
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๔ จุลนิติ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ผูฟองคดียื่นคำรองอุทธรณคำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๖๐/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ 

๘๑๒/๒๕๕๓ ของศาลปกครองช้ันตน (ศาลปกครองกลาง) โดยขอเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏวา ผูฟองคดี
ซึ่งเปนขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดถูกกลาวหาวา
กระทำความผิดทางอาญาฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ และไดถูกสั่งพักราชการตามคำส่ังกระทรวง
กลาโหม ที่ ๒๓๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ตอมาผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทำความผิด

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคำส่ัง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำรองอุทธรณคำส่ังไมรับคำฟองไวพิจารณา)

  นายเศรษฐศิลป หรือ พลตรี สุริยะดิษย   ผูฟองคดี
  หรือพลตรี สุรภูมิ โสภณณสิริ หรือ
  พลตรี สุวรรณ สมิงแกว
ระหวาง
  กระทรวงกลาโหม ที่ ๑
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่ ๒
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๓
  ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๔
  กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๕
  เจากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ ๖
  กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๗
  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ที่ ๘    ผูถูกฟองคดี

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๕จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

อาญาอีก ในขอหาสมคบกันรับเด็กหญิงไวเพ่ือแสวงหาประโยชนอันมิควรโดยชอบสำหรับตนเองหรือ
ผูอื่นฯ และไดถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับที่ ๑๐๙๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เนื่องจากตองหาวากระทำผิดทางอาญาแลวหลบหนีไป หลังจากน้ันในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ผูฟองคดีจึงไดเขาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพ่ือรับทราบขอกลาวหา  จงึไดมกีาร
ถอนหมายจับดังกลาว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทำการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศผูถูกฟองคดี
ท่ี ๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการและพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหถอดยศทหารของผูฟองคดีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
พรอมมีคำสั่งที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการและถอดยศ
เปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและยายประเภทเปน
พนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันที่ถูกศาลออกหมายจับ
ผูฟองคดีเห็นวาคำส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูฟองคดีไมเคยหลบหนีในคดีอาญา
คำส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการเพราะหลบหนีในคดีอาญาจึงคลาดเคล่ือนตอขอเทจ็จรงิ ประกอบ
กับเม่ือผูฟองคดีไดเขาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงแลว ก็ตองถือวาหมายจับ             
ของศาลจังหวัดธัญบุรีส้ินผลไปทันที อีกท้ังในเวลาตอมาพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีมีคำส่ัง
ไมฟองผูฟองคดีในกรณีที่ตองหาคดีอาญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ถงึผูถกูฟองคดทีี ่๘ เพือ่ใหเสนอเรือ่งไปยงัผูถกูฟองคดทีี ่๔ และมหีนงัสอืลงวนัที ่๔ มกราคม ๒๕๕๓ 
ถงึผูถกูฟองคดทีี ่๔ เพ่ือใหยกเลิกคำสัง่ผูถกูฟองคดทีี ่๑ ที ่๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๒ 
แตไมทราบผลการพิจารณา จึงยื่นฟองคดีตอศาล 

 ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
  ๑. เพิกถอนคำส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒

ที่สั่งใหผูฟองคดีเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด และยายประเภทเปนพนราชการทหาร
ประเภทท่ี ๒ 

  ๒. มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๒ ไวจนกวาศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  ศาลปกครองช้ันตนพจิารณาแลวเห็นวา แมผูฟองคดีจะไดยืน่ฟองคดีตอศาลโดยขอใหศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนเฉพาะคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๔  กนัยายน ๒๕๕๒ ซึง่รปูคดเีปนคดพีพิาทตามนยัมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑)  แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แตมูลเหตุของการออกคำส่ังดังกลาว
เกิดข้ึนจากผูฟองคดีตองหาคดีอาญาและผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทำการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีประกาศผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการ และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหถอดยศทหาร การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๔ ทำการแทนผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หมวด ๒
ขอ ๕ (๓) และขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเปน 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๖ จุลนิติ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สวนหนึ่งของวินัยทหารสั่งใหผูฟองคดีเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมและยายประเภทเปนพนราชการทหารประเภทท่ี ๒ ตามคำส่ังของผูถูกฟอง 
คดีท่ี ๑ ท่ี ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังกลาว จึงเปนการดำเนินการเก่ียวกับ
วินัยทหาร ตามนัยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และ 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คดีจึงไมอยูในอำนาจ
ของศาลปกครองท่ีจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งไดตามนัยมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองช้ันตน
จึงมีคำส่ังไมรับคำฟองไวพิจารณาและใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ และเม่ือศาลไมรับคำฟอง
ไวพิจารณาแลวจึงไมอาจรับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผูฟองคดีไวพิจารณา
ไดเชนกัน

   ผูฟองคดีย่ืนคำรองอุทธรณคำส่ังของศาลปกครองช้ันตนท่ีไมรับคำฟองไวพิจารณาความวา 
คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีออกจาก
ราชการและถอดยศทหารกับยายประเภทนายทหารสัญญาบัตรเปนคำส่ังที่ไมถูกตอง เนื่องจาก
อางเหตุผลในการออกคำสั่งวาผูฟองคดีกระทำความผิดฐานตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
และศาลไดออกหมายจับ ทั้งที่ความจริงกอนหนานั้นในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดเขามอบ
ตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและพนักงานสอบสวนไดมีการถอนหมายตั้งแต
วันดังกลาว หมายจับจึงส้ินสภาพไปตามมาตรา ๖๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว
สวนขอกลาวหาในคดีอาญาหากมีอยูก็ตองรอผลใหคดีสิ้นสุดกอนจึงจะรายงานการปลดและ
ถอดยศได แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ กลับทำรายงานเพื่อขอปลดและถอดยศทหารของผูฟองคดี
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากเหตุที่มีการกลาวอางวาหลบหนีคดีอาญา
สิ้นสุดและหมายจับสิ้นสภาพไปแลวถึง ๕๘ วัน อันเปนขอเท็จจริงที่บกพรองไมสมบูรณและผูถูกฟอง
คดีที่ ๗ รูอยูแลววาไมเปนความจริง แตไดละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยการไมตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหสมบูรณ จึงเปนการกล่ันแกลงผูฟองคดีและทำใหผูฟองคดีไมไดเขารับราชการโดยไมเปนธรรม
ไมเปนมาตรฐานเดียวกันกับนายทหารอื่น โดยมิไดเปนเรื่องที่ดำเนินการถูกตองตามแบบธรรมเนียม
ทหารและขอบังคับวินัยทหารแตอยางใด การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๑ กับพวกไดดำเนินการออกคำสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวจึงไมอยูในขอยกเวนที่วาเปนการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะกรณีที่จะเขาขอยกเวนดังกลาวจะตองปรากฏวาไดมีการปฏิบัติถูกตองแลว
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอบงัคบัวาดวยวินยัทหาร เมือ่การออกคำส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการ
ในคดนีีเ้ปนไปโดยไมชอบดวยระเบยีบ กฎหมาย และไมเปนมาตรฐานเดยีวกนักบันายทหารรายอืน่
ซึ่งเคยถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญาในลักษณะเชนเดียวกับผูฟองคดีแตไมไดถูกใหออกจาก
ราชการ รูปคดีนี้จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตาม

P119-128.indd   126P119-128.indd   126 3/28/2012   1:35:19 PM3/28/2012   1:35:19 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๗จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคำส่ังกลับคำส่ังของศาลปกครองช้ันตนเปนใหรับคำฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณา

 ๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลปกครองสงูสดุพเิคราะหแลวเหน็วา โดยทีม่าตรา ๙ วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คำส่ัง หรือการกระทำ
อื่นใด เนื่องจากกระทำโดยไมมีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย
หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสำคัญที่กำหนดไวสำหรับ
การกระทำน้ัน หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะ
เปนการสรางขั้นตอนโดยไมจำเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการ
ใชดุลพินิจโดยมิชอบ และวรรคสอง บัญญัติวา เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอำนาจศาลปกครอง
(๑)  การดำเนินการเก่ียวกบัวนิยัทหาร (๒) ... กรณจึีงเหน็ไดวา มลูเหตขุองการออกคำส่ังของผูถกูฟองคดี
ที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดขึ้นมาจากการท่ีผูฟองคดีตองหาในคดีอาญา
ซึ่งตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาตรา ๔ บัญญัติวา วินัยทหารน้ันคือ
การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร มาตรา ๗ บัญญัติวา ทหารผูใดกระทำผิด
ตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลด
จากประจำการหรือถูกถอดจากยศทหาร โดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติวา วินัยของขาราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวง
กลาโหม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร ขอบังคับและระเบียบแบบแผนที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดออกขอบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหารไวหลายกรณี 
เชน ระเบยีบกระทรวงกลาโหมวาดวยผูซึง่ไมสมควรจะดำรงอยูในยศทหารและบรรดาศกัดิ ์พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการส่ังใหขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภท
นายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน 

   เมื่อกรณีของเร่ืองนี้ การท่ีผูฟองคดีตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไปจนถูกศาล
ออกหมายจับ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซึ่งไดรับมอบอำนาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหทำการแทน
ไดมีคำส่ังผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ สั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการและถอดยศทหารเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด สังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และยายประเภทเปนพนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตามขอบังคับกระทรวง
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๘ จุลนิติ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หมวด ๒ ขอ ๕ (๓) และขอบังคับทหารวาดวย
การแบงประเภทนายทหารสญัญาบตัร พ.ศ. ๒๔๘๒ จงึเปนการดำเนนิการเกีย่วกบัวนิยัทหาร ตามนยั
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงเปนคดีที่ไมอยูในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขออางของผูฟองคดีที่วา คำส่ังดังกลาวเขาลักษณะ
เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจากนายทหาร
ชั้นนายพลไมสามารถรับทัณฑทางวินัยทหารได จึงไมเปนคดีที่ เกี่ยวกับวินัยทหารนั้น 
ไมอาจรับฟงได  ที่ศาลปกครองช้ันตนมีคำส่ังไมรับคำฟองไวพิจารณาและใหจำหนายคดีออกจาก
สารบบความ และไมรับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผูฟองคดีไว พิจารณานั้น
จึงชอบแลว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย

 ๓.  ผลคำสั่งของศาลปกครอง
  จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองช้ันตน   
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