ เจ้า บ้ า น... เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏตามหนั ง สือ
ที่ทํ า การปกครองอํ า เภอละหานทราย ลงวัน ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ เรื่อ ง การจํา หน่ า ยชื่อ
และรายการบุ ค คล และตามคํ า ให้ก ารของผู้ถู ก ฟ้ องคดีว่ า เมื่อ วัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๖
เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา มีชายไม่ทราบชื่อนําเอกสารของผูต้ ้องสงสัยแอบอ้างชื่อนาย ป. มามอบให้
ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบสําคัญ (แบบ ส.ด. ๙) และสําเนาหนังสือ สุท ธิ
พระภิกษุ ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีได้พิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีแอบอ้าง
ใช้ช่อื นาย ป. จริง จึงมีหนังสือ ที่ บร ๐๘๑๗/๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงนาย อ.
ในฐานะเจ้าบ้านให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปทีส่ ํานักทะเบียนบ้านเพื่อจําหน่ ายชื่อ
และรายการบุคคลของนาย ป. ออก และผูถ้ ูกฟ้ องคดีซง่ึ เป็ นนายทะเบียนอําเภอก็ได้ดําเนินการ
สอบสวนพยานต่าง ๆ จนเชื่อได้ว่ามีการสวมชื่อนาย ป. จริง จึงได้มคี ําสังจํ
่ าหน่ ายรายการชื่อ
นาย ป. ออกจากทะเบียนบ้านเลขทีด่ งั กล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็ นการดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดี
ได้ดําเนินการออกคําสังทางปกครองที
่
่มขี อ้ เท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญประกอบกับข้อกฎหมาย
ที่อ้างอิง และข้อสนับ สนุ นในการใช้ดุลพินิจแล้ว ถือว่าผู้ถูกฟ้ องคดีออกคําสังโดยใช้
่
ดุลพินิ จ
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนัน้ คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่สี งจํ
ั ่ าหน่ ายชื่อและรายการบุคคล
ของผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๖๔/๓ หมูท่ ่ี ๕ ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรรี มั ย์ จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
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๑๐๖

การออกใบอนุญาตประกอบกิ จการโรงงานมีสถานะเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อการประกอบ
กิ จการโรงงานผลิ ตแป้ งมันสําปะหลังอาจก่อให้เกิ ดมลพิ ษทางนํ้า คือ ปัญหานํ้าทิ้ ง และมลพิ ษ
ทางอากาศ คือ ปัญหาฝุ่ นละอองจากหม้อไอนํ้า ซึ่งเป็ นปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง
กับที่ ตงั ้ โรงงาน เจ้าหน้ าที่ จึงต้องดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและตามหลักเกณฑ์การรับฟั งความคิ ดเห็น
ของประชาชนก่ อนการอนุ ญาตตามที่ อธิ บดี กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ซึ่ งถือเป็ น
ขัน้ ตอนและวิ ธีการที่ เป็ นสาระสําคัญที่กาํ หนดไว้และมีผลผูกพันเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ต้อง
ถือปฏิ บตั ิ แต่การที่เจ้าหน้ าที่ได้มีหนังสือแจ้งนายอําเภอและนายกเทศมนตรีให้ปิดประกาศ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิ จการโรงงานซึ่งมิ ได้ระบุถึงปัญหานํ้าทิ้ งจากการประกอบ
กิ จการและปัญหาฝุ่ นละอองจากหม้อไอนํ้า และไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนและวิ ธีการอันเป็ น
สาระสําคัญตามที่ กาํ หนด อีกทัง้ ก่อนที่จะมีการนํ าคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง เจ้าหน้ าที่
ไม่ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของการออกใบอนุญาตประกอบกิ จการโรงงาน
โดยการรับฟั งคู่กรณี ให้สมบูรณ์ในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกใบอนุญาตประกอบกิ จการโรงงาน
ผลิ ตแป้ งมันสําปะหลัง จึงเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ยี่สบิ สองคนฟ้ องว่า ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ได้ออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตแป้ งมันสําปะหลังให้แก่นาย ท. ในพืน้ ทีห่ มู่ท่ี ๘ ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น
และผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ (เทศบาล) ได้ออกใบอนุ ญ าตให้ก่อสร้างโรงงานผลิต แป้ งมันสําปะหลัง
ซึ่ง การประกอบกิจ การดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม วิถีชีว ิต ชุ ม ชน ตลอดจน
สภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจเกิดผลเสียหายต่อปั ญหาสุขภาพของราษฎรในตําบลนํ้ าพองและตําบลสะอาด
อําเภอนํ้ าพอง โดยไม่ได้มกี ารแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ตลอดจนชาวบ้านให้ทราบถึงสิทธิในการโต้แย้ง
คัดค้าน และไม่ได้จดั ให้มกี ารศึกษาผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ชุมชนตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ
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๑

๑๐๗

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลัง
ของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ และให้เพิกถอนใบอนุ ญ าตก่อสร้างโรงงานผลิต แป้ งมันสําปะหลังของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดให้ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากผูอ้ นุ ญาต และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกันได้ให้คํานิยาม “ผูอ้ นุ ญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผูซ้ ่งึ
ปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม ซึง่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มคี ําสังกระทรวง
่
อุตสาหกรรม ที่ ๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายให้ขา้ ราชการกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยข้อ ๒.๑ มอบหมาย
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และข้อ ๒.๓ มอบหมายให้ผอู้ ํานวยการสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๑-๕
มีอํานาจหน้ าที่ในการออกใบอนุ ญ าต อนุ ญ าต สังการ
่
อนุ ม ตั ิ หรือ ดําเนิ น การ แล้ว แต่ ก รณี
ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญ ญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับ โรงงานทุ กประเภทหรือชนิดและทุกขนาด ดังนัน้ การออกใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโรงงานจึงเป็ นการใช้อํานาจของเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีม่ ผี ลเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิแก่ผขู้ อรับ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจึงมีสถานะ
เป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังนั น้ ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากเจ้าหน้ าที่จะต้อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัตโิ รงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เจ้าหน้าทีย่ งั ต้องพิจารณาถึงรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี าร
ตามทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้กําหนดสิทธิในการรับฟั งคู่กรณีว่า ในกรณีท่คี ําสังทางปกครองอาจมี
่
ผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้ค่กู รณีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน สําหรับกระบวนการในการพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงงานของเจ้าหน้ าที่เพื่อนํ าไปสู่การอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มหี นังสือลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑ์การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนุ ญาต
๒
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เพื่อให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเป็ นหน่ วยงานทีร่ บั เรื่องราวการขออนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงงานถือปฏิบตั กิ ่อนเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ หรือข้าราชการ
กรมโรงงานอุต สาหกรรมที่ปลัดกระทรวงอุ ตสาหกรรมมอบหมายให้มีอํานาจออกใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโรงงานพิจารณาอนุ ญาต ซึ่งหลักเกณฑ์การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนการอนุญาตดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ สี ว่ นได้เสียหรืออาจจะได้รบั ผลกระทบ
จากการอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจน
ได้รบั ทราบถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุข ภาพอนามัยของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น จาก
การประกอบกิจการโรงงานและการจัดการแก้ไขปั ญหา โดยให้ประชาชนผู้มสี ่วนได้เสียได้มโี อกาส
โต้แย้งคัดค้านพร้อมทัง้ แสดงพยานหลักฐานยืนยันข้อคัดค้านของตน อันเป็ นการรับรองและ
คุม้ ครองสิทธิของประชาชนในการรับทราบข้อมูล คําชีแ้ จง เหตุผล ตลอดจนมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็น
ต่อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อนํ าไปประกอบการพิจารณาก่อนทีห่ น่ วยงานของรัฐจะอนุ ญาตหรือดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ
ของประชาชนตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึง่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวถือเป็ นขัน้ ตอนและวิธกี ารทีเ่ ป็ นสาระสําคัญทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีผลผูกพันเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทีม่ หี น้าที่
รับเรื่องราวการขออนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานต้องถือปฏิบตั กิ ่อนเสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ หรือข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย
ให้มอี ํานาจพิจารณาอนุ ญาต กรณีน้ีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้รบั คําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังของนาย ท. เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๔ แล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดําเนินการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานของนาย ท. ปรากฏตามรายงานผลการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (แบบตรวจ ๐๑) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หัวข้อที่ ๕ เกี่ยวกับการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ สิง่ ใด ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ระบุว่า
มีน้ํ าทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจการประมาณ ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้ขอรับใบอนุ ญาต
ได้ใช้ระบบบํ าบัด นํ้ าทิ้งเป็ น แบบบ่ อ หมัก ไร้อ ากาศ (Biogas System) รองรับ นํ้ าทิ้งได้สูงสุ ด
๒๑๐,๙๓๖ ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ คี วามเห็นว่าสามารถรองรับนํ้าทิง้ ได้เหมาะสม
และเพียงพอ และพบว่ามีฝุ่นละอองจากหม้อไอนํ้ า ผูข้ อรับใบอนุ ญาตใช้ระบบบําบัดเป็ นระบบ
Multi Cyclone ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ จากรายงานดังกล่าว
เห็นได้ว่า การประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังของนาย ท. อาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางนํ้ า คือ ปั ญหานํ้ าทิ้งจากการประกอบกิจการ และมลพิษทางอากาศ คือ ปั ญหาฝุ่ นละออง
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๐
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จากหม้อไอนํ้า ซึ่งเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ โรงงาน และข้อเท็จจริงดังกล่าว
ถือเป็ นสาระสําคัญที่ต้องประกาศให้ประชาชนได้รบั ทราบ และได้มโี อกาสโต้แย้งคัดค้านหรือ
แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้มหี นังสือ ที่ ขก ๐๐๒๘(๓)/๐๗๗ และหนังสือ ที่ ขก ๐๐๒๘(๓)/๐๗๘
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงนายอําเภอและนายกเทศมนตรีขอให้ปิดประกาศสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน ฉบับที่ ๐๐๔/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ โดยประกาศฉบับดังกล่าวออกก่อนทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ จะเข้าทําการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ ๐๑)
อีกทัง้ ในประกาศดังกล่าวก็มไิ ด้ระบุถงึ ปั ญหานํ้าทิง้ จากการประกอบกิจการและปั ญหาฝุ่ นละออง
จากหม้อไอนํ้ า ซึ่งเป็ นปั ญ หาเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและระบบการบําบัด เป็ นเหตุให้ป ระชาชน
ทีอ่ ยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานที่ตงั ้ โรงงานและอาจได้รบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน
ไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ดังกล่าว และไม่มโี อกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการ การประกาศของสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่นจึงไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนและวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญตามที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
กําหนดไว้ในหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ จึงถือได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มิได้ให้ประชาชน
ทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลัง ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบจาก
มลพิษทางนํ้าและมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดจากโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังดังกล่าวได้รบั ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้โอกาสประชาชนดังกล่าวได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตนตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนัน้ การที่
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลัง
ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๓-๙(๒)-๒/๕๔ ขก ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่นาย ท. จึงเป็ น
การกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ อ้างว่า แม้ศาลปกครองจะรับฟั งว่าการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๓-๙(๒)-๒/๕๔ ขก ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่นาย ท. มิได้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม แต่กรณี
ดังกล่าวถือเป็ นข้อบกพร่องในวิธกี ารพิจารณาทางปกครองและส่งผลเพียงทําให้ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโรงงานไม่สมบูรณ์เท่านัน้ ซึง่ ความไม่สมบูรณ์ของคําสังทางปกครองอาจดํ
่
าเนินการ
ให้สมบูรณ์ได้ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถนุ ายน) ๒๕๖๐

๑๑๐

พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ เห็นว่า แม้คาํ สังทางปกครองที
่
อ่ อกโดยการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายกําหนดตามกรณีมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อได้มกี ารแก้ไขความไม่สมบูรณ์นัน้ แล้ว ย่อมไม่เป็ นเหตุ
ทําให้คําสังทางปกครองนั
่
น้ ไม่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขความไม่สมบูรณ์ตามกรณี
(๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทําก่อนสิน้ สุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ หรือหากไม่มกี ารอุทธรณ์
ก็ต้องก่อนมีการนําคําสังทางปกครองไปสู
่
่การพิจารณาของผูม้ อี ํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้อง
ของคําสังทางปกครอง
่
ดังนัน้ หากเป็ นคําสังทางปกครองที
่
อ่ อกโดยมิได้รบั ฟั งคู่กรณีตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือรับฟั งมาไม่สมบูรณ์ หากต่อมาเจ้าหน้าทีไ่ ด้จดั ให้มี
การรับฟั งคูก่ รณีในภายหลัง ก็ไม่เป็ นเหตุให้คาํ สังทางปกครองนั
่
น้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การจัดให้มี
การรับฟั งคู่กรณีในภายหลังก็ตอ้ งอยู่ภายในระยะเวลาก่อนสิน้ สุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
หรือในกรณีทไ่ี ม่มกี ารอุทธรณ์กต็ อ้ งดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนทีจ่ ะมีการนําคําสังทางปกครองนั
่
น้
ไปสูก่ ารพิจารณาของผูม้ อี ํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยความถูกต้องของคําสังทางปกครอง
่
คือ ก่อนฟ้ องคดี
ต่อศาลปกครอง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังให้แก่นาย ท. โดยมิได้ให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
การก่อสร้างโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลัง ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบจากมลพิษทางนํ้าและมลพิษ
ทางอากาศทีเ่ กิดจากโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังดังกล่าวได้รบั ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และให้โอกาสประชาชนดังกล่าวได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบ ตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนที่
ผูฟ้ ้ องคดีจะนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ดาํ เนินการ
แก้ไขเยียวยาความบกพร่องของใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังทีอ่ อก
ให้แก่นาย ท. ด้วยการออกประกาศให้ประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตแป้ งมันสําปะหลังได้รบั ทราบถึงปั ญหาสิง่ แวดล้อม อันได้แก่ มลพิษทางนํ้าและมลพิษทางอากาศ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงระบบบําบัดมลพิษทางนํ้ าและทางอากาศ
และให้โอกาสประชาชนได้โต้แย้งคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็น ตลอดจนนํ าเสนอพยานหลักฐาน
ของตนเพื่อสนับสนุ นข้อโต้แย้งคัดค้าน ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงไม่อาจอ้างว่าใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังให้แก่นาย ท. ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการรับฟั ง
คูก่ รณีให้สมบูรณ์ในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อส. ๑/๒๕๖๐)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๐

๕

๑๑๑

คํา สัง่ ทางปกครองที่ ป ฏิ เสธการก่ อ ตัง้ สิ ท ธิ ข องคู่ ก รณี ถื อ เป็ นคํา สัง่
ที่กระทบต่อประโยชน์ ได้เสียของบุคคล เพราะแม้จะไม่ทาํ ให้บุคคลนัน้ ต้องสูญเสียสิ ทธิ
แต่บุคคลนัน้ ก็ไม่ได้สิทธิ ที่ต้องการ คําสังทางปกครองที
่
่ไม่เปลี่ยนสถานะจากเดิ มไปเป็ น
สถานะที่ เป็ นผลดี แก่ ผ้รู บั คําสัง่ จึงถือเป็ นคําสังที
่ ่ กระทบถึงสิ ทธิ ของคู่กรณี เจ้าหน้ าที่
จึงต้ อ งรับ ฟั งคู่ก รณี ก่ อ นการออกคําสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้ น แต่ จ ะเข้ า ข้ อ ยกเว้ น
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม หรือเป็ นกรณี ที่ผจู้ ะรับคําสังทางปกครองไม่
่
มีสิทธิ
ตามกฎหมายหรือตามที่ ได้ รบั อนุ ญ าตจากผู้มีอาํ นาจตามกฎหมาย ดังนั น้ เมื่อคําสัง่
ไม่อนุ ญ าตให้ จดั ตัง้ โรงงงานผลิ ต อาหาร เป็ นคําสังปฏิ
่ เสธการก่ อตัง้ สิ ท ธิ และมิ ได้ เข้า
ข้อยกเว้นที่ จะรับฟั งคู่กรณี ก่อนออกคําสังทางปกครอง
่
การที่ เจ้าหน้ าที่ ไม่ รบั ฟั งคู่กรณี
จึ ง เป็ นการกระทํ า โดยไม่ ถ ูก ต้ อ งตามรูปแบบ ขัน้ ตอนหรื อวิ ธี การอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ อ งว่า ผู้ฟ้ อ งคดีได้ย่ืน คําขอรับ อนุ ญ าตตัง้ โรงงานผลิต อาหารต่ อ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา) แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ มีคําสังไม่
่ อนุ ญ าตให้ผู้ฟ้ องคดีต งั ้ โรงงานผลิต อาหารตามคําขอ
เนื่องจากสถานทีข่ ออนุ ญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหารตามคําขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับ
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคําสังให้
่ ระงับ การผลิต และให้พ กั ใช้ใบอนุ ญ าต
ผลิตอาหาร ผูฟ้ ้ องคดีจงึ อุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าว แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข) พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชอบแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ไม่เปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนทีจ่ ะออกคําสังตามมาตรา
่
๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ เพิกถอนคําสังของผู
่
้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ไม่ อนุ ญาตให้ต ัง้
โรงงานผลิต อาหารและให้มีคําสังอนุ
่ ญ าตให้ผู้ฟ้ องคดีต งั ้ โรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายกําหนด
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า แม้วา่ คําสังไม่
่ อนุญาตให้ผฟู้ ้ องคดีตงั ้ โรงงานผลิต
อาหารจะเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๖

๑

๑๑๒

พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าํ คําสังทางปกครองจะต้
่
องดําเนินการให้ค่กู รณีมโี อกาสทีจ่ ะ
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่จะ
มีคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่นนั ้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวกําหนดไว้เพือ่ ใช้บงั คับสําหรับคําสังทางปกครองที
่
อ่ าจ
กระทบสิทธิของคู่กรณี หาได้หมายความถึงคําสังทางปกครองทั
่
ง้ หมดทุกประเภทแต่อย่างใดไม่
หากคําสังทางปกครองใดไม่
่
ใช่คาํ สังที
่ อ่ าจกระทบถึงสิทธิของคูก่ รณี หรือในกรณีทค่ี าํ สังอาจกระทบ
่
สิทธิของคู่กรณี แต่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายตามมาตรา ๓๐ วรรคสองหรือวรรคสาม เจ้าหน้าที่
ผู้ทําคําสังย่
่ อมมีอํานาจที่จะทําคําสังโดยไม่
่
ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด
ปั ญหาว่าคําสังทางปกครองใดอาจกระทบสิ
่
ทธิของคู่กรณีหรือไม่นนั ้ เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ําคําสังจะต้
่ อง
เป็ นผูพ้ จิ ารณาในเบือ้ งต้นเสียก่อนว่าเป็ นกรณีทม่ี กี ฎหมายบัญญัตริ บั รองคุม้ ครองสิทธิของคู่กรณี
ดังกล่าวไว้หรือไม่ หรือมีการรับรองสิทธิจากเจ้าหน้าทีห่ รือผูม้ อี ํานาจตามกฎหมายแล้วหรือไม่
เป็ นสําคัญ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นกรณี ท่ีหากออกคําสังทางปกครองแล้
่
ว สิท ธิท่ีได้รบั
การรับรองหรือคุ้มครองตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย หรือจากการได้รบั อนุ ญาตดังกล่าวของ
คู่กรณี อาจได้รบั ความกระทบกระเทือนจากคําสังทางปกครอง
่
เจ้าหน้ าที่ผู้ทําคําสังก็
่ จะต้อง
ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เสียก่อน จึงจะออกคําสังได้
่ สําหรับคําสังทางปกครอง
่
ที่ปฏิเสธการก่อตัง้ สิทธิของคู่กรณีถอื เป็ นคําสังที
่ ่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคล เพราะ
ถึงแม้จะไม่ทําให้บุคคลนัน้ ต้องสูญเสียสิทธิ แต่บุคคลนัน้ ก็ไม่ได้สทิ ธิท่ีต้องการ ดังนัน้ คําสัง่
ทางปกครองที่ไม่เปลี่ยนสถานะจากเดิมไปเป็ นสถานะที่เป็ นผลดีแก่ผู้รบั คําสัง่ ถือเป็ นคําสัง่
ทีก่ ระทบถึงสิทธิของคู่กรณี คําสังทางปกครองที
่
ป่ ฏิเสธสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรับฟั ง
คู่กรณี ก่อนการออกคําสังทางปกครอง
่
เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือ ในกรณี ท่ีผู้จ ะรับ คํ าสังทางปกครองไม่
่
ได้มีส ิท ธิ
ตามกฎหมายหรือตามที่ได้รบั อนุ ญ าตจากผู้มอี ํานาจตามกฎหมาย และเจ้าหน้ าที่ผู้ทําคําสัง่
จําเป็ นต้องออกคําสังบั
่ งคับกับผูน้ ัน้ เช่น กรณีเจ้าหน้าทีต่ อ้ งการออกคําสังเพื
่ ่อบังคับกับผูท้ ฝ่ี ่ าฝื น
กฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัย เจ้าหน้ าที่ผู้ทําคําสังก็
่ ย่อมพิจารณาออกคําสังได้
่
โดยไม่ตอ้ งดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
สํ าหรับกรณี การจัดตัง้ โรงงานผลิตอาหารนั น้ เมื่อ ผู้ ย่ืน คํ า ขอได้ ป ฏิ บ ัติค รบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารซึง่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เจ้าหน้าที่กจ็ ะต้องพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาต
กรณีเจ้าหน้าทีจ่ ะมีคําสังไม่
่ อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงงานผลิตอาหาร คําสังดั
่ งกล่าวเป็ นคําสังปฏิ
่ เสธ

๒
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การก่อตัง้ สิทธิ จึงเป็ นคําสังที
่ ก่ ระทบสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องเปิ ดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดี
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคําสัง่
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่
จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสองหรือวรรคสาม การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังไม่
่ อนุ ญาต
ให้ผฟู้ ้ องคดีตงั ้ โรงงานผลิตอาหาร โดยเหตุผลว่าเนื่องจากสถานทีข่ ออนุญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหาร
ตามคําขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มคี ําสัง่
ให้ระงับ การผลิต การจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ และมีคําสังให้
่ พ กั ใช้ใบอนุ ญ าตผลิต อาหารไปแล้ว
ซึ่งเป็ นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่เปิ ดโอกาส
ให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนการออกคําสัง่ เนื่องจากเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม อันเป็ นกรณี
ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ สาธารณะ แต่การพิจารณาทางปกครอง
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพื่อออกคําสังในกรณี
่
น้ีเป็ นเพียงการพิจารณาในขัน้ ตอนการขออนุ ญาต
ตัง้ โรงงานผลิตอาหาร ยังมิได้มกี ารผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์
อาหารทีผ่ ฟู้ ้ องคดีย่นื คําขอตัง้ โรงงานเพื่อผลิต จะเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับ
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มคี าํ สังระงั
่ บการผลิต การจําหน่าย และมีคาํ สังพั
่ กใช้ใบอนุญาตผลิตอาหาร
แล้วก็ตาม แต่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็ นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากตัวผลิตภัณ ฑ์
โดยตรง แต่มปี ั ญหาในเรือ่ งของการโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเป็ นเท็จ และการแสดงฉลาก
ของอาหารที่ฝ่าฝื นต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร จึงเป็ นกรณีท่สี ามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายได้ ฉะนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ท ราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมี
โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขัน้ ตอนการพิจารณาทางปกครองก่อนที่จะ
ออกคํ า สัง่ ที่มีผ ลกระทบต่ อ สิท ธิข องผู้ ฟ้ องคดี จึง มิไ ด้ ก่ อ ให้ เกิด ผลเสีย หายอย่ างร้ายแรง
ต่ อประโยชน์ สาธารณะแต่ อย่างใด ดังนัน้ การออกคําสังไม่
่ อนุ ญ าตให้ต ัง้ โรงงานผลิตอาหาร
จึงเป็ นการกระทําโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไว้ก่อนการออกคําสังทางปกครอง
่
คําสังไม่
่ อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงงานผลิตอาหาร จึงเป็ น
คําสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๔๐/๒๕๕๕)
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เมื่อคณะกรรมการประสานงานรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อยระดับเขต
ไม่ มี อํานาจตามกฎหมาย มติ ข องคณะกรรมการฯ จึ ง เป็ นเพี ย งขัน้ ตอนภายในของ
ฝ่ ายปกครองที่ยงั ไม่กระทบสิ ทธิ ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้ องให้เพิ กถอนมติ ได้ตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ผู้ว่ า ราชการกรุง เทพมหานครในฐานะเป็ นเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญ ญัติ ร กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอาํ นาจดุลพิ นิจที่จะประกาศ
ให้ บริ เวณใดเป็ นจุดผ่ อนผันหรือยกเลิ กการเป็ นจุดผ่ อนผันโดยคํานึ งถึ งความสะอาด
ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้อยของบ้านเมื องและปั ญ หาการจราจร และเมื่ อการยกเลิ ก
จุดผ่อนผัน ได้ มีการประชุม ชี้ แจงเหตุผลความจําเป็ นกับผู้ค้าขายโดยเปิ ดโอกาสให้ มี
การโต้ แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามนั ยมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทัง้ การมี คําสังยกเลิ
่
กการเป็ นจุดผ่อนผันมี เหตุผล
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยสภาพความเป็ นจริ งของบริ เวณจุดผ่อนผัน
พิ พ าทได้ เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ งหากมี ข้ อ เท็จจริ งและพฤติ การณ์ เช่ น นี้ ในขณะทําคําสัง่
ทางปกครอง ผูม้ ีอาํ นาจคงจะไม่ประกาศให้บริ เวณที่พิพาทเป็ นจุดผ่อนผันและหากไม่เพิ กถอน
จะก่อให้เกิ ดความเสียหายต่ อประโยชน์ สาธารณะ ถือได้ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ จะยกเลิ ก
จุดผ่อนผัน ประกาศยกเลิ กการเป็ นจุดผ่อนผัน จึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ออกโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และผูม้ ีอาํ นาจออกคําสังได้
่ ใช้ดลุ พิ นิจเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกสิบแปดคนฟ้ องว่า ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกสิบแปดคนเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต
จากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (ผูอ้ ํานวยการเขตดุสติ ) ให้จําหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณ
จุดผ่อนผันทางเท้าหน้าบ้านมนังคศิลาถึงโรงภาพยนตร์ปารีส ถนนหลานหลวง บริเวณคลองลําปั ก
และบริเวณทางเท้าถนนลูกหลวงริมคลองผดุงกรุงเกษม ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ด้วยความเห็นชอบ
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (กรุงเทพมหานคร) และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพือ่ ให้เป็ นการปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ
ประสานงานรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อยระดับเขต โดยยกเลิกจุดผ่อนผันให้จาํ หน่ายสินค้า
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ในที่ส าธารณะของผู้ฟ้ องคดีท ัง้ หกสิบ แปดคน ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ หกสิบ แปดคนจึง ได้ มีห นั ง สือ
ขอความเป็ นธรรมถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ท บทวนการยกเลิกจุดผ่อนผัน ดังกล่าว ซึ่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้มีห นังสือส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ รับ ไปพิจารณา
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ โดยความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกประกาศ
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ให้ยุตจิ ําหน่ ายสินค้า ณ บริเวณดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙ เป็ นต้นไป ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ประกาศลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกสิบแปดคนทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมี
โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานและมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรม จึงนําคดี
มาฟ้ องศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สาม
และมติของคณะกรรมการประสานงานรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อยระดับเขตตามประกาศ
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการประสานงาน
รักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อยระดับเขต โดยอาศัยอํานาจในทางบริหารทัวไปตามพระราชบั
่
ญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มหี น้าที่ช่วยเหลือผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ในการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอย ประกอบกับพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้บญ
ั ญัตถิ งึ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ตลอดจนมิได้บญ
ั ญัตถิ งึ อํานาจหน้าที่ไว้แต่อย่างใด คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวจึงไม่มอี าํ นาจตามกฎหมาย คงมีหน้าทีเ่ พียงเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาแนะนําหรือให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เกี่ยวกับเรื่องหาบเร่แผงลอยเท่านัน้ มติของคณะกรรมการฯ จึงเป็ นเพียง
ขัน้ ตอนภายในของฝ่ ายปกครองทีย่ งั ไม่กระทบต่อสิทธิของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกสิบแปดคน ผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ หกสิบแปดคนจึงมิใช่ผู้ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ทจ่ี ะมีสทิ ธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการประสานงานรักษา
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยระดับเขตได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตมิ าตรา ๔ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๔
และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มีอํานาจออกประกาศกําหนดจุดผ่อนผันให้สามารถปรุงอาหารขายหรือ
จําหน่ ายสิน ค้าบนถนนหรือ ในสถานสาธารณะได้ต ามวัน เวลาที่กํ าหนดโดยความเห็น ชอบ

๒
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ของเจ้าพนั ก งานจราจร และเมื่อ กฎหมายบัญ ญัติให้มีอํ านาจดุ ล พินิ จ กํ าหนดจุ ดผ่ อนผันได้
ในทางกลับกัน ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สองย่อมมีอํานาจดุลพินิจที่จะให้มกี ารยกเลิกจุดผ่อนผันได้เช่นกัน
เมื่อมีเหตุ ผลความจํ าเป็ นหรือเมื่อปรากฏว่ าข้อเท็ จจริงได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ ง มีผ ลให้
การกําหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไปหรือก่ อให้เกิดปั ญหาอุปสรรคใด
ที่เมื่อพิจารณาตามหลักความได้ ส ัดส่ วนระหว่ างประโยชน์ ท่ี ได้ ก ับความเสียหายที่ จ ะเกิด ขึ้น
กับ สาธารณะแล้ว ประโยชน์ ส าธารณะจะเสีย หายมากกว่ า ดัง นั น้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
โดยความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มปี ระกาศลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สังให้
่ ผคู้ า้
ยุ ติการจํ าหน่ ายสินค้าบริเวณดังกล่ าวภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเป็ นการยกเลิก
จุดผ่อนผันเดิมทีเ่ คยประกาศไว้และเป็ นการยกเลิกการอนุญาตให้จาํ หน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
ที่เคยอนุ ญาตไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ย่อมมีอํานาจกระทําได้ตามมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้คาํ สังอนุ
่ ญาต
จุดผ่อนผันหรือให้ยกเลิกจุดผ่อนผันกฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็ นอํานาจดุลพินิจของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ โดยตรงดังที่ได้กล่าวแล้ว แต่กฎหมายเฉพาะที่บญ
ั ญัตใิ ห้มอี ํานาจหน้าที่
มิได้กําหนดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารมีคาํ สังทางปกครองดั
่
งกล่าวไว้เป็ นการเฉพาะแต่อย่างใด กระบวนการ
หรือขัน้ ตอนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ทีจ่ ะมีคาํ สังจึ
่ งถือเป็ นดุลพินิจของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ทัง้ สองทีจ่ ะพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็ นกฎหมายทัวไปเพื
่
่อให้
คู่กรณีมโี อกาสทีจ่ ะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองได้มกี ารประชุมชี้แจงเหตุผลความจําเป็ นที่จะต้องมีคําสังยกเลิ
่
ก
จุดผ่อนผันให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ หกสิบแปดคนทราบถึงสามครัง้ ก่อนทีจ่ ะให้มกี ารยกเลิกจริงตัง้ แต่วนั ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตามประกาศลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้ องคดี
ทัง้ หกสิบแปดคนได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนอย่ างเต็มที่แล้วตามนั ยมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ที่ให้ยกเลิก
จุดผ่อนผันตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงออกโดยชอบด้วยขัน้ ตอนที่กฎหมายกําหนด
และเมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าการมีคําสังอนุ
่ ญาตจุดผ่อนผันหรือให้ยกเลิกจุดผ่อนผัน กฎหมายเฉพาะ
ได้แก่ พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้เป็ นอํานาจดุลพินิจของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ โดยตรงที่จะพิจารณามีคําสังดั
่ งกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
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คําสังอนุ
่ ญาตจุดผ่อนผันจึงเป็ นคําสังที
่ ่ให้สทิ ธิชวคราวโดยสภาพ
ั่
แต่การมีคําสังหรื
่ อยกเลิกคําสัง่
ก็จะต้องดําเนินการให้เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้วย โดยทีอ่ าํ นาจในการประกาศ
ให้บริเวณใดเป็ นจุดผ่อนผันหรือยกเลิกการเป็ นจุดผ่อนผัน เป็ นการใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การประกาศให้เป็ น
จุดผ่อนผันหรือการยกเลิกจุดผ่อนผันจึงต้องคํานึงถึงความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและปั ญหาการจราจรเป็ นหลักในการพิจารณา อันเป็ นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เมื่อพิจารณาเหตุผลในการยกเลิกจุดผ่อนผันที่พิพาทนอกจากเหตุผลตามที่สํานักงาน
บริห ารการแปลงสิน ทรัพ ย์เป็ น ทุ น ซึ่งมีท่ีทําการอยู่ในบ้านมนังคศิล าได้มีห นังสือ ร้อ งขอให้
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดระเบียบจุดผ่อนผันทีพ่ พิ าทโดยให้เหตุผลว่า บ้านมนังคศิลา
เป็ น สถานที่ท่ีได้รบั การขึ้น ทะเบีย นเป็ น โบราณสถาน การที่มีผู้ค้าจําหน่ ายสิน ค้าทําให้ข าด
ความสวยงาม เสียสภาพภูมทิ ศั น์ของอาคารซึง่ เป็ นสถานทีร่ าชการและโบราณสถานและทําให้
ยากต่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชัน้ ผู้ใหญ่และ
ภาคเอกชนที่ต้องเดินทางมาร่วมประชุมบ่อยครัง้ ในฐานะประธานและคณะกรรมการนโยบาย
การแปลงสินทรัพย์เป็ นทุน และเหตุผลที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามได้ช้แี จงต่อศาลปกครองชัน้ ต้นว่า
จุดทีผ่ ่อนผันดังกล่าวอยู่รมิ ถนนหลานหลวงซึง่ เป็ นถนนสายทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างทางด่วนกับถนน
ราชดําเนิ น มุ่ งสู่เกาะรัต นโกสิน ทร์ อัน เป็ น เส้น ทางสําคัญ ที่ใช้ในการต้อ นรับ ราชอาคัน ตุ ก ะ
หรือแขกของรัฐบาลเข้าสู่พระบรมมหาราชวังหรือทําเนียบรัฐบาล ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามมีแผนที่
จะทําการปรับสภาพภูมทิ ศั น์ บริเวณดังกล่าวให้สวยงามและเป็ นระเบียบเรียบร้อย จึงมีเหตุผล
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็ นจริงในปั จจุบนั ของบริเวณ
จุดผ่อนผันที่พพิ าท จะเห็นว่าถนนสายดังกล่าวมีสภาพการจราจรที่คบั คังมาก
่
เพราะนอกจาก
เป็ นถนนสายสําคัญที่เชื่อมต่อทางด่วนกับถนนราชดําเนิน ซึ่งต้องรองรับรถที่ลงจากทางด่วน
เพื่อแล่นเข้าสู่เกาะรัตนโกสินทร์ จึงมีรถใช้เส้นทางนี้จํานวนมากแล้ว บริเวณใกล้กนั ยังมีรางรถไฟ
ตัดผ่านซึ่งเป็ น เส้น ทางรถไฟสายที่สําคัญ เนื่องจากแล่น เข้าสู่สถานี ห วั ลําโพง ดังนัน้ รถไฟ
ทุกขบวนทัง้ ขาขึ้นหรือขาล่องจะต้องแล่นผ่านจุดตัดกับ ถนนสายนี้ ทําให้รถที่ผ่านเส้นทางนี้
ต้องเสียเวลารอรถไฟทุกขบวนทีเ่ ข้าหรือออกจากหัวลําโพง การจราจรในบริเวณนี้จงึ ติดขัดมาก
และหากยังคงปล่อยให้บริเวณดังกล่าวเป็ นจุดผ่อนผันต่อไปตามเดิม ก็ยงิ่ จะเป็ นการเพิม่ ปั ญหา
การจราจรให้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากผูค้ า้ จะเริม่ ทําการค้าในช่วงเย็นและมีการนําแผงค้ามาจัดวาง
ในบริเวณที่พพิ าทตัง้ แต่ช่วงเวลา ๑๖ นาฬิกา เป็ นต้นไป ซึ่งเป็ นช่วงที่การจราจรคับคังที
่ ่สุด อีกทัง้
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ผู้ค้าจะวางอุ ปกรณ์ ริมถนนและมีการจอดรถซ้อนคัน ๒ ถึง ๓ คัน ทํ าให้เสีย ช่ อ งทางเดิน รถ
ประกอบทัง้ การจอดรถของประชาชนที่มาซื้อสินค้าและเป็ นจุดจอดรถประจําทางที่ประชาชน
จะมารอขึ้นรถ รวมทัง้ แวะซื้อสินค้า มีผลให้รถยนต์ทุกชนิดที่แล่นผ่านบริเวณนี้จะต้องชะลอ
ความเร็วหรือหยุดรอเมือ่ มีประชาชนเดินข้ามถนน จึงก่อให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก
และยังก่อให้เกิดปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวติ ของประชาชน
ที่ต้องอาศัยทางเท้าในการสัญ จรไปมาที่ต้องลงไปเดินบนถนนแทนทางเท้า กรณี จงึ ถือได้ว่า
มีขอ้ เท็จจริงและพฤติการณ์เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ หากมีขอ้ เท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทํา
คําสังทางปกครองแล้
่
ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ คงจะไม่ประกาศให้บริเวณทีพ่ พิ าทดังกล่าวเป็ นจุดผ่อนผัน
และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ถือได้ว่ามีเหตุอนั สมควร
ที่จ ะยกเลิก จุ ด ผ่ อ นผัน ที่พิพ าทตามประกาศฉบับ ลงวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศ
ฉบับดังกล่าวจึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้มอี ํานาจออกคําสัง่
ได้ใช้ดุลพินิจเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๘๒/๒๕๕๗)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๘

๕

๑๑๙

การยกเลิ กประกาศสอบราคาเป็ นอํานาจดุลพิ นิจของผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ สงซื
ั ่ ้อ
หรือสัง่ จ้ าง แต่ ต้ องเป็ นการใช้ ดุลพิ นิ จโดยชอบด้ วยกฎหมายและมี เหตุ ผลเพี ยงพอที่ จะ
สามารถแสดงให้ เห็นว่าเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
และต้องคํานึ งถึงประโยชน์ ของทางราชการเป็ นสําคัญ กรณี ที่ผเู้ สนอราคาตํา่ สุดซึ่งถือเป็ น
ผู้ชนะการสอบราคาไม่ได้กระทําผิ ดเงื่อนไขตามประกาศสอบราคาของหน่ วยงานของรัฐ และ
ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบราคาดําเนิ นการโดยไม่ถกู ต้ องหรือไม่เป็ นไปตามระเบียบ
ทัง้ ยังไม่ พ้ น ระยะเวลาการยื น ราคา ๙๐ วัน แต่ ห น่ วยงานของรัฐได้ มี ประกาศยกเลิ ก
การประกาศสอบราคาดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าเนื่ องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่ งเป็ น
เรื่องที่เกิ ดจากความบกพร่องในการบริ หารงบประมาณของหน่ วยงานของรัฐเอง จึงถือเป็ น
การใช้ดุลพิ นิจยกเลิ กประกาศสอบราคาที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็ นธรรมกับผู้ชนะ
การสอบราคาซึ่งเชื่อโดยสุจริ ตว่าตนมีสิทธิ เข้าทําสัญญากับหน่ วยงานของรัฐนัน้
โดยที่ ป ระกาศยกเลิ ก ประกาศสอบราคาถื อ เป็ นคํา สัง่ ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กระทบสิ ทธิ
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่ งมีสิทธิ ได้ เข้าทําสัญ ญาจ้างอยู่ก่อนการยกเลิ กประกาศสอบราคา
ที่พิพาท หน่ วยงานของรัฐจึงต้องแจ้งข้อเท็จจริ งที่จะใช้เป็ นเหตุผลในการยกเลิ กประกาศ
สอบราคา เพื่ อให้ ผ้ชู นะการสอบราคาดังกล่ าวได้ รบั ทราบและมี โอกาสได้ โต้ แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน เมื่อมิ ได้ให้โอกาสดังกล่าวจึงเป็ นการดําเนิ นการที่ไม่ถกู ต้องตามขัน้ ตอนหรือวิ ธีการ
อันเป็ นสาระสําคัญตามที่ กฎหมายได้ กําหนดไว้ นอกจากนี้ แม้ ระเบี ยบว่าด้ วยการพัสดุ
จะไม่ ได้ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ ของหน่ วยงานของรัฐที่ จะต้ องจัดส่ งประกาศสอบราคา
แก่ผรู้ บั จ้างรายหนึ่ งรายใดโดยเฉพาะ แต่การที่หน่ วยงานของรัฐได้มีประกาศสอบราคาครัง้ ใหม่
ซึ่ งหากมี เจตนาสุ จริ ตก็ควรจะใช้ ดุลพิ นิ จจัดส่ งประกาศสอบราคาครัง้ ใหม่ ให้ แก่ ผู้ชนะ
การสอบราคาครัง้ ก่อนที่ ถกู ยกเลิ กการสอบราคาไปด้วย การที่ มิได้ดาํ เนิ นการดังกล่าว
จึงเป็ นการใช้ดลุ พิ นิจโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการยกเลิ กการประกาศสอบราคาที่พิพาท
ทํ า ให้ ผ้ ู ฟ้ องคดี ซึ่ งเป็ นผู้ชนะการสอบราคาครัง้ แรกได้ ร ับความเสี ยหาย โดยเสี ยสิ ทธิ
เข้ าทําสัญญาจ้ างกับหน่ วยงานของรัฐ จึ งเป็ นการกระทําละเมิ ดตามมาตรา ๔๒๐ แห่ ง
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒

๑

๑๒๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ อันเป็ นการทําละเมิ ดอันเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
หน่ วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผูฟ
้ ้ องคดีในผลแห่งละเมิ ดที่เกิ ดขึน้
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (องค์การบริหารส่วนตําบล) ได้ประกาศสอบราคา
ก่อสร้างถนนจํานวน ๒ โครงการ โดยผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทห้างหุน้ ส่วนจํากัด ได้ย่นื
ซองเสนอราคาตามประกาศสอบราคาทัง้ สองโครงการดังกล่าว คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
ได้พจิ ารณาว่า ผูฟ้ ้ องคดีมคี ุณสมบัตถิ ูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็ นผูเ้ สนอราคาตํ่าสุด และอยู่ใน
วงเงินงบประมาณที่ตงั ้ ไว้ จึงเห็นควรเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทําสัญ ญาก่อสร้างทัง้ ๒ โครงการ
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) ได้พจิ ารณาอนุ มตั ติ ามเสนอ พร้อมทัง้ ได้
กําหนดเงื่อนไขในการเรียกเข้าทําสัญญาว่าจะทํ าสัญญาเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ ผู้ฟ้ องคดี
จึงมีสทิ ธิเข้าทําสัญญาจ้างทัง้ สองรายการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มปี ระกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ยกเลิกการประกาศสอบราคาทัง้ สองโครงการ โดยอ้างเหตุผลว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ
ทัง้ ที่เวลายืน ราคาของผู้เสนอราคาได้ย ังไม่ ค รบตามที่กํ า หนดไว้ในเงื่อ นไขการสอบราคา
หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่ และได้อนุ มตั ใิ ห้หา้ งหุน้ ส่วน
จํากัด ช. ซึ่งเป็ น ผู้เสนอราคาตํ่าสุดเป็ น ผู้ช นะการสอบราคา การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่แจ้ง
ประกาศสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ เป็ นการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ไม่ให้ผฟู้ ้ องคดี
เสนอราคาแข่งขัน กับ ผู้เสนอราคารายอื่น และเป็ น การใช้อํ านาจโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
เป็ นการกระทําด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทําให้ผฟู้ ้ องคดีเสียสิทธิในอันทีจ่ ะเข้าทํา
สัญ ญาจ้างก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และสูญ เสียผลประโยชน์ และกําไรที่ควรจะได้รบั จาก
การที่เสนอราคาได้ท งั ้ สองรายการ จึงเป็ นการทําละเมิดต่อผู้ฟ้ องคดี ขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองชดใช้เงินจํานวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ตามกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นผูบ้ ริหารท้องถิน่ จึงมี
หน้าทีร่ ว่ มกับคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและติดตามเกีย่ วกับงบประมาณ
ของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้เป็ น ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันการทุจริตเงินงบประมาณ และเพื่อมิให้มกี ารใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อไปในทางทุจริต
ซึง่ ในการดําเนินการสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ าง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นผูม้ อี ํานาจสังอนุ
่ ญาตให้สงซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ าง
และยกเลิกการสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างนัน้ ได้ โดยการยกเลิกการสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างด้วยวิธกี ารสอบราคานัน้
ข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กาํ หนดเหตุทจ่ี ะสังยกเลิ
่
กการสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างไว้เหตุเดียวแต่เพียงว่า ในกรณีทร่ี าคา

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒

๑๒๑

ของผูเ้ สนอราคาตํ่าสุดยังสูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการเปิ ดซองเรียกผูเ้ สนอราคา
มาต่ อ รองราคาใหม่ พ ร้อ มกัน แล้ว ไม่ ไ ด้ผ ล ให้เสนอความเห็น ต่ อ ประธานกรรมการบริห าร
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติม
หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการจัดซื้อหรือจ้างใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้ระเบียบข้างต้น
จะมิได้กําหนดไว้โดยตรงว่าให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีอํานาจยกเลิกประกาศสอบราคาในกรณี อ่นื ๆ
แต่ตามหลักกฎหมายเกีย่ วกับการยกเลิกหรือเพิกถอนคําสังทางปกครองนั
่
น้ เจ้าหน้าทีท่ ม่ี อี ํานาจ
ตามกฎหมายในการออกคําสังย่
่ อมมีอํานาจในการเพิกถอนคําสังทางปกครองที
่
ต่ นออกมานัน้ ได้
หากเห็นว่าคําสังทางปกครองที
่
อ่ อกมานัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าเงื่อนไขทีจ่ ะยกเลิกหรือ
เพิกถอน ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาที่ได้ออกมา
ก่อนหน้านัน้ โดยให้เหตุผลว่างบประมาณไม่เพียงพอ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจในฐานะทีเ่ ป็ นผูม้ อี าํ นาจ
สังอนุ
่ ญาตให้สงซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ าง แต่การใช้ดุลพินิจยกเลิกประกาศสอบราคาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ดังกล่าวจะต้องชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุผลเพียงพอที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีม่ ุ่งประสงค์ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถตรวจสอบได้ดว้ ย ซึง่ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้บญ
ั ญัตวิ ่า
ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิ ดเผยและเทีย่ งธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณ ภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการทีจ่ ะได้รบั ประกอบกัน ดังนัน้ ก่อนการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุมงบประมาณรายจ่ายและติดตาม
เกีย่ วกับงบประมาณของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงควรตรวจสอบว่ามีงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะดําเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ ของทางราชการ
และประชาชนผู้เข้าเสนอราคา เมื่อข้อเท็จจริงไม่ป รากฏว่า ผู้ฟ้ องคดีกระทําผิดเงื่อนไขของ
การสอบราคา หรือเสนอราคาโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมราคากันอย่างไม่เป็ นธรรม อีกทัง้
กรณียงั ไม่พน้ ระยะเวลาการยืนราคา ๙๐ วัน ตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในเงื่อนไขของการสอบราคาจ้าง
ที่พิพ าท และยังไม่ป รากฏว่าคณะกรรมการสอบราคาดําเนิน การสอบราคาและพิจารณาผล
การสอบราคาโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๘ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกประกาศยกเลิก
การประกาศสอบราคาเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงเกิดขึน้ จากความผิดและความบกพร่อง
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ในการบริหารงบประมาณของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีไ่ ม่ควบคุมตรวจสอบหรือ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอก่อนทีจ่ ะออกประกาศสอบราคา ดําเนินการสอบราคา
และพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูช้ นะการสอบราคา แม้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะอ้างว่าการบริหาร
งบประมาณของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มิได้ผดิ พลาดไปมาก แต่กเ็ ป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ผลกระทบ
จากการประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาดังกล่าว นอกจากนี้ ข้ออ้างของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ทีอ่ า้ งว่า ข้อ ๕.๕ ของเงือ่ นไขการสอบราคา กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีสทิ ธิจะไม่รบั
ราคาตํ่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน
หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณา
จัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณานัน้ เห็นว่า การใช้ดุลพินิจยกเลิกการสอบราคาด้วยเงื่อนไข
ดังกล่าวก็จะต้องเป็ น ไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุ ผ ล รวมทัง้ ต้องคํานึ งถึงประโยชน์
ของทางราชการและของประชาชนควบคูก่ นั ไปด้วย ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกประกาศ
ยกเลิกการประกาศสอบราคาโดยให้เหตุผลว่า งบประมาณไม่เพียงพอจึงเป็ นการใช้ดุลพินิจ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่โปร่งใส และไม่เป็ นธรรมต่อผูฟ้ ้ องคดี ซึ่งเชื่อโดยสุจริตว่าตนมีสทิ ธิ
เข้าทําสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
นอกจากนี้ โดยที่ป ระกาศยกเลิก การประกาศสอบราคาดังกล่ าวเป็ น คําสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกอบกับข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีป ฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ การที่ผู้ฟ้ องคดีเป็ น ผู้ท่ีเสนอราคา
ตํ่าสุดและมีคุณสมบัตถิ ูกต้องครบถ้วน จนคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้เสนอความเห็น
ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้อนุมตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูช้ นะการสอบราคา จึงถือว่า
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้เข้าทําสัญญาจ้างตามประกาศสอบราคาดังกล่าว แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้มปี ระกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างทัง้ สองโครงการดังกล่าว จึงถือว่าสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี
ที่จ ะได้เข้าทํ าสัญ ญากับ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้รบั ผลกระทบ ผู้ฟ้ อ งคดีจึงเป็ น คู่ก รณี ในการที่
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ดําเนินการออกประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา และเมื่อประกาศยกเลิก
ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าวกระทบสิทธิผฟู้ ้ องคดี กล่าวคือ ทําให้ผฟู้ ้ องคดีเสียสิทธิทจ่ี ะเข้าทํา
สัญ ญากับ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ดัง นั น้ ในการออกประกาศยกเลิก การประกาศสอบราคาจ้า ง
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็ นเหตุผลในการออกประกาศยกเลิกประกาศ
สอบราคาให้ผฟู้ ้ องคดีทราบอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และเมื่อการแจ้งข้อเท็จจริงและให้โอกาส

๔
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ผูฟ้ ้ องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานดังกล่าวมิใช่กรณีทจ่ี ะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะอันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม และมิใช่กรณีทโ่ี ดยสภาพ
เห็นได้ชดั ในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) ตามที่
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ กล่าวอ้าง การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ อ้างว่า ได้ดําเนินการออกประกาศยกเลิก
การประกาศสอบราคาโดยได้ปิ ด ประกาศยกเลิก การประกาศสอบราคาไว้ ณ ที่ทําการของ
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว ซึ่งผู้ฟ้ องคดีโต้แย้งว่าได้ ไปตรวจดู ประกาศที่สถานที่ปิ ดประกาศของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ หลายครัง้ แต่ไม่พบเห็นประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทัง้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีได้รบั ทราบถึงประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาดังกล่าวจากการที่ได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สอบถามไปยังผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองว่าจะเรียกให้ผูฟ้ ้ องคดีเข้าทํา
สัญญาจ้างเมื่อใด โดยผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แจ้งเหตุผล
ทีไ่ ม่เรียกผูฟ้ ้ องคดีเข้าทําสัญญา และจัดส่งประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาทัง้ สองโครงการ
ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ อันเป็ นเวลาหลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ดําเนินการสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอยู่เจริญ
หมู่ ท่ี ๑๑ ลงวัน ที่ ๑๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๒ และหลัง จากที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้อ นุ ม ัติใ ห้
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช. เป็ นผูช้ นะการสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่ ตามบันทึกคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะโต้แย้งประกาศยกเลิก
การประกาศสอบราคาดังกล่าวได้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มิได้แจ้งข้อเท็จจริงและให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดี
ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ชนะการสอบราคาและมีสทิ ธิเข้าทําสัญญาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนการออกประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคา จึงเป็ นการดําเนินการทีไ่ ม่ถูกต้องตามขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญตามที่ได้กําหนดไว้ ดังนัน้ การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มปี ระกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ยกเลิกการประกาศสอบราคา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
จึงเป็ นการออกคําสังทางปกครองโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับ กรณี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ อ้างว่า ได้ดําเนิ น การออกประกาศองค์ก าร
บริหารส่วนตําบล เรือ่ ง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว มิได้มเี จตนากีดกันไม่ให้ผฟู้ ้ องคดีได้มโี อกาสเข้าร่วมการเสนอราคา
ในการประกาศสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่นัน้ โดยทีข่ อ้ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดว่า การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา
ให้ดําเนินการดังนี้ (๑) ก่ อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบ วันทําการ ให้เจ้าหน้ าที่พ สั ดุ
ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้
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โดยตรง หรือโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับด่วนพิเศษให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ แต่ทงั ้ นี้
ไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิ ดเผย ณ ทีท่ ําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ
แล้วแจ้งให้นายอําเภอทราบ ... จะเห็นได้ว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้เป็ นหน้ าที่ของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองที่จะต้องจัดส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างรายหนึ่งรายใด
โดยเฉพาะ คงกําหนดแต่เพียงว่าให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ส่งประกาศสอบราคาไปยังผูม้ อี าชีพหรือ
รับจ้างทํางานนัน้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ กรณีจงึ เป็ นการที่กฎหมายให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
มีอํานาจดุลพินิจในการจัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา ซึง่ ข้อเท็จจริง
ในคดีน้ปี รากฏว่า ในการดําเนินการออกประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล เรือ่ ง สอบราคาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ลงวัน ที่ ๑๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๒ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้มีห นั งสือ
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เผยแพร่ประกาศสอบราคาดังกล่าวไปยังอําเภอและจังหวัด
และผู้ป ระกอบการอื่น ๆ อีก จํานวน ๕ ราย อันถือเป็ นการปฏิบ ตั ิตามระเบียบดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเคยได้รบั การพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการสอบราคาในการสอบราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รวมทัง้ เคยมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าทํา
สัญญากับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อยู่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะออกประกาศผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยกเลิก
การประกาศสอบราคาจ้างทัง้ สองโครงการดังกล่าว ดังนัน้ หากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีเจตนาสุจริต
ก็ควรใช้ดุลพินิจจัดส่งประกาศสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีดว้ ย การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ไม่จดั ส่งประกาศสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจงึ เป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ การที่ผู้ช นะการสอบราคาจ้างครัง้ ใหม่ได้เสนอราคาในวงเงินที่สูงกว่าที่ผู้ฟ้องคดี
เคยเสนอไว้ในโครงการเดิมถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารปรับลดขนาดในการก่อสร้างและปรับลด
วงเงินงบประมาณลงจากเดิม ก็ยงิ่ สนับสนุ นข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีท่วี ่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
จงใจหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้มโี อกาสเข้าร่วมการเสนอราคาในการประกาศสอบราคาจ้าง
โดยการยกเลิกการประกาศสอบราคาครัง้ ก่อนและดําเนินการประกาศสอบราคาครัง้ ใหม่อนั จะถือเป็ น
การดําเนินการครัง้ แรกของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็ นงบประมาณจาก
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และมีลกั ษณะปริมาณงานและราคาทีแ่ ตกต่างไปจากโครงการเดิม ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ไม่ต้องแจ้งประกาศสอบราคาครัง้ นี้ให้ผูฟ้ ้ องคดีทราบโดยตรง เนื่องจากไม่มรี ะเบียบกําหนด
ดังนัน้ เมื่อได้พิเคราะห์พฤติการณ์ จากการกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า
การกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีพฤติการณ์ทส่ี ่อไปในทางทุจริตและไม่โปร่งใส และส่อเจตนา
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ไปในทางขัดขวางกีดกันไม่ให้ผฟู้ ้ องคดีได้มโี อกาสเข้าร่วมการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
การกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณี มีปั ญ หาที่จะต้ อ งวินิ จ ฉั ย ต่ อ ไปว่า การกระทํ าของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท ัง้ สอง
เป็ นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ หากเป็ นการกระทําละเมิด ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองจะต้อง
รับ ผิดชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี เพีย งใด เห็น ว่า เมื่อได้ว ินิ จฉัย แล้วว่า การที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ออกประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเป็ นการออกคําสังทางปกครอง
่
โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย และเป็ น เหตุ ให้ผู้ฟ้ องคดีซ่ึงเป็ น ผู้เสนอราคาตํ่าสุด อีก ทัง้ ได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัตจิ ากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาว่ามีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามเงือ่ นไข
การสอบราคาและได้รบั ความเห็นชอบให้ว่าจ้างตามโครงการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว ต้องเสียสิทธิ
เข้าทําสัญญาจ้างตามโครงการดังกล่าว การกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นการทําละเมิด
ต่ อ ผู้ฟ้ องคดีต ามมาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ซึ่งมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้หน่ วยงานของรัฐ
ต้อ งรับ ผิด ต่ อ ผู้เสีย หายในผลแห่ งละเมิด ที่เจ้า หน้ า ที่ข องตนได้ก ระทํ า ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่
เมื่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการทํา
ละเมิดอันเกิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
สังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดต่อผูฟ้ ้ องคดีในผลแห่งละเมิดทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ดังกล่าว สําหรับค่าเสียหายทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีนัน้ เห็นว่า
การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคาจ้างทัง้ สองโครงการนัน้ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเสนอราคา และการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้าง
ดังกล่าวย่อมเป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสในการเข้าทําสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
รวมทัง้ เสียโอกาสหรือเสียประโยชน์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเสนอราคาในโครงการอื่น ๆ
หรือกับผู้ว่าจ้างรายอื่น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่าตนจะได้รบั การทําสัญญาจ้างกับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และรอที่จะเข้าทําสัญญาจ้างกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่เมื่อยังมิได้มกี ารลงนาม
ทํ า สัญ ญาจ้า ง ความเสีย หายที่เกิด ขึ้น จึง อาจมีไ ม่ ม ากนั ก ดัง นั น้ เมื่อ คํ า นึ ง ถึงพฤติก ารณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้ว การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นกําหนดให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงินจํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท
จึงเหมาะสมแก่กรณีแล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๘๔/๒๕๖๒)
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