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๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	 ในคดีหมายเลขดำที่	 ๑๕๙/๒๕๕๒	 หมายเลขแดงที่	
๒๑๑/๒๕๕๒	 ของศาลปกครองชั้นต้น	(ศาลปกครองกลาง)	โดยมีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ผู้ฟ้องคดี 
เปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั	ระดบั	๑๑	ตำแหนง่ปลดักระทรวงมหาดไทย	ไดร้บัพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที	่ ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๑	ผู้ฟ้องคดี 
ไดต้ัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยา่งเตม็กำลงัความสามารถเพือ่ประโยชนต์อ่ราชการแผน่ดนิตามนโยบาย 
ของรัฐบาล	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ตำหนิหรือแสดง 
ความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่เข้ามา 
บริหารราชการแผ่นดินในเดือนธันวาคม	๒๕๕๑	 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงนโยบาย 
ต่อข้าราชการเพื่อนำไปปฏิบัติผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและนำนโยบายมาปฏิบัติด้วยดี	
ตอ่มาเมือ่วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑ ไดม้มีตเิหน็ชอบตามการเสนอของผูถ้กูฟอ้งคดี 
ที ่๒ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ในการสัง่ใหผู้ฟ้อ้งคดไีปปฏบิตัริาชการ 
ที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนจากสังกัดเดิมและให้มีผลทันที อันเป็นข้ออ้าง 
ที่ไม่อาจเข้าใจได้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี  

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

	 	 นายพีรพล		ไตรทศาวิทย์	 	 	 	 	 ผู้ฟ้องคดี
ระหว่าง
	 	 คณะรัฐมนตรี		 ที่	๑
	 	 นายกรัฐมนตรี		 ที่	๒	
	 	 รองนายกรัฐมนตรี	(นายสุเทพ		เทือกสุบรรณ)	ที่	๓	 ผู้ถูกฟ้องคดี



คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๓๖/๒๕๕๒	
วันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๐๒

ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง 
มหาดไทยขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นวิธีการเพื่อให้ 
ผูฟ้อ้งคดพีน้จากตำแหนง่ปลดักระทรวงมหาดไทย เพือ่ใหม้กีารแตง่ตัง้ปลดักระทรวงมหาดไทยใหม ่
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติตามการเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ 
ไปดว้ย การกระทำของผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๒ ในฐานะหวัหนา้รฐับาล ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ และผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑  
ดังกล่าว ทำให้มติให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการท่ีสำนักนายกรัฐมนตรีและมติให้แต่งต้ังปลัด 
กระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย เพราะต้องพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยไม่ถูกต้อง  
ไดร้บัการดถูกูจากสงัคมทีย่อ่มเขา้ใจวา่ผูฟ้อ้งคดไีมเ่หมาะสมในการดำรงตำแหนง่ดงักลา่วและสรา้ง 
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการรับราชการจนได้รับ 
การยอมรับจากวงการต่าง ๆ 	ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี	 ไม่ขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ถูกต้องชอบธรรมต่อการบริหารงานบุคคลที่ดี 
และชอบด้วยกฎหมาย	ผู้ฟ้องคดีจึงอาศัยสิทธิตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่อุทธรณ์ภายในฝ่าย 
ปกครองก่อน และขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
	 ๑.	ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ในการประชุมเมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	รวม		๒	มติ	 
คือ	 (๑)	 มติที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตำแหน่งปลัด 
กระทรวงมหาดไทย	 (๒)	 มติที่เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทนผู้ฟ้องคดี	รวมทั้งเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	ที่	๑๗/๒๕๕๒	ลงวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	
ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี	โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม
	 ๒.	ขอให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 ๒๐	 มกราคม	
๒๕๕๒	 ที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตำแหน่งปลัด 
กระทรวงมหาดไทย	 และเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทน 
ผูฟ้อ้งคด	ีและคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร	ีที	่๑๗/๒๕๕๒	ลงวนัที	่๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	ทีส่ัง่ใหผู้ฟ้อ้งคด ี
มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมโดยอ้างว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 กำลังดำเนินการเสนอตามขั้นตอนเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
คนใหม่ซึ่งหากการดำเนินการดังกล่าวมีผลสมบูรณ์	 และต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง 
ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ก็ย่อมกระทบต่อความเหมาะสมและวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษาของศาล	เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว	 และย่อมมีผลกระทบต่อการ 
ดำเนนิการใด	ๆ 	ของปลดักระทรวงมหาดไทยทีจ่ะไดก้ระทำไปแลว้ภายหลงัไดร้บัแตง่ตัง้ดงักลา่ว	รวมทัง้ 
กระทบต่อผู้ที่รักษาราชการแทนผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยระหว่างไปปฏิบัติ 
ราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

	 ๓.	ขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา	
โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 หยุดหรือชะลอการดำเนินการใด	ๆ 	 เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สมบูรณ์ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา	 
ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ศาลจะกำหนดมาตรการนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการแผ่นดิน	 หรือ 
การให้บริการสาธารณะของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด	 ทั้งนี้	 เพราะหากยังคงให้มีการดำเนินการ 
เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ต่อไป	และต่อมาศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว	ก็ย่อม 
เป็นการยากต่อการที่จะเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้	ทั้งนี้	เนื่องจากตำแหน่งปลัดกระทรวง 
มหาดไทยเป็นตำแหน่งระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งหรือ	ให้พ้นจากตำแหน่ง
	 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า	คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัย 
อำนาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้กูฟอ้ง 
คดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นคณะบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศมิใช่คณะกรรมการ 
ตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของ 
ผูฟ้อ้งคดจีงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้มใิหต้อ้งดำเนนิการอทุธรณห์รอืโตแ้ยง้คำสัง่กอ่นนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาล 
ผูฟ้อ้งคดมีฐีานะเปน็ขา้ราชการพลเรอืน กรณจีงึตอ้งพจิารณาตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	 ซึ่งมาตรา	 ๑๒๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติว่า	การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา 
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตร	ีปลัดกระทรวง	รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด	หรือนายกรัฐมนตรี	 ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	กรณีของผู้ฟ้องคดี 
จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ 
เสยีหายในเรือ่งนีไ้วโ้ดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	 เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อ 
ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือมีความคับข้องใจอันเกิด
จากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา	ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อ	ก.พ.ค.	เพื่อขอให้มีการแก้ไข 
หรือแก้ความคับข้องใจ	 ตามมาตรา	๑๒๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล	 เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงนามรับทราบคำสั่งและไม่ได้ 
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่ง การนำคดีมาฟ้องต่อศาลของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีโดยที่ 
ยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่ 
กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อศาล 
ได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วจึงไม่จำต้องพิจารณาคำขออื่นต่อไป ทั้งนี้  
ตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 
และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมีคำสั่งไม่รับคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง 
ทางปกครองและคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

๑๐๓



คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๓๖/๒๕๕๒	
วันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ของผูฟ้อ้งคด ีทัง้นี ้ไมเ่ปน็การตดัสทิธผิูฟ้อ้งคดทีีจ่ะนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาลใหมภ่ายในกำหนดเวลาการ 
ฟ้องคดี หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว
 ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา	 ความว่า	 
หลักการแก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคด	ี เป็นหลักการที่กำหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที ่
ตรวจสอบการออกคำสั่งของฝ่ายตน	 มีการกำหนดไว้ทั้งในลักษณะบังคับและไม่บังคับ	 ในกรณีบังคับ
นั้นผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการขอให้ตรวจสอบและเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อนจึงจะฟ้องคดีได้	 
แต่ในกรณีที่ไม่เป็นการบังคับนั้นผู้เสียหายอาจร้องขอให้แก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อน 
หรือไม่ก็ได้	 ในคดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 อันอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 แต่การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหาใช่ขั้นตอน 
หรือวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองอันมีลักษณะบังคับไม่	การร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน 
สามัญเป็นเพียงสิทธิ และเป็นกรณีที่ผู้วินิจฉัยคำร้องทุกข์จะต้องอยู่ในสายการบริหารที่มีอำนาจ 
สั่งการแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์นั้นเพื่อแก้ไขเยียวยาให้ได้ ซึ่งหลักการที่ต้องให้ผู้วินิจฉัย 
คำร้องทุกข์ต้องมีอำนาจสั่งการบังคับบัญชาผู้ที่เป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์นี้ ได้มีการรับรองไว้ใน 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งกำหนดให้คู่กรณีอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้โดยตรง  
โดยไม่ต้องร้องขอให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองก่อนแต่อย่างใด ผู้ได้รับความ 
เสียหายจากคำสั่งของคณะกรรมการย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง โดยไม่ต้อง 
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน	และหากจะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ไม่ใช่คณะกรรมการตามที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในคำสั่ง	 กรณีก็ย่อมเข้าใจได้ว่าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ 
สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ไว้โดยเฉพาะ	ผู้ฟ้องคดี 
จึงมีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องดำเนินการประการใดก่อน	 ซึ่งหลักการอุทธรณ์คำสั่งภายใน 
ฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีนั้น	 ในกรณีที่กำหนดในลักษณะบังคับ	 ก็จะมีการกำหนดอายุความไว้ 
ด้วยเสมอ	แต่หากเป็นกรณีไม่บังคับก็จะไม่มีการกำหนดอายุความหรือกำหนดเวลาอุทธรณ์ไว้	จึงไม่ใช่ 
มาตรการบังคับแต่เป็นมาตรการเผื่อเลือกของผู้เสียหายที่จะดำเนินการภายในฝ่ายปกครองก่อน 
หรือจะดำเนินการโดยตรงจากศาล	และมาตรา	๔๒	วรรคสอง	ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการเยียวยาภายในฝ่ายปกครอง 
ก่อนฟ้องคดีเฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดในลักษณะของมาตรการบังคับเท่านั้น
 ดงันัน้ เมือ่การรอ้งทกุขข์องขา้ราชการพลเรอืนสามญัเปน็มาตรการทีไ่มใ่ชล่กัษณะการบงัคบั  
ผู้ฟ้องคดีจึงควรมีสิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลเยียวยาได้โดยตรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกคำสั่ง 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีนี้เป็นการจงใจออกคำสั่งทางปกครอง 
ในฐานะฝ่ายปกครอง โดยขัดต่อกฎหมาย กระทำโดยไม่สุจริต และใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบเป็นการ 
ออกคำสั่งอื่นซึ่งมิใช่ออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และคำสั่งดังกล่าวกระทบต่อผู้ฟ้องคดีอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรมีสิทธิขอให้ศาล 

๑๐๔ ๑๐๕



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

สั่งแก้ไขเยียวยาในเบื้องต้นโดยพลันได้	 เพราะไม่มีองค์กรอื่นที่จะใช้อำนาจหน้าที่เยียวยาความ 
เดือดร้อนหรือเสียหายในเบื้องต้นโดยพลันให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นอกจากศาล	ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
พิจารณาสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีนี้ไว้พิจารณาและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว	 คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าศาลมีอำนาจรับ 
คำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่	เพราะเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	คดีนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการสำนัก 
นายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๑๑	
(๔)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือน 
ทางสังกัดเดิม	 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๑๗/๒๕๕๒	 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 
สำนกันายกรฐัมนตร	ีลงวนัที	่๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	การใชอ้ำนาจของผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	เปน็การใชอ้ำนาจ 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามมาตรา	 ๑๑	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนไม่ได้รับความ 
เปน็ธรรมจากคำสัง่ดงักลา่วจะตอ้งดำเนนิการใชส้ทิธริอ้งทกุขเ์พือ่ขอความเปน็ธรรม โดยทีผู่ฟ้อ้งคด ี
มีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนจึงต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการร้องทุกข์ โดยในมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 
ตอ่รฐัมนตร ีปลดักระทรวง รฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืนายกรฐัมนตร ีใหร้อ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการพทิกัษ ์
ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) จากบทบญัญตัดิงักลา่วจงึเปน็กรณทีีม่กีฎหมายกำหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีาร 
สำหรบัแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในเรือ่งนีไ้วโ้ดยเฉพาะแลว้	เมือ่ผูฟ้อ้งคด	ีเหน็วา่ผูบ้งัคบับญัชา 
ใชอ้ำนาจหนา้ทีป่ฏบิตัติอ่ผูฟ้อ้งคดโีดยไมถ่กูตอ้งหรอืไมป่ฏบิตัติอ่ผูฟ้อ้งคดใีหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย	หรอื 
มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา	 ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อขอให้มีการแก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ	 ตามมาตรา	 ๑๒๓	
วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล	
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	 ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๒	
โดยทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 จากสื่อสารมวลชนประจำทำเนียบ 
รัฐบาล	 ซึ่งวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างลาพักผ่อน	 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ลงนามรับทราบคำสั่งและ 
ไม่ได้ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่ง	การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยยังมิได้ดำเนินการร้องทุกข์ 
ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลา่วจงึเปน็การยืน่ฟอ้งคดโีดยทีย่งัมไิดด้ำเนนิการตามขัน้ตอนหรอื 
วิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้อ้งคดี 
จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล และศาลไม่จำต้องพิจารณาคำขออื่นของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป  

๑๐๔ ๑๐๕



คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๓๖/๒๕๕๒	
วันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ และมีคำสั่งไม่รับคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและคำขอให้กำหนด 
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ 
ผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลใหม่ภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี หลังจากที่ผู้ฟ้องคดี 
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมาย 
กำหนดไว้แล้วนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
 
๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
	 จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๑๐๖ ๑๐๗




