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๑๐๗ 

                 โดย  นางสาวสุวมิล  เจียมวงศแพทย
                       นิติกร  สํานักกฎหมาย 

เร่ือง   คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรัฐกระทาํการ
         โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอทุธรณคําส่ังกําหนดวิธีการช่ัวคราว 
  กอนการพิพากษา) 

                 นางสาวพิชญสินี  ฆารพูล ท่ี ๑      ผูฟองคดี 
 นางสาวชชันิดา  เหมือนทองจนี ท่ี ๒ 
 นางสาวนรศิรา  จารุพิทักษ ท่ี ๓ 
 นายวรัญู  กิจกสิวัฒน ท่ี ๔ 
 นางสาวจดิาภา  สุวรรณคดี ท่ี ๕ 
 นายเฉลมิวุฒิ  ขุมเงิน ท่ี ๖ 
 นายเฉลมิพล  ชลมาตร ท่ี ๗ 
 นางสาวปยนุช  ไตรยวงค ท่ี ๘ 
 นางสาวพุทธิพร  เทียมสินสังวร ท่ี ๙ 
 นางสาวปยานุช  แสงสวุรรณ ท่ี ๑๐ 
 นางสาวศิริเพียงแข  สวัสด์ิวงศชัย ท่ี ๑๑ 
 นายไกร  ไขแสง ท่ี ๑๒ 
 นางสาวภาริดา  คําผุย ท่ี ๑๓ 
 นางสาวอาภาภรณ  อดทน ท่ี ๑๔ 
 นางสาวสิริกัญญา  ภูสีเขียว ท่ี ๑๕ 
 นายจริพจน  สินวิวัฒนกุล ท่ี ๑๖ 
 นางสาวสุธาวดี  ศรีสําราญ ท่ี ๑๗ 
 นางสาวสิกิตตร ี เกิดมงคล ท่ี ๑๘ 
 นายบรรพต  กล่ินประทมุ ท่ี ๑๙ 
 นายธงสรวง  ศรีธัญรัตน ท่ี ๒๐ 
 นายอับดุลการา  อับดุลสะตาร ท่ี ๒๑ 
 นางสาวปรยีาณัฐ  ภูหงษ ท่ี ๒๒ 
 นางสาวอัศนีย  อ่ิมพงษศักด์ิ ท่ี ๒๓ 
 นางสาวญาดา  มูลพิจิตร ท่ี ๒๔ 
 นางสาวจฑุามาศ  สีสาร ท่ี ๒๕ 

 

ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา    ผูมีสวนไดเสีย  

 

 สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ท่ี ๑ 
 คณะกรรมการบรหิารสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ 
 (องคการมหาชน) ท่ี ๒ 
 ท่ีประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ี ๓ 
 รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ ท่ี ๔ ผูถูกฟองคดี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด คําส่ังคํารองท่ี ๒๔๒/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 
 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบหาคนกลาวอางวาไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติให
ใชคะแนนผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test) หรือที่เรียกวา O-NET     
ใ น ก า ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก เ ข า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) โดยใหใชคะแนน 
O-NET ในปที่ นั กเรี ยนจบการศึ กษาชั้ น
มั ธยมศึ กษาป ที่  ๖  ครั้ ง เ ดี ย ว เท านั้ น  
ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ไดมีมติในคราวประชุมคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ ใหดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ โดยนับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตน
ไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการจัดทดสอบ
วัดความรูทางศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
หรือเทียบเทา ไดเพียงคนละครั้งเทานั้น ทั้งน้ี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการผูถูกฟอง
คดีที่ ๔ ไดใหความเห็นชอบดวยอันเปนการ
เลือกปฏิบัติ ไม เปนธรรมแกผูฟองคดีทั้ ง 
ยี่สิบหาคน เน่ืองจากไมสามารถนําคะแนน  
O-NET ไปใชสอบ ADMISSIONS ในคณะที่ใช 
O-NET เพียงอยางเดียวได และเปนการตัด
โอกาสในการแกไขการสอบที่ผิดพลาดในป
การศึ กษาที่ ผ านมา  หรือจํ ากั ดสิ ทธิ ใน
การศึกษาขั้นสูงขึ้นไป ขัดตอปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖ อนุสัญญา 
วาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๒๘ และขัดตอพันธกรณี
ระหวางประเทศตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ อีกดวย ผูฟองคดีจึงไดนําคดี
มาฟองตอศาล 
 ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ดังนี้ 
 ๑. เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่กําหนดใหดําเนินการจัด
ทดสอบวัดความรูทางศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ
เทียบเทา ไดเพียงคนละครั้งดังกลาว 
 ๒. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ รับสมัครผูฟองคดีเขาทดสอบวัดความรูทาง
ศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๙ 
 ๓. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับพิจารณา
คะแนนการทดสอบวัดความรูทางศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สอบในครั้งที่ ๒ เพ่ือนําไป
คัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยดวย 
 ๔. ไตสวนฉุกเฉินและกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูฟองคดี
สามารถสมัครสอบวัดความรูทางศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
ไดกอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
 ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา ขอเท็จจริงใน
คดี น้ีผู ถู กฟองคดีที่  ๓ มีมติ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให
ใชคะแนน O-NET ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
มาใชในการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในระบบ 
ADMISSIONS เน่ืองจากหากนําผลการสอบ  
O-NET ซ่ึ งมิ ใชการสอบครั้ งแรกมาใช  จะมี
ผลกระทบตอการไดเปรียบเสียเปรียบแกนักเรียน
ที่สอบเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรุนใหม และเปน
ปญหาสืบเนื่องไปอีก  นอกจากนี้ O-NET เปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงควร
นํามาใชเพียงครั้งเดียว  กรณีศาลเห็นสมควรจะ
มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา
หามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี 
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ที่ ๒ ใชหลักเกณฑการนําคะแนนการสอบ  
O-NET คร้ังแรกเพียงครั้งเดียวตามมติของ
ผู ถูกฟองคดีที่  ๓ มาใชในการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบ ADMISSIONS จะตองไดความวา 
การกระทําของผู ถูกฟองคดีที่  ๓ ตาม 
คําฟองมีมูลและหากใหการกระทําตามมติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับ จะเกิดผลกระทบกับ
เสรีภาพในการเลือกที่จะศึกษาในสาขา
คณะที่ ผูฟองคดีมีความประสงคอยาง
แทจริง และอาจจะกระทบตอสิทธิในการ
แขงขันกันอยางเปนธรรม 
 เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยืนยันวามติของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย 
สถาบันใดซึ่งเปนสมาชิกจะปฏิบัติตามมติ
ดังกลาวนี้ก็ได กรณีจึงยังไมมีความชัดเจนวา 
การใชผลคะแนน O-NET ครั้ งแรกเพียง 
ครั้งเดียวจะบรรลุวัตถุประสงคของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ และการใหความคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษาแกผูฟองคดี โดยมิใหใชมติของผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวกับผูฟองคดีไมนาจะ
กอใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของ
รัฐ และความรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งน้ี ตามนัย
มาตรา  ๖๖  แห งพระราชบัญญัติ จั ดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๗๑ ขอ ๗๕ และ
ขอ ๗๗ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีคําสั่งคุมครอง
ชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยหามสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ครั้งที่  
๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีให
นําผลคะแนน O-NET ครั้งแรกครั้งเดียวมาใช
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาในระบบ ADMISSIONS ทั้งน้ี 
ใหผลการคุมครองมีผลบังคับใชตอไปจนกวาศาล
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน 
 สํ า นั ก ง านคณะกรรมการกา ร
อุดมศึกษา ผูมีสวนได เสียและผู ถูกฟอง 
คดีที่  ๒  ยื่ นคําร องอุทธรณ คํ าสั่ งในคดี 
หมายเลขดําที่ ๕๖๔/๒๕๔๙ ของศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองขอนแกน) ขอใหศาล
ปกครองสูงสุดไดโปรดมีคําสั่ง ดังนี้ 
 ๑. เพิกถอนคําสั่ งของศาลปกครอง
ขอนแกนที่สั่งคุมครองชั่วคราวมิใหนําผลคะแนน 
O-NET เพียงครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการ
พิ จารณาคั ด เลื อกบุ คคลเข าศึ กษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบ ADMISSIONS 
 ๒. เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะอัน
เกิดจากผลของคําสั่งคุมครองชั่วคราวของศาล
ปกครองชั้นตน อันจะสงผลเสียหายอยางรายแรง
ตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับ
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวเปนการชั่วคราว
กอนการวินิจฉัยอุทธรณตามความในขอ ๗๓ 
วรรคแรก และขอ ๑๑๕ แหงระเบียบของที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๓. เพ่ือปองกันความเสียหายรายแรง 
อันจะเกิดแกประโยชนสาธารณะดังจะไดกราบ
เรียนใหทราบตอไป ผูรองใครขอใหศาลปกครอง
สูงสุดได พิจารณาและอานคําสั่ งตามคํารอง
อุทธรณน้ีเอง โดยมิตองสงคําสั่งใหศาลปกครอง
ชั้นตนเปนผูอานโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๑๑๔  
แห งระเบียบของที่ ประชุมใหญตุ ลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน 
 
 คดี มีประเ ด็นที่ จะต องพิ จารณา
เบื้องตน ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลปกครองสูงสุดมี
อํานาจรับคํารองอุทธรณไวพิจารณาหรือไม  
 พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดี 
ที่  ๒ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เปนผูมีสวนไดเสียในผล
ของคํ าสั่ งคุ มครองชั่ วคราวกอนการ
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  จึงมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตนซ่ึงมีคําสั่ง
เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดี 
ที่  ๒  และสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดรับแจงคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๐ และไดยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครอง
ชั้นตนที่มีคําสั่งเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
จึ งเปนการยื่ นคํ าร องอุทธรณคํ าสั่ งของ 
ศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูอุทธรณทั้งสองไดรับแจงคําสั่ง
ศาลตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนด นอกจากนั้น คํา
รองอุทธรณคําสั่งของผูอุทธรณทั้งสองยังมี
รายการครบถวนตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบของ
ที่ประชุมใหญฉบับเดียวกัน คํารองอุทธรณ
คําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของผูอุทธรณทั้งสองจึงเปนคํารองอุทธรณ
ที่ศาลปกครองสูงสุดรับไวพิจารณาได 
 ประเด็นที่สอง  ศาลปกครองสูงสุดมี
อํานาจรับคําขอของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ขอใหศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครอง

ชั้นตนดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย
อุทธรณไวพิจารณาไดหรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบหา
คนมีความประสงคอันแทจริงที่จะใหศาลปกครอง
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบหาคน 
มีสิทธินําผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ครั้งที่สองไปใชสมัครรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบ
กลางการรับนิสิตนักศึกษาได และใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นําผลคะแนน
ทดสอบทางการศึกษาแห งชาติขั้ นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ครั้งที่สองของผูฟองคดีทั้งยี่สิบหาคนมา
ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูฟองคดีทั้งยี่สิบหาคน
เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาแหงใดแหงหนึ่งที่เขารวมรับ
นิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา 
(ADMISSIONS) เป นสํ าคั ญ   คํ าขอให ศ าล
ปกครองกําหนดคําบังคับประการอื่นเปนไปเพียง
เพ่ือใหความประสงคดังกลาวบรรลุผลเทานั้น   
โดยศาลปกครองจําตองพิพากษาหรือมีคําสั่งให
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่
ใหผลคะแนนสอบตามแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ครั้งแรกครั้งเดียวมา
ใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) ในปการศึกษา ๒๕๕๐ 
หรือขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่นํา
มติ ของผู ถู กฟ องคดี ที่  ๓  ไปกํ าหนดเป น
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขา
ศึ กษาต อในระดับอุดมศึกษาให สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงมีหนาที่
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) 
แทนสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นถือปฏิบัติเสียกอน  
กรณีจึงถือไดวาคําฟองคดีน้ีเปนการฟองเพ่ือ
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ขอใหศาลปกครองเพิกถอนมติของผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙  และเพิกถอน
ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่
เขารวมรับนิสิตนักศึกษาในระบบกลางการ
รับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) ที่นํามติ
ของผู ถูกฟองคดีที่  ๓  ไปกํ าหนดเปน
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในระบบอุดมศึกษาในระบบ
กลางการรับนิสิตนักศึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาถือปฏิบัติ 
โดยปริยาย 
 แมมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดมี
สภาพเปนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง เน่ืองจาก
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํานาจผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองมา
ใชบังคับในเรื่องตาง ๆ ได แตขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมรับ
นิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) ที่นํามติของผูถูก
ฟองคดีที่  ๓ ไปกําหนดเปนหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาใหสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมี
หนาที่ คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับ 
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า  (ADMISSIONS) แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาเหลาน้ันถือปฏิบัติยอม
มีสภาพเปนคําสั่งทางปกครอง  เน่ืองจาก
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมี อํานาจ 
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย ก า ร จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน ๆ ในอันที่จะ
กํ าหนดหลั กเกณฑ ในการพิ จารณา
คั ด เลื อกบุ คคล เข าศึ กษาในระดั บ 
อุดมศึกษาไดตามที่เห็นสมควร และเม่ือได

พิจารณาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่หาม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีใหนําผลคะแนนสอบตาม
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) 
ในปการศึกษา ๒๕๕๐ มาใชบังคับ ทั้งน้ี จนกวา
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืนแลว
เห็นไดวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนมีผลเปน
การชะลอหรื อระงับการบั งคับตามผลของ
ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ซ่ึงได
วินิจฉัยแลววามีสภาพเปนคําสั่งทางปกครอง
ทั่วไปไวเปนการชั่วคราวโดยปริยาย  ดังน้ัน แม
ตามรูปแบบแลวคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวจะเปนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี แต
ตามเนื้อหาแลวคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวเปนคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครอง ตามนัยขอ ๖๙ วรรคสอง แหง
ระเบี ยบของที่ ประชุ มใหญตุ ลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ป ก ค ร อ ง  พ .ศ .  ๒๕๔๓   สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งไดใช
สิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด จึงมีสิทธิที่จะ
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไวเปนการ
ชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณและศาล
ปกครองสูงสุดมีอํานาจรับคําขอดังกลาวไว
พิจารณาได 
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๓.  ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย 
 มีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุด ตอง
พิจารณาตอไปวา สมควรมีคําสั่งระงับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราวกอน
การวินิจฉัยอุทธรณหรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา ตามขอ ๑๑๕ 
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุด 
มีอํานาจสั่งระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน
ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลปกครองสูงสุด 
จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครอง
ชั้นตนนั้นได  ถาศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทาง
ปกครองของศาลปกครองชั้นตนนั้นทําใหหรือ
จะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
ประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของผูอุทธรณ 
 ดังที่ไดวินิจฉัยมาแลววาคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้ นต นที่ ห า มสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีใหนําผลคะแนนสอบตาม
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ครั้ งแรกครั้ ง เ ดี ยวมาใช ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) ในปการศึกษา 
๒๕๕๐ มาใชบังคับ  ทั้งนี้ จนกวาศาลจะมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่ งเปนอยางอ่ืน เปน 
คําสั่งที่มีผลเปนการชะลอหรือระงับการ
บั ง คั บตามผลของข อ กํ าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมรับ
นิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต 

นักศึกษา (ADMISSIONS) ที่นํามติของผูถูกฟอง
คดีที่ ๓ ไปกําหนดเปนหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ซ่ึ ง มี หน าที่ คั ด เ ลื อกบุ คคล เข าศึ กษา ใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า  (ADMISSIONS) แ ท น ส ถ า บั น 
อุดมศึกษาเหลานั้นถือปฏิบัติไวเปนการชั่วคราว
โดยปริยาย โดยคําสั่งดังกลาวศาลปกครอง
ชั้นตนมิไดระบุวาสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สมควรใชหลักเกณฑใด
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) สําหรับปการศึกษา 
๒๕๕๐ แทนหลักเกณฑที่ไดสั่งใหชะลอหรือ
ระงับการบังคับไว ทั้งยังไมมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) อันเปนการกาวลวง
ดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ได  คําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงเปนเหตุให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไมอาจดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา 
(ADMISSIONS) และประกาศผลการคัดเลือก
ได ตามวั นที่ กํ าหนดไว  คื อ  วั นที่  ๑๕ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๐  เ ป น เ ห ตุ ใ ห
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไมอาจจัดการเรียน
การสอนสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๐ ตาม
แผนการจัดการศึกษาที่กําหนดไวได   
 กรณีจึ งเห็นได ว าคํ าสั่ งของศาล
ปกครองชั้นตนดังกลาวนาจะทําใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ
จนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง 
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สมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งระงับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไว
เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ 
 
๔.  ผลคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 จึงมีคําสั่งใหระงับคําสั่งคุมครอง
ชั่ วคราวก อนการพิพากษาของศาล
ปกค ร อ ง ชั้ น ต น ที่ ห า ม สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๔๙  กรณี ให นํ าผลคะแนน  O-NET  
คร้ังแรกคร้ังเดียวมาใชในการพิจารณา
คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ใ น
ระดับอุดมศึกษาในระบบ ADMISSIONS มา
ใชบังคับ ทั้งน้ี  ใหผลการคุมครองมีผล
บังคับตอไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน ไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งคํารอง
อุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
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เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทาํการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  (คํารองอทุธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

                มูลนิธิขาวขวัญ ท่ี ๑      ผูฟองคดี 
 มูลนิธิเขาถึงเอดส ท่ี ๒ 
 มูลนิธิชีววิถี ท่ี ๓ 
 มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค ท่ี ๔ 
 เภสัชกรหญิง สําลี  ใจดี ท่ี ๕ 
  ระหวาง  
                 กระทรวงการตางประเทศ ท่ี ๑             
  รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ ท่ี ๒ 
 รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ (นายพิศาล  มาณวพัฒน) ท่ี ๓  
 คณะรัฐมนตร ีท่ี ๔  
 นายกรัฐมนตร ีท่ี ๕ ผูถูกฟองคดี          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 

 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งหากลาวอางวา ผูถูกฟองคดีทั้งหาดําเนินการ
เขาทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยมิไดดําเนินการ
ประชาพิจารณใหถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รวมทั้ง
ตอมาไดมีมติใหนําเรื่องความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน เขาสูการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ และมีมติเห็นชอบใหผูถูก
ฟองคดีที่ ๕ และผูที่เกี่ยวของไปลงนามความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน ระหวาง ๒-๔ 
เมษายน ๒๕๕๐  คําฟองของผูฟองคดีทั้งหา 
มีวัตถุประสงคใหศาลเพิกถอนกระบวนการเขา
ทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ซึ่ง
เปนการใชอํานาจอธิปไตยในทางกิจการระหวาง
ประเทศของผู ถูกฟองคดีที่  ๔ ในฐานะฝาย
บริหาร  อันมิใชเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
ที่ จะอยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหง
พ ร ะ ร าชบั ญญั ติ จั ด ตั้ ง ศ าลปกครอ ง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  สวนที่ 
ผู ฟ องคดี ทั้ งห ามี คํ าขอให ศาลมี คํ าสั่ งหรื อ 
คําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดี 

 
 

คําส่ังศาลปกครองสงูสุด  คําส่ังคํารองท่ี ๑๙๓/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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ที่ ๕ ดําเนินการสอบสวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และบุคคลอื่นที่รวมกันกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีดําเนิน
กระบวนการเกี่ ยวกับความตกลงหุ นส วน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุนน้ัน  คําขอดังกลาวมิใช 
คําขอที่ศาลจะออกบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครอง
ชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองน้ีไวพิจารณา 
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เม่ือ
ศาลไมอาจรับคําฟองคดี น้ีไว พิจารณาแลว 
ก็ไมจําตองพิจารณาคําขอของผูฟองคดีทั้งหาที่
ขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาอีกตอไป 
 ตอมาผูฟองคดีทั้งหายื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาในคดีหมายเลขดํา
ที่ ๖๒๘/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๕๐๔/๒๕๕๐ 
ความวา ผูฟองคดีทั้งหามิไดมุงประสงคที่จะ
คัดคานนโยบายดานตางประเทศของผูถูกฟอง
คดี แตตองการโตแยงคัดคานการทําประชา
พิจารณเร่ืองความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุน  เน่ืองจากไมดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การ รั บฟ งความคิ ดเ ห็ นของประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  เมื่อการจัดทําประชาพิจารณ
ของผูถูกฟองคดีทั้งหาเปนการกระทําทาง
ปกครอง หาใชเปนการใชอํานาจของฝาย
บริหาร คดีน้ีจึงอยูในอํานาจพิจารณาของ
ศ าลปกครอ งต ามมาตร า  ๙  แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเม่ือ
พิจารณากระบวนการทําความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน  หากดําเนินการไมครบถวน
ตามขั้นตอนหรือดําเนินการขั้นตอนใดไมถูกตอง
ตามกฎหมายก็ไมอาจดําเนินการขั้นตอนสุดทาย

คือการลงนามได  เมื่อการจัดทําประชาพิจารณ
ของผูถูกฟองคดีทั้งหาไดดําเนินการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ยอมสงผลใหมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ที่ไดดําเนินการนําเรื่องดังกลาวเขาสูการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และที่ให
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ลงนามในความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนตอไปได  จึงเปนการกระทํา
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย  อีกทั้ง
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงของการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมายทั้งมีผูรองเรียนระบุชื่อหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ  รวมทั้งพฤติการณ
แหงการกระทําดังกลาวไวชัดเจน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ยอมมีอํานาจในการสอบสวน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ และบุคคล
อ่ืนที่รวมกันกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เปนใหรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณา  นอกจากนี้ 
ผูฟองคดีทั้งหาเห็นวาเมื่อการลงนามดังกลาว
จะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายที่ยากแก
การเยียวยาแกไข ทั้งการไมไดลงนามก็ไม
กอใหเกิดปญหาใด ๆ  ในการแขงขันทางการคา
กับตางประเทศ ผูฟองคดีทั้งหาจึงมีคําขอให
ศาลมี คําสั่ งกําหนดมาตรการหรือวิ ธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาระงับการลงนามความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนไวเปนการชั่วคราวจนกวา
การพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้น 
 
๒.  ประเด็นพิจารณา 
 

 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว เห็นวา 
ศาลปกครองยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
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ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน  ซ่ึงเปน 
ขอพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตาม
กฎหมายซึ่งเปนอํานาจทางปกครองออกกฎ 
คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด หรือเนื่องมาจากการ
ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร หรือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง แตศาลปกครองหามีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญกับเอกชนหรือระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวยกัน  ซ่ึ งเปนขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากการที่องคกรตามรัฐธรรมนูญใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญกระทําการตาง ๆ หรือ
เน่ืองมาจากการที่องคกรตามรัฐธรรมนูญละเลย
ตอหนาที่ตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเกิน
สมควรไม 
 ค ดี น้ี ผู ฟ อ ง ค ดี ทั้ ง ห า ฟ อ ง ว า 
กระบวนการดําเนินการเพื่อลงนามความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน ขั้นตอนตาง ๆ ที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งหาไดกระทํามาแลว อันไดแก 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของความตกลงดังกลาวในดานตาง  ๆ
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหเสนอรางความ 
ตกลงดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือให
มีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติโดยไมลงมติตามมาตรา ๑๒ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมติของผูฟอง
คดีที่  ๔ เม่ือวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่
เห็นชอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูแทนการ
เจรจารวมตลอดถึงคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ลงนามความตกลงดังกลาวดําเนินการลงนาม

ระหวางวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๐ เปนไปโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย  โดยมีคําขอใหศาลปกครอง
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาจัดใหมี
การเริ่มตนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกรณี
ความตกลงดังกลาวตามกระบวนการของกฎหมาย
อยางเครงครัด และใหการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เปนโมฆะ  
ใหมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหเสนอรางความ 
ตกลงดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือใหมี
การอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยไมลงมติเปนโมฆะ ใหมติของผูถูกฟอง
คดีที่ ๔ เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่เห็นชอบให
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูแทนการเจรจารวมตลอดถึง
คณะบุคคลทีเกี่ยวของกับการลงนามความตกลง
ดังกลาวดําเนินการลงนามระหวางวันที่  ๒-๔ 
เมษายน ๒๕๕๐ เปนโมฆะและใหระงับการลงนาม
ดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๕ ดําเนินการสอบสวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ และบุคคลอื่นที่รวมกันกระทําโดย 
ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับความตกลงดังกลาว  
แตเมื่อไดพิจารณาคําฟองโดยตลอดแลวเห็นได
วาผูฟองคดีทั้งหามีความประสงคอันแทจริง 
ที่จะใหศาลปกครองพิจารณาหรือมีคําสั่งวา มติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๐  ที่เห็นชอบใหผู ถูกฟองคดีที่  ๕ และ
ผูแทนการเจรจารวมตลอดถึงคณะบุคคลที่
เก่ียวของกับการลงนามความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนดําเนินการลงนามระหวาง
วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๐ เปนโมฆะ และให
ระงับการลงนามความตกลงดังกลาว เพื่อจะได
เริ่มตนกระบวนเกี่ยวกับความตกลงดังกลาว
ใหม เปนสําคัญ คําขอใหศาลปกครองกําหนด 
คําบังคับประการอื่นเปนไปเพียงเพื่อใหความ
ประสงคดังกลาวบรรลุผลเทานั้น  โดยที่ในการมี
มติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูแทนการเจรจารวมตลอด



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๑๗ 

ถึงคณะบุคคลที่เก่ียวของกับการลงนาม
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 
ดําเนินการลงนามระหวางวันที่ ๒-๔ เมษายน 
๒๕๕๐ น้ัน เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใช
อํานาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
กระทําการในความสัมพันธระหวางประเทศ
มิใชกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใชอํานาจทาง
บริหารของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่ นที่ มี ผลใช บั งคั บดั ง เช น
พระราชบัญญัติ ออกกฎ คําสั่ง หรือกระทํา
การอ่ืนใดเพื่อใหการดําเนินกิจการทาง
ปกครองตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด
บรรลุผล  คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาทที่อยู ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ที่
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองคดี
น้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความนั้น ชอบแลว ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพองดวย 
 
 

๔.  ผลคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองชั้นตน และเม่ือมีคําสั่งเชนน้ีแลวจึงไม
จําตองพิจารณาคําขอใหศาลกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนพิพากษาในกรณีฉุกเฉินอีกตอไป 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
 

 
 
 




