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๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ไดอ้อกคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ เรือ่ง การปราบปรามผูม้อีทิธพิล ลงวนัที ่๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยปรากฏคำนิยาม ผู้มีอิทธิพล หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ดำรงตนด้วยการกระทำการด้วยตนเองหรือใช้จ้างงาน สนับสนุนการกระทำใด ๆ
ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมายซึ่งโดยปกติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดอาญาอยู่แล้ว แต่ผล
ทางการกระทำนั้นเป็นการคึกคะนองส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ก่อให้เกิดความรำคาญ 
ความเสยีหาย ความหวาดกลวั หรอืการสรา้งเครอืขา่ยขยายผล ซึง่บอ่นทำลายเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
คำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๔๖ กำหนดให้คณะทำงาน
ติดตามตรวจสอบเพื่อเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติการณ์
เกี่ยวกับยาเสพติด มีอำนาจดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างเดียวกับผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติการณ์
เกีย่วกบัยาเสพตดิ ตอ่มาไดม้คีำสัง่ศนูยอ์ำนวยการตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิแหง่ชาต ิที ่๓/๒๕๔๗ เรือ่ง
การปราบปรามผูม้อีทิธพิลเงนิกูน้อกระบบ ผูฟ้อ้งคดเีหน็วา่คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ 
มีศักด์ิเท่ากับเป็นกฎหมายและเป็นกฎหมายท่ีฝ่ายบริหารตราข้ึนใช้บังคับเองโดยไม่ผ่านระบบรัฐสภา
หรือองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. ๒๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

เรื่อง

นายฉัตรชัย  โรจนมณเฑียร  ที่ ๑         ผูฟ้อ้งคดี
นางอัญชลี  สันหกรณ์  ที่ ๒   

นายกรัฐมนตรี  ที่ ๑             ผู้ถูกฟ้องคดี
คณะรัฐมนตรี  ที่ ๒       

          ระหว่าง
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได ้นอกจากนัน้ โดยผลของคำส่ังทางปกครองดังกล่าวได้มีการนำมาตรการทางภาษีมาใช้
กับบุคคลท่ีเป็นผู้มีอิทธิพล โดยได้มีการแต่งต้ังคณะติดตามตรวจสอบหรือเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการ
ทางภาษีกับผู้กระทำหรือผู้มีพฤติการณ์เก่ียวกับยาเสพติดหรือเป็นผู้มีอิทธิพล ซ่ึงเป็นการใช้อำนาจ
ทางปกครองโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำเช่นน้ันได้ เพราะหากบคุคลตกเปน็ผูถ้กูกลา่วหาวา่เปน็
ผูม้อีทิธพิลตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ แลว้ ยอ่มจะตอ้งถกูคณะทำงานดำเนนิการใช้
อำนาจทางปกครองใช้มาตรการเร่งรัดทางภาษีกับบุคคลนั้นอย่างผิดปกติ เท่ากับฝ่ายบริหารใช้คำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ เป็นเครื่องมือในการตัดสินลงโทษบุคคลนั้นเองได้ โดยไม่ผ่าน
กระบวนการยตุธิรรมทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เพราะมผีลบงัคบัเปน็การทัว่ไปโดยมไิดมุ้ง่หมายใหใ้ชบ้งัคบั
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงเห็นได้ว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ มีความ
มุง่หมายบงัคบัใชอ้ยา่งเปน็กฎ ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการบงัคบัใชค้ำสัง่ดงักลา่วมผีลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยา่ง
ชดัแจง้ ดงันัน้ คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ จงึเปน็คำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย
 ผู้ฟ้องคดีท้ังสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการบังคับใช้ตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลตามคำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่ ๓/๒๕๔๗ ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีพฤติการณ์ดังที่ถูกกล่าวหา และ
ผู้ฟ้องคดีท้ังสองยังได้ถูกคณะทำงานติดตามตรวจสอบหรือเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีกับผู้กระทำ
ความผิดและผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลมีมติให้กรมสรรพากรออกหมายเรียก
ตรวจสอบภาษแีละมกีารประเมนิภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดากบัผูฟ้อ้งคดทีัง้สองยอ้นหลงัอยา่งไมเ่ปน็ธรรม 
เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่งจะได้ทราบถึง
คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรดีงักลา่วจากสำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๒
 ขอใหศ้าลปกครองมคีำพพิากษาหรอืคำสัง่เพกิถอนคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ 
โดยให้มีผลยกเลิกตั้งแต่มีการออกคำสั่งดังกล่าว

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ศาลมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ เพราะเหตุเกี่ยวกับ 
อำนาจศาล
 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำส่ัง หรือการกระทำอ่ืนใดเน่ืองจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเป็นสาระสำคัญท่ีกำหนดไว้สำหรับการกระทำน้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ประชาชนเกินสมควรหรือโดยการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบัญญัติให้ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของพระราชกฤษฎกีาหรอืกฎทีอ่อกโดยคณะรฐัมนตรหีรอืโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
 เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ งสองฟ้องว่า คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  ๑๓๙/๒๕๔๖ เรื่อง 
การปราบปรามผู้ใช้อิทธิพล ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งออกโดยความเห็นชอบของผู้
ถูกฟ้องคดีที่  ๒ มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกกล่าวหาว่ามี
พฤติการณ์ที่ เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบตามคำสั่ง
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่ ๓/๒๕๔๗ และถูกคณะทำงานติดตามตรวจสอบ
หรือเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งดังกล่าวออกโดย
ความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 
๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงมี
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎตามบทนิยาม
ในมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรอืไม่
 เห็นว่า คำว่า กฎ ตามบทนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความวา่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เมื่อคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖
ได้วางเป้าหมายในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยหรือให้ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมอันจะส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในระบอบประชาธปิไตย และความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศไทย
โดยกำชบัใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาคและอยา่งเครง่ครดั คำสัง่ดงักลา่ว
จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเป็นการวางกรอบ
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ  ให้ดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดยยังไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอกฝ่ายปกครอง คำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี ๑๓๙/๒๕๔๖ จึงไม่มีลักษณะเป็นกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สว่นการทีก่รมสรรพากรไดใ้ชม้าตรการทางภาษี
ตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
โดยอาศยัอำนาจตามประมวลรษัฎากรมไิดอ้าศยัอำนาจตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ 
ดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อการออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที ่๑๓๙/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรือ่ง การปราบปรามผูม้อีทิธพิล เปน็การกำหนดนโยบาย
และเปน็กรอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่กรณจีงึมใิชก่ฎทีอ่อกโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

การฟ้องขอให้เพิกถอนคำส่ังดังกล่าวในคดีน้ีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้

๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ   

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓




