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     นายชุมพล  สิมชาติ  ที่ ๑                            ผู้ฟ้องคดี
     นายอภิชาต  ปานเผาะ  ที่ ๒
     นายนริศ  หงษ์ฉลาด  ที่ ๓
     นายชิษณุพงศ์  กีรติกรณ์ธนายศ  ที่ ๔
     นายธนภัทร  สุวรรณฑา  ที่ ๕
     นายรุ่งโรจน์  คำช่วยสิน  ที่ ๖
     นายพินิจ  สุนทรภักดี  ที่ ๗
     นายศุภเชษฐ์  ศิริไชยา  ที่ ๘
     นายสมหมาย  พรหมประเสริฐ  ที่ ๙
     นายสมพร  ปฏิวาโห  ที่ ๑๐
     นายฐิติพงค์  ไชยรังสินันท์  ที่ ๑๑   
ระหว่าง
     เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ที่ ๑ 
     คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ที่ ๒                    ผู้ถูกฟ้องคดี

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๒๗/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ 
๑๕๓๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึงสมัครใจ
เปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ใช้สิทธิ
แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ใชบ้งัคบั มผีลใหส้ำนกัไฟฟา้สมัปทาน กรมธรุกจิพลงังาน  และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลังงานซึ่งมีภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเกี่ยวกับพลังงานควบคุม
ถกูโอนภารกจิไปอยูใ่นความรบัผดิชอบของสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังานทำใหต้อ้งยบุ 
และเลิกภารกิจอย่างชัดเจน และถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรมธุรกิจพลังงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหน้าท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงได้
มปีระกาศสำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ และประกาศเพิม่เตมิลงวนัที ่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รับสมัครแจ้งความจำนงจากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานและสำนักงานนโยบายแผนพลังงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนจึงได้สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้เข้ารับ
การสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้เข้า
รับการคัดเลือกต้องทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มี
บนัทกึขอ้ความลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ถงึผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑ สอบถามวา่ เหตใุดจงึตอ้งมปีระกาศลงวนัที ่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้มีการคัดเลือกและทดสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง
 ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามฉบับดังกล่าว ไม่มีการจำกัด 
สิทธิผู้แจ้งความจำนง แต่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดกระทรวง
พลังงานทุกกรมหรือส่วนงานท่ีไม่ได้รับผลกระทบต่อการยุบหรือเลิกภารกิจตามกฎหมาย 
ส ามา รถ ใช้ สิ ท ธิ ใ นก า รสมั ค ร ใ จ เปลี่ ย น เป็ นพนั ก ง านหรื อ ลู ก จ้ า ง ขอ งส ำนั ก ง าน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ โดยจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ กำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาล
 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ประกาศทั้งสามฉบับจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
โดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการเฉพาะ
เจาะจง คือ ใช้บังคับกับการรับสมัครแจ้งความจำนงของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น มิได้
ใช้บังคับกับการรับสมัครในครั้งต่อไปอีก จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึง
ไม่จำต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
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ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตอ่ยา่งใด เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑ ไดอ้อกประกาศฉบบัลงวนัที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนก็ได้
สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ และได้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด
จึงได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบถามว่าเหตุใดจึงต้อง
มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้มีการคัดเลือก จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างช้าในวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ เม่ือผู้ฟ้องคดีนำคดีมาย่ืนฟ้องต่อศาลในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการย่ืนคำฟ้อง
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลจึงไม่อาจ
รับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ
 ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น โดยยืนยันว่า
ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุที่จะฟ้องคดีจริงหลังจากทำการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบในช่วง
เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๔๔ แล้ว ก็ได้รีบ
เร่งดำเนินการจัดส่งหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนมาตรา 
๑๔๕ ผู้ฟ้องคดีก็รีบดำเนินการฟ้องศาลปกครองโดยพลันเมื่อรับรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงดังกล่าว ขอให้
ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องและคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้พิจารณาเข้าสู่
สารบบความต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยท่ีมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามทีก่ฎหมายกำหนด และไมไ่ดร้บัหนงัสอืชีแ้จงจากหนว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอื
ได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนก็ได้สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด จึงได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องมีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้มีการคัดเลือก 
จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สบิเอด็คนอา้งวา่ออกโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายอนัเปน็เหตแุหง่การฟอ้งคดอียา่งชา้ในวนัที ่๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๑ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑๑ 
ธนัวาคม ๒๕๕๑ ผูฟ้อ้งคดทีัง้สบิเอด็คนชอบทีจ่ะยืน่ฟอ้งคดภีายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัที ่๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๑ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ คอืจะตอ้งนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาลภายในวนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๒ เมือ่ผูฟ้อ้งคดนีำคดมีายืน่ฟอ้ง
ต่อศาลในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามบทกฎหมายดังกล่าว คำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา
การฟอ้งคดแีลว้ใหศ้าลมคีำสัง่ไมร่บัไวพ้จิารณาและสัง่จำหนา่ยคดอีอกจากสารบบความตามขอ้ ๓๐ 
วรรคสอง แหง่ระเบยีบของทีป่ระชมุใหญต่ลุาการในศาลปกครองสงูสดุ วา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ การทีศ่าลปกครองชัน้ตน้ไมร่บัคำฟอ้งของผูฟ้อ้งคดทีัง้สบิเอด็คนไวพ้จิารณา จงึชอบแลว้
 ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนได้รู้ถึงเหตุที่จะฟ้องคดีจริง
หลังจากทำการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นั้น
เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาเองหาใช่เหตุผลของการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สิบเอ็ดคนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามนัยแห่งนิตินัยไม่ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้
และไม่ถือเป็นเหตุอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลา
การฟ้องคดีท่ีกฎหมายกำหนดไว้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องน้ีไว้พิจารณาพิพากษาได้ เม่ือศาลมีคำส่ัง
ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยในคำขอคุ้มครองช่ัวคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้อง
คดีทั้งสิบเอ็ดคน

๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
 จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  




