เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุด สงคํา รองของผูฟอ งคดี รวมสิบแปดคําร อง เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า ร อ งของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ รวม
๑๘ คํารอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปโดยแบงตามประเภทของคํารองไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่น ฟองบริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด
ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ในกรณีผูฟองคดีไดวาจางใหผูถูกฟอง
คดีกอสรางอาคารเรียนจํานวนหนึ่งหลัง ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี ในวงเงิน ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท โดยกําหนดจายคาจางเปนงวด ๆ จํานวนเจ็ดงวด
เริ่มทํางานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒
และผูฟองคดีไดอนุมัติใหขยายเวลาสัญญากอสรางดังกลาวออกไป อีกสองรอยสี่สิบวันนับจากวันสิ้นสุด
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สัญญาเดิม แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญาได คงกอสรางไดถึงงวดที่หก
เทานั้น ประกอบกับ ผูถูกฟอ งคดีไม นําสัญญาค้ําประกัน การปฏิบัติ ตามสัญ ญามามอบใหผู ฟองคดี
จึงเปนการผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือที่ ศธ ๐๘๔๒.๑๑/๓๘๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
แจงบอกเลิก สัญญา พร อมกับใหชําระคาปรับรายวัน เป น เงิน ๑,๗๘๐,๗๕๓ บาท และคา วาจา ง
ผูรับจางรายอื่น ในการกอสรางอาคารตอใหแลวเสร็จเปนเงิน ๙๕๕,๗๕๐ บาท รวมเปน เงิน ทั้งสิ้น
๒,๗๓๖,๕๐๓ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ขอใหรับคําฟองไวพิจารณา
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดงที่
๑๐๑/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีไมไดฟองคดีอันเปนสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟ อ งคดี จึ งยื่ น คํา ร องอุ ทธรณคั ด คา นคํา สั่ งศาลปกครองชั้ น ตน (ศาลปกครองสงขลา)
ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๒๙๘/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙
๑.๒ คําร องของการสื่อ สารแหง ประเทศไทย ผู ฟอ งคดี ยื่ น ฟ อง ห างหุน สว นจํ ากั ด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง
ชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ วา ผู ฟองคดีไดทํ าสัญญาจา ง
ผูถู ก ฟ องคดี ก อ สรา งอาคารที่ ทํา การไปรษณีย นิ ค มพั ฒ นา ตํ าบลมาบข า กิ่ ง อํ า เภอนิ คมพั ฒ นา
จังหวัดระยอง คาจางกอสรางเปน เงิน ๕๖๗,๖๐๐ บาท ตามสัญญาจางเลขที่ ๒๗/ปข. ๒/๒๕๔๐
ลงวัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๔๐ กํา หนดงานแลวเสร็จ ภายในวัน ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๔๐ ตอมา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ที่ กสท. ๖๑๖ (พด)/๐๖๕๙ ลงวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ที่ กสท. ๖๑๖ (พด)/๒๔๔๓ ลงวัน ที่ ๕ มีน าคม ๒๕๔๖ ถึง
ผูถูกฟองคดีทั้งสองใหชําระคาเสียหายภายในกําหนด แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดชําระ จึงฟองคดีนี้
ตอ ศาลปกครอง ขอใหศ าลมี คํา สั่ง พิ พากษาหรื อมี คํา สั่ งใหผู ถู กฟ องคดี ทั้ งสองชํ าระเงิน จํ านวน
๔๖๗,๙๘๘.๕๓ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๔๒ จนถึงวันฟอง จํานวน ๑๓๗,๔๗๑.๕๑ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๐๕,๔๖๐.๐๔ บาท
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่
๗๒๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา เปน การยื่นฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีก ทั้งคดีนี้มิใ ช คดีเกี่ยวกั บ
การคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และการฟองคดีดังกลาว
มิไดเปนการยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตาม
มาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคําอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
ตามคํารองที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท สหรวมมิตรกอสราง
จํากัด ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
วาผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี กอสรางหอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศ
ที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใชอาคารดังกลาวเปนหอควบคุมการเดินอากาศ
เปนเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงชําระเปนหางวด กําหนดวันแลวเสร็จในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๔๑ ตอมา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๔๒ และคิดคาปรับเพราะเหตุลาชา นับแตวัน ครบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา ถึงวัน
บอกเลิกสัญญาวัน ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ เปน เวลา ๕๖ วัน วัน ละ ๑๒,๘๐๐ บาท เปน เงิน
๗๑๖,๘๐๐ บาท และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับมาชําระภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับเมื่อวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ครบกําหนดชําระคาปรับในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ แตผูถูกฟองคดีผิดนัด
ไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันผิดนัดจนถึงวันฟอง
โดยนําคดีมาฟองศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดงที่
๙๘๖/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวัน ที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๕๔๒ และ
มีหนังสือ แจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับจํานวน ๗๑๖,๘๐๐ บาท มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับ แต
วั น ได รั บ หนั ง สื อ แจ ง ให ชํ า ระค า ปรั บ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง ให ชํ า ระค า ปรั บ เมื่ อ วั น ที่
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๒๒ มีน าคม ๒๕๔๒ ซึ่งครบกําหนดชําระคาปรับ ในวัน ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ แตผูฟองคดี
ไมยื่น ฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงไมรับคําฟองไวดําเนินการ
ผูฟองคดี ยื่นคําอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๖๓๗/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ยื่นฟองหางหุนสวนจํากัด โกตาบารู
กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการในฐานะสวนตัวผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ วาผูฟองคดี
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดยะลาดําเนิน การจัดซื้อจัดจางทุกขั้น ตอน ทุกวิธี ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี และเปนผูลงนามในสัญญาวาจางใหผูถูกฟองคดีทําการกอสรางอาคารฝกอบรม
และหอพักพรอมครุภัณฑเพื่อใชสําหรับการฝกอบรมความรูทางดานการเกษตรใหแ กเกษตรกรและ
เจาหนาที่ ณ ศูน ยสงเสริม และผลิตพัน ธุพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณในการกอสรา ง
๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท และกําหนดจายเงินเปนงวด ๆ โดยในสัญญาระบุวา ผูรับจางตองเริ่มทํางานภายใน
วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และตอ งทํ า งานให เสร็จ สมบู รณ ภ ายในวั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๔๔
แตผูถูกฟองคดีไดทําการกอสรางสงงวดงานลาชากวาที่ไดระบุไวในสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญา
และริบหลักประกันสัญญาจางพรอมกับขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินคาปรับ ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท
ชําระใหแกศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลา ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตอมาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๗๕๘๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชําระเงินคาปรับตามสัญญาจางเปนเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับทราบแลว
แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทวงถาม
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระหนี้ภายในเจ็ดวัน ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันแลวยังคงเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชําระเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
ซึ่งเปนวันผิดนัดชําระหนี้จนถึงวันฟองเปนเงิน ๙๔,๖๓๐.๒๕ บาท และใหผูถูกฟองคดีท้ังสองชําระ
ดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอปในตนเงินนับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จ
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดงที่
๔๖๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุฟองคดีตั้งแตวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
การที่นําคดีมาฟองตอศาล เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลา
การฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๐ วรรคสอง จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๙๑๖/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟอง
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ วาเมื่อปงบประมาณ
๒๕๓๘ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ไดจัดสรรงบประมาณกอสรางขุดลอกหนองน้ํา บานบูเกะตา
ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ใหแกจังหวัดนราธิวาสตามที่ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
เสนองบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ตอมาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญา
จางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางขุดลอกหนองน้ํา ตามโครงการที่ นธ ๒๔๐๐๔ บานบูเกะตา ตําบล
โละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส จํานวนคาจาง ๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท ตามสัญญาจางเหมาเลขที่
นธ ๐๐๒๖/๐๓๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ โดยตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายใน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ ตอมาผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๔๑ แจงใหผูถูกฟองคดี นําเงินคาปรับ ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ไปชําระใหแกผูฟองคดีที่ ๑
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับหนังสือโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๔๑ แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงิน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ จนถึงวันฟองเปนเงิน
๑๙๓,๓๕๕.๒๗ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๒๕๐.๑๐ บาท และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน
ชําระดอกเบี้ย ในตน เงิ น จํา นวน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ในอัต รารอ ยละ ๗.๕ ต อป นั บแตวั น
ถัดจากวัน ฟอง จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟอ งคดีทั้ง สอง และใหผูถูก ฟองคดี ทั้งสองรวมกั น ชําระ
คาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดีทั้งสอง
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ขอเท็จจริงในคดีนี้ ผูฟองคดีกลาวอางวา
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวัน ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๑ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินคาปรับ
๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ไปชํ าระใหแ ก ผู ฟ องคดี ภายใน ๓๐ วั น นั บ แตวั น รั บ หนั ง สื อ ดัง กล า ว
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ดังนี้ เหตุแหงการฟองคดี
จึงเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ ขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ ผูฟองคดีมิไดนําคดี
ไปฟอ งต อศาลยุ ติธ รรม ซึ่ งเป น ศาลที่มี อํา นาจพิจ ารณาพิพ ากษาในขณะนั้น แตนํ าคดีม าฟ องต อ
ศาลปกครองในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ โดยขณะที่ยื่นฟองคดีตอศาลในวันดังกลาวอายุความฟองคดี
ตอศาลยุติธรรมยังไมครบกําหนด จึงใหนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวัน ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการเปนตนไป ทั้งนี้ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕
(ประชุมใหญ) ดังนั้น เมื่อนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวัน ที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔ จนถึงวัน ที่
๗ มกราคม ๒๕๔๗ เปนการฟองคดีปกครองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๙/๒๕๔๗
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้น ตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคํารองที่
๑๔๓/๒๕๔๗ พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ วา ระหวางป ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ นายหริม อารีเฉลิม ไดทําสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลนกับผูฟองคดี จํานวนสองฉบับ คือ สัญญาฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ เมื่อวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปาจํานวน ๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท และ
สัญญาฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ เมื่อวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๐ โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปา
จํานวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท ตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙ นายหริม อารีเฉลิม ถึงแกกรรม
นางนิ ตยา อารี เ ฉลิม ผูถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ง เป น ผู จั ด การมรดกตามคํา สั่ ง ศาลของนายหริม อารี เ ฉลิ ม
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ไดขอรับโอนการทําไมตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับดังกลาว จากการตรวจสอบพบวา นายหริม
อารีเฉลิม ผูตายยังคงมีหนี้ตามสัญญาคางชําระ ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน
๒๒๒,๐๐๐ บาท และเงินคางชําระตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท
ซึ่งจังหวัดระนองไดแ จงใหผูถูกฟองคดีนําเงิน ไปชําระตามหนังสือ ที่ รน ๐๐๑๑/๔๔๒๗ และที่
๐๐๑๑/๔๔๓๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๔๔ แตเพิกเฉยไมชําระหนี้เงินจํานวนดังกลาว ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเปดปา
ที่คางชําระ คือ คาเปดปาตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน
๑๗,๒๘๘.๖๓ บาท และคาเปดปาตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน
๑๗,๙๘๙.๕๒ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท ผูฟองคดี จึงขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท และดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ในตนเงิน
๔๕๓,๐๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีไปชําระเงินที่คางชําระตามสัญญาสัมปทาน ตามหนังสือลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลาเกิน
หนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการ
ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดง ที่ ๗๒๙/๒๕๔๖
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๔๑๕/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ตอมาไดโอนสัมปทานทําไม
ปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒
ยื่น ฟอง นายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดี ตอ ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖ วา เมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๙ ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาสัม ปทาน
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ทําไมปาชายเลน ฉบับที่ ๑๒/๒๕๒๙ มีกําหนดระยะเวลาสัมปทานสิบหาป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๒๙ ถึงวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ตามสัญญาไดกําหนดใหผูรับสัม ปทานตองชําระเงิน
คาเปดปาตางหากจากคาภาคหลวงเปนเงิน ๑,๔๐๔,๒๒๘ บาท โดยใหชําระรอยละยี่สิบหาในวัน ที่
รับสัมปทาน สวนจํานวนที่เหลือใหเฉลี่ยชําระเปนรายปตามระยะเวลาของสัมปทานโดยปแรกใหชําระ
เปน เงิ น ๔๒๑,๒๖๘.๔๐ บาท ส วนปตอ ไปให ชําระเปน รายปเปน เงิน ปละ ๗๐,๒๑๑.๔๐ บาท
แตปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดคางชําระคาเปดปารายปตามสัญญาสัมปทานเปนเงิน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท
จังหวัดระนองจึงไดมีหนังสือ ที่ รน ๐๐๑๑/๑๖๗๘๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจงใหผูถูกฟองคดี
นําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระ ณ สํานักงานปาไมจังหวัดระนอง ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือ
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ไมไดชําระเงินใหแกผูฟองคดีแตอยางใด จึงฟองผูถูกฟองคดีใหชําระคาเปดปา
ที่คางชําระ ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน ฉบับที่ ๑๒/๒๕๒๙ จํานวน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองจํานวน ๓๔,๕๗๔.๒๙ บาท
รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองชําระใหแกผูฟองคดีรวมทั้งสิ้น ๒๔๕,๒๐๘.๔๙ บาท
ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็น วา เมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๔๓ ใหผูถูกฟองคดีนําเงิน ไปชําระ ณ สํานักงานปาไมจังหวัดระนอง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ กรณียอมถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดี
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิทางศาลโดยยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม
ซึ่งเปนศาลที่เปดทําการอยูในขณะนั้นภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
แตผูฟองคดีเลือกที่จะฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ภายหลังจากที่ศาลปกครอง
เปดทําการแลว หากจะยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง จะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาล
ปกครองกลางเปดทําการ คือ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ คดีนี้ผูฟองคดียื่นฟองคดี เมื่อวัน ที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรณีจึงพนระยะเวลาการฟองคดีแลว จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตาม
คดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๖
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๕๔๑/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
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๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางเอมอร อริยวงศ
ผูถูกฟองคดี ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย) ตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ วา เมื่อวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙
ผูฟองคดีโดยไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหสัมปทานทําไมปาชายเลนในจังหวัดกระบี่ แกนายเอี๋ยง สัวบุตร
จํานวน ๒ สัมปทาน โดยสัญญาสัมปทานดังกลาวกําหนดใหผูใ หสัมปทานแบงพื้น ที่ปาสัมปทาน
ออกเปนแปลง ๆ จํานวน ๑๕ แปลง ใหผูรับสัมปทานทําไมไดปละ ๑ แปลง และผูรับสัม ปทาน
ตองชําระคาภาคหลวงสําหรับไมที่ทําออกตามชนิดและอัตราที่กําหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รวมทั้งตองชําระเงินเปนรายปเพื่อใชจายในการรังวัดเขตปาสัมปทาน ปรากฏวาผูรับสัมปทาน
ยัง ไมไ ด ชํา ระค า เป ด ป าทั้ ง สองสัม ปทานที่ คา งชํา ระเป น เงิ น ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท ต อ มาเมื่อ วั น ที่
๖ มิถุน ายน ๒๕๓๙ นายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน ไดถึงแกความตาย และศาลจังหวัดกระบี่
ไดมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙ ตั้งใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดก
ของนายเอี๋ยง สัวบุตร ใหเปนผูจัดการมรดกของผูรับสัมปทานผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนี้ของผูรับสัมปทาน
ในหนี้คาเปดปาจํานวน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท จึงเปนเจาหนี้กองมรดกของผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีไดรูถึง
ความตายของนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทานเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงไดมีหนังสือทวงถาม
ใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้จํานวนดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิ กเฉย ผูฟองคดีจึง มายื่น ฟองเปน คดีต อ
ศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป ของตน เงิน ดังกลาวนับแตวัน ฟองจนถึงวัน ชําระเสร็จแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี
ใชคาฤชาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดีดวย
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองสงขลา) พิ จ ารณาเห็ น ว า เมื่ อ ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า
เมื่อเจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดกระบี่ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ของผูฟองคดีไมรับคําขอรับโอน
สัมปทานทําไมปาชายเลน ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๒๙ และฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๒๙ ของผูถูกฟองคดีที่ไดยื่น
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัมปทาน ขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ ไวพิจารณา
จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีไมไดรับอนุมัติใหทําไมตามสัญญาสัมปทาน สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
ทั้งสองฉบับจึงสิ้นสุดลง เมื่อนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทานถึงแกความตาย คือ วันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๓๙ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัมปทาน ขอ ๒๕ วรรคสอง และผูฟองคดีอาจฟองผูถูกฟองคดี
ตอศาลยุติธรรมไดภายในกําหนดสิบปนับ แตวัน ที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนดังกลาวสิ้น สุ ด
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ย มาตรา ๑๙๓/๓๐ แตผูฟ องคดีมิไ ดนํา คดีนี้ ม ายื่ น ฟอ งต อ
ศาลยุ ติ ธ รรมในขณะนั้ น แต ก ลั บ นํ า มายื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครองเมื่ อ ศาลปกครองเป ด ทํ า การแล ว
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ซึ่งระยะเวลาการฟองคดีนี้เปนอัน พนระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองแลว ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ดังนั้น เพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรมระยะเวลาการฟองคดีนี้ยอมเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวัน ที่
ศาลปกครองเปดทําการ ทั้งนี้ ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ซึ่งวินิจฉัยโดย
ที่ประชุมใหญ เมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครองเมื่อวัน ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แลว จึงมีคําสั่งไม รับคําฟองไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ รวมทั้งใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ ๖๑/๒๕๔๖
ผูฟองคดีย่นื คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา ตอศาล
ปกครองสูงสุดตามคํารองที่ ๑๙๐/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
๓.๑ คํา ร องของมหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ผู ฟ องคดี ยื่ น ฟ อ งนางสาวชิ ง ชิ ง
เตชะอุบล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖ โดยฟองวา เมื่อป ๒๕๓๑
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุมัติใ หไปศึกษาขั้น ปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐ อเมริกาดวยทุนสวนตัว
มีกําหนด ๑ ป โดยไดทําสัญญาไปศึกษา ณ ตางประเทศ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ กับ
ผูฟองคดี มีขอตกลงวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสร็จการศึกษาไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม จะตอง
กลับมาเขารับราชการตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม
ซึ่งในการทําสัญญาดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหพัน ตํารวจโท เจริญ พวงทองคํา ทําสัญญา
ค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญากําหนดเวลาศึกษาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๓๓ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอขยายเวลาศึกษาตอออกไปอีกจํานวน ๖ ครั้ง ครั้งสุดทายไดขอ
ขยายเวลาศึกษาตอถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๐ เมื่อครบกําหนดลาศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิได
กลั บ เข า รั บ ราชการต อ ตามสั ญ ญา ผู ฟ อ งคดี จึ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย โดยมี ผ ล
การสอบสวนว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงฐานละทิ้ ง หน า ที่ ร าชการติ ด ต อ
ในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งปลดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐
เปน ตน ไป จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปน ผูผิดสัญญาที่ไดใ หไวแ กผูฟองคดีอันจะตองรับผิดชดใช
เงิน เดือ นและเบี้ยปรับ ใหแ กผูฟองคดี ตั้งแตวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ ถึงวัน ที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๓๗ เปน เงิ น ๓๕๘,๕๖๗.๗๕ บาท พร อมเบี้ ยปรับ อีก จํา นวน ๑ เทา รวมเปน เงิ น ทั้ งสิ้ น
๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ ผูค้ําประกัน
ชดใชเงิน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันไมยอมชําระ
ตอมาผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ทวงถามใหนําเงินจํานวนดังกลาว
มาชําระใหแ กผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยนับแตวันผิดสัญญาจนถึงวัน ชําระเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจง ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก ไดรับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
แลว แตยังคงเพิกเฉยไมนําเงิน ดังกลาวมาชําระ ตอมาเมื่อวัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ผูค้ําประกัน
ไดถึงแกความตาย โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนทายาทโดยธรรมในฐานะผูรับมรดก
ผูฟองคดีจึงนําเรื่องนี้ม าฟองตอศาลปกครองชั้น ตน เมื่อวัน ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยขอให
ศาลปกครองชั้น ตน มีคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่ง ใหผูถู กฟองคดีทั้ งสามรวมกัน หรื อแทนกัน ชดใชเงิ น
๑,๒๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตนเงิน ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท
นับถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา
ผูฟอ งคดีไ ดมี หนั งสื อทวงถามให ผูถู กฟ องคดีที่ ๑ ผู ค้ํา ประกัน ชํา ระหนี้ ภายในกํา หนด ๓๐ วั น
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือทวงถามจากผูฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
กรณีจึงตองถือวา สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามคําฟองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเมื่อวัน ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพน ระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๕๖/๒๕๔๖
ผูฟองคดียื่น คํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๗๗๗/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
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๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟองนายนราวุฒิ
พัน ธุช นะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดํา ที่ ๗๓/๒๕๔๖ วา ผูถู กฟองคดีที่ ๑ ได ทําสัญ ญากั บ
ผูฟองคดีเพื่อลาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตสงขลา มีกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๓๖ โดยมี ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ เป น ผู ค้ํ า ประกั น ในสั ญ ญาลาศึ ก ษาต อ ดั ง กล า วมี เ งื่ อ นไขว า
เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาตองกลับเขาปฏิบัติราชการทันที และตองปฏิบัติราชการตอไป
ไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ลาไปศึกษา หากกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลาในสัญญา
ตองชดใชเงินที่ไดรับระหวางศึกษาตอโดยลดลงตามสวนของเวลาที่กลับเขาปฏิบัติราชการกับเบี้ยปรับ
อีกหนึ่งเทาของจํานวนเงิน ที่ตอ งชดใช ตอ มาในวัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดศึกษาครบถวนตามหลักสูตรแลว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งผูฟองคดีอนุญาตใหลาออก
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เมื่อนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันลาออกจากราชการคือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มีระยะเวลา
ไมถึงสองเทาของเวลาที่ลาศึกษาตออันเปนการผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับ
ตามสัญญาจํานวน ๑๑๐,๙๒๖.๙๕ บาท ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใช
เงินดังกลาวจํานวน ๔๘,๙๐๗.๐๘ บาท เหลือเงินที่จะตองชดใชเปนเงิน ๖๒,๐๑๙.๘๗ บาท ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชดใช
เงินที่เหลือซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือดังกลาวแลวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตามลําดับ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้
เมื่อวันที่ ๒๕ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๖ อนึ่ง ผูฟองคดีทราบเหตุแ หงการฟองคดีตามผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตเนื่องจากขณะนั้น ศาลปกครอง
ยังไมเปดทําการ กรณีจึงมีเหตุจําเปนไมอาจยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟองคดีได
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีไดทราบถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระเงินบางสวนใหกับ
ผูฟองคดี และเหตุแ หงการฟองคดีนี้เกิดขึ้นกอนศาลปกครองจะเปดทําการ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต
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ศาลปกครองเปดทําการ คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกระทั่งถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดีนี้ม าฟองตอ
ศาลปกครอง คื อ วั น ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๖ ก็ เ ป น ระยะเวลาที่ พ น กํ า หนดเวลาฟ อ งคดี
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ แลว
และไมมีเหตุจําเปนอื่นที่ศ าลจะรับคําฟองนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ศาลจึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๗๖/๒๕๔๖ และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
กับคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคํารองไวพิจารณาตามคํารองที่
๒๔๒/๒๕๔๖ พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓.๓ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ผู ฟองคดี ยื่น ฟ อง นางสาวเบญจรักษ สุขขาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดํ าที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๑/๒๕๔๗ ตามคํ ารองที่ อุทธรณ ตอ ศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๘๕/๒๕๔๗
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นางแนงนอย ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) คดีหมายเลขดําที่
๑๙๒๘/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๔๗
๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีห มายเลขดํา ที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗ ตามคําร องที่อุท ธรณตอ ศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๗
๓.๖ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุ ทธรณตอ ศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๔๗
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๓.๗ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางสาวอลิสสรา วณิช กุลบดี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดํา ที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอ ศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๔๗
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ
ผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ร อ ยเอก อั ท ธาธร บู ร ณากาญจน ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น
(ศาลปกครองกลาง) คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗ ตามคํารองที่
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๔๗
๓.๙ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางสาวสุรียพร เนตรสวาง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุ ช าติ อิน ทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ต น
(ศาลปกครองกลาง) คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗ ตามคํารองที่
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๑/๒๕๔๗
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๔๗
โดยคํารองที่ ๓.๓ ถึงคํารองที่ ๓.๑๐ ผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ สรุปไดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) กับ
ผูฟองคดี โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน มีสาระสําคัญในสัญญาขอ ๓ วา ภายหลังจากที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ทุกประการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา
วิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ สั่งให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขารับราชการหรือทํางาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับราชการหรือทํางานนั้นอยูตอไป
เปน เวลาไมนอยกวาสองปหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเขารับราชการหรือทํางานดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ยินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขารับการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการ
แกไขปญหาการกระจายเภสัชกร เมื่อป ๒๕๓๘ และสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดเขารับราชการหรือทํางานชดใชตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาว ผูฟองคดี
จึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
จากตนเงินของแตละสัญญา นับถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมได
เขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงานตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน เพิกเฉย
ไมนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟอ งคดีภายในระยะเวลา จึงถือวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีนี้เมื่อพนกําหนดเวลาใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดีแลว
เมื่ อผู ฟอ งคดี ไม ไ ดฟ องภายในระยะเวลาที่ก ฎหมายกํา หนด จึ งเปน กรณี ที่ยื่ น ฟ อ งคดีเ กิ น กํ าหนด
ระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ผูฟองคดีโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิ
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ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้
มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุม ครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิของ
บุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใ ดใหอํานาจไว กฎหมายนั้น
ยอมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ เปนผลใหบทบัญญัตินั้น เปนอัน ใชบังคับมิได ตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น ของ
ผูฟองคดีซึ่งโตแ ยงวา บทบัญญัติใ นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขั ดหรือ แยง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ ไปใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสู งสุด พิ จารณาคํ ารอ งทั้ง สิบแปดคํา รอ งแลว เห็น วา ในการฟองคดีต อ ศาล
ผูฟ องคดี ยอ มต อ งยื่ น คํ าฟ องภายในกํา หนดระยะเวลาที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ไว สํา หรั บ การฟ องคดี นั้ น
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็นของผูรอง (ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็นที่จะตองพิจารณา
วินิจฉัยเปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
ประเด็น ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐ ธรรมนูญจะรับคํารอง
ดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
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รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศ าลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ
แกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยศาล
ปกครองสูง สุดไดสงความเห็น ตามทางการว า เปน บทบัญญัติที่ศ าลจะใชบัง คับ แกคดี การโตแ ย ง
เปนการโตแยงบทกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกลาว กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไว
พิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความ
คุมครอง”
มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับความคุม ครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๙ บัญ ญั ติว า “การจํ า กัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รัฐ ธรรมนู ญรั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการ
ฟองคดี”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ อยูในหมวด ๑ บททั่วไป ซึ่งเปนการกลาวถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในลักษณะหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามรัฐ ธรรมนูญ มิ ใ ชกรณีที่ พระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดี ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จะขัดหรือแยงได สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ อยูในหมวด ๑ บททั่วไป
ที่บัญญัติหลักการคุมครองความเปน กฎหมายสูงสุด ของรัฐ ธรรมนูญ เพื่อมิ ใ หกฎหมาย กฎ หรื อ
ขอบังคับที่ใ ชบังคับอยู หรือจะมีขึ้นตอไปในภายหนา มีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจึงมิใ ช
กรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
จะขัดหรือแยงไดเชนกัน และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองซึ่งสิทธิและเสรีภาพ
และสภาพบังคับของสิทธิและเสรีภาพใหเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
และการตีความกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐ ธรรมนูญไดบัญญัติรับรองและใหการคุมครองสิทธิ
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และเสรีภาพของบุคคลอยางเทาเทียมกัน แตไมไดหมายความวา สิทธิแ ละเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญนี้
รับรองไวจะมีการจํากัดไมได ดังจะเห็นไดจากรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติวา การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองสามารถกระทําได แตจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด
กลาวคือ ตองเปน กรณีที่รัฐ ธรรมนูญบัญญัติใ หอํานาจในการออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
บางประการโดยจะตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวและตองมีผลใชบังคับเปน การทั่วไป ไมใชบังคับแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิบุคคล
ที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ
ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
ดังกลาว สิทธิที่จะฟองหนวยงานของรัฐ จึงเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สิทธิดังกลาวนีถ้ อื วาเปนสิทธิ
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน แตตามคํารองเปนกรณีที่หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ยื่นฟองบุคคลใหรับผิดตามสัญญาทางปกครอง กรณีจึงเปนการแตกตางไปจากที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
รับรองสิทธิในการฟองคดีไวตามมาตรา ๖๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ ประกอบมาตรา ๓๓๔ (๓) โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติปรากฏในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติวา เพื่อใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรื อ
ระหวางหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือละเวน
การกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ฯลฯ
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปน บทบัญ ญัติที่ กําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยใหสิทธิในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐแกคูความ
ทั้งสองฝายภายในกําหนดระยะเวลาฟองคดีที่เทาเทียมกัน แมจะเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในการฟองคดี
โดยใชระยะเวลาเปน เงื่อนไขในการจํ ากัดสิทธิ แตก็เปน การจํากัดสิทธิใ นการฟองคดีเทาที่จําเป น
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และไมไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิในการฟองคดีเพราะสิทธิในการฟองคดียังคงมีอยู
แตเนื่องจากศาลปกครองมีกระบวนการพิจารณาคดีที่แตกตางจากคดีทั่วไป โดยผลแหงคําพิพากษา
อาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรืออาจตองจายเงินภาษีอากรเปนคาชดเชยหรือคาเสียหาย
แกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได
กรณีที่ผูฟองคดีโตแยงวา กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป นั้น เนื่องจากกฎหมายวิธีพิจารณา
ของศาลปกครองและของศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีแพงโดยทั่วไปบัญญัติไวแตกตางกัน ทั้งประเภทของ
คดีและระบบการพิจารณา โดยที่การพิจารณาคดีในศาลปกครองเปน เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
แต การพิ จารณาคดีใ นศาลยุติ ธรรมสว นแพง เป น เรื่อ งของกฎหมายเอกชน ซึ่ งระบบการพิจ ารณา
ในศาลปกครองใช ร ะบบไต ส วน ศาลจะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาคดี ในการแสวงหา
พยานหลักฐานเพื่อหาขอเท็จจริง สวนการพิจารณาคดีแพงทั่วไปนั้นใชระบบกลาวหาเปนภาระของ
คูกรณีที่จะตองพิสูจนแ ละแสวงหาพยานหลักฐานเอง การที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แต ไ ม เ กิ น สิ บ ป นั บ แต วั น ที่ มี เ หตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ก็ เ พื่ อ ประโยชน ใ นการแสวงหาพยานหลั ก ฐาน
ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคลและพยานวัตถุที่นํามาแสดงตอศาลปกครองเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดี
เป น ไปโดยถู ก ต อ งเที่ ย งธรรม ซึ่ ง หากกํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ใ ห ช า ออกไปอาจทํ า ให
พยานหลักฐานบางสวนขาดหายไปประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ ไดกําหนดขอยกเวน ไววาการฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
การคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได และการฟองคดีปกครอง
ที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองเปนประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปน อื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได อีกทั้ง
บทบัญญัติของมาตรา ๕๑ ไมไดมุงหมายจะใชบังคับกับกรณีหนึ่งกรณีใ ด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ไวเปน การเฉพาะเจาะจง แตเปน บทบัญญัติที่ใ ชบังคับเปนการทั่วไป ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึ ง ไม ไ ด ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ แตอยางใด
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ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๒ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล
สระฏัน นายศั กดิ์ เตชาชาญ นายสุจิ ต บุ ญ บงการ นายสุ ธี สุ ท ธิ สมบู ร ณ นายสุ วิ ทย ธีร พงษ
นางเสาวนีย อัศวโรจน และนายอภัย จันทนจุลกะ เห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ จํานวน ๓ คน เห็น วา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน คือ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช และนายอุระ หวังออมกลาง เห็นวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง สวนตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญอีก ๑ คน คือ นายมานิต
วิทยาเต็ม เห็น ว า พระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ประกอบมาตรา ๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๒
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ รวม ๑๘ คํารอง
ขอเท็จจริงตามคํารอง สรุปไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง ไดแก
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด ดีไซน
จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ในกรณีผูฟองคดีไดวาจางใหผูถูกฟองคดีกอสราง
อาคารเรียนหนึ่ งหลัง ณ โรงเรียนราชมุนี รังสฤษฏ ตําบลนาประดู อํ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ในวงเงิน ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท เริ่มทํางานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดอนุมัติใหขยายเวลาสัญญากอสรางออกไปอีกสองรอยสี่สิบวัน
แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนด ประกอบกับผูถูกฟองคดีไมทําสัญญาค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา จึงเปนการผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา พรอมกับใหชําระ
คาปรับรายวันเปนเงิน ๑,๗๘๐,๗๕๓ บาท และคาวาจางผูรับจางรายอื่นกอสรางอาคารตอใหแลวเสร็จ
เปนเงิน ๙๕๕,๗๕๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๓๖,๕๐๓ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงิน
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา)
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาผูฟองคดี
ไมไดฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓
และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงไมรับคํารองไวพิจารณา ผูฟองคดี จึงยื่นคํารองอุทธรณ
คัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา พรอมกับโตแยงวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๑.๒ คํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทย ผูฟองคดี ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ ความวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการกอสราง
อาคารที่ทําการไปรษณียนิคมพัฒนา ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง คาจางกอสราง
เปนเงิน ๕๖๗,๖๐๐ บาท กําหนดงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตอมา ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดี จึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีทั้งสองใหชําระคาเสียหาย แตผูถูกฟองคดี
ทั้งสองก็มิไดชําระจึงฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาเปนการยื่นฟอง
เกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ อีกทั้งคดีนี้มิใชคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟอง
เมื่อใดก็ได และการฟองคดีดังกลาวมิไดเปนการยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่น
ที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
นี้ไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคําอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ยื่น ฟองต อศาลปกครองชั้น ต น
(ศาลปกครองกลาง) ตามคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖ ความวา ผูฟองคดีไดจางเหมาบริษัท
สหรวมมิตรกอสราง จํากัด ผูถูกฟองคดี กอสรางหอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดวันแลวเสร็จในวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตอมา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และ
คิดคาปรับเพราะเหตุลาชา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับดังกลาวมาชําระภายในกําหนด
๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ แตผูถูกฟองคดีผิดนัดไมชําระหนี้ จึงนําคดีมาฟอง
ศาลปกครอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาผูฟองคดี
ไมยื่นฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงไมรับคําฟองไวดําเนินการ
ผูฟองคดี ยื่นคําอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ไดยื่นฟองหางหุนสวนจํากัด โกตาบารู
กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ ความวา ผูฟองคดีไดมอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดยะลาดําเนินการจัดซื้อจัดจางในสัญญาจางวาจางใหผูถูกฟองคดีทําการกอสรางอาคาร
ฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑเพื่อใชสําหรับการฝกอบรมความรูทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกร
และเจาหนาที่ ณ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณในการกอสราง
๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท โดยในสัญญาระบุวา ผูรับจางตองเริ่ม ทํางานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
และตองทํางานใหเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีไดทําการกอสราง
ลาชากวาที่ไดระบุไวในสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาจางพรอมกับ
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินคาปรับ ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ชําระใหแกศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืช
สวนยะลา ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชําระเงินคาปรับตามสัญญาจางผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชําระหนี้ภายในเจ็ดวัน ผูถูกฟองคดียังคงเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลปกครอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาเปนการ
ยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๐ วรรคสอง จึงมีคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับฟอง
ไวพิจารณา พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ หางหุนสวน
จํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นฟองคดีตอ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ ความวา เมื่อปงบประมาณ
๒๕๓๘ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ไดจัดสรรงบประมาณกอสรางขุดลอกหนองน้ํา บานบูเกะตา
ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ตอมาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาจาง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางขุดลอกหนองน้ํา ตามโครงการที่ นธ ๒๔๐๐๔ บานบูเกะตา ตําบลโละจูด
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส จํานวนคาจาง ๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท ตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ ตอมาผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
นําเงินคาปรับ ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ไปชําระใหแกผูฟองคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับหนังสือ
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผูฟองคดี จึงฟองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงิน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ จนถึงวันฟองและ
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระดอกเบี้ยในตนเงิน จํานวน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๔๑ ขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ ผูฟองคดีมิไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม
ซึ่ง เปน ศาลที่ มีอํ า นาจพิ จารณาพิ พากษาในขณะนั้น แต นํ าคดี ม าฟ องต อศาลปกครองในวั น ที่ ๗
มกราคม ๒๕๔๗ โดยขณะที่ยื่นฟองคดีตอศาลในวันดังกลาว อายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมยังไม
ครบกําหนด จึงใหนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครอง
เปดทําการเปนตนไป เมื่อนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๔๗ เปนการฟองคดีปกครองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
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ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาพรอมกับโตแยงวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผู จั ด การมรดกของนายหริ ม อารี เ ฉลิ ม ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ ความวา ระหวางป ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ นายหริม อารีเฉลิม ไดทําสัญญา
สัม ปทานทําไมปาชายเลนกับผูฟองคดี จํานวนสองฉบับ โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปา
จํานวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท ตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙ นายหริม อารีเฉลิม ถึงแกกรรม
นางนิตยา อารีเฉลิม ซึ่งเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลของนายหริม อารีเฉลิม ไดขอรับโอนการทําไม
ตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับ จากการตรวจสอบพบวา นายหริม อารีเฉลิม ผูตายยังคงมีหนี้ตามสัญญา
คางชําระ ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท และเงินคางชําระ
ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดระนองไดแจงใหผูถูกฟองคดี
นําเงินไปชําระตามหนังสือ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว แตเพิกเฉย
ไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงยื่นฟองผูถูกฟองคดีใหชําระเงินคาเปดปาที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป
นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน ๓๕,๒๗๘.๑๕ บาท รวมทั้งสิ้น
๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีไปชําระเงินที่คางชําระตามสัญญาสัมปทาน ตามหนังสือลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลาเกินหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพน กําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาพรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
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๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
กับนายเจียง นาคบรรพ ตอมาไดโอนสัมปทานทําไมปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยฟองตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖ ความวา ตามสัญญาไดกําหนดใหผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปา
ตางหากจากคาภาคหลวงเปนเงิน ๑,๔๐๔,๒๒๘ บาท โดยใหชําระรอยละยี่สิบหาในวันที่รับสัมปทาน
สวนจํานวนที่เหลือใหเฉลี่ยชําระเปนรายปตามระยะเวลาของสัมปทาน ผูถูกฟองคดีไดคางชําระคาเปดปา
รายปตามสัญญาสัมปทานเปนเงิน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท จังหวัดระนองจึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟอง
คดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมไดชําระเงิน
ใหแกผูฟองคดีจึงฟองผูถูกฟองคดีใหชําระคาเปดปาที่คางชําระ พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแต
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันฟอง จํานวน ๓๔,๕๗๔.๒๙ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๕,๒๐๘.๔๙ บาท
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เห็นวา ผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิทางศาลโดยยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่เปด
ทําการอยูในขณะนั้นภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผูฟองคดีเลือก
ที่จะฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ภายหลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการแลว
หากจะยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง จะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ
คือ ภายในวัน ที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๕ คดีนี้ผูฟองคดียื่น ฟองคดี เมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๔๖
กรณีจึงพนระยะเวลาการฟองคดีแลว จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดยื่นฟอง นางเอมอร อริยวงศ ผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ ความวา ผูฟองคดีโดยไดรับอนุญาตจากรัฐ บาลใหสัมปทาน
ทําไมปาชายเลน ในจังหวัดกระบี่ แกนายเอี๋ยง สัวบุตร จํานวน ๒ สัมปทาน ปรากฏวาผูรับสัมปทาน
ยังไมไดชําระคาเปดปาทั้งสองสัมปทานที่คางชําระเปนเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท ตอมา นายเอี๋ยง สัวบุตร
ผูรับสัมปทาน ถึงแกความตาย และศาลจังหวัดกระบี่ไดมีคําสั่งตั้งใหผูถูกฟองคดีเปน ผูจัดการมรดก
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ของผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนี้ของผูรับสัมปทาน ในหนี้คาเปดปาจํานวน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท
จึงไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้จํานวนดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมายื่นฟอง
เปนคดีตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟอง
คดีใชคาฤชาธรรมเนียมแทนผูฟองคดีดวย
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ผูฟองคดีอาจฟองผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรม
ไดภายในกําหนดสิบปนับแตวันที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนดังกลาวสิ้นสุด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ แตผูฟองคดีมิไดนําคดีนี้มายื่นฟองตอศาลยุติธรรมในขณะนั้น แตกลับนํามา
ยื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อศาลปกครองเปดทําการแลว คือระยะเวลาการฟองคดีนี้ยอมเริ่ม นับตั้งแต
วันที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศ าลปกครองเปดทําการ แตปรากฏวาผูฟองคดียื่นคําฟองตอ
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกําหนดหนึ่งป จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตอศาลปกครอง
สูงสุด พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
๓.๑ คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวชิงชิง เตชะอุบล
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖ ความวา เมื่อป ๒๕๓๑ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาขั้นปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาดวยทุนสวนตัว มีกําหนด ๑ ป
โดยไดทําสั ญญาไปศึก ษา ณ ต างประเทศ กั บผูฟอ งคดี โดยมีขอ ตกลงวา เมื่อ ผูถูกฟ องคดี ที่ ๑
เสร็จการศึกษาไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม จะตองกลับมาเขารับราชการตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา
สองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มโดยให พันตํารวจโท เจริญ พวงทองคํา ทําสัญญาค้ําประกัน
การปฏิบัติผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอขยายเวลาศึกษาตอออกไปอีก ๖ ครั้ง เมื่อครบกําหนดลาศึกษา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดกลับเขารับราชการตอตามสัญญา ผูฟองคดีจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
โดยมีผลการสอบสวนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งปลดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐
เปนตนไป จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูผิดสัญญาที่ไดใหไวแกผูฟองคดีอันจะตองรับผิดชดใชเงินเดือน
และเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี เปนเงิน ๓๕๘,๕๖๗.๗๕ บาท พรอมเบี้ยปรับอีกจํานวน ๑ เทา รวมเปน
เงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ชดใช
เงิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง แต ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ และผู ค้ํ า ประกั น ไม ย อมชํ า ระ
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถามใหนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ย ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กับพวก ไดรับหนังสือทวงถามแลว แตยังคงเพิกเฉย ตอมาผูค้ําประกันไดถึงแกความตาย โดยมี
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนทายาทผูรับมรดก ผูฟองคดีจึงนําเรื่องนี้มาฟองตอศาลปกครอง
ชั้นตน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เห็นวา สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามคําฟอง
เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟองนายนราวุฒิ
พัน ธุช นะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖ ความวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญากับ
ผูฟองคดีเพื่อลาไปศึกษาตอภายในประเทศระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
มีกําหนด ๒ ป โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกันโดยมีเงื่อนไขวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษา
ตองกลับเขาปฏิบัติราชการทันที และตองปฏิบัติราชการตอไปไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ลาไปศึกษา
หากกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลาในสัญญา ตองชดใชเงินที่ไดรับระหวางศึกษาตอกับเบี้ยปรับ
อีกหนึ่งเทาของจํานวนเงิน ที่ตอ งชดใช ตอ มาในวัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดศึกษาครบถวนตามหลักสูตรแลว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งผูฟองคดีอนุญาตใหลาออกตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙
เมื่อนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการจนถึงวันลาออกจากราชการมีระยะเวลาไมถึงสองเทา
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ของเวลาที่ลาศึกษาตออันเปนการผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา
จํานวน ๑๑๐,๙๒๖.๙๕ บาท ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินจํานวน
๔๘,๙๐๗.๐๘ บาท เหลือเงินที่จะตองชดใชอีก ๖๒,๐๑๙.๘๗ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชดใชเงินที่เหลือซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือแลว แตผูถูกฟองคดี
ทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีไดทราบถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระเงินบางสวนใหกับผูฟองคดี
และเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดขึ้นกอนศาลปกครองจะเปดทําการ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแตศาลปกครอง
เปดทําการ คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกระทั่งถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง คือ
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ก็เปนระยะเวลาที่พนกําหนดเวลาฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ แลว และไมมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาล
จะรับคําฟองนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคํารองไวพิจารณาพรอมกับโตแยงวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมาย
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓.๓ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๑/๒๕๔๗ โดยฟองนางสาวเบญจรักษ สุขขาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่
๘๕/๒๕๔๗
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางแนงนอย
ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖
คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๔๗
๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๔/๒๕๔๗
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๓.๖ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๐/๒๕๔๗
๓.๗ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๑/๒๕๔๗
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
รอยเอก อัทธาธร บูรณากาญจน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๒/๒๕๔๗
๓.๙ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นาวาตรีหรือนายอนุชาติ อินทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่
๒๑๑/๒๕๔๗
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๖/๒๕๔๗
คํารองที่ ๓.๓ ถึงคํารองที่ ๓.๑๐ สรุปไดวา ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาเปนนักศึกษาเพื่อศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) กับผูฟองคดี มีสาระสําคัญในสัญญาขอ ๓ วาภายหลังจากที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ทุกประการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา
เภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๑ จะรับราชการหรือทํางานนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสองป หากผูถูกฟองคดีไมเขารับราชการหรือ
ทํางานดังกลาว ผูถูกฟองคดียินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดี เปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขารับการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการ
แกไขปญหาการกระจายเภสัชกร เมื่อป ๒๕๓๘ และสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓
แตผูถูกฟองคดี มิไดเขารับราชการหรือทํางานชดใชตามสัญญา ผูฟองคดีจึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดี
รวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จากตนเงินของแตละสัญญา
นับถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เห็นวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาแลว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขในสัญญา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงานตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน
เพิกเฉยไมนําเงินไปชําระใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลา จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อพนกําหนดเวลาใหผูถูกฟองคดีนําเงินไปชําระใหแกผูฟองคดีแลวเมื่อผูฟองคดีไมไดฟองภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ยื่นฟองคดีเกินกําหนดระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ฝายผูฟองคดีไดโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณี
ฝายผูฟองคดีมีทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น
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ของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงาน นั้น ยอมไดรับความคุม ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ได
บัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคล
โดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เปนผลใหบทบัญญัติ
นั้นเปนอันใชบังคับมิได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราวและสงความเห็นของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลวเห็นวา ในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดี
ยอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใช
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว แต เ นื่ อ งจากผู ร อ ง (ผู ฟ อ งคดี ) โต แ ย ง ว า
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็นของผูรอง
(ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย
เปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
โดยศาลปกครองสูงสุดไดสงความเห็นตามทางการวา เปนบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และเปน
การโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกลาว กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยได
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง”
มาตรา ๖ บัญญัติวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ บัญ ญั ติว า “การจํ า กัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รัฐ ธรรมนู ญรั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลว ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองโตแยงของผูฟองคดีมีวา พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ หรือไม อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสาระของคําโตแยงของผูฟองคดีแลว เห็นวา ผูฟ อ งคดี
ไมอาจอางวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ เพราะรัฐธรรมนูญทั้งสามมาตรานี้ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่วางหลักการและแนวทาง
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวแลว โดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งองคกรของรัฐทุกองคกรจะละเมิดมิได และหากรัฐตรากฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ หรื อขอบังคับนั้นจะใช บังคับมิไ ด
อัน เปนการรับรองความเปน กฎหมายสูงสุดของรัฐ ธรรมนูญ สวนมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ เปนบทบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีละเมิดและคดีสัญญาทางปกครอง
ตอศาลปกครองไววาจะตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งไมมีประเด็นใดที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญทั้งสามมาตรา
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ดังนั้น จึงเห็นวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ทั้งสามมาตรา
ในทํานองเดียวกัน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่จะฟอง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ... หรือองคการอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ซึ่งเปนคนละกรณี
กับคํารองของผูฟองคดี ซึ่งเปนกรณีของหนวยราชการฟองเอกชนตอศาลปกครองใหรับผิดชดใชคาเสียหาย
ตอหนวยราชการ พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติ มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ ไมมีความเกี่ยวพันกัน หรือขัดหรือแยงตอกัน
ดังนั้น จึงมีประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียว คือ มาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือ แยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม
ในการจะพิจารณาวินิจฉัยวาคํารองของผูฟองคดีที่โตแยงวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม จะตองแยกพิจารณาสาระสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ออกเปน ๔ ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคแรก จะบัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวจะกระทํามิได” แตก็อนุญาตใหรัฐออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ดังกลาวได ตามความจําเปนโดยตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น ซึ่งหมายความวา
แมรัฐจะมีอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวได แตก็ตองกระทํา
ภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ กําหนด หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
กําหนดไวกฎหมายนั้นก็อาจจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และใชบังคับมิได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
ประเด็นที่สอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ยังกําหนดเอาไวในวรรคสองวา ในดานรูปแบบ
กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไว จะตองระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐ ธรรมนูญ ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย เหตุที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
ตองกําหนดไวเชนนี้ก็เพื่อใหรัฐสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติตรวจสอบอํานาจของรัฐสภาใหดีเสียกอนวา
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เมื่อจะออกกฎหมายใดมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะทําไดเพียงใด ถารัฐธรรมนูญ
ไมรับรองอํานาจในการออกกฎหมายเอาไว จะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมได
ประเด็นที่สาม กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น จะตองเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา ๒๙
วรรคสอง คือ กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น ตองใชบังคับเปนการทั่วไปไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ประเด็นที่สี่ กฎหมายที่วานั้นจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพไมได หมายความวา รัฐสภาออกกฎหมายโดยอาศัยอํานาจที่รัฐธรรมนูญ
ใหไวเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได แตจะตองพอสมควรแกเหตุคือไดสัดสวนกับความจําเปน
ที่จะตองจํากัดเสรีภาพ ถาไมไดสัดสวน คือถากฎหมายนั้นไปทําใหสิทธิเสรีภาพนั้นหมดไปเลย ก็ตองถือวา
ไปกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพ และขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ เปนบทบัญญัติที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะเหตุผลดังนี้
เหตุผ ลประการแรก มาตรา ๕๑ เปน การจํ ากัด สิทธิ แ ละเสรี ภาพของบุคคลเท าที่จํ าเป น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะเมื่อฝายนิติบัญญัติ คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาไดใชดุลพินิจ
ในการบัญญัติเรื่องกําหนดระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดและสัญญาทางปกครองไว
ปรากฏตามบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ วุฒิสภา ซึ่งไดนําอายุความฟองคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๔๔๘ ซึ่งมีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด มาเปนแบบอยางเทียบเคียงในคดีที่พิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดและสัญญาทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองเปนไปดวย
ความรวดเร็ว ประกอบกับ ศาลปกครองมีวิธีพิจารณาความแตกตางจากวิธีพิจารณาความของศาลอื่น
โดยใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงมาพิจารณาพิพากษา การที่กําหนดระยะเวลาไวหนึ่งปนับแตวันที่
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี จึงเปนเวลาที่เหมาะสม
ตามความจําเปนของคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดและสัญญาทางปกครองแลว ทั้งนี้ จะเปนประโยชนสําหรับ
การหาพยานหลักฐานตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาของศาล มิใหเนิ่นนานไปจนไมสามารถหาพยานหลักฐานได
และเปนประโยชนในการบริหารงานของรัฐเพื่อใหสัญญาทางปกครองมีความมั่น คงไมตกอยูภายใต
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ความไมแนนอนวา จะชอบดวยกฎหมายหรือไม นานจนเกินไป ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
มาตรา ๕๑ เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการฟองคดีเทาที่จําเปน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ แลว
ในขณะเดียวกันจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งเปน บทมาตราหนึ่งที่ออกมาบังคับการใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๒๕๔๒ ไมไดเปนบทบัญญัติที่ออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวเสียโดยสิ้นเชิง จึงไมจําตองระบุถึงบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนี้ไว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
เหตุผลประการที่สอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
เพราะพระราชบั ญญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได ตราขึ้ น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาท
ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐ วิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูใ นบังคับบัญชาหรือ ในกํากับดูแ ล
ของรัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําที่หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในวาระเริ่มแรก
ใหดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ฯลฯ (๓) ใหดําเนินการจัดตั้งศาลปกครอง
ตามมาตรา ๒๗๖ ใหแ ลว เสร็จ ภายในสองปนั บแตวั น ประกาศใชรั ฐ ธรรมนู ญนี้ ” ซึ่ง บทบัญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๓๓๔ วรรคหนึ่ง กําหนดใหมีการจัดตั้งศาลปกครอง และ
ตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญ
ไดใหอํานาจในการตรากฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ไวโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
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เมื่อพิจารณาหมายเหตุทายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ซึ่งมีขอความตอนหนึ่งวา
“...โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อใหมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
การกระทําละเมิดในทางปกครองหรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่องกฎหมายมหาชน และ
โดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป
เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวม
เปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูล
จากหนวยงานของรัฐได ในการพิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และ
ตองมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ
และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคําพิพากษาของศาลปกครอง...”
จึงเห็นวาตามนัยหมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง ฯ เปนสวนหนึ่งของนิติวิธีของกฎหมายมหาชนที่วาดวยกําหนดระยะเวลาฟองคดีปกครอง
บางประเภท จึงเปนกฎหมายที่รัฐ ธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง แลว
เหตุผลประการที่สาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เพราะตามคํารองที่ผูฟองคดีไดโตแยงในประเด็นวา สิทธิในการฟองคดีเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๒ ไดใหความคุมครองและรับรองไว การจํากัดสิทธิในการฟองคดียอมเปน
การฝาฝนและขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗
เปนเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights and Liberties) ซึ่งถือกันวา
สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิในทรัพยสินเปนแกน (core) ของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
และสิทธิในการฟองคดีตอศาลเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งเชนกัน ซึ่งสาระสําคัญของสิทธิในการฟองคดีนี้
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อาจยกตัวอยางไดวา หากกฎหมายบัญญัติหามฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในทุกกรณี จึงจะถือวา
เปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ แตการที่กฎหมายจํากัดเพียงอายุความหรือระยะเวลา
การฟองคดีไวเพื่อประโยชนในกระบวนพิจารณาของศาล มิไดหามฟองคดีเด็ดขาดแตอยางใด ดังนั้น
จะถือวาเปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิหาไดไม และรัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดานตาง ๆ ไวคงมีความหมายแตเพียงวาองคกรตาง ๆ ของรัฐ จะเพิกถอนสิทธิ
และเสรีภาพเหลานั้นไมไดเทานั้น หาไดมีความหมายเลยไปถึงขนาดวารัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพอยางใด ๆ ไมไดเลย และในเรื่องของอายุความหรือระยะเวลาการฟองคดี ถือวาเปนเรื่องสําคัญ
ในการดําเนิน กระบวนพิจารณาในศาลเพื่อมิใหศาลตองพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในเวลาที่นานจนเกินไป
เพราะอาจเปนปญหาเรื่องการแสวงหาพยานหลักฐาน ซึ่งวิธีพิจารณาทางศาลปกครองใชระบบไตสวน
โดยศาลปกครองจะเปนผูแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี นอกเหนือจาก
พยานหลักฐานที่คูกรณีนํามาเสนอตอศาล จึงตองกําหนดระยะเวลาฟองคดีปกครองในมาตรา ๕๑
ไมใหนานจนเกินไป
เหตุผลประการที่สี่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ไมมีผลเปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีที่มีอยูกอนแลว
ตามคํารองไดโตแยงในประเด็นวา สิทธิของบุคคลในการนําคดีมาฟองยอมไดรับความคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญ โดยกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ สิทธิในการนําขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานหรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะเปนสัญญา
ทางปกครองมาฟองศาล ยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ คูกรณีไมวาจะเปนหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนยอมมีสิทธินําคดีมาฟองภายในกําหนดอายุความดังเชนขอพิพาทคดีนี้ คูกรณีมีสิทธิ
นําคดีมาฟองไดภายในอายุความสิบป แตเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ (เริ่มใชบังคับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒) กลับมีบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ วา
การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหง
การฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี อันเปนการยนอายุความที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยซึ่ ง เป น เรื่อ งที่ เกี่ ย วกั บ ความสงบเรีย บร อยของประชาชน นั้ น
พิจารณาประเด็นนี้แลว เห็น วากรณีนี้มิใ ชเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตเปนกรณีการใชดุลพินิจ
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ของศาลปกครองในการตีความบังคับใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายมหาชนไดยอมรับหลักการที่วา กฎหมายที่จํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของราษฎรจะตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง ซึ่งเปนกรณีที่วา กฎหมายที่ออกใชบังคับนั้นใหมี
ผลบังคับกับการกระทําที่เกิดกอนกฎหมายใชบังคับดวย กรณีตามคํารองมิใชเปนเรื่องการบัญญัติกฎหมาย
ใหมีผลใชบังคับกับการกระทําที่เกิดกอนการประกาศบังคับใชกฎหมาย แตเปนเรื่องที่ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยไปตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยเห็นวาตองนําพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ มาบังคับใชในคดีของผูฟองคดี ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจ
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญั ติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป น อํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” และถือเปนยุติ
ในการพิจารณาพิพากษาของแตละศาลที่จะไดวางบรรทัดฐานในศาลของตนไว แมหากวาจะวินิจฉัยตางไปจาก
คําพิพากษาของศาลอื่น เพราะศาลแตละศาลตางมีอิสระในการวินิจฉัยคดีที่อยูในอํานาจของตน ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๙ วรรคแรก ที่บัญญัติวา “ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”
เหตุผลประการที่หา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายที่มีผลใชบงั คับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เปน บทบัญญัติที่ใหสิทธิแกคูกรณีในการฟองคดีเปนการทั่วไป ดังจะเห็นไดจาก มาตรา ๓ คูกรณี
หมายความวา ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึงบุคคล หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะดวยความสมัครใจเองหรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครอง
เรียกเขามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชน
แหงการดําเนินกระบวนพิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ยังไดบัญญัติวา
“ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง” ดังนั้น จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๕๑
ไมไดมุงหมายจะใชบังคับกับกรณีหนึ่งกรณีใ ดหรือ แกบุคคลหนึ่งบุคคลใดไวเปน การเฉพาะเจาะจง
แตบังคับใชกับบุคคลทุกคนที่เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย จากการกระทําของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ และหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหน าที่ของรัฐ ก็หมายถึงหนวยงานทางปกครองและเจาหน าที่ของรัฐโดยทั่วไป ไมได มุงหมายถึ ง
หนวยงานของรัฐแหงใดหรือเจาหนาที่รัฐบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง บทบัญญัติของมาตรา ๕๑
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
อยางไรก็ตาม แมตุลาการศาลปกครองจะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
รัฐ ธรรมนูญและกฎหมาย แตกฎหมายที่เกี่ยวของในการพิจารณาคดีตามคํารองทั้งสิบแปดคํารองนี้
มีอยูหลายมาตราที่ศาลปกครองอาจนํามาใชประกอบในการพิจารณาคดีนี้ตามคํารองโตแยงของผูฟองคดีได
เชน มาตรา ๕๒ ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะ
ของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟอง
นั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจาํ เปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอศาลปกครองจะรับไว
พิจารณาก็ได”
พิจารณาแลวเห็นวา ผลประโยชนที่หนวยราชการจะตองสูญเสียไปในกรณีที่ศาลปกครองไมรับคํารอง
ทั้งสิบแปดคํารองไวพิจารณามีจํานวนมากนับรอยลานบาทขึ้นไป ซึ่งถาศาลปกครองถือวาผลประโยชน
ที่หนวยราชการตองสูญเสียนี้เปน ประโยชนตอสวนรวม ก็นาจะรับคดีทั้งสิบแปดคํารองไวพิจารณา
อันจะเปนการปดชองวางที่เกิดขึ้นจากการใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ทําใหหนวยราชการเตรียมตัวไมทันในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการใชพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง ฯ แทนการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฯ ซึ่งเดิมอนุญาตใหผูฟองคดีมีเวลาถึง
สิบปในการฟองคดีดังกลาวเปนคดีแพงตอศาลยุติธรรม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง ฯ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสงคําโตแยงของคูความเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ระหวางวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ศาลปกครองสูงสุด
ไดสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ตามคดีของศาลปกครอง
รวม ๑๘ คดี ดังนี้
๑. คดีของศาลปกครองสงขลา หมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๐๑/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม ซึ่งศาลรัฐ ธรรมนูญไดรับไวพิจารณา
เปนเรื่องที่ ๑/๒๕๔๗
๒. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๗๒๙/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม ซึ่งศาลรัฐ ธรรมนูญไดรับไวพิจารณา
เปนเรื่องที่ ๒/๒๕๔๗
๓. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๓/๒๕๔๗
๔. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๒๕๖/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยว าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม ซึ่งศาลรัฐ ธรรมนูญไดรับไวพิจารณา
เปนเรื่องที่ ๔/๒๕๔๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๕. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๗๒๘/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรบั ไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๑๖/๒๕๔๗
๖. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๙๘๖/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม ซึ่งศาลรัฐ ธรรมนูญไดรับไวพิจารณา
เปนเรื่องที่ ๑๗/๒๕๔๗
๗. คดีของศาลปกครองสงขลา หมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๔๖๘/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๑๘/๒๕๔๗
๘. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๔๑/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๐/๒๕๔๗
๙. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๑/๒๕๔๗
๑๐. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๒/๒๕๔๗
๑๑. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๓/๒๕๔๗
๑๒. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๔/๒๕๔๗
๑๓. คดีของศาลปกครองสงขลา หมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๒๙/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๕/๒๕๔๗
๑๔. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๒๖/๒๕๔๗
๑๕. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๓๐/๒๕๔๗
๑๖. คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๓๑/๒๕๔๗
๑๗. คดีของศาลปกครองสงขลา หมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๖๑/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๓๒/๒๕๔๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑๘. คดีของศาลปกครองสงขลา หมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๗๖/๒๕๔๖
โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรบั ไวพิจารณาเปนเรื่องที่ ๓๓/๒๕๔๗
พิเคราะหแลวเห็นวาคดีทั้ง ๑๘ เรื่อง มีประเด็นอยางเดียวกันเกือบทั้งหมด จึงพิจารณาวินิจฉัย
รวมกันไป โดยพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นในเรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๗ ซึ่งมีประเด็นวาพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม เมื่อไดพิจารณาวินิจฉัย
ตามที่กลาวแลว ยอมครอบคลุมถึงคดีทุกเรื่องที่รวมพิจารณาทั้ง ๑๘ เรื่อง
ความละเอียดของสํานวนคดี ตลอดจนขอโตแยงตาง ๆ ของผูเกี่ยวของปรากฏตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง) แลว จึงไมนํามากลาวซ้ําในที่นี้
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
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บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่
หรื อองค กรอื่ นของรั ฐ ที่ เป นนิ ติ บุคคล ให รั บผิดเนื่ องจากการกระทํ าหรื อการละเว นการกระทํ าของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ”
“มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
ในเบื้องตนจะไดพิจารณาถึงความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กอน เห็นวาความในมาตรา ๕๑ ดังกลาวเปนเรื่องที่บัญญัติ
ถึงเรื่องการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ของพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยใหยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหผูมีสิทธิฟองคดีพึงใชสิทธิฟองภายในเวลาที่กําหนด เพื่อใหการทั้งหลาย
มีขอบเขตเปนยุติภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงและแนนอนแหงทรัพยสินและกิจการ
ทั้งปวง ตลอดจนเพื่อความมั่นคงแหงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสินของบุคคล และความเปนปกติสุขสืบไป
ซึ่งเปนหลักสากลที่ใชปฏิบัติกันอยูในประเทศตาง ๆ โดยทั่วไปรวมทั้งของประเทศไทย ดังที่ปรากฏตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน กําหนดอายุความตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ ถึงมาตรา ๑๙๓/๓๕
มาตรา ๔๔๘ มาตรา ๔๗๔ มาตรา ๑๐๐๑ ถึงมาตรา ๑๐๐๓ หรือกําหนดระยะเวลาฟองเพื่อปลดเปลื้อง
การรบกวนการครอบครองทรัพยสิน หรือฟองเอาคืนซึ่งการครอบครองหรือทรัพยสิน มาตรา ๑๓๗๔
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มาตรา ๑๓๗๕ มาตรา ๑๓๘๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชนระยะเวลาการคัดคาน
เรื่องผิดระเบียบในชั้นศาลมาตรา ๒๗ วรรคสอง ระยะเวลาการยื่น บัญชีระบุพยานตามมาตรา ๘๘
ระยะเวลาการขอให พิ จ ารณาคดี ใ หม ก รณี ข าดนั ด ตามมาตรา ๑๙๙ ระยะเวลาการยื่ น อุ ท ธรณ
คําพิพากษาศาลชั้น ตน และคําพิพากษาศาลอุทธรณ มาตรา ๒๒๙ และมาตรา ๒๔๗ ระยะเวลา
การบังคับคดีม าตรา ๒๗๑ ระยะเวลาการขอเฉลี่ยทรัพยสิน มาตรา ๒๙๐ ระยะเวลาการคัดคาน
การบังคับคดีมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา เชนระยะเวลาขอทรัพยคืนมาตรา ๓๖
อายุความฟองรองคดีอาญา มาตรา ๙๕ ถึงมาตรา ๙๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เชน ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน และคําพิพากษาศาลอุทธรณ มาตรา ๑๙๘ และ
มาตรา ๒๑๖ หรือแมแตพระราชบัญญัติเฉพาะตาง ๆ ก็มีบทบัญญัติกําหนดเวลาใหใชสิทธิทางศาลไว
ในกรณีตาง ๆ ทํานองเดียวกับที่กลาวมาขางตน เชน ระยะเวลาการใชสิทธิฟองคดีตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืน อสังหาริม ทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือระยะเวลาใหผูรับประเมิน ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินฟองคดีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตน
มีประเด็นตองพิจารณากอนวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ มีความขัดแยง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม เห็นวารัฐธรรมนูญทั้งสามมาตราดังกลาว
เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงในภาพรวมอยางกวาง ๆ ถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุม ครองตามรัฐ ธรรมนูญโดยเสมอกัน บทบัญญั ติใ ดของกฎหมายขัด หรือแยงต อ
รัฐธรรมนูญเปนอันใชบังคับไมได และสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับความคุม ครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง อันเปนบทบัญญัติในลักษณะที่กลาวถึงผลที่รัฐธรรมนูญใหการคุมครองบุคคลเปนการทั่วไป
โดยไมไดบัญญัติรับรองถึงเรื่องกําหนดเวลาฟองคดีตอศาลอันจะขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง ฯ มาตรา ๕๑ แตอยางใด จึงไมมีกรณีขัดหรือแยงกัน
มีประเด็นตองพิจารณาตอไปวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม เห็นวาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
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ของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือ เจ าหนา ที่ข องรัฐ ที่อ ยูใ นบั งคั บบั ญชาหรือ ในกํา กับ ดูแ ลของรัฐ บาลด วยกัน ซึ่ง เป น ข อพิ พาท
อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
จากความตอนท า ยของบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว เห็ น ได ว า อํ า นาจของศาลปกครองย อ มเป น ไปตามที่
“กฎหมายบัญญัติ” เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ บัญญัติถึงการฟองคดีตอ
ศาลปกครองวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” ก็เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่งแลว ทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งออกตามความจําเปน
ตามนโยบายของรัฐ และไมกระทบกระเทือ นสาระสําคัญแหงสิทธิแ ละเสรีภาพ และมีผ ลใชบังคับ
เปน การทั่ว ไป ซึ่งสอดคลอ งกั บที่ รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ บั ญญั ติใ หกระทํ าได จึง ถือไมไ ดว า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
สวนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติคุมครอง
บุคคลในการที่จะใชสิทธิฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐ แตทั้งนี้ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
มาตรา ๕๑ ไมไดตัดสิทธิการฟองรองหนวยงานของราชการ ฯลฯ แตอยางใด เปน แตกําหนดวา
หากจะฟองคดีปกครองตอศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ก็ใหย่ืนฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งก็สอดรับกับ
ความตอนท ายของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๒ ที่ว า “ทั้ งที่ ต ามที่ กฎหมายบัญ ญั ติ” จึง ถื อไม ได ว า
พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ มีความขัดหรือแยงตอกัน
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สวนกําหนดเวลาฟองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ เปนกําหนดอายุความ
หรือเปนกําหนดเวลาสําหรับฟองคดี หรือบทบัญญัติมาตรา ๕๑ ดังกลาว มีความขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม และตองใชกฎหมายใดกับคดีที่ฟองรองกันนั้น เปนเรื่องที่อยู
ในอํานาจของศาลปกครองจะพึงพิจารณาวินิจฉัย ไมใชเรื่องที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารองมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย
เปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ ขออางของทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
พิ เ คราะห แ ล ว ตามคํ า ร อ งเป น กรณี ที่ ผู ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม เห็น วา
มาตรา ๔ เปนบททั่วไปที่เกี่ยวกับหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
มาตรา ๖ เปนบททั่วไปอันเปนหลักการรับรองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
ของกฎหมายใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราตาง ๆ ไมได สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะจํากัดมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญั ติแ หงกฎหมายเฉพาะ เพื่ อการที่ รัฐ ธรรมนูญ กํา หนดไว แ ละเท าที่ จําเปน เทา นั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคั ญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได และมาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติที่คุมครอง
สิทธิของบุคคลในการฟองหนวยงานของรัฐ สําหรับคดีตามคํารองเปนเรื่องหนวยงานของรัฐฟองเอกชน
ผูรองซึ่งเปนหนวยงานของรัฐจึงไมอาจอางวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ คงมีปญหาตามคํารองที่ตองพิจารณา
วินิจฉัยแตเพียงวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไมเทานั้น โดยมาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติดังกลาว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เห็นวาบทบัญญัติ
ดังกลาวเพียงแตจํากัดระยะเวลาการฟองคดีไว มิไดหามฟองคดีเด็ดขาดแตอยางใด จึงไมเปนการจํากัดสิทธิ
ในการฟองคดีที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ เพราะระยะเวลาการฟองคดีถือวาเปนเรื่องสําคัญ
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล ทําใหศาลไมตองพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาที่นานเกินไปหรือ
อาจยากแกการแสวงหาพยานหลักฐาน จึงจําเปนตองกําหนดระยะเวลาฟองคดีไวในกฎหมายใหชัดเจน
และมิใชอายุความตามกฎหมาย ซึ่งแมบุคคลจะฟองหนวยราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็ตองตกอยู
ภายใตบังคับในเรื่องระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ เชนเดียวกัน ไมวามูลหนี้ตามสัญญาจะเกิดขึ้นกอน
หรือหลังมาตรา ๕๑ ใชบังคับการกําหนดระยะเวลาใหฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี จึงเปน การจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพในการฟองคดีเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนดังกลาว
และมิใชบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในการฟองคดีโดยสิ้นเชิง ซึ่งแมไมอาจฟองคดีปกครองภายในระยะเวลา
ตามมาตรา ๕๑ แลวก็ตาม แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๒ วรรคสอง ก็ใหอํานาจศาลปกครองที่จะใชดุลพินิจรับคดีดังกลาวไวพิจารณาไดหากเห็นวา
คดีท่ียื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น หาใชไมมีทางเยียวยาคดีของผูรอง
เสียทีเดียว
อาศัยเหตุผ ลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉั ยตามรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย มาตรา ๒๖๔ กรณี พระราชบั ญ ญัติ จัดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของสวนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ รวม ๑๘ คํารอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปโดยแบงตามประเภทของคํารองไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง ไดแก
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่นฟองบริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด ดีไซน
จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ เรื่องผิดสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนหนึ่งหลัง
ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ จังหวัดปตตานี ในวงเงิน ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท โดยกําหนดจายคาจาง
เปนงวด ๆ จํานวนเจ็ดงวด และผูฟองคดีไดอนุมัติใหขยายเวลาสัญญากอสรางดังกลาวออกไป อีกสองรอย
สี่สิบวัน นับจากวัน สิ้น สุดสัญญาเดิม แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนิน การกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา
คงไดกอสรางถึงงวดที่หกเทานั้น ประกอบกับผูถูกฟองคดีไมนําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
มามอบใหผูฟองคดี จึงเปนการผิดสัญญา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา พรอมกับใหชําระ
คาปรับรายวัน เปนเงิน ๑,๗๘๐,๗๕๓ บาท และคาวาจางผูรับจางรายอื่น ในการกอสรางอาคารตอ
ใหแลวเสร็จเปนเงิน ๙๕๕,๗๕๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๓๖,๕๐๓ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย
ไมชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ขอใหชดใช
คาเสียหายตามฟอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวา ผูฟองคดี
ไมไดฟองคดีอันเปนสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑.๒ คํา รอ งของการสื่อ สารแหง ประเทศไทย ผู ฟอ งคดี ยื่น ฟอ ง ห า งหุ น ส วนจํา กั ด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง
ชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ เรื่องผิดสัญญากอสรางอาคาร
ที่ทําการไปรษณียคาจางกอสรางเปนเงิน ๕๖๗,๖๐๐ บาท ตามสัญญาจางเลขที่ ๒๗/ปข. ๒/๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐ กําหนดงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตอมาผูถูกฟองคดี
ทั้ง สองผิด สัญ ญา ผู ฟ องคดี ไ ดมี หนั ง สือ ถึง ผู ถูก ฟอ งคดี ทั้ง สองให ชํ าระค า เสี ยหายภายในกํ าหนด
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดชําระ จึงฟองคดีตอศาลปกครอง ขอใหศ าลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงิน จํานวน ๔๖๗,๙๘๘.๕๓ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
นับแตวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันฟอง จํานวน ๑๓๗,๔๗๑.๕๑ บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๖๐๕,๔๖๐.๐๔ บาท
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาโดยเห็นวา เปนการ
ยื่นฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีกทั้งคดีนี้มิใชคดีที่ตองดวยขอยกเวนหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไว
พิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท สหรวมมิตรกอสราง
จํา กั ด ผู ถูก ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองชั้ น ตน (ศาลปกครองกลาง) เรื่อ งผิ ดสั ญ ญาว า จา งก อสร า ง
หอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
เพื่อ ใชอาคารดังกลาวเปน หอควบคุมการเดิน อากาศ เปนเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงชําระ
เปนหางวด ผูถูกฟองคดีผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และคิดคาปรับเพราะเหตุลาชา
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา ถึงวันบอกเลิกสัญญาเปนเวลา ๕๖ วัน วันละ
๑๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๗๑๖,๘๐๐ บาท และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับ
มาชําระภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ แตผูถูกฟองคดีผิดนัด
ไมชําระคาปรับ ผูฟองคดีคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันผิดนัดจนถึงวันฟอง
และนําคดีมาฟองศาลปกครอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวา ผูฟองคดี
มีหนังสือบอกเลิกสัญญา และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
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ไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ เมื่อครบกําหนดชําระคาปรับ ผูฟองคดีไมยื่นฟองคดีภายในกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวดําเนินการ
๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ยื่นฟองหางหุนสวนจํากัด โกตาบารู
กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการในฐานะสวนตัว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เรื่องผิดสัญญาวาจางกอสรางอาคารฝกอบรมและ
หอพักพรอมครุภัณฑเพื่อใชสําหรับการฝกอบรมความรูทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกรและเจาหนาที่
ณ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา คากอสรางเปนเงิน ๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท และ
กําหนดจายเงินเปนงวด ๆ แตผูถูกฟองคดีไดทําการกอสรางสงงวดงานลาชากวาที่ไดระบุไวในสัญญาจาง
ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาจางพรอมกับขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินคาปรับ
๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท มาชําระภายในเวลาที่กําหนด ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือ แจงใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชําระเงินคาปรับตามสัญญาจางเปนเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับทราบแลว
แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระภายในเจ็ดวัน ผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือแลว เมื่อครบระยะที่กําหนดผูถูกฟองคดีไมชําระ ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลปกครองเพื่อขอให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป เปน เงิน
๙๔,๖๓๐.๒๕ บาท และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอปในตนเงินนับแตวันฟอง
จนถึงวันชําระเสร็จ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตาม โดยเห็นวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุฟองคดีตั้งแตวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ การที่นําคดีม าฟองตอศาล
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๐ วรรคสอง จึงมีคําสั่ง
ไมรับฟองไวพิจารณา
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟอง
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองสงขลา) เรื่องผูฟองคดี ที่ ๑ ทําสั ญญาจางผูถูก ฟองคดีที่ ๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กอสรางขุดลอกหนองน้ํา ตามโครงการของจังหวัดนราธิวาส จํานวนคาจาง ๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท ตอมา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี นําเงินคาปรับ ๔๕๑,๘๙๔.๘๓
บาท มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับ แตวัน รับหนังสือ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาว
แลวแตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงิน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป เปนเงินคาดอกเบี้ย ๑๙๓,๓๕๕.๒๗ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๖๔๕,๒๕๐.๑๐ บาท และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระดอกเบี้ยในตนเงิน จํานวน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓
บาท ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวัน ถัดจากวัน ฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระคาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดีทั้งสอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๔๑ ขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ ผูฟองคดีมิไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม
ซึ่ง เปน ศาลที่ มีอํ า นาจพิ จารณาพิ พากษาในขณะนั้น แต นํ าคดี ม าฟ องต อศาลปกครองในวั น ที่ ๗
มกราคม ๒๕๔๗ โดยขณะที่ยื่น ฟองคดีตอศาลในวันดังกลาวอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมยังไม
ครบกําหนด จึงใหนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครอง
เปดทําการเปนตนไป ทั้งนี้ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) ดังนั้น
เมื่อนับระยะเวลาการฟอ งคดี ตั้งแตวัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๔ จนถึงวัน ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗
เปนการฟองคดีปกครองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีทั้งหาคํารองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงขลา ที่ไมรับ
คํา ฟ อ งไว พิ จารณาต อ ศาลปกครองสูง สุ ด และโตแ ย ง วา พระราชบั ญ ญัติ จั ด ตั้ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ ทุกคํารอง
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ฐานผิดสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนกับผูฟองคดี จํานวนสองฉบับ คือ สัญญาฉบับแรก ผูรบั สัมปทาน
ตองชําระเงินคาเปดปาจํานวน ๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท และสัญญาฉบับที่สอง ผูรับสัมปทานตองชําระเงิน
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คาเปดปา จํานวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท ตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙ นายหริม อารีเฉลิม
ถึงแกกรรม นางนิตยา อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ซึ่งเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลของนายหริม อารีเฉลิม
ไดขอรับโอนการทําไมตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับดังกลาว จากการตรวจสอบพบวา นายหริม
อารีเฉลิม ผูตายยังคงมีหนี้ตามสัญญาคางชําระ ตามสัญญาสัมปทานฉบับแรก เปนเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท
และเงิน คางชําระตามสัญญาสัม ปทานฉบับที่สองเปน เงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท จังหวัดระนองไดแ จง
เปนหนังสือใหผูถูกฟองคดีนําเงินไปชําระ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวแตเพิกเฉยไมชําระหนี้
เงินจํานวนดังกลาวผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเปดปาที่คางชําระตามสัญญาทั้งสองฉบับ
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท ผูฟองคดี จึงขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท และดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป
ในตนเงิน ๔๕๓,๐๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีไปชําระเงิน ที่คางชําระตามสัญญาสัมปทานแลว อันเปนเหตุแหงการ
ฟองคดีกรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองแลว ในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีนี้ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลาเกินหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหง
การฟองคดี กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับ
ฟองไวพิจารณา
๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ตอมาไดโอนสัมปทาน
ทําไมปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒
ยื่นฟอง นายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เรื่องผิดสัญญา
ทําไมปาชายเลน มีกําหนดระยะเวลาสัมปทานสิบหาปตามสัญญาไดกําหนดใหผูรับสัมปทานตองชําระเงิน
คาเปดปาตางหากจากคาภาคหลวงเปนเงิน ๑,๔๐๔,๒๒๘ บาท โดยใหชําระรอยละยี่สิบหาในวันที่รับ
สัมปทาน สวนจํานวนที่เหลือใหเฉลี่ยชําระเปนรายปตามระยะเวลาของสัมปทาน โดยปแรกใหชําระ
เปน เงิ น ๔๒๑,๒๖๘.๔๐ บาท ส วนปตอ ไปให ชําระเปน รายปเปน เงิน ปละ ๗๐,๒๑๑.๔๐ บาท
แตปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดคางชําระคาเปดปารายปตามสัญญาสัมปทานเปนเงิน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท
จังหวัดระนองจึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระภายใน ๑๕ วันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ไมไดชําระเงินใหแกผูฟองคดีแตอยางใด จึงฟองผูถูกฟองคดี
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ใหชําระคาเปดปาที่คางชําระ ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน เปน เงิน ๓๔,๕๗๔.๒๙ บาท
รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองชําระใหแกผูฟองคดีรวมทั้งสิ้น ๒๔๕,๒๐๘.๔๙ บาท
ศาลปกครองชั้ น ตน (ศาลปกครอง) พิจ ารณาแล วเห็ น ว า เมื่อ ผูฟ อ งคดี ได มี หนั ง สือ ให
ผูถูกฟองคดีนําเงินไปชําระภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ กรณียอมถือไดวา
ผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิทางศาล
โดยยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่เปดทําการอยูในขณะนั้นภายในกําหนดอายุความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิ ช ย แตผูฟอ งคดีเลื อกที่จะฟองคดี ตอศาลปกครองเมื่อ วัน ที่ ๒๔ มิ ถุน ายน
๒๕๔๖ ภายหลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการแลว หากจะยื่น ฟองตอศาลปกครองกลาง จะตองยื่น
ฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ คือ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕
คดีนี้ผูฟองคดียื่น ฟองคดี เมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๔๖ กรณีจึงพน ระยะเวลาการฟองคดีแ ลว
จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๖
๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางเอมอร อริยวงศ
ผูถูกฟองคดี ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย) ตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองสงขลา) เรื่ อ งผิ ด สัญ ญาทํ า ไม ป าชายเลน ในจั งหวั ดกระบี่ จํ า นวน ๒ สั ม ปทาน
แตปรากฏวาผูรับสัมปทานยังไมไดชําระคาเปดปาทั้งสองสัมปทานที่คางชําระเปนเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท
ตอมานายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน ไดถึงแกความตาย และศาลจังหวัดกระบี่ไดมีคําสั่งตั้งให
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร ใหเปนผูจัดการมรดกของ
ผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนี้ของผูรับสัมปทาน ในหนี้คาเปดปาจํานวน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท
จึงเปนเจาหนี้กองมรดกของผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน
เมื่อวัน ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงไดมีหนังสือทวงถามให ผูถูกฟองคดีชําระหนี้จํานวนดังกลาว
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมายื่นฟองเปนคดีตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชําระเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวัน
ฟองจนถึงวันชําระเสร็จแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีใชคาฤชาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดีดวย
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองสงขลา) พิ จ ารณาเห็ น ว า เมื่ อ ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า
เมื่อเจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดกระบี่ไมรับคําขอรับโอนสัมปทานทําไมปาชายเลน ผูถูกฟองคดี
ที่ไดยื่นตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัมปทานไวพิจารณา จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีไมไดรับอนุมัติ
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ใหทําไมตามสัญญาสัมปทานสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนทั้งสองฉบับจึงสิ้นสุดลง เมื่อนายเอี๋ยง
สัวบุตร ผูรับสัมปทานถึงแกความตาย ตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัมปทาน และผูฟองคดีอาจฟอง
ผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรมไดภายในกําหนดสิบปนับแตวันที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนดังกลาว
สิ้นสุด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ แตผูฟองคดีมิไดนําคดีนี้มายื่นฟองตอ
ศาลยุ ติ ธ รรมในขณะนั้ น แต ก ลั บ นํ า มายื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครองเมื่ อ ศาลปกครองเป ด ทํ า การแล ว
ซึ่งระยะเวลาการฟองคดีนี้เปนอัน พนระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองแลว ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ดังนั้น เพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมระยะเวลาการฟองคดีนี้ยอมเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครอง
เปดทําการ ทั้งนี้ ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๔๕/๒๕๔๕ ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ
เมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕
จึงเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แลว จึงมีคํ าสั่งไมรับคํา ฟองไวพิจารณา และใหจําหนายคดี ออกจากสารบบความ รวมทั้ งใหคื น
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
ผูฟองคดีทั้งสามคํารองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองนี้ไ ว
พิจารณา ตอศาลปกครองสูงสุด และโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ ทุกคํารอง
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
๓.๑ คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี ยื่นฟองนางสาวชิงชิง เตชะอุบล
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง เรื่องผิดสัญญาใชทุนการศึกษา การทําสัญญามีขอตกลงวา เมื่อผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เสร็จการศึกษาไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม จะตองกลับมาเขารับราชการตอไป เปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม ในการทําสัญญาดังกลาวมีพันตํารวจโท
เจริญ พวงทองคํา ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญา เมื่อครบกําหนดลาศึกษา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดกลับเขารับราชการตอตามสัญญา ผูฟองคดีจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
โดยมีผลการสอบสวนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งปลดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการ ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปน ผู
ผิดสัญญาที่ไดใ หไวแ กผูฟองคดีอัน จะตองรับผิดชดใชเงินเดือนและเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีเปนเงิน
๓๕๘,๕๖๗.๗๕ บาท พรอมเบี้ยปรับอีกจํานวน ๑ เทา รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ชดใชเงินภายในเวลา
ที่กําหนด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันไมยอมชําระ ตอมาผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถาม
ใหนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยนับแตวันผิดสัญญาจนถึงวันชําระเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก ไดรับหนังสือทวงถามแลว แตเพิกเฉย
ไมนําเงินดังกลาวมาชําระ ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ผูค้ําประกันไดถึงแกความตาย โดยมี
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนทายาทโดยธรรมในฐานะผูรับมรดก ผูฟองคดีจึงนําเรื่องนี้
มาฟ องตอ ศาลปกครองชั้น ตน เมื่ อวั น ที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๖ โดยขอให ศ าลปกครองชั้ น ต น
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกัน ชดใชเงิน ๑,๒๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตน เงิน ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท นับถัดจากวัน ฟองคดี
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา
ผูฟองคดีไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูค้ําประกันชําระหนี้ภายในกําหนดแลว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือทวงถามจากผูฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ กรณี
จึงตองถือวาสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามคําฟองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ การที่
ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปน การฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด จึงไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๕๖/๒๕๔๖
๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟองนายนราวุฒิ
พัน ธุช นะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองสงขลา) ฐานผิดสัญญาใชทุนการศึกษาโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญากับผูฟองคดี
เพื่อลาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญาโท โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน
ในสัญญาลาศึกษาตอดังกลาวมีเงื่อนไขวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาตองกลับเขาปฏิบัติราชการ
ทันที และตองปฏิบัติราชการตอไปไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ลาไปศึกษา หากกลับเขาปฏิบัติราชการ
ไมครบกําหนดเวลาในสัญญา ต อ งชดใชเงิน ที่ไ ดรับระหวางศึกษาตอโดยลดลงตามสวนของเวลา
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ที่กลับเขาปฏิบัติราชการกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงิน ที่ตองชดใช ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดศึกษาครบถวนตามหลักสูตรแลว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งผูฟองคดีอนุญาตใหลาออกไดเมื่อนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑
กลับมาปฏิบัติราชการจนถึงวัน ลาออกจากราชการมีระยะเวลาไมถึงสองเทาของเวลาที่ลาศึกษาต อ
อัน เป น การผิ ดสั ญ ญา ผู ถู กฟ อ งคดีที่ ๑ จะต อ งชดใช เ งิ น พร อ มดอกเบี้ ยปรั บ ตามสั ญ ญาจํ า นวน
๑๑๐,๙๒๖.๙๕ บาท ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินดังกลาวจํานวน
๔๘,๙๐๗.๐๘ บาท เหลือเงินที่จะตองชดใชเปนเงิน ๖๒,๐๑๙.๘๗ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชดใชเงินที่เหลือ ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือดังกลาวแลว
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้ อนึ่ง ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีตามผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตเนื่องจากขณะนั้น
ศาลปกครองยังไมเปดทําการ กรณีจึงมีเหตุจําเปนไมอาจยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลา
การฟองคดีได
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีไดทราบถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระเงินบางสวนใหกับ
ผูฟองคดีและเหตุแ หงการฟองคดีนี้เกิดขึ้น กอนศาลปกครองจะเปดทําการ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต
ศาลปกครองเปดทําการ คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกระทั่งถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอ
ศาลปกครอง คือ วัน ที่ ๒๕ กุม ภาพั น ธ ๒๕๔๖ ก็ เป น ระยะเวลาที่พ น กํา หนดเวลาฟอ งคดีต าม
พระราชบัญญั ติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ แล ว
และไมมีเหตุจําเปนอื่นที่ศ าลจะรับคําฟองนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ศาลจึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๗๖/๒๕๔๖ และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
กับคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
๓.๓ คํา รอ งของมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ผูฟ องคดี ยื่น ฟอ ง นางสาวเบญจรัก ษ สุ ขขาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางแนงนอย ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
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๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
๓.๖ คํา ร อ งของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ผู ฟ องคดี ยื่น ฟ อ ง นางสาวอั ง สนา วิกิ ณิ ย ะธนี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
๓.๗ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางสาวอลิสสรา วณิช กุลบดี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ
ผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ร อ ยเอก อั ท ธาธร บู ร ณากาญจน ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น
(ศาลปกครองกลาง)
๓.๙ คํา ร อ งของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ผู ฟ อ งคดี ยื่น ฟ อ ง นางสาวสุ รี ย พร เนตรสว า ง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุ ช าติ อิน ทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ต น
(ศาลปกครองกลาง)
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
โดยคํารองที่ ๓.๓ ถึงคํารองที่ ๓.๑๐ ผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ สรุปไดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) กับ
ผูฟองคดี โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน มีสาระสําคัญในสัญญาขอ ๓ วา ภายหลังจากที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ทุกประการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะรับราชการหรือทํางานนั้นอยูตอไป
เปน เวลาไมนอยกวาสองปหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเขารับราชการหรือทํางานดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ยินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ผูถูกฟ องคดีที่ ๑ ไดเ ขารั บการศึกษาในคณะเภสัช ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจนสํ าเร็ จ
การศึกษา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดเขารับราชการหรือทํางานชดใชตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาว
ผูฟองคดีจึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน หรือแทนกัน ชดใชเงิน พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป จากตนเงินของแตละสัญญา นับถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมได
เขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงานตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒
ซึ่งเปนผูค้ําประกัน เพิกเฉยไมนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลา จึงถือวา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงเหตุแ หงการฟองคดีนี้ เมื่อพน กําหนดเวลาใหผูถูกฟองคดีนําเงิน
จํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดีแลว เมื่อผูฟองคดีไมไดฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
จึงเปนกรณีที่ยื่นฟองคดีเกินกําหนดระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา
ผูฟองคดีทั้งสิบคํารองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตอ
ศาลปกครองสูงสุดที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา และโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
โดยผูฟองคดีทุกคํารอง โตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมาย
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนที่จะมีการตราพระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตอศาลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟอง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง
การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิ
ของบุคคลไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปน นิติบุค คลใหรับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับ
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ความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย
การจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ฉะนั้น กฎหมายใดที่ บัญ ญัติจํ ากัดสิท ธิของบุ ค คลโดยไมมีบ ทบัญ ญัติ ใดใหอํ านาจไว
กฎหมายนั้น ยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เปน ผลใหบทบัญ ญัตินั้น เปน อัน ใชบังคับมิไ ด ตามที่
บัญญัติไ วในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไ วชั่วคราวทุกคํารอง
และสงความเห็น ของผูฟองคดีซ่ึงโตแ ยงวา บทบัญ ญัติใ นพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุ ด พิจ ารณาคํา รองทั้งสิ บแปดคํ ารองแล ว เห็น วา ในการฟองคดีตอศาล
ผูฟองคดีย อมตองยื่ น คําฟองภายในกํา หนดระยะเวลาที่ก ฎหมายบั ญ ญัติไ วสํา หรับการฟองคดีนั้ น
เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปน
กฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือ
มีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติม าตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็นของผูรอง (ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐ ธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยปญหาตามที่ศ าลปกครองสูงสุดสงมาแลว ปรากฏผล
การลงมติดังนี้
ตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จํ า นวน ๑๒ คน คื อ นายกระมล ทองธรรมชาติ นายจิ ร ะ
บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน
นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุจิต บุญบงการ นายสุธี สุทธิสมบูรณ นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย
อัศวโรจน และนายอภัย จันทนจุลกะ เห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
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ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ จํานวน ๓ คน เห็น วา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน คือ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช และนายอุระ หวังออมกลาง เห็นวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม
เห็น วา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ประกอบมาตรา ๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๒
ผูทําคําวินิจฉัยไดลงมติเปนเสียงขางมาก จึงทําคําวินิจฉัยสวนตนดังตอไปนี้
(๑) คํารองทั้งสิบแปดคํารองมีปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัยเปนประเด็นเดียวกันจึงใหรวม
การพิจารณาวินิจฉัยเขาดวยกัน
(๒) มีปญหาเบื้องตนที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
รับคํารองทั้งสิบแปดคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔
ไดหรือไม
เห็นวากรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความผูฟองคดีโตแยงวา บทบัญญัติมาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติ
จัด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยหลายมาตรา โดยศาลปกครองสูงสุดไดสงความเห็นตามทางการมายังศาลรัฐธรรมนูญ
อางวาเปนบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแตคดี ซึ่งเปนการโตแยงบทกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติ
และยั ง ไม มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในเรื่ อ งดั ง กล า ว กรณี จึ ง ต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
(๓) ป ญหาที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต องพิ จ ารณาวิ นิ จฉั ยต อ ไปมี ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ ง
ศาลปกครองโดยวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขั ดหรื อ แย งต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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มาตรา ๔ บัญญั ติวา “ศั กดิ์ศ รีความเปน มนุ ษย สิท ธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรั บ
ความคุมครอง”
มาตรา ๖ บัญญัติวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ บั ญญั ติ ว า “การจํ า กัด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนูญ รั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ บั ญ ญั ติ ว า “สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ อ งหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พิจารณาแลว เห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ อยูในหมวด ๑ บททั่วไป
ซึ่งใช บังคับ สําหรั บรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทยทุก มาตรา เปน บทบัญญั ติที่รับ รองศั กดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย และสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในลักษณะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว
มาตรา ๖ อยูในหมวด ๑ บททั่วไป ที่บัญญัติหลักการรับรองความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐ ธรรมนูญ เพื่อมิใ หกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ใ ชบังคับอยู หรือจะตราขึ้น ตอไปในภายหนา
มีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๒๗ เปน บทบั ญญัติ ที่รับ รองซึ่งสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพและสภาพบั งคับ ของสิทธิ แ ละ
เสรีภาพใหเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองและใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยาง
เทาเทียมกัน แตไมไดหมายความวา สิทธิแ ละเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวจะมีการจํากัดไมได
ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๒๙ ที่บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญรับรองสามารถ
กระทําได แตจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด กลาวคือ ตองเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหอํานาจในการออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ โดยจะตองกระทําเทาที่จําเปน
และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวและตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป ไมใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
สําหรับมาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ
การละเวน การกระทํ าของขา ราชการ พนัก งานหรือ ลูกจ างของหนว ยงานดัง กลา ว สิทธิ ที่จะฟอ ง
หนวยงานของรัฐ จึงเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สิทธิดังกลาวนี้ถือวาเปนสิทธิที่เกี่ยวกับการให
ปจเจกชนสามารถเขาถึงอํานาจตุลาการเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยงานดังกลาวได แตตามคํารองเปนกรณีที่หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ ยื่นฟอง
บุคคลใหรับผิดตามสัญญาทางปกครอง กรณีจึงเปนการตางไปจากที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิ
ในการฟองคดีไวตามมาตรา ๖๒
(๔) พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เป นกฎหมายสารบั ญ ญั ติ แ ละวิ ธีส บั ญ ญั ติ ร วมอยูด ว ยกั น ได ต ราขึ้ น ตามบทบั ญ ญัติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗๖ ประกอบมาตรา ๓๓๔ (๓) เพื่อใชบังคับแกการพิจารณาพิพากษาคดีที่มาสูศาลปกครอง
ตามที่ไดจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๓๓๔ (๓) โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปรากฏใน
หมายเหตุทายพระราชบัญญัติวา
“โดยที่รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยไดบัญ ญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือ
การละเวนการกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
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การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออก
กฎหมายหรือคําสั่งทางปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง
อันเปนเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการ
เปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน
หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชน
จะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐไดในการพิจารณาจึงจําเปนตองใช
ระบบไต ส วนเพื่ อ หาข อ เท็ จ จริ ง ที่ แ ท จ ริ ง และต อ งมี ตุ ล าการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป น การเฉพาะ
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใด
ทางหนึ่งจากคําพิพากษาของศาลปกครองรวมทั้งตองมีหนวยงานธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ
ฉะนั้น เพื่อให เปน ไปตามเจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทย จึง จําเปน ตองตรา
พระราชบัญญัตินี้”
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวไววา ศาลปกครองจัดตั้งขึ้นเพื่อใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอพิพาท
ทางปกครองระหว า งเอกชนกั บ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ข องรั ฐ ..... ซึ่ ง ได แ กค ดี ที่เ ป น
การกระทําละเมิดในทางปกครองหรือการทําสัญญาทางปกครองอันเปนเรื่องของกฎหมายมหาชนและ
โดยที่ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีจําเปน ตองมีกระบวนการพิเ ศษแตกตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป
จึงไดตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับสําหรับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครอง
ตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๑ ดังกลาวที่บัญญัติถึงการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
นั้นก็คือการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) ปญหาที่จะวินิจฉัยตอไปจึงมีวา การฟองคดีตามสัญญาตามคํารองทั้งสิบแปดคํารอง
เปนการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือไม
ปญหาในเรื่องนี้ที่วาสัญญาตามคํารองทั้งสิบแปดคํารองเปนสัญญาทางปกครองหรือไม
อาจพิจารณาเทียบเคียงไดจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘ ซึ่งไดวินจิ ฉัยไววา
๑. กรณีสัญญาทางปกครองในสวนของสัญญาใชทุนการศึกษา
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คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕
คดีที่ขาราชการฟองกรุงเทพมหานครซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของตนเรียกเงินที่ชําระไปตามสัญญา
ขอลาศึกษาแทนการปฏิบัติหนาที่ราชการคืนนั้น กรุงเทพมหานครซึ่งเปนคูสัญญาและเปนหนวยงาน
ราชการบริหารสวนทองถิ่นมีหนาที่อยางหนึ่งคือการจัดการศึกษาและถือวาเปนบริการสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ สัญญาพิพาทฉบับนี้จึงเปน
สัญญาที่มีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปน หนวยงานปกครองและวัตถุแหงสัญญาคือการใหผูฟองคดี
กลับมาดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะอันเปนเรื่องของการจัดการศึกษา
จึงเปน ขอพิพาทเกี่ยวดวยสัญญาทางปกครอง อันอยูใ นเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๓
ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กรณีสัญญาทางปกครองในสวนของสัญญาจางเหมากอสราง
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๐/๒๕๔๕ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕
คดีพิพาทตามสัญญาจางกอสรางปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลของรัฐ ระหวางบริษัทเอกชนกับจังหวัดชุมพร
ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๕๑ จึ ง มี ลั ก ษณะเป น สั ญ ญาที่ มี คู สั ญ ญาอย า งน อ ยฝ า ยหนึ่ ง เป น หน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง นี้
การสาธารณสุขเปน บริการสาธารณะของรัฐอยางหนึ่ง อาคารโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเปน ถาวรวัตถุ
เปนองคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะดังกลาวใหบรรลุ นอกจากนี้
ประชาชนทั่ ว ไปยั ง สามารถเข า ใช ป ระโยชน ไ ด โ ดยตรง อาคารโรงพยาบาลของรั ฐ จึ ง เป น สิ่ ง
สาธารณูปโภคและเนื่องจากวัตถุแหงสัญญานี้ คือการรับจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาล จึงถือไดวา
เปนการที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๔/๒๕๔๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕
สัญญาที่เทศบาลซึ่งเปนหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่นวาจางเอกชนกอสรางวางทอน้ําประปา
เปน สัญญาที่ มีคูสัญญาฝ ายหนึ่งเป น หนวยงานทางปกครองซึ่งการประปาถือ วาเปน สาธารณูปโภค
ที่จําเปน ต อการดํา เนิน ชีวิต ของประชาชนโดยตรงและเปน สัญ ญาที่จัดใหมีสาธารณูปโภค จึงเป น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๓
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๘/๒๕๔๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสรางอาคารศูน ยปฏิบัติการวิทยาศาสตร และศูนยเครื่องมือกลาง
ระหวางบริษัทเอกชน ผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยของรัฐ ผูถูกฟองคดี ซึ่งผูถูกฟองคดีเปนสวนราชการ
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและมีฐานะเปนกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ มีวัตถุประสงค
ในการใหการศึกษาซึ่งเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ อาคารมหาวิทยาลัยของรัฐเปนถาวรวัตถุ
และเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะใหบรรลุผลกับเปนถาวรวัตถุที่ประชาชนจะเขาไป
ใช ส อยประโยชน ไ ด โ ดยตรง การที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ว า จ า งผู ฟ อ งคดี ถื อ ได ว า เป น กรณี ที่ ห น ว ยงาน
ทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนิน การจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคจึงเปน ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๒/๒๕๔๕ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งจะถูกเวนคืน เพื่อใชจัดทําถนนตามพระราชกฤษฎีกาฯ
ระหวางเอกชนผูฟองคดีกับกรุงเทพมหานครผูถูกฟองคดี ถือไดวาเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครอง หากเอกชนรายใดไมยอมขายที่ดินที่ทางราชการมีความจําเปนจะตองใช ทางราชการ
ก็จะดําเนินการออกเปนพระราชบัญญัติเวนคืนตอไปอันเปนการใชอํานาจปกครองบังคับซื้อที่ดินจาก
เอกชน ทั้งการเวนคืนที่ดินพิพาทก็เพื่อใชในการกอสรางถนนซึ่งเปนสาธารณูปโภคที่ประชาชนเปนผูใช
และได รับประโยชน โดยตรงอัน มี ลั กษณะเป นการจั ดให มี สิ่ งสาธารณู ปโภค สั ญญาจะซื้ อจะขายที่
พิพาทนี้จึงเปนสัญญาทางปกครองอันอยูในอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๑/๒๕๔๖ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖
สัญญาที่หนวยงานของรัฐ วาจางเอกชนกอสรางหลักเทียบเรือ เปน สัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปน
หนวยงานของรัฐ และเพื่อจัดใหมีเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะอยางหนึ่ง จึงเปนสัญญา
ทางปกครอง ดังนั้น การที่เอกชนฟองขอใหหนวยงานของรัฐ ลดและคืนคาปรับตามสัญญาดังกลาว
จึงเปน ขอพิพาทอัน เกิดจากสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
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จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๘/๒๕๔๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
คดีที่หนวยงานทางปกครอง โจทก ฟองธนาคารจําเลย ผูค้ําประกันผูรับจางตามสัญญาวาจางกอสราง
ปรับปรุงถนนสาธารณะ เมื่อผูรับจางผิดสัญญาโดยไมกอสรางใหแลวเสร็จภายในกําหนดและไมชําระ
เงิน คาปรับตามสัญญา โจทกจึงเรียกใหจําเลยรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน ซึ่งถือเปน สัญญาอุปกรณ
ของสัญญาวาจางกอสรางปรับปรุงถนนสาธารณะอันเปนสัญญาประธาน การวินิจฉัยขอพิพาทในคดีนี้
จึงจําเปนตองพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาประธานเสียกอน และเมื่อสัญญาประธานซึ่งเปนสัญญา
ทางปกครองอัน อยูใ นอํานาจของศาลปกครอง ฉะนั้น การพิจารณาขอพิพาทตามสัญญาค้ําประกัน
แมจะเปนสัญญาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายแพง แตยอมตองอยูในอํานาจของศาลที่มีเขตอํานาจ
เหนือสัญญาประธานดวย คดีนี้อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
นอกจากนี้ยังมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ ซึ่งวินิจฉัยวา สัญญาจางกอสราง
หอพักขาราชการโรงพยาบาลแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่กําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K) มาใชภายหลังทําสัญญา เปนสัญญาทางปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๔๔ วินิจฉัยวา การเรียกใหชดใชเงินตามสัญญา
สําหรับผูที่ทางราชการสงไปศึกษาในตางประเทศถือวาเปนสัญญาทางปกครอง
ดังนั้นสัญญาตามขอ ๑ และขอ ๓ ที่กลาวขางตนอันเปนคํารองเกี่ยวกับขอพิพาทในการ
ทํ า สั ญ ญาจ า งเหมาก อ สร า ง รวมห า คํ า ร อ ง และเป น คํ า ร อ งเกี่ ย วกั บ ข อ พิ พ าทตามสั ญ ญาการใช
ทุน การศึกษา รวมสิบคํารอง จึงพอถือไดวาเปน ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สวนขอ ๒
เปนคํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวมสามคํารอง ก็มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง
อยู แ ลว โดยไม มีข อ โต แ ยง ประกอบกั บ เมื่ อ ผู ฟอ งคดี ยื่ น ฟอ งคดี ทั้ งสิ บ แปดคํ าร อ งต อ ศาลปกครอง
ผูถูกฟองคดีก็ไมไดโตแยงวา คดีตามคํารองที่ฟองนั้นไมใชขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ดังนั้น
ขอเท็จจริงในเบื้องตนจึงฟงไดวา คดีขอพิพาทระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดตามคําฟอง
เปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งเปนเรื่องของกฎหมายมหาชน จําเปนตองมีกระบวนพิจารณา
พิเศษแตกตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป ตามเหตุผลที่กลาวไวในประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน
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(๖) ผูฟองคดี (กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) ไดยื่น อุทธรณคัดคานคําสั่ง
ไมรับฟองคดีของศาลปกครองสงขลา และมีคําขอใหสงความเห็นของผูฟองคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ มีขอความวา
“ด ว ยความเคารพต อ ศาลปกครองสงขลา ผู ฟ อ งคดี ยั ง ไม เ ห็ น พ อ งด ว ยกั บ คํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองสงขลาที่มีคําสั่งไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาเนื่องจากการที่ศาลปกครองสงขลาวินิจฉัยวา
เหตุผิดสัญญาหรือเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนเวลากอนศาลปกครอง
เปดทําการ ซึ่งอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมยังไมครบกําหนดตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ย แตผูฟองคดีมิไดนําคดีไ ปยื่น ฟองตอศาลยุติธรรม ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๔๖ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง การนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครองนั้นยอมตองนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการตามนัยคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ดังนั้นเมื่อนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึง
วันฟองคือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เปนการพนระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวนั้น ผูฟองคดี
เห็นวามาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงเปนอันใชบังคับไมไดและคดีมีเหตุที่ศาลจะรับไวพิจารณา
กลาวคือ
กลาวโดยทั่วไป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้ง
เอกชนและหนว ยงานทางปกครองและการฟ องคดีถื อเปน สิท ธิต ามกฎหมายซึ่ง รัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้มาตรา ๖๒
ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสว น
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ต ามที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ ” ซึ่ ง มาตรา ๒๗ ก็ ไ ด บั ญ ญั ติ คุ ม ครองสิ ท ธิ ดั ง กล า วไว ด ว ย การจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ที่รัฐธรรมนูญ รับรองไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ต ามที่บัญ ญัติไวในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย ฉะนั้นกฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไว
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กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย เปนผลใหบทบัญญัตินั้นเปนอัน
ใชบังคับมิไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖
ผูฟ อ งคดี เ ห็ น ว า จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว สิ ท ธิ ของบุ ค คลในการนํ าคดี ม าฟอ งย อมได รั บ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ ท ธิในการนําขอพิ พาทเกี่ย วกับสัญ ญา
สัมปทานหรือสัญญาอื่น ใดที่มีลักษณะเปน สัญญาทางปกครองมาฟองศาลยอมเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกลาวคือคูกรณีไมวาจะเปน หนวยงานของรัฐหรือเอกชนยอมมีสิท ธินําคดี
มาฟองภายในกําหนดอายุความ ดังเชนขอพิพาทคดีนี้คูกรณีมีสิทธินําคดีมาฟองไดภายในอายุความสิบป
แต เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช บัง คั บ
(ใชบังคับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒) กลับมีบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ วาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีโ ดยไมมีการบัญญัติบทเฉพาะกาลในเรื่องสิทธิการฟองคดีที่เกิดขึ้น
กอนกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับและยังอยูในอายุความฟองคดีวาจะใหดําเนินการอยางไรโดยคูกรณีไมเสีย
สิทธิ อีกทั้งศาลปกครองกลางเพิ่งจะเปดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเปนเวลาภายหลังจาก
ที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับถึงหนึ่งปเศษ กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ เปนการกําหนด
ระยะเวลาฟองคดี มิใชกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ฉะนั้นสิท ธิของคูกรณีในการนําคดีมาฟองศาลยอมตองใชอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย ตราบใดที่ค ดี ยั ง ไม ข าดอายุ ค วาม คู ก รณี ย อ มมีสิ ท ธิ นํ า คดี ม าฟ อ งศาลได ดั ง เช น คดี นี้
ศาลปกครองสงขลาวินิจฉัยวาคดียังไมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตพน
ระยะเวลาการฟ องคดี ต ามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธีพิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลจึงไมรับฟอง ฉะนั้นบทบัญญัติตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ เพราะเปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดี ซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๒ บัญญัติคุมครองและรับรองไว
ผูฟองคดีมีความเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไมอาจใชบังคับได
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ตามที่บัญ ญัติไ วในมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย และยังไมมีคําวินิ จฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาว ฉะนั้นคูกรณีไมวาจะเปนเอกชนหรือหนวยงานทางปกครอง ยอมมี
สิท ธิขอใหศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยบทบัญ ญัติแหงกฎหมายตองดว ยมาตรา ๖ ทั้งนี้ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งผูฟองคดีไดใชสิทธิยื่นคํารอง
ในกรณีดังกลาวมาพรอมคําฟองอุทธรณนี้แลว
คดีนี้เหตุผิดสัญญาเกิดขึ้นในระหวางชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนชวงเวลาที่มีการบังคับใช
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตศาลปกครองยังไม
เปดทําการ ผูฟองคดีเขาใจวา คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดปตตานีซึ่งมีกําหนด
อายุความสิบป จึงไดมอบหมายใหผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดปตตานีมีหนังสือที่ ศธ ๐๘๔๒/๓๘
ลงวัน ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ขอใหพนักงานอัยการดําเนิน การฟองคดีให เมื่อพนักงานอัยการ
ตรวจสอบแลว จึงทราบวาเปน คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง กรณีดังกลาว
จึงมีเหตุจําเปนที่ไมอาจฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาได ประกอบกับคดีนี้เปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดี
ผิดสัญญาจางซึ่งจะตองชําระคาปรับและคาเสียหายใหแกทางราชการ ซึ่งทางราชการก็จะไดนําเงินดังกลาว
มาใช ป ระโยชน ใ นการบริ ห ารราชการแผน ดิ น ต อ ไป การฟ อ งคดี ดั งกล า วของผู ฟอ งคดี จึ ง ถื อ ว า
เปนประโยชนแกสวนรวมและมีเหตุจําเปน ชอบที่ศาลจะรับฟองไวพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒”
นอกจากนี้ ผู ฟอ งคดี โ ดยนายจิ ร ะ พรรณราย พนัก งานอัย การ สํ านั กงานคดีป กครอง
ผูรับมอบอํานาจจากอัยการสูงสุดใหเปนผูแทนมาใหถอยคําตอศาลรัฐธรรมนูญพรอมเอกสารประกอบ
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
“เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งไดบัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งสัญญาทางปกครองนี้ เปนสัญญาที่เพิ่งเกิดขึ้นจากคําจํากัดความ
ตามมาตรา ๓ และตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไดบัญญัติไววา “พระราชบัญญัตินี้
ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป” ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๔ ก ลงวัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ ดังนั้น สัญ ญาทางปกครอง
จะตองเปนสัญญาที่คูกรณีไดทําขึ้นตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เปนตนไป สัญญาตาง ๆ ที่ไดทําขึ้น
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กอนวันดังกลาว เปนสัญญาทางแพงทั้งสิ้นซึ่งการพิจารณาถึงสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาจะตองเปนไป
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ย เนื่ องจากประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ย มาตรา ๓
ไดบัญญัติไววา “ตั้งแตวันที่ใชประมวลกฎหมายนี้สืบไปใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ
ในสวนที่บัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงประมวลกฎหมายนี้” และอายุความ
ซึ่งเปนสิทธิในการฟองคดีของคูกรณีในเรื่องสัญญาตาง ๆ นั้นมีกําหนดสิบป ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ และอายุความนั้นไมอาจขยายไดตามมาตรา ๑๙๓/๑๑ ดังนั้น การที่
ศาลปกครองได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ไม รั บ คํ า ฟ อ งของผู ฟ อ งคดี โ ดยอ า งว า เมื่ อ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับแลว สัญญาตาง ๆ ที่ไดทํากันไว
กอนที่พระราชบัญ ญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ
หากมีลักษณะตรงกับคําจํากัดความของคําวาสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหถือวาเปนสัญญาทางปกครองและจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในอายุค วาม
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไมคํานึงถึงวาขณะนั้นอายุความหรือสิทธิเรียกรอง
ของคูกรณีจะมีอยูมากนอยเพียงใดก็ตามไมวาจะมีอยู ๑๐ ป ๙ ป ๘ ป ๗ ป ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป
หรือ ๒ ป ตองนําคดีมาฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่รูเหตุแหงการฟองคดีทั้งนั้น หากมาฟองลวงเลย
ภายในเวลาดังกลาวศาลปกครองก็จะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ซึ่งการที่ศาลปกครองมีคําวินิจฉัย
ดังกลาวเปน การบังคับใชมาตรา ๓ และมาตรา ๕๑ แหง พระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ยอนหลัง ทั้ง ๆ ที่ในพระราชบัญญัติดังกลาวไมมีขอความ
ในบทมาตราใด ๆ ที่บัญญัติวานับแตวันที่ใชพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวบรรดาสัญญาตาง ๆ ทีไ่ ดทาํ กันไว
ที่มีลักษณะกฎเกณฑตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ กอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้
ใหถือวาเปนสัญ ญาทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจะมีผลใหสัญ ญาทางแพงที่ทําไวกอนนั้น
เปน สัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น การที่ศ าลปกครองวินิจฉัยใหมาตรา ๓ และ
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีผล
ใช บั ง คั บ ย อ นหลั ง เป น การขั ด กั บ หลั ก กฎหมายที่ ว า กฎหมายไม มี ผ ลใชบั ง คั บ ย อ นหลั ง เว น แต
ในพระราชบัญญัตินั้น ๆ เองไดบัญญัติไวใหพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับยอนหลังได ซึ่งการที่
ศาลปกครองไดวินิจฉัยใหสัญญาทางแพงซึ่งไดทําไวกอนมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองจํานวน
หลายสั ญ ญาเป น สัญ ญาทางปกครองโดยผลของการตราพระราชบัญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
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วิธี พิ จ ารณาคดี ป กครองดั ง กล า ว เป น การวิ นิ จ ฉั ย โดยไมมี ก ฎหมายรองรั บ และนอกจากนี้ ก ารที่
ศาลปกครองวินิจฉัยวาเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มีผลใชบังคับแลว สิท ธิเรียกรองของคูสัญ ญาตามอายุค วามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
สิ้นสุดลงในทันทีและใหใชอายุความหรือสิทธิในการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนการจํากัดสิท ธิในการฟองคดีของ
คูสัญ ญา ดังนั้น มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดมีมาตราใดบัญญัติไววาการจํากัดสิทธิ
ของบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรับอํานาจจากมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
สวนกรณีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ “สัญญาทางปกครอง” ไดแยกบทบัญญัติไวโดยเฉพาะใน
มาตรา ๙ (๔) แยกออกจากมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๕) หมายความวา คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองไมร วมถือวาเปน การกระทําหรือการละเวนการกระทําของหนว ยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๕) นอกจากนี้แลว
เมื่อพิจารณาลักษณะแหงคดีแลวเห็นไดวา การกระทําหรือการละเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตกตางจาก “สัญญาทางปกครอง” กลาวคือ การกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของหนว ยงานทางปกครองเจาหนาที่ของรัฐ เปนการใชอํานาจทางปกครองตามที่กฎหมายบัญ ญัติ
ไวกอน สวน “สัญญาทางปกครอง” เปนกรณีการแสดงเจตนามุงประสงคในการทํานิติกรรมของบุคคล
ทั้ง ๒ ฝาย ที่ประสงคจะผูกนิติสัมพันธกัน ดวยเหตุนี้การกระทําหรือการละเวนการกระทําทางปกครอง
ตามกฎหมายบัญญัติไวจึงแยกจาก “สัญญาทางปกครอง”
ดังนั้น เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ซึ่งเปน
กฎหมายแมบทที่วางกรอบอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองแลวเห็นไดวา มาตรา ๒๗๖
ไม มี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การให อํ านาจศาลปกครองพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี พิพ าทเกี่ ยวกั บ “สัญ ญา
ทางปกครอง” แตอยางใด ดังนั้น การบัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
“สัญญาทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ (๔) จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาว
จึงเปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖
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การที่ ศ าลปกครองนํ าระยะเวลาการฟอ งคดีต ามพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ มาใชบังคับกับสัญ ญาที่เกิดขึ้น ตามประมวล
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย โ ดยที่ สัญ ญาดั ง กล า ว โดยผลทางกฎหมายแล ว ไม มี ส ภาพเป น สั ญ ญา
ทางปกครอง จึงเปนการจํากัดสิทธิการนับอายุความแหงสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่จะนําคดีขึ้น ฟองตอศาลและกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐในฐานะคูสัญ ญา ตามที่
ศาลปกครองได มี คํ า พิ พ ากษาแล ว และคดี ที่ ค า งพิ จ ารณาอยู ใ นศาลปกครองเฉพาะคดี ที่ อ ยู ใ น
ความรับผิดชอบของพนักงานอัยการในฐานะผูรับมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครอง เฉพาะคดีสัญญา
รับทุนเพื่อศึกษาตอ สัญญาสัมปทานและสัญญากอสราง มีจํานวนรอยสามสิบลานบาทเศษ”
(๗) ตามคําอุทธรณของผูฟองคดี (กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) คัดคานคําสัง่
ของศาลปกครองสงขลาที่มีคําสั่งไมรับคําฟอง และความเห็นของนายจิระ พรรณราย พนักงานอัยการ
สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ผูทําคําวินิจฉัยพิจารณาแลวเห็นวา ความเห็นของทั้ง ๒
กรณี ดั ง กล า วมี ส าระสํ า คั ญ เพี ย งแต ก ล า วอ า งว า การที่ ศ าลปกครองนํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับไมรับคําฟอง
ของผูฟองคดีนั้น เป น การที่ศ าลปกครองใชบทบัญญัติดังกล าวยอนหลังกับสัญญาซึ่งเกิดกอนการมี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ ใชบังคับ เปนการใชกฎหมายยอนหลัง
เพราะสัญญาตาง ๆ ตามคํารองทั้งสิบแปดคํารองเปนสัญญาที่เกิดขึ้นในขณะใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบังคับ จึงตองถืออายุความฟองคดีภายในสิบปตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ การที่ศาลปกครอง
ไดมีคําวินิจฉัยไมรบั คําฟองของผูฟองคดีโดยอางวาเมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผ ลใชบังคับแลว สัญญาตาง ๆ ที่ไดทํากันไวกอนที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองหรือวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับหากมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ก็ตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในอายุความตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการใชกฎหมายยอนหลังที่เปนผลใหสัญญาทางแพงที่ทําไว
กอนเปนสัญญาทางปกครองเปนการขัดกับหลักกฎหมายที่วา กฎหมายไมมีผลใชบังคับยอนหลังและ
เปน การวินิจฉัยคดีโดยไมมีกฎหมายรองรับ เพราะจะทําใหสิทธิเรียกรองของคูสัญญาตามอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยสิ้น สุดลงทันที และตอ งใชอายุความหรือสิทธิในการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปน การ
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จํากัดสิทธิใ นการฟองคดีของคูสัญญา ดังนั้น มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
ดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลายมาตรา
ดังกลาวขางตน
เห็นวา ตามคํารองของผูฟองคดีซึ่งเปนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิตบิ คุ คล
ที่เปน หนวยงานของรัฐ อื่น ๆ ไดกลาวอางวาผูฟองคดีเปน คูสัญญาหรือทําสัญญาจางเหมากอสราง
สัญญาสัมปทานการทําปาไม สัญญาใชทุนการศึกษากับเอกชน ตอมาเอกชนคูสัญญาไดปฏิบัติผิดสัญญา
ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญาแลวและเรียกใหคูสัญญาอีกฝายใชคาเสียหายตามลักษณะของมูลหนี้ในสัญญา
พรอมทั้งดอกเบี้ยคูสัญญาอีกฝายปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงไดฟองคูสัญญาวาปฏิบัติผิดสัญญาและขอใหใ ช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ยโดยนําคดีมาฟองยังศาลปกครอง
บรรดาคดีที่ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีตามคํารองในคําวินิจฉัยนี้นั้น คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอื่น ๆ ไดวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีบางเรื่องวาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงสามารถนํามาเทียบเคียงไดกับคดี
ตามคํารองทั้งสิบแปดคํารองของคดีนี้ไดวาเปนสัญญาทางปกครองเชนเดียวกัน จึงเปนที่ยุติวาขอพิพาท
ตามสัญญาตาง ๆ ที่ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๙ (๔)
ผูฟองคดีทุกคํารองไดอา งวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแลว
และบอกกลาวใหใชคาเสียหายแลว ปญหาที่วาการบอกเลิกสัญญาทางปกครองตองกระทําตอคูกรณี
ที่ เ ป น ฝ า ยผิ ด สั ญ ญาอย า งใด คู สั ญ ญาที่ ไ ม ผิ ด สั ญ ญามี สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งค า เสี ย หายได เ พี ย งใดนั้ น
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไมไดบัญญัติไว จึงตองวินิจฉัยเทียบเคียง
โดยอาศัยหลัก เกณฑต ามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยว าด วยการเลิ กสัญ ญาตามที่บั ญญั ติไ ว
ในหมวด ๔ ตั้งแตม าตรา ๓๘๖ ถึงมาตรา ๓๙๓ อันเปน กฎหมายที่ใ ชบังคับอยูในขณะที่มีการทํา
สัญญา ซึ่งมีขอวินิจฉัยดังตอไปนี้
(๘) มาตรา ๓๘๖ บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือ
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง
แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”
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มาตรา ๓๘๖ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชสิทธิเลิกสัญญาของคูสัญญาฝายที่มิไดผิดสัญญา
โดยมีขอจํากัดทางกฎหมาย ๒ ประการคือ
(๑) สิทธิเลิกสัญญาจะกระทําไดโดยมีขอตกลงในสัญญาหรือ
(๒) การเลิกสัญญากระทําไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทานั้น
การเลิกสัญญาโดยคูสัญญาฝายหนึ่งผิดสัญญาเปนเรื่องการไมชําระหนี้ ซึ่งหาทําใหสัญญาเลิก
กันไปเองไดไม การเลิกสัญญาตองแสดงเจตนาเลิกตามมาตรา ๓๘๖ ดังกลาวขางตน และการบอกเลิก
สัญญาตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๘๗ มาตรา ๓๘๘ มาตรา ๓๘๙ โดยมีบทบัญญัติดังตอไปนี้
มาตรา ๓๘๗ บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลา
พอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาและฝายนั้น ไมชําระหนี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได”
มาตรา ๓๘๘ บัญญัติวา “ถาวัตถุที่ประสงคแ หงสัญญานั้น วาโดยสภาพหรือโดยเจตนา
ที่คูสัญญาไดแ สดงไว จะเปน ผลสําเร็จไดก็แ ตดวยการชําระหนี้ ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายใน
ระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกําหนดไวก็ดี และกําหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นไดลวงพนไปโดยฝายใด
ฝายหนึ่งมิไดชําระหนี้ไซร ทานวาอีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้น เสียก็ได มิพักตองบอกกลาวดังวาไว
ในมาตรากอนนั้นเลย”
มาตรา ๓๘๙ บัญญัติวา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัยเพราะเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”
ป.พ.พ. ทั้งสามมาตราดังกลาวไดบัญญัติหลักการสําคัญของการเลิกสัญญาโดยมีรายละเอียด
พอสังเขปดังนี้
(๑) การเลิกสัญญาโดยขอตกลงในสัญญา
สิทธิเลิกสัญญาโดยขอตกลงในสัญญานั้นเปนบทบัญญัติที่รองรับความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา
ของคูสัญญาวา คูสัญญาจะระบุวา กรณีอยางไรจึงใหมีสิทธิเลิกสัญญากัน อยางไรก็ได ตราบใดที่
ขอตกลงดังกลาวไมตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
การใชสิทธิเลิกสัญญาโดยขอตกลงในสัญญานั้น การที่คูสัญญาจะเลิกสัญญาโดยอาศัยขอสัญญา
ที่ทํากันไดหรือไม ตองดูจากขอสัญญาที่เขียนไวในสัญญาวา กรณีใดบางที่จะใหสิทธิเลิกสัญญากันได
ตัวอยางของการบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยขอตกลงสัญญาก็เชน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๖/๒๕๑๓ สัญญาเชาระบุการผิดสัญญาเชาไวหลายประการ ทั้งกรณี
ผิดสัญญาเชาขอหนึ่งขอใดก็ยินยอมใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาไดเมื่อผูเชาผิดนัดชําระคาเชา ผูใหเชา
ก็บอกเลิกสัญญาไดโดยไมตองปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๐
หากในสัญญาไดมีขอตกลงใหสิทธิเลิกสัญญาแลว ตอมาฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญา ซึ่งเปนเหตุให
อีกฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได แตถาหากวาฝายนั้นไมใชสิทธิเลิกสัญญาและประสงคจะบังคับชําระหนี้
ตามปกติก็สามารถทําไดเชนเดียวกัน
(๒) การเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นอกจากจะใชสิทธิเลิกสัญญาตามที่กําหนดไวในขอสัญญาแลว คูสัญญาอาจจะเลิกสัญญาโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายจะกําหนดวากรณีใดบางที่จะใหสิทธิเลิกสัญญาไดบาง
สิท ธิใ นการเลิ กสั ญญาโดยบทบัญ ญัติ ของกฎหมายจะบั ญญั ติไ วทั้ งในเอกเทศสั ญญาเช น
มาตรา ๔๖๖ มาตรา ๕๔๘ มาตรา ๕๕๖ เปนตน และมีบัญญัติไวในหมวดวาดวยสัญญาตั้งแตใ น
มาตรา ๓๘๖ ถึงมาตรา ๓๙๔
การเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ตั้งแตมาตรา ๓๘๖ ถึงมาตรา ๓๙๔ แยกออกได
เปน ๒ กรณีคือ
(๑) เลิกสัญญาในกรณีลูกหนี้ไมชําระหนี้ ตามมาตรา ๓๘๗ และมาตรา ๓๘๘ และ
(๒) เลิกสัญญาในกรณีการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัย ตามมาตรา ๓๘๙
การเลิกสัญญาในกรณีลูกหนี้ไมชําระหนี้ ตามมาตรา ๓๘๗ และมาตรา ๓๘๘ โดยตาม
มาตรา ๓๘๗ เปนกรณีตองบอกกลาวกอนบอกเลิกสัญญา และมาตรา ๓๘๘ เปนกรณีที่ไมตองบอกกลาว
กอนบอกเลิกสัญญา
โดยหลักแลว การที่ฝายหนึ่งไมชําระหนี้นั้นไมกอใหเกิดสิทธิแกอีกฝายหนึ่ง ในการที่จะบอก
เลิกสัญญาไดทันที ฝายที่ไมผิดสัญญาตองกําหนดเวลาพอสมควรแลวบอกกลาวใหฝายที่ไมชําระหนี้
ทําการชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวเสียกอน ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ฝายที่ไมผิดสัญญาจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามมาตรา ๓๘๗ หากฝายที่ไมผิดสัญญาทําการบอก
เลิกสัญญาโดยไมบอกกลาวใหเวลาชําระหนี้กอนถือวาเปนการบอกเลิกสัญญาโดยไมมีสิทธิเลิก ผลก็คือ
สัญญายังไมเลิก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๗๘/๒๕๒๘ โจทกจําเลยตกลงขยายกําหนดเวลากอสรางออกไป
แตมิไดตกลงวานานเทาใด โจทกจะถือวาจําเลยผิดสัญญาและบอกเลิกสัญญาไดก็ตอเมื่อไดกําหนดเวลา
พอสมควรบอกกลาวใหจําเลยกอสรางใหแลวเสร็จภายในกําหนดนั้นแลว และจําเลยไมปฏิบัติตามการที่
โจทกบอกกลาวเตือนดวยวาจาและมีหนังสือเตือนจําเลยอีกเมื่อวัน ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ แจงให
รีบเรงดําเนินงานกอสรางใหเสร็จโดยดวนที่สุดเทานั้น หาไดกําหนดวาใหทําการใหแลวเสร็จเมื่อใดไม
แมจําเลยยังกอสรางไมแลวเสร็จจนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๐ อันเปนวันที่โจทกบอกเลิกสัญญา
จําเลยก็ยังหาผิดสัญญาไม โจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาปรับ คาเสียหาย
ในหนังสือบอกกลาวกําหนดเวลาใหฝายที่ไมชําระหนี้ทําการชําระหนี้นั้น ฝายที่บอกกลาว
อาจระบุขอความลงไปเลยวา ถาฝายที่ไดรับคําบอกกลาวใหชําระหนี้ไมทําการชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา
ที่บอกกลาว ใหถือวาสัญญาเปนอันเลิกกัน กรณีดังกลาวหากฝายที่ไดรับคําบอกกลาวเตือนใหชําระหนี้
ไมทําการชําระหนี้ภายในกําหนดถือวาสัญญาเปน อัน ยกเลิก โดยฝายที่เตือ นใหชําระหนี้ไมจําตอง
แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาอีกครั้งหนึ่ง เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๓๑/๒๕๒๒ ศาลฎีกาวินิจฉัยวา สัญญามิไดกําหนดวันชําระเงิน
เจาหนี้บอกกลาวใหลูกหนี้นําเงินมาชําระภายใน ๓ วันนับแตวันรับหนังสือ หากพนกําหนดจะถือเปน
การถอนคํามั่น เปนการกําหนดเวลาชําระหนี้และบอกเลิกสัญญาเมื่อพนกําหนดดวย
หลักโดยทั่วไปตามมาตรา ๓๘๗ นั้น จะตองมีการบอกกลาวเสียกอน จึงจะบอกเลิกสัญญาได
ซึ่งหลักดังกลาวนี้จะไมใชบังคับหากวัตถุประสงคแหงสัญญานั้น
๑. โดยสภาพของสัญญา หรือ
๒. โดยเจตนาของคูสัญญา
จะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลาที่กําหนดหรือภายในระยะเวลาซึ่งกําหนดไว
กรณีดังกลาวหากฝายหนึ่งไมทําการชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาวอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
โดยไมตองบอกกลาวเตือนใหชําระหนี้กอน
มาตรา ๓๘๗ นั้น แตกตางกับกรณีตามมาตรา ๓๘๘ ตรงที่วา กรณีตามมาตรา ๓๘๗ นั้น
โดยสภาพของสัญญาหรือ โดยเจตนาของคูสัญญากํ าหนดเวลาหรือเงื่อนเวลาในการชําระหนี้ไมใ ช
สําระสําคัญแตกรณีตามมาตรา ๓๘๘ นี้โดยสภาพของสัญญาหรือโดยเจตนาของคูสัญญา กําหนดเวลา
หรือเงื่อนเวลาในการชําระหนี้เปนสาระสําคัญของสัญญา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๕/๒๕๒๙ จําเลยวาจางโจทกสรางบาน เมื่อสัญญาวาจางไมไดกาํ หนด
ระยะเวลากอสรางไวชัดแจงและจําเลยเห็นวา หากโจทกทําการกอสรางตอไปจะเกิดความเสียหายเพราะ
งานล าชา มาก จํ าเลยจะบอกเลิกสั ญญาไดก็ ตองบอกกลาวกําหนดเวลาพอสมควรใหโ จทก ปฏิบั ติ
เสียกอนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๗ เมื่อจําเลยมิไดทําเชนนั้น จึงบอกเลิกสัญญาดวยเหตุดังกลาวไมได
การที่โจทกขอทําการกอสรางตอไปและจําเลยไมยอม จะถือวาโจทกเปนฝายผิดสัญญาไมได แตเปนเรื่อง
จําเลยใชสิท ธิเลิ กสั ญญาโดยไมช อบและถือว าจํา เลยเป น ฝา ยผิด สัญ ญาเอง จํา เลยจึง ตองรับผิ ดใช
คาสินไหมทดแทนใหโจทกเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแตการเลิกสัญญานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๐๕
ตามมาตรา ๓๘๘ นี้เปนเรื่องระยะเวลาเปนสาระสําคัญ ซึ่งถาหากเลยระยะเวลาที่กําหนดไวแลว
ก็สามารถบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมตองบอกกลาวตามมาตรา ๓๘๗
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔/๒๕๓๒ สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศที่กําหนดใหโจทกผูซื้อ
ตระเตรียมสถานที่สําหรับการติดตั้งเดินสายไฟฟา และติดสวิตชสําหรับเครื่องปรับอากาศใหแกจําเลย
ผูขายยอมเปนสัญญาที่ถือเอากําหนดเวลาและวิธีการสงมอบเปนขอสาระสําคัญ เมื่อถึงกําหนดสงมอบ
ตามสัญญาโจทกไมมีโรงแรมใหจําเลยเขาติดตั้งสงมอบเครื่องปรับอากาศเปนกรณีที่โจทกละเลยไมรับ
ชําระหนี้จากจําเลยโจทกจึงเปนฝายผิดสัญญา จําเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยมิพักตองบอกกลาว
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๘ และมีสิทธิรับเงินมัดจําตามมาตรา ๓๗๘ (๒)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๒๗ - ๒๔๒๘/๒๕๓๐ ขอเท็จจริงมีวา จําเลยวาจางโจทกใหทํา
การกอสรางโดยสัญญามีกําหนดเวลากอสรางใหแลวเสร็จเปนงวดไวแนนอน (เปนกรณีตามมาตรา ๓๘๘)
และกําหนดเบี้ยปรับไวเปนรายวันในกรณีผิดสัญญา แตตามที่ปฏิบัติตอกันเมื่อโจทกกอสรางลวงเลย
เวลาที่กําหนด จําเลยก็ยอมรับเอาผลงานและชําระเงินตลอดมา ไมไดมีการทักทวงหรือปรับตามสัญญา
แสดงวาคูสัญญามิไดมีเจตนาถือเอากําหนดเวลากอสรางเปนสาระสําคัญ แมโจทกจะผิดสัญญาในขอนี้
จําเลยตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๘๗ เสียกอน (กลาวคือ ตองกําหนดเวลาเตือนใหโจทกทําการชําระหนี้
ภายในเวลาที่กําหนด) จึงจะมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได ความชํารุดบกพร องของการก อสรางงวดที่
ไดรับมอบงานไปแลว จําเลยไดแตเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๖๐๐ จะยกมาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาไมได
(๓) การเลิกสัญญาในกรณีการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัย (ตามมาตรา ๓๘๙)
มาตรา ๓๘๙ เปน กรณีการชําระหนี้ทั้งหมดหรือ แตบางสวนกลายเปนพน วิสัยเพราะเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได มาตรา ๓๘๙ นี้ควรดูประกอบกับมาตรา ๒๑๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๓๘๙ บัญญัติวา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัยเพราะเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญาเสียก็ได”
จากมาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๓๘๙ นั้น พอสรุปไดวา หากการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัย
เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดแลว เจาหนี้มีสิทธิ ๒ ประการ
(๑) มีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแตการไมชําระหนี้
นั้นตามมาตรา ๒๑๘
(๒) มีสิทธิเลิกสัญญาไดตามมาตรา ๓๘๙
แต ห ากการชํ า ระหนี้ ก ลายเป น พ น วิ สั ย เพราะจะโทษลู ก หนี้ ไ ม ไ ด ลู ก หนี้ ก็ ห ลุ ด พ น จาก
การชําระหนี้ตามมาตรา ๒๑๙ ซึ่งในกรณีน้ีเจาหนี้ไมมีสิทธิเลิกสัญญา แตไมตองชําระหนี้ตอบแทน
(ดูมาตรา ๓๗๒ วรรคแรก) กรณีนี้สัญญายังไมเลิกเพียงแตไมมีผลบังคับตามกฎหมายกันอีกตอไป
เพราะตางฝายตางไมมีหนี้ตามกฎหมายที่จะตองชําระแกกันอีก
กรณีตามมาตรา ๓๘๙ นั้น แมการชําระหนี้จะกลายเปนพนวิสยั แตเพียงบางสวนโดยความผิด
ของลูกหนี้ และสวนที่ยังเปนวิสัยจะทําไดนั้นจะเปนประโยชนตอเจาหนี้ เจาหนี้ก็ยังมีสิทธิเลิกสัญญาได
และในกรณีที่การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยแตเพียงบางสวนเพราะความผิดของลูกหนี้นี้ แมการชําระหนี้
ตามสัญญาบางสวนยังเปนประโยชนแกเจาหนี้ก็บังคับใหเจาหนี้รับชําระหนี้ไมได การจะบังคับ ให
เจาหนี้รับชําระหนี้แตเพียงบางสวนที่จะบังคับไดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง นั้น คงใชบังคับเฉพาะ
การชําระหนี้อยางอื่นที่ไมใชการชําระหนี้ตามสัญญา เชน หนี้ละเมิด ตัวอยางเชน แดงขโมยรถยนต
ของดําไปขับชนกับกําแพงเสียหายบางสวนซึ่งการคืนรถยนตสวนที่เหลือยังเปนประโยชนแกดําเจาหนี้
กรณีนี้ดําตองยอมรับคืนรถยนตสวนที่เหลือ ในสวนที่ยังเปนประโยชนตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๕/๒๔๙๓ สัญญาซื้อขายที่ดิน กับหองแถวที่ปลูกอยูในที่ดิน นั้น
วัตถุประสงคสวนใหญของการซื้อขายที่ดิน กอ นถึงกําหนดวัน โอนไฟไหมห องแถวเสี ยหายหมด
(โดยจะโทษลูกหนี้ผูขายไมได) กรณีดังกลาวผูซื้อจะใชสิทธิขอเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๙ ไมได
เพราะการที่ไฟไหมหองแถวไมใชเหตุที่จะโทษลูกหนี้ได ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา ผูซื้อมีสิทธิแคจะขอให
ลดราคาซื้อขายตามราคาของหองแถวที่ถูกไฟไหมเทานั้น
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กรณีตามคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ไมเขากรณีตามมาตรา ๓๘๙ เพราะการที่ไฟไหมหองแถว
ไมใชความผิดของลูกหนี้ผูขาย นอกจากนี้ไมมีประเด็นในคดีวาการบังคับใหผูซื้อที่ดินและหองแถว
รับซื้อแตที่ดิน (โดยลดราคาคาซื้อลงบางสวน) จะเปนการขัดหลักในมาตรา ๓๒๐ หรือไม
การเลิกสัญญาคูกรณีตองมีสิทธิตามมาตรา ๓๘๖ มิใชใชสิทธิเลิกสัญญาตามใจชอบ เวนแต
คูสัญญาฝายหนึ่งจะตกลงเลิกสัญญาดวย
การเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๖ มีผ ลตามมาตรา ๓๙๑ คือ เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งใชสิทธิ
เลิกสัญญาแลว คูสัญญาอีกฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูสถานะดังที่เปนอยูเดิมแตทั้งนี้จะให
เปนที่เสื่อมเสียแกบุคคลภายนอกหาไดไม
มาตรานี้บัญญัติใหการเปนหนี้ที่คูสัญญาแตละฝายจะตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิม
ผลของการกลับคืน สูสถานะเดิม เนื่อ งจากการบอกเลิ กสัญญาตองบังคับ ตามมาตรา ๓๙๑
มาตรา ๓๙๒ การเลิกสัญญาทําใหเกิดหนาที่ตองชําระหนี้ตอบแทนเพื่อใหกลับคืนสูฐานะเดิม ทั้งนี้
เพื่อใหไดผลเปน การกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนวาไมไดมีสัญญาตอกัน เมื่อ ใชสิทธิเลิกสัญญาแลว
จะทําใหเกิดสิทธิเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนกันไดสถานใดเพียงใดตองไปวากันตามมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๘ บัญญัติวา ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยจะทําไดเพราะพฤติการณ อันใด
อันหนึ่งซึ่งลูกหนี้จะตองรับผิดชอบไซร ทานวาลูกหนี้จะตองใชคาสิน ไหมทดแทนใหแกเจาหนี้เพื่อ
คาเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดจากการไมชําระหนี้นั้น
กรณีที่ตางฝายตางสมัครใจเลิกสัญญา สัญญาไมมีผลบังคับกันตอไป คูสัญญาตองกลับคืนสู
สถานะเดิม ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๙๑ แหง ป.พ.พ.
(๙) เห็นวาปญหาการใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายของคูสัญญาฝายหนึ่งไมวาจะเปน
สวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรื อหนวยงานของรัฐ ที่เปน นิติบุคคลหรือเอกชนที่อางวา อีกฝายหนึ่ ง
เปนฝายผิดสัญญานั้น มีปญหาและเงื่อนไขตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหลายประการ
ดังวินิจฉัยขางตน เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายไว เชนเดียวกับบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตตามคํารองทั้งสิบแปดคํารองของคดีนี้ปรากฏวา เปนการฟองคดีที่ผูฟองคดี
ฝายหนึ่งอางวา ผูถูกฟองคดีเปนฝายผิดสัญญา และเรียกคาเสียหาย และคดีทั้งสิบแปดคํารองเปนการ
ฟองคดีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งถือวาเปน เรื่องทางกฎหมายมหาชน ไมอาจใช
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กระบวนพิจารณาตามปกติเ ชน เดียวกับ คดีผิ ดสัญ ญาทั่ว ๆ ไปซึ่งเปน เรื่อ งทางกฎหมายเอกชนได
บทบัญญัติใ นพระราชบัญญัติดังกลาวมาตรา ๕๑ จึงกําหนดอายุความฟองรองในคดีนี้มีขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไวใ นบทมาตราดังกลาววา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
(การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
วลีที่วา “ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี” และ วลีที่วา
“แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เปนกรณีกฎหมายกําหนดอายุความอยางสั้น และ
อายุความอยางยาวสําหรับ การฟองคดีที่เปน คดีพิพาทเกี่ยวกับสั ญญาทางปกครองไว แตกตางจาก
บทบัญญัติใน ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งฝายผูฟองคดีอางวา บรรดาคดีตามคํารองทั้งสิบแปดคํารอง
ตองถืออายุความตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ คือมีกําหนดอายุความ ๑๐ ป จึงมีปญหาตอไปวาศาลปกครอง
จะใชอายุความตามมาตรา ๕๑ หรือตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ บังคับแกคดีตามคํารองทั้งสิบแปด
คํารอง
ผูทําคําวินิจฉัยพิจารณาแลวเห็นวา ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสงขลา และศาลปกครอง
สูงสุด มิไดวินิจฉัยถึงการใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายไวในคําวินิจฉัยไมรับคําฟองวาเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม และกรณีมิใชอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยวา
การใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายของผูฟองคดีทั้งสิบแปดคํารองถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. ดังกลาวขางตนแลวหรือไม เพราะศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
ที่จะวินิจฉัย
ปญหาที่จะวินิจฉัยใหคดีนี้ จึงมีเพียงวา การที่ศาลปกครองใชมาตรา ๕๑ อางเปนเหตุปฏิเสธ
ไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสิบแปดคํารอง เปนการใชกฎหมายยอนหลังชอบหรือไม และบทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ วรรคสอง มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม เทานั้น
เห็นวา ตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๗/๒๔๗๔ วินิจฉัยวา
“อายุความฟองเรียกรองหนี้สินนั้น ทานใหนับเริ่มแตขณะที่สิทธิเรียกรองเกิดขึ้นเปนตนไป”
เห็นวา สิทธิเรียกรองในกรณีผิดสัญญาไมวาจะเปนสัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพง
ธรรมดายอมเกิดขึ้นตอเมื่อคูกรณีฝายที่ไมผิดสัญญาไดดําเนินการตาง ๆ ครบถวนตามหลักเกณฑใ น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ป.พ.พ. ที่กลาวขางตนแลว อันเปนเหตุที่ถือวาสิทธิเรียกรองในการฟองเรียกหนี้สินเริ่มนับ การผิด
สัญญาตามหลักการก็คือการไมชําระหนี้ การฟองวาคูกรณีฝายหนึ่งผิดสัญญาและเรียกใหใชคาเสียหาย
ก็คือ การฟองเรียกหนี้สิน
ดังนั้น ระยะเวลา ๑ ปนับแตวันที่รูหรือควรรูแหงการฟองคดี ก็คือ ระยะเวลา ๑ ปนับแต
วันที่คูกรณีฝายที่ไมผิดสัญญามีสิทธิเรียกรองเกิดขึ้น และไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
ก็คือ ไม เกิน สิบป นับแตวัน ที่สิท ธิเรีย กรอ งของคูก รณีฝ ายที่ ไมผิ ดสัญญาเกิ ดขึ้น ซึ่ งเป น กฎหมาย
ที่กําหนดมาตรการเกี่ยวกับอายุความการฟองคดีที่มีขอพิพาททางสัญญาปกครอง แตตางกับอายุความ
การฟองคดีผิดสัญญาทางแพงตามมาตรา ๑๙๓/๓๐
ตามขอโตแยงของผูฟองคดีโดยพิจารณาจากคําอุทธรณของผูฟองคดี และคําชี้แจงดวยวาจา
ของผูแทนอัยการสูงสุดขางตน มีปญหาเกิดขึ้นคือ จะใชกฎหมายใหมคือ มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกฎหมายเกาคือ ป.พ.พ. มาตรา
๑๙๓/๓๐ บังคับแกคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีการฟองรองไปยังศาลปกครอง ปญหาขอนี้
มีคําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๗/๒๔๗๔ วินิจฉัยวางหลักการใชกฎหมายเกี่ยวกับอายุความฟองคดีไววา
“อายุความฟองรองเรียกหนี้สินนั้น ทานใหนับเริ่มแตขณะที่สิทธิเรียกรองเกิดขึ้นเปนตนไป
กํ า หนดอายุ ค วามเรี ย กดอกเบี้ ย ค า งส ง ตามประมวลแพ ง มี เ พี ย ง ๕ ป ขั ด กั บ อายุ ค วาม
ในกฎหมายเกาดังนี้ ทานใหใชกฎหมายใหมเปนบทบังคับคดี ฯ
การกําหนดอายุความเรียกดอกเบี้ยคางสงในกรณีที่เกิดขึ้นระหวางเวลากระหนาบคาบเกี่ยว
เมื่อใชประมวลแพงและเลิกกฎหมายเกาดังนี้ ทานใหกําหนดอายุความตั้งแตวันประกาศใชประมวลแพง
เปนตนไป เมื่อโจทกฟองคดีนับแตวันใชประมวลแพงยังไมถึง ๕ ป ทั้งนับอายุความตามกฎหมายเกา
ก็ยังไมถึง ๑๐ ปไซร คดีไมขาดอายุความ ฯ
กูเงิน กัน ตั้ง แตใ ช กฎหมายเก า เจาหนี้ฟองเรียกเงิน เมื่อ ใช ประมวลแพงแล ว ดั งนี้ ถาคดี
ไมขาดอายุความ เจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยไดตนชนดอก ฯ”
สวนคําพิพากษาฎีกาที่ ๘/๒๔๗๑ ซึ่งพนักงานอัยการผูแ ทนอัยการสูงสุดไดยกขึ้นอางใน
คําชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น วินิจฉัยวา
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“ตามสัญญากูมีขอความวา ถาผูใหกูตองการเงินคืน ตองบอกใหผูกูทราบลวงหนา ๑ เดือนกอน
ดังนี้ เมื่อปรากฏวาผูกูไดอพยพไปอยูที่อื่น ซึ่งผูใหกูไมสามารถจะแจงขอเงื่อนไขตามสัญญาใหทราบไดแลว
ผูใหกูฟองเรียกเงินคืนไดทีเดียว ฯ
กูหนี้กันกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดอกเบี้ยติดคางเทาใดตองใชกฎหมายเกา
บังคับ กฎหมายใหมไมมีผลยอนหลัง ฯ”
คําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ เปนคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยติดคางกัน ซึ่งผูใหกูมีสิทธิเรียกจาก
ผูกูไดเทานั้น มิไดวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชอายุความฟองคดีเรียกดอกเบี้ยดุจคําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๗/๒๔๗๔
ที่กลาวขางตน คําพิพากษาฎีกาที่ผูแทนผูฟองคดีอางจึงไมตรงกับเรื่องที่เปนปญหาในคดีนี้ ไมอาจใชเปน
บรรทัดฐานในการใชอายุความฟองคดีได
จึงเห็นวา การฟองคดีตอศาลปกครอง กรณีคดีมีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองใช
อายุความการฟองตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาบังคับ ผูทําคําวินิจฉัยจึงเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง ศาลปกครอง
สงขลา และศาลปกครองสูงสุด ในคําวินิจฉัยสวนนี้
(๑๐) ปญหาตอไปมีวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ดังไดกลาวมาขางตนแลววา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ ทั้งสองมาตรานี้บัญญัติไว
ในหมวดที่ ๑ วาดวยบททั่วไป ซึ่งมีความหมายวา การบัญญัติกฎหมายที่มีบททั่วไป เชน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา และรัฐธรรมนูญ บทมาตราตาง ๆ ที่บัญญัติไว
ในบททั่วไปยอมตองนําใชบังคับกับกฎหมายทุกมาตราที่บัญญัติไวในกฎหมายนั้น ๆ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกมาตราจึงยอมใชบังคับภายใตมาตรา ๔ และมาตรา ๖ ดังนั้น จึงไมมีกรณีที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จะขัดหรือ
แยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔ และมาตรา ๖ ได
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ไมวาจะโดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติใหการรับรองและคุมครองสิทธิ
และเสรี ภ าพดั ง กล า วเกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ทั้ ง ในการตรากฎหมาย การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและ
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การตีความหมายกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองและใหการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอยางเทาเทียมกัน แตไมไดหมายความวา สิทธิแ ละเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญนี้
รับรองไวจะมีการจํากัดไมไดดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติวา การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองสามารถกระทําได แตจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด
กลาวคือ ตองเปน กรณีที่รัฐ ธรรมนูญบัญญัติใ หอํานาจในการออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
บางประการโดยจะตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวและตองมีผ ลใชบังคับเปนการทั่วไปไมใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิบุคคลเขาถึงการใชอํานาจตุลาการ
ของรัฐโดยเปนบทบัญญัติใหเอกชนมีสิทธิฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รอื่ น ของรั ฐ ให รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ การละเว น การกระทํ า ของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว สิทธิที่จะฟองหนวยงานของรัฐ จึงเปนสิทธิ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สิทธิดังกลาวนี้ถือวาเปนสิทธิที่เกี่ยวกับการใชอํานาจตุลาการของรัฐ แตตาม
คํารองเปนกรณีที่หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐยื่น ฟองบุคคลใหรับผิดตามสัญญาทางปกครอง
กรณีจึงเปนการแตกตางไปจากที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรบั รองสิทธิในการฟองคดีไวตามมาตรา ๖๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ ประกอบมาตรา ๓๓๔ (๓) โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใชปรากฏในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติแสดงใหเห็นลักษณะเปนกฎหมายที่ตราขึ้นใชเฉพาะ
กับศาลปกครองโดยเฉพาะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยใหสิทธิในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในกําหนดระยะเวลา
ฟองคดีที่เทาเทียมกัน แมจะเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิใ นการฟองคดีโดยกําหนดใหใ ชระยะเวลา
อยางสั้นเปนเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิ แตก็เปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีเทาที่จําเปน และไมได
กระทบกระเทื อ นต อ สาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ ใ นการฟ อ งคดี เ พราะสิ ท ธิ ใ นการฟ อ งคดี ยั ง คงมี อ ยู
แตเนื่องจากศาลปกครองมีกระบวนการพิจารณาคดีที่แตกตางจากคดีทั่วไป โดยผลแหงคําพิพากษาอาจ
กระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรืออาจตองจายเงินภาษีอากรเปน คาชดเชยหรือคาเสียหายแก
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เอกชน จึงจําเปนตองบัญญัติใหใชกระบวนการพิจารณาพิพากษาเปนพิเศษแตกตางกับกระบวนพิจารณา
ที่ใชกับคดีแพงธรรมดาตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายแพงและ
พาณิชย
กรณีที่ผูฟองคดีโตแยงวา กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบั งคับ สิทธิใ นการฟ องคดี พิพาทเกี่ยวกั บสัญญาทางปกครองตอ ศาล
ยอมเปน ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย โดยฟองไดภายในอายุความสิบปนั้น เนื่องจาก
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองและของศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีแ พงโดยทั่วไปบัญญัติไว
แตกตางกัน ทั้งประเภทของคดีและระบบการพิจารณา โดยที่การพิจารณาคดีในศาลปกครองเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับ กฎหมายมหาชน แตการพิจารณาคดีใ นศาลยุติธรรมสวนแพงเปนเรื่องของกฎหมายเอกชน
ซึ่งระบบการพิจารณาในศาลปกครองใชร ะบบไตสวน ศาลจึงมีบ ทบาทสําคัญ ในการพิจารณาคดี
ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อหาขอเท็จจริง สวนการพิจารณาคดีแพงทั่วไปนั้นใชระบบกลาวหา
ซึ่งเปนภาระของคูกรณีที่จะตองพิสูจนและแสวงหาพยานหลักฐานเอง การที่กําหนดระยะเวลาการฟอง
คดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีก็เพื่อประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐานทั้งพยาน
เอกสาร พยานบุคคลและพยานวัตถุที่นํามาแสดงตอศาลปกครองเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไป
โดยรวดเร็ วถู ก ต องและเที่ ย งธรรม ซึ่ งหากกํา หนดระยะเวลาการฟอ งคดีใ ห ช าออกไปอาจทํ า ให
พยานหลักฐานบางสวนขาดหายไป ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ ไดกํ าหนดขอยกเว น ไว วา การฟอ งคดี ปกครองที่เกี่ ยวกั บ
การคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได และการฟองคดีปกครอง
ที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลวถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองเปนประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปน อื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได อีกทั้ง
บทบัญญัติของมาตรา ๕๑ ไมไดมุงหมายจะใชบังคับกับกรณีหนึ่งกรณีใดหรือแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว
เปน การเฉพาะเจาะจง แตเ ปน บทบัญ ญัติ ที่ใ ช บังคั บเป น การทั่ วไป ดังนั้ น พระราชบัญ ญัติจั ดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ แตอยางใด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริมการเกษตร
กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ รวม ๑๘ คํารอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ แบงตามประเภทของคํารองไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด
ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ในกรณีผูฟองคดีไดวาจางใหผูถูกฟอง
คดีกอสรางอาคารเรียนจํานวนหนึ่งหลัง ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี ในวงเงิน ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท โดยกําหนดจายคาจางเปนงวด ๆ จํานวนเจ็ดงวด เริ่มทํางาน
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒
และผูฟองคดีไดอนุมัติใหขยายเวลาสัญญากอสรางดังกลาวออกไปอีกสองรอยสี่สิบวันนับจากวันสิ้นสุด
สัญญาเดิม แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญาไดคงกอสรางไดถึงงวดที่หกเทานั้น
ประกอบกับผูถูกฟองคดีไมนําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญามามอบใหผูฟองคดี จึงเปนการผิดสัญญา
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือที่ ศธ ๐๘๔๒.๑๑/๓๘๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ แจงบอกเลิกสัญญา
พรอมกับใหชําระคาปรับรายวันเปนเงิน ๑,๗๘๐,๗๕๓ บาท และคาวาจางผูรับจางรายอื่นในการกอสรางอาคาร
ตอใหแลวเสร็จเปนเงิน ๙๕๕,๗๕๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๓๖,๕๐๓ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย
ไมชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอ ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๑๐๑/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีไมไดฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดี จึงยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๒๙๘/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๑.๒ คํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทย ผูฟองคดี ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ วา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการกอสราง
เปนเงิน ๕๖๗,๖๐๐ บาท ตามสัญญาจางเลขที่ ๒๗/ปข. ๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐
กําหนดงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองผิดนัดผิดสัญญา ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสือ ที่ กสท. ๖๑๖ (พด)/๐๖๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ที่ กสท.
๖๑๖ (พด)/๒๔๔๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระคาเสียหายภายในกําหนด
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดชําระจึงฟองคดีตอศาลปกครอง ขอใหศ าลมีคําสั่งพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงิน จํานวน ๔๖๗,๙๘๘.๕๓ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
นับแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันฟอง จํานวน ๑๓๗,๔๗๑.๕๑ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๖๐๕,๔๖๐.๐๔ บาท
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดง
ที่ ๗๒๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา เปนการยื่นฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีกทั้งคดีนี้ มิใชคดีเกี่ยวกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และการฟองคดีดังกลาวมิไดเปน
การยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒
แตอยางใด จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูฟองคดียื่นคําอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
ตามคํารองที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ยื่น ฟองตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองกลาง) ตามคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖ วา ผูฟองคดีไดจางเหมาบริษัท
สหรวมมิตรกอสราง จํากัด ผูถูกฟองคดี กอสรางหอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศ
ที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใชเปนหอควบคุมการเดินอากาศ เปนเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
โดยแบงชําระเปนหางวด กําหนดแลวเสร็จในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตอมา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญา
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ และคิดคาปรับเพราะเหตุลาชา
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา ถึงวันบอกเลิกสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒
เปนเวลา ๕๖ วัน วันละ ๑๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๗๑๖,๘๐๐ บาท และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจง
ใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับมาชําระภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ
ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ครบกําหนดชําระคาปรับ
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ แตผูถูกฟองคดีผิดนัดไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัด
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันผิดนัดจนถึงวันฟองโดยนําคดีมาฟองศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดงที่
๙๘๖/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเลิกสัญญาลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ และมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับจํานวน ๗๑๖,๘๐๐ บาท มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือ
แจงใหชําระคาปรับ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับเมื่อวันที่ ๒๒ มีน าคม ๒๕๔๒
ซึ่งครบกําหนดชําระคาปรับในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ แตผูฟองคดีไมยื่นฟองคดีภายในกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
จึงไมรับคําฟองไวดําเนินการ
ผูฟองคดี ยื่นคําอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๖๓๗/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก
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๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ยื่นฟอง หางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอสราง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการในฐานะสวนตัวผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ โดยฟองวา ผูฟองคดี
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดยะลาดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
และลงนามในสัญญาจางวาจางใหผูถูกฟองคดีทําการกอสรางอาคารฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑ
เพื่อใชสําหรับการฝกอบรมความรูทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกรและเจาหนาที่ ณ ศูนยสงเสริมและ
ผลิตพันธุพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณในการกอสราง ๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท และกําหนดจายเงิน
เปนงวด ๆ โดยผูรับจางตองเริ่มทํางานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และตองทํางานใหเสร็จภายในวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีไดทําการกอสรางลาชากวาที่ไดระบุไวในสัญญาจาง ผูฟองคดี
จึงบอกเลิก สัญ ญาและริบหลัก ประกัน สัญญาจ างพรอ มกับ ขอใหผู ถูก ฟองคดี ที่ ๒ นํา เงิ น คา ปรั บ
๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ชํ า ระให แ ก ศู น ย ส ง เสริ ม และผลิ ต พั น ธุพื ช สวนยะลา ภายในวั น ที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตอมาผูฟองคดีไดมหี นังสือ ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๗๕๘๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕
แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาปรับตามสัญญาจางเปนเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทวงถาม
ใหผู ถูกฟ องคดีทั้ งสองชํ าระหนี้ ภายในเจ็ ดวัน ผูถูก ฟอ งคดี ได รับหนัง สือ เมื่อวั น ที่ ๒๑ ตุล าคม
๒๕๔๕ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันแลว ยังคงเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลปกครองเพื่อขอให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันฟองเปนเงิน ๙๔,๖๓๐.๒๕ บาท และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระดอกเบี้ย
รอยละเจ็ดครึ่งตอปในตนเงินนับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดง
ที่ ๔๖๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีรูถึงเหตุฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ การที่นําคดี
มาฟองตอศาล เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดี
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และ
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๐ วรรคสอง จึงมีคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๙๑๖/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นฟอง
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ วา สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ไดจัดสรรงบประมาณขุดลอกหนองน้ําบานบูเกะตา ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ใหแก
จังหวัดนราธิวาส ตอมาในวัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๓๘ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาจางผูฟองคดีที่ ๑
ขุดลอกหนองน้ํา ตามโครงการที่ นธ ๒๔๐๐๔ บานบูเกะตา ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
จํานวนคาจาง ๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท ตามสัญญาจางเหมาเลขที่ นธ ๐๐๒๖/๐๓๙/๒๕๓๘ โดยตองทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ ตอมาผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจง
ใหผูถูกฟองคดี นําเงินคาปรับ ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ไปชําระใหแกผูฟองคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันรับหนังสือ ผูฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงิน
๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑
จนถึงวันฟองเปนเงินคาดอกเบี้ย ๑๙๓,๓๕๕.๒๗ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๒๕๐.๑๐ บาท และ
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระดอกเบี้ยในตนเงิน จํานวน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ผูฟองคดีนี้กลาวอางวา ผูฟองคดีที่ ๑
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินคาปรับ ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท
ไปชําระใหแกผูฟองคดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน รับหนังสือดังกลาวโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
หนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ดังนี้ เหตุแหงการฟองคดีจึงเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๔๑ ขณะนั้น ศาลปกครองยังไมเปดทําการผูฟองคดีมิไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม
ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น แตนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗
โดยขณะที่ยื่นฟองตอศาลในวันดังกลาว อายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรมยังไมครบกําหนด จึงใหนับระยะเวลา
การฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) เมื่อนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึง
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ เปนการฟองคดีปกครองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคํารอง
ที่ ๑๔๓/๒๕๔๗ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ วา ระหวางป ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ นายหริม อารีเฉลิม ไดทําสัญญาสัมปทาน
ทําไมปาชายเลนกับผูฟองคดี จํานวนสองฉบับ คือ สัญญาฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๓๙ โดยผูรับสัมปทาน
ตองชําระคาเปดปา จํานวน ๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท และสัญญาฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงิน
คาเปดปา จํานวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท ตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙ นายหริม อารีเฉลิม
ถึงแกกรรม นางนิตยา อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ซึ่งเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลของนายหริม อารีเฉลิม
ไดขอรับโอนการทําไมตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับ จากการตรวจสอบพบวา นายหริม อารีเฉลิม
มีหนี้ตามสัญญาคางชําระ ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท และ
เงินคางชําระตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดระนอง
ไดแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินไปชําระตามหนังสือ ที่ รน ๐๐๑๑/๔๔๒๗ และที่ ๐๐๑๑/๔๔๓๐ ลงวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ แตเพิกเฉย
ไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเปดปาที่คางชําระ คือ คาเปดปาตามสัญญาสัมปทาน
ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน ๑๗,๒๘๘.๖๓ บาท และคาเปดปาตามสัญญาสัมปทาน
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน ๑๗,๙๘๙.๕๒ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท ผูฟองคดี
จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท และดอกเบี้ยรอยละ
๗.๕ ตอป ในตนเงิน ๔๕๓,๐๐๐ บาท นับแตถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ไปชําระเงินที่คางชําระตามสัญญาสัมปทาน ตามหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ อันเปนเหตุแหง
การฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดี
ไดยื่นฟองคดีในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลาเกินหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหง
การฟองคดี กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา
ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๔๑๕/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
กับนายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดีตอมาไดโอนสัมปทานทําไมปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒ โดยฟองตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖ วา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๙ ผูถูกฟองคดี
ไดทําสัญญาสัมปทานทําปาไมชายเลนในปาคลองกะเปอรฝงซายในจังหวัดระนองกับผูฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญา
ฉบับที่ ๑๒/๒๕๒๙ มีกําหนดระยะเวลาสัมปทานสิบหาป ทั้งนี้ ตามสัญญาไดกําหนดใหผูรับสัมปทาน
ตองชําระเงินคาเปดปาตางหากจากคาภาคหลวงเปนเงิน ๑,๔๐๔,๒๒๘ บาท โดยใหชําระรอยละยี่สิบหา
ในวันที่รับสัมปทาน สวนจํานวนเหลือใหชําระเปนรายปตามระยะเวลาของสัมปทาน โดยปแรกใหชําระ
เปนเงิน ๔๒๑,๒๖๘.๔๐ บาท สวนปตอไปใหชําระเปนรายปเปนเงินปละ ๗๐,๒๑๑.๔๐ บาท แตปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีไดคางชําระคาเปดปารายปตามสัญญาสัมปทานเปนเงิน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท จังหวัดระนอง
จึงไดมีหนังสือ ที่ รน ๐๐๑๑/๑๖๗๘๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาว
ไปชําระ ณ สํานักงานปาไมจังหวัดระนองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย
ไมไดชําระเงินใหแกผูฟองคดี จึงฟองผูถูกฟองคดีใหชําระคาเปดปาที่คางชําระ ตามสัญญาสัมปทาน
ทําไมปาชายเลน ฉบับที่ ๑๒/๒๕๒๙ จํานวน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป
นับแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองจํานวน ๓๔,๕๗๔.๒๙ บาท รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดี
ตองชําระใหแกผูฟองคดีรวมทั้งสิ้น ๒๔๕,๒๐๘.๔๙ บาท
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๔๓ ใหผูถูกฟองคดีนําเงินไปชําระ ณ สํานักงานปาไมจังหวัดระนอง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ ยอมถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่เปดทําการอยูในขณะนั้น
ภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผูฟองคดีเลือกที่จะฟองคดีตอศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ภายหลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการแลว หากจะยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง
จะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ คือ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕
คดีนี้ผูฟองคดียื่นฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรณีจึงพนระยะเวลาการฟองคดีแลว จึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับ
คําฟองไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๕๔๑/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยื่นฟอง นางเอมอร อริยวงศ ผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย) ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ วา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ผูฟองคดีโดยไดรับอนุมัติ
จากรัฐบาลใหสัมปทานทําไมปาชายเลนในจังหวัดกระบี่ แกนายเอี๋ยง สัวบุตร จํานวน ๒ สัมปทาน
โดยสัญญาสัมปทานกําหนดใหผูใหสัมปทานแบงพื้นที่ปาสัมปทานออกเปน ๑๕ แปลง ใหผูรับสัมปทาน
ทําไมไดปละ ๑ แปลง และผูรับสัมปทานตองชําระคาภาคหลวงสําหรับไมที่ทําออกตามชนิดและอัตรา
ที่กําหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งตองชําระเงินเพื่อใชจายในการรังวัดเขตปาสัมปทาน
ปรากฏวาผูรับสัมปทานยังไมไดชําระคาเปดปาทั้งสองสัมปทานที่คางชําระเปนเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท
ตอมา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ นายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน ไดถึงแกความตาย และศาล
จังหวัดกระบี่ไดมีคําสั่งตั้งใหผูถูกฟองคดีเปนผูจัดการมรดกของผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนี้
ของผูรับสัมปทาน ในหนี้คาเปดปาจํานวน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท จึงเปนเจาหนี้กองมรดกของผูรับสัมปทาน
ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงไดมีหนังสือ
ทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้จํานวนดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมายื่นฟองเปนคดี
ตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท พรอมดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จแกผูฟองคดี
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา เมื่อเจาหนาที่
สํานักงานปาไมจังหวัดกระบี่ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ของผูฟองคดีไมรับคําขอรับโอนสัมปทานทําไม
ปาชายเลน ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๒๙ และฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๒๙ ของผูถูกฟองคดีที่ไดย่ืนตามขอกําหนด
และเงื่อนไขสัมปทาน ขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ ไวพิจารณา จึงถือไดวา
ผูถูกฟองคดีไมไดรับอนุมัติใหทําไมตามสัญญาสัมปทาน สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนทั้งสองฉบับ
จึงสิ้นสุดลงเมื่อนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทานถึงแกความตาย ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัมปทาน
ขอ ๒๕ วรรคสอง และผูฟองคดีอาจฟองผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรมไดภายในกําหนดสิบปนับแต
วันที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนสิ้นสุด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐
แตผูฟองคดีมิไดนําคดีนี้ม ายื่นฟองตอศาลยุติธรรมในขณะนั้น แตกลับนํามายื่น ฟองตอศาลปกครอง
เมื่อศาลปกครองเปดทําการแลว ซึ่งระยะเวลาการฟองคดีนี้เปนอันพน ระยะเวลาการฟองคดีตอศาล
ปกครองแลว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ดังนั้น ระยะเวลาการฟองคดีนี้ยอมเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการ
ทั้งนี้ ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๕/๒๕๔๕ ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ เมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้
ปรากฏวา ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แลว จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ รวมทั้งใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟอ งคดี
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตอศาล
ปกครองสูงสุดตามคํารองที่ ๑๙๐/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
๓.๑ คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี ยื่นฟองนางสาวชิงชิง เตชะอุบล
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา ผูถูกฟองคดีที่ ๓
ตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖ โดยฟองวา เมื่อป ๒๕๓๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดรับอนุมัติใ หไปศึกษาขั้น ปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาดวยทุน สวนตัว มีกําหนด ๑ ป
โดยไดทําสัญญาไปศึกษา ณ ตางประเทศ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ กับผูฟองคดี มีขอตกลงวา
เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสร็จการศึกษาไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม จะตองกลับเขามารับราชการตอไป
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เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม ซึ่งในการทําสัญญาดังกลาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหพันตํารวจโท เจริญ พวงทองคํา ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิด
ตามสัญญากําหนดเวลาศึกษาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอขยายเวลา
ศึกษาตอออกไปอีกจํานวน ๖ ครั้ง ครั้งสุดทายไดขอขยายเวลาศึกษาตอถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๐
เมื่อครบกําหนดลาศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดกลับเขารับราชการตอตามสัญญา ผูฟองคดีจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยมีผลการสอบสวนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําการผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานะละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งปลดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐
เปนตนไป จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูผิดสัญญาที่ไดใหไวแกผูฟองคดีอันจะตองรับผิดชดใชเงินเดือน
และเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ เปนเงิน
๓๕๘,๕๖๗.๗๕ บาท พรอมเบี้ยปรับอีกจํานวน ๑ เทา รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ชดใชเงินภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันไมยอมชําระ ตอมาผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ
ทวงถามใหนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยนับแตวันผิดสัญญาจนถึงวันชําระเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก ไดรับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตยังคงเพิกเฉยไมนําเงินดังกลาวมาชําระ ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖
ผูค้ําประกันไดถึงแกความตาย โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนทายาทโดยธรรมในฐานะผูรับมรดก ผูฟองคดี
จึงนําเรื่องนี้มาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยขอใหศาลปกครองชั้นตน
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกัน ชดใชเงิน ๑,๒๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตนเงิน ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟองคดีจนกวา
จะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูฟอ งคดี
ไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูค้ําประกันชําระหนี้ภายในกําหนด ๓๐ วัน ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูค้ําประกัน ไดรบั หนังสือทวงถามจากผูฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ กรณีจึงตองถือวา
สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามคําฟองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ การที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปน การฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
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ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๗๗๗๑/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟองนายนราวุฒิ
พันธุชนะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาล
ปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญากับผูฟองคดี
เพื่อลาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
มีกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ สิ้น สุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ โดยมี
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน ในสัญญาลาศึกษาตอ มีเงื่อนไขวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษา
ตองกลับเขาปฏิบัติราชการทันที และตองปฏิบัติราชการตอไปไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ไปศึกษา
หากกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดในสัญญา ตองชดใชเงินที่ไดรับระหวางศึกษาตอโดยลดลง
ตามสวนของเวลาที่กลับเขาปฏิบัติราชการกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินที่ตองชดใช ตอมา
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดศึกษาครบถวน
ตามหลักสูตรแลว ตอมาผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการซึ่งผูฟองคดีอนุญาตใหลาออก
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เมื่อนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันลาออกจากราชการ คือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มีระยะเวลาไมถึงสองเทา
ของเวลาที่ศึกษาตออันเปนการผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา
จํานวน ๑๑๐,๙๒๖.๙๕ บาท ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินดังกลาว
จํานวน ๔๘,๙๐๗.๐๘ บาท เหลือเงินที่จะตองชดใชเปนเงิน ๖๒,๐๑๙.๘๗ บาท ผูฟ อ งคดีไดมหี นังสือแจง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชดใชเงินที่เหลือซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตามลําดับ แตผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ อนึ่ง ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดี
ตามผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตเนื่องจาก
ขณะนั้น ศาลปกครองยังไมเปดทําการ กรณีจึงมีเหตุจําเปนไมอาจยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลา
การฟองคดีได
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีทราบถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระเงินบางสวนใหกับผูฟองคดี
และเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดขึ้นกอนศาลปกครองจะเปดทําการเมื่อนับระยะเวลาตั้งแตศาลปกครองเปดทําการ
คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกระทั่งถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง คือวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ก็เปนระยะเวลาที่พนกําหนดเวลาฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ แลว และไมมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับคําฟองนี้ไว
พิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา และใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความกับคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคํารองไวพิจารณา ตามคํารอง
ที่ ๒๔๒/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓.๓ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวเบญจรักษ สุขขาว ผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตาม
คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๑/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๕/๒๕๔๗
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นางแนงนอย ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่
๑๙๒๘/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๔๗
๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๔/๒๕๔๗
๓.๖ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๐/๒๕๔๗
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๓.๗ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๑/๒๕๔๗
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รอยเอก อัทธาธร บูรณากาญจน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๒/๒๕๔๗
๓.๙ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุชาติ อินทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๑๑/๒๕๔๗
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ คํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๖/๒๕๔๗
โดยคํารองที่ ๓.๓ ถึงคํารองที่ ๓.๑๐ ผูฟองคดีไดฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ สรุปไดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) กับผูฟองคดี
โดยมีผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน และมีสาระสําคัญในสัญญาขอ ๓ วา ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ
ทุกประการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จการศึกษา
ไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขารับราชการหรือทํางาน
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะรับราชการหรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองป หากผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไมเขารับราชการหรือทํางานดังกลาว ผูถูกฟองคดีทั้งสองคดียินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการแกไขปญหา
การกระจายเภสัชกร เมื่อป ๒๕๓๘ และสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓ แตผูถูกฟองคดี
จึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
จากตนเงินแตละสัญญา นับแตวันถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไข
ในสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผถู ูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงาน
ตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน เพิกเฉยไมนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดี
ภายในระยะเวลา จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ เมื่อพน กําหนดเวลา
ใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดีแลว และผูฟองคดีไมไดฟองภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ยื่นฟองคดีเกินกําหนดระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
สรุปขอโตแยงของฝายผูฟองคดี ไดความวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ตามที่ศาลปกครองชั้นตนไดยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟอง
เปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือกอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตอศาลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดี
จึงถือเปนสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว
นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทํา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ของขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน นั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย และการจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้
จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิ
ของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนผลให
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลวเห็นวา ในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดี
ยอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ ดังกลาว แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย
เปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน และมีประเด็นที่ตองพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยศาลปกครองสูงสุด
ไดสงความเห็นตามทางการวา เปนบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดี การโตแยงเปนการโตแยงบทกฎหมาย
ที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาว กรณีจึงตองดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นการวินิจฉัย
มีประเด็น ที่ตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
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มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึง่ ป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่แตกตาง
ไปจากคดีพิพ าทเกี่ ยวกับสั ญญาทางแพ ง ในสวนที่ เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยนั้ น
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องระยะเวลาการฟองคดีในเรื่องตาง ๆ ไวแตกตางกันตามประเภท
ของสิทธิเรียกรองหรือความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ เชน อายุความฟองคดีละเมิดก็แตกตางจากอายุความฟองคดี
ในเรื่องของสัญญาและอายุความฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาแตละประเภทก็แตกตางกัน เชน บางประเภทอาจฟองได
ภายในระยะเวลา ๒ ป ๕ ป หรือ ๑๐ ป แลวแตกรณี (มาตรา ๑๙๓/๓๐ ถึงมาตรา ๑๙๓/๓๕) หรือ
อาจตองฟองภายในระยะเวลาที่สั้นกวานั้น เชน การที่ผูใหเชาจะฟองผูเชาเกี่ยวแกสัญญาเชานั้น ตองฟอง
ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันสงคืนทรัพยสินที่เชา (มาตรา ๕๖๓) หรือการฟองคดีเพื่อเรียกคาทดแทน
อันเกี่ยวกับการยืมใชคงรูปนั้น ตองฟองภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสัญญา (มาตรา ๖๔๙) เปนตน
ซึ่งแสดงใหเห็นวากฎหมายกําหนดระยะเวลาหรืออายุความฟองคดีในเรื่องตาง ๆ ไวตางกัน นอกจากนั้น
กฎหมายยอมมีอํานาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาหรืออายุความฟองคดีที่กําหนดไวเดิมก็ได
แลวแตความเหมาะสมในการฟองคดีแตละเรื่อง เนื่องจากรัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติหามหรือจํากัดอํานาจ
ของรัฐสภาในเรื่องนี้ไว เพราะเหตุนี้ รัฐสภาจึงมีอํานาจบัญญัติกฎหมายกําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครอง
ใหมีระยะเวลาสั้นกวาการฟองคดีทั่วไป หรือใหแตกตางไปจากระยะเวลาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยได เชน เดิมการฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดี
อาจฟองเปนคดีละเมิดโดยใชอายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ หนึ่งปนับแตวันที่
ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือภายในสิบปนับแตวันทําละเมิด
(มาตรา ๔๔๘) แตเมื่อในปจจุบันพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๔๙ บัญญัติใหฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวัน ที่รูหรือควรรูถึงเหตุแ หงการฟองคดี หรือ
มาตรา ๕๒ บัญญัติใหสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีปกครองเมื่อใดก็ได ในกรณีที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคล เปนตน ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ กําหนดระยะเวลาการฟองคดีใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี จึงมิไดกระทบ
ตอสาระสําคัญแหงสิทธิในการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและเปนการใหความคุมครอง
และใหสิทธิแกบุคคลในการฟองคดีดังกลาวตามสมควร แตหากตีความในทางตรงกันขามวาบทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ ในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีผล
เปนอันใชบังคับมิได กรณียอมมีผลใหตองนําระยะเวลาการฟองคดีปกครองทั่วไปที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙
มาใชบังคับ คือ ตองฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นมากสําหรับการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งยอมไมถูกตอง
และอาจเปนเหตุใหมีการโตแยงตอไปวาระยะเวลาเกาสิบวันดังกลาวตามมาตรา ๔๙ นั้น เปนบทบัญญัติ
ที่ ขั ดหรื อแย งต อรั ฐธรรมนู ญหรื อไม และหากตี ความมาตรา ๔๙ ว าขั ดหรื อแย งต อบทบั ญญั ติ ของ
รัฐธรรมนูญและมีผลเปนอันใชบังคับมิไดอีกก็ยอมมีผลทําใหไมมีกฎหมายที่จะมาใชบังคับแกระยะเวลา
การฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และทําใหเกิดปญหาการตีความตอไปวาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองจะตองฟองภายในระยะเวลาเทาใดหรือจะฟองเมื่อไรก็ได ดังนั้น การนําความในมาตรา ๕๑
ในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีหนึ่งปไปใชบังคับ แกสัญญาทางปกครองที่ทําขึ้น ตั้งแตวัน ที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับนั้น จึงไมขัด
หรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไป คือ การนําระยะเวลาการฟองคดีตามที่บัญญัติไวใน มาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับแกสัญญา
ที่ทํามากอน แตมาฟองคดีตอศาลปกครองหลังจากที่ศาลปกครองเปดทําการแลวนั้น จะเปนการจํากัดสิทธิ
ในการฟองคดีที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ บัญญัติคุมครอง
และรับรองไว หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา กรณีดังกลาวไมไดเปนปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตเปนปญหาของการที่ศาลจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับวา จะสามารถ
นํามาใชบังคับแกสัญญาหรือนิติสัมพันธที่เกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดหรือไม เพียงใด ซึ่งเปน
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เรื่องที่ศ าลที่มีเขตอํานาจเหนือขอพิพาทในเนื้อหาแหงคดีนั้น เชน ศาลยุติธรรม หรือศาลปกครอง
จะเปน ผูวินิจฉัย และเนื่องจากเปน เรื่องที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงตองวินิจฉัยตามหลัก
กฎหมายทั่วไป
ตามหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายยอมมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันประกาศใชซึ่งในระบบกฎหมายไทย
พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่ผานมาก็มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแต
ในพระราชบัญญัตินั้นเองจะมีบัญญัติไวชัดแจงวาไมมีผลใชบังคับทันที โดยกําหนดใหมีผลใชบังคับในภายหลัง
เชน เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน หรือหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน
อยางไรก็ตาม การพิจารณานําหลักเกณฑที่เปนกฎหมายสารบัญญัติมาใชบังคับแกสัญญาหรือนิติสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นกอนแลวในทันทีนั้น ยอมเกิดความไมเปนธรรมและไมเหมาะสม เชนในกรณีของการทําสัญญา
คูสัญญาจะมีสิทธิหนาที่ตอกันอยางไร มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาสินไหมทดแทนหรือไม ในกรณีใด
คูสัญญาแตละฝายยอมตองเจรจาและตกลงกันตามหลักเกณฑของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะทําสัญญานั้น
การนําหลักเกณฑที่บัญญัติขึ้นมาภายหลังมาใชบังคับยอมมีผลกระทบตอความแนนอนของสัญญา และ
อาจไมสอดคลองกับเจตนารมณของคูสัญญา ดังนั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไป จึงไมนําหลักเกณฑในสวนที่เปน
กฎหมายสารบัญญัติที่บัญญัติขึ้นภายหลังมาใชบังคับทันทีแกสัญญาที่ทําขึ้นกอน แตจะนําหลักเกณฑที่ใชอยู
ในขณะที่ทําสัญญานั้นมาใชบังคับ ในทางกลับกัน หากเปนหลักเกณฑในสวนที่เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
เชน ในเรื่องของศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น หรือในเรื่องของวิธีพิจารณาคดีรวมตลอดถึงหลักเกณฑ
และเงื่อนไขแหงการฟองคดี ซึ่งไมมีผลกระทบตอเนื้อหาของสิทธิหนาที่หรือฐานะทางกฎหมายของคูสัญญา
กรณีก็ตองอยูภายใตหลักกฎหมายทั่วไปที่วากฎหมายยอมมีผลใชบังคับไดทันทีเมื่อมีการประกาศใช
เวนแตกฎหมายฉบับนั้นจะไดบัญญัติบทเฉพาะกาลไวหรือบัญญัติไวเปนอยางอื่น ดังนั้น แมจะเปนสัญญา
ที่ทํามากอนศาลปกครองเปดทําการ เมื่อจะฟองคดีตอศาลก็ตองพิจารณาเขตอํานาจศาลในขณะที่ฟองคดี
วาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลใด และหลักเกณฑหรือเงื่อนไขการฟองคดีของศาลนั้นเปนอยางไร
เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไวโดยเฉพาะ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของวิธีพิจารณาคดีทั้งไมไดบัญญัติบทเฉพาะกาลไว จึงตองนําหลักเกณฑของมาตรานี้บังคับแกสัญญา
ทางปกครองที่ทําขึ้นมากอนศาลปกครองเปดทําการดวย บทบัญญัติมาตรานี้ไมไดมีผลเปนการจํากัดสิทธิ
ในการฟองคดีหรือกรณีที่จะฟองคดีซึ่งคูสัญญามีอยูเดิม เพียงแตมีผลใหคูสัญญาตองใชสิทธิดังกลาวเร็วขึ้น
และทําใหการดําเนินคดีของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นเทานั้น
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ซึ่งเปน อํานาจของรัฐสภาที่จะตรากฎหมายบังคับหรือจํากัดสิทธิในเรื่องนี้ไดดังที่กลาวมาแลวขางตน
สวนระยะเวลาดังกลาวจะสั้นเกินไปหรือไม ก็เปนเรื่องความเหมาะสม ไมใชเปนเรื่องการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ที่เกินความจําเปน จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙
อนึ่ง คดีนี้เปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐฟองเอกชนหรือเจาหนาที่ใหรับผิดตามสัญญาทางปกครอง
กรณีจึงไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญ
รับรองสิทธิของเอกชนในการฟองใหหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ไมใชกรณีที่รบั รองสิทธิใหหนวยงานของรัฐฟองเอกชนหรือเจาหนาที่ใหรับผิดตอหนวยงานของรัฐ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครองสู งสุ ดไดส งคํ าโต แ ย งของผูฟ องคดี รวม ๑๘ คํา รอ ง ใหศ าลรัฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม โดยมีคํารองดังตอไปนี้
คํารองที่หนึ่ง คดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ของศาลปกครองสงขลา ระหวาง กรมสามัญศึกษา
ผูฟองคดี บริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี
คํ า ร อ งที่ ส อง คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
การสื่อสารแหง ประเทศไทย ผูฟ องคดี หา งหุน สวนจํา กัด หนองกุงศรีพัฒ นา ผู ถูกฟ องคดีที่ ๑
นางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํารองที่สาม คดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหวาง กรมการ
ขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี บริษัท สหรวมมิตรกอสราง จํากัด ผูถูกฟองคดี
คํารองที่สี่ คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ ของศาลปกครองสงขลา ระหวาง กรมสงเสริม
การเกษตร ผูฟองคดี หางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายอาแซ ดอเลาะหะวอ
หุนสวนผูจัดการในฐานะสวนตัว ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํารองที่หา คดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ ของศาลปกครองสงขลา ระหวาง จังหวัดนราธิวาส
ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ หางหุนสวนจํากัด สรัณชัยกอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํารองที่หก คดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ ของศาลปกครองกลาง ระหวาง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี นางนิตยา อารีเฉลิม ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม
ผูถูกฟองคดี
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คํารองที่เจ็ด คดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหวาง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี นายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดี
คํารองที่แปด คดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ ของศาลปกครองสงขลา ระหวาง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี นางเอมอมร อริยวงศ ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของ นายเอี๋ยง
สัวบุตร (ผูตาย) ผูถูกฟองคดี
คํ า ร อ งที่ เ ก า คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี นางสาวชิงชิง เตชะอุบล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ
จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นางสาวจําลอง พวงทองคํา ผูถูกฟองคดีที่ ๓
คํารองที่สิบ คดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖ ของศาลปกครองสงขลา ระหวาง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี นายนราวุฒิ พัน ธุช นะ ผูถูกฟ องคดีที่ ๑ นายจํานงค
แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ เอ็ ด คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาวเบญจรักษ สุขขาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายพเยาว พงษภักดี
ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ สอง คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางแนงนอย ราชปรีชา ผูถูกฟอง
คดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ สาม คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร
ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ สี่ คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายไพโรจน วิกิณิยะธนี
ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ ห า คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายประมุข วงศธนเกียรติ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒
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คํ า ร อ งที่ สิ บ หก คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รอยเอก อัทธาธร
บูรณากาญจน ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ เจ็ ด คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุชาติ
อินทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํ า ร อ งที่ สิ บ แปด คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลาง ระหว า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง
ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คํารองตามคดีที่หนึ่งถึงหาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง คํารองที่หกถึงแปด
เป น คดี พิ พาทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาสัม ปทาน และคํ า รอ งที่ เ ก าถึ ง สิ บ แปดเป น คดี พิพ าทเกี่ ยวกั บ สั ญ ญา
ใชทุนการศึกษา
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองสงขลาและศาลปกครองกลาง) มี คํา สั่ง ไม รับ คํา ฟอ ง
ทั้ ง สิ บ แปดคดี ไ ว พิ จ ารณา โดยเห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ม ย่ื น ฟ อ งคดี ภ ายในกํ า หนดระยะเวลาหนึ่ ง ป
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และ
ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) ซึ่งใหนับระยะเวลาฟองคดีตั้งแตวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการเปนตนไป
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ มีเหตุผลสรุปวา พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมา
เปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมีการตรา
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบัง คับ สิทธิใ น
การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
โดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมี
ไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปน สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรัฐ ธรรมนูญ
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มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่น ของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ
พนักงานหรือลู กจางของหน วยงาน นั้น ยอ มไดรับ ความคุม ครอง ทั้ งนี้ ตามที่ก ฎหมายบัญญัติ ”
ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ฉะนั้นกฎหมายใดที่บัญญัติ
จํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใ ดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
เปนผลใหบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได ตามที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุด
รอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ไ ว ชั่ ว คราว และส ง ความเห็ น ของผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง โต แ ย ง ว า บทบั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสู งสุด พิ จารณาคํ ารอ งทั้ง สิบแปดคํา รอ งแลว เห็น วา ในการฟองคดีต อ ศาล
ผูฟ องคดี ยอ มต อ งยื่ น คํ าฟ องภายในกํา หนดระยะเวลาที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ไว สํา หรั บ การฟ องคดี นั้ น
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็นของผูรอง (ผูฟองคดี) ใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็นที่จะตองพิจารณา
วินิจฉัยเปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ รองศาสตราจารย ดร.นัน ทวัฒน บรมานันท ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รับฟงคําชี้แจงจากผูแทนเลขาธิการ ก.พ. และผูแทนอัยการสูงสุด
นายจิระ พรรณราย พนักงานอัยการ สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ผูได
รับมอบอํานาจจากอัยการสูงสุด ไดชี้แจงและสงบันทึกถอยคําตอศาลรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้
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กรณี สื บ เนื่ อ งจากก อ นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย ไดมีการทําสัญญาเกิดขึ้น ระหวาง หนวยงานของรัฐ กับ
เจาหนาที่ของรัฐ และ/หรือหนวยงานของรัฐ กับเอกชน และ/หรือเจาหนาที่ของรัฐ กับเอกชน จํานวนมาก
เชน สัญญาลาศึกษาตอของเจาหนาที่ของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาจางกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการของหนวยงานของรัฐ เปนตน โดยในขณะทําสัญญานั้นคูสัญญา
ไม อ าจทราบได ล ว งหน า เลยว า ต อ ไปภายภาคหน า จะมี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและมี บ ทบั ญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นในประเทศไทย
และจะทําใหสัญญาที่ทํากันไวแลวจะตองกลับกลายเปน “สัญญาทางปกครอง” โดยผลของกฎหมาย
ฉบับดังกลาวซึ่งเปนการขัดกับเจตนาของคูสัญญาที่ในขณะทําสัญญาคูสัญญามีเจตนาที่จะผูกพันสิทธิ
และหนาที่แหงตนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย ไ ด บั ญ ญั ติ ถึ ง สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งและอายุ ค วามในการใช สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งไว แ ล ว ตั้ ง แต ป
พ.ศ. ๒๔๖๘ และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิ
และคุมครองสิทธิดังกลาวไวตามมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ เมื่อตอมาไดมี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติ
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยไมไดอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จึงเปนปญหาขัดแยงกันระหวางกฎหมายฉบับเกาและฉบับใหมในเรื่องอายุความที่เปน
ปญหามาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกรองและอายุความใชสิทธิของคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ย ไดบัญญัติไวในลักษณะ ๖ เรื่องอายุความ โดยเริ่ม ตั้งแตม าตรา ๑๙๓/๙
ถึงมาตรา ๑๙๓/๓๕ ซึ่งไดจําแนกประเภทของสิทธิเรียกรองไวอยางชัดเจนวา สิทธิเรียกรองประเภทใด
มีกําหนดอายุความเทาใด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒ ไดบัญญัติวา “ใหใชประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต
วันที่ ๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนตนไป”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓ ไดบัญญัติวา “ตั้งแตวันที่ใชประมวลกฎหมายนี้
สืบไป ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข อบังคับอื่น ๆ ในส วนที่มีบัญญั ติไวแ ลวในประมวล
กฎหมายนี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงประมวลกฎหมายนี้”
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒
ไดบัญญัติไววา “พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป”
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๔ ก ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๔๒)
มาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติดงั กลาวไดบัญญัติไววา การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
(คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ฯลฯ) หรือ (๔) (คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ทางปกครอง)
ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุ
แหงการฟองคดี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมมีบทบัญญัติ
ที่วาตั้งแตวันที่ใชประมวลกฎหมายนี้สืบไปใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มี
บัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี้หรือซึ่งแยงกับบทแหงประมวลนี้ ดังเชนที่บัญญัติไวในมาตรา ๓
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทเฉพาะกาล
ตั้งแตมาตรา ๙๔ ถึงมาตรา ๑๐๗ แตบทเฉพาะกาลดังกลาวก็ไมไดบัญญัติไววา เมื่อมีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ แลว สิทธิเรียกรองตาง ๆ
ของผูมีสิทธิฟองคดีที่มีสิทธิอยูแลวไมวาตามบทกฎหมายใด ๆ ใหเปนอันยกเลิกและใหใชสิทธิเรียกรอง
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตินี้แทน
นอกจากนี้ตามหลักกฎหมายมีอยูวา กฎหมายไมมีผลยอนหลัง ซึ่งหมายความวา กฎหมาย
จะใชบังคับแกกรณีที่เกิดขึ้นในอนาคตนับตั้งแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับและกฎหมายจะไมบังคับแก
การกระทําหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนาวันใชบังคับแหงกฎหมาย หากกฎหมายจะใหมีผลยอนหลัง
ก็จ ะตอ งกํ าหนดการมีผ ลย อนหลัง นี้ ไ วใ นกฎหมายให ชัด เจน ซึ่ง ในเรื่ อ งนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติจั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไมไดบัญญัติใหกฎหมายนี้มีผลยอนหลัง
ดังกลาวแลวขางตนและไดเคยมีคําพิพากษาของศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวเกี่ยวกับอายุความวาเมื่ออายุความตาม
กฎหมายใหมและกฎหมายเกาขัดกันใหใชอายุความตามกฎหมายเกา ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ ๘/๒๔๗๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พนักงานอัยการไดนําคดีที่หนวยงานของรัฐเปนผูเสียหายยื่นฟองเอกชนเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองเชน สัญญาใชทุนการศึกษา สัญญาสัมปทาน และสัญญาจางเหมากอสรางหลายสํานวน
ซึ่งเปนสัญญาที่ทํากันไวกอนมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และเป น สั ญ ญาที่ เ อกชนเป น ผู ผิ ด สั ญ ญา ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งแก ห น ว ยงานของรั ฐ แล ว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๑๓ ซึ่งสิทธิเรียกรองดังกลาวมีอายุความ ๑๐ ป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๓/๓๐ และในเรื่องอายุความนั้น ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๑ ไดบัญญัติวา อายุความที่กฎหมายกําหนดไวนั้น คูกรณี
จะตกลงกันใหงดใชหรือขยายออกหรือยนเขาไมได ในขณะที่อายุความตามสัญญาตาง ๆ ที่พนักงาน
อัยการไดยื่นฟองตอศาลปกครองนั้น ยังอยูภายในระยะเวลา ๑๐ ป ตามที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ กําหนด ปรากฏวาศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองคดีดังกลาวไวพิจารณาและใหจําหนายคดีดังกลาวออกจากสารบบความดังเชน คดีของ
ศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๙๑๗/๒๕๔๕ และหมายเลขดําที่ ๒๑๙๐/๒๕๔๕ โดยศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองสูงสุดอา งวาเมื่อ มีพระราชบัญญัติจั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับแลว การฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะตองยื่นฟองภายใน ๑ ป นับแต
วันที่ศาลปกครองเปดทําการคือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยไมคํานึงถึงสิทธิเรียกรองของหนวยงาน
ของรัฐที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะเหลืออยูอีกกี่ป ซึ่งบางคดียังมีสิทธิเรียกรองเหลืออีก
๙ ป ๘ ป ๗ ป ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป เปนตน ซึ่งกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สิทธิ ใ นการนําข อพิพ าทเกี่ ยวกับ สัญญา
สัมปทานหรือสัญญาอื่น ใดที่มีลักษณะเปน สัญญาทางปกครองมาฟองศาลยอมเปน ไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย คือ คูกรณีไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ยอมมีสิทธินําคดีมาฟอง
ภายในกําหนดอายุความ ดังเชน ขอพิพาทคดีนี้ คูกรณีมีสิทธินําคดีม าฟองไดภายในอายุความ ๑๐ ป
แต เ มื่ อ พระราชบั ญ ญัติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช บั ง คั บ
(ใชบังคับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒) กลับมีบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ วา การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบป
นับ แตวั น ที่มีเ หตุแ หง การฟ องคดี โดยไมมีการบัญญั ติบทเฉพาะกาลในเรื่องการฟองคดีที่ล วงเลย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ระยะเวลาฟองคดีไปกอนกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ และนอกจากนี้ปรากฏวาศาลปกครองกลางเพิ่งจะเปด
ทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเปนเวลาภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับถึง ๑ ปเศษ
ซึ่งหากจะตีความบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวอยางเครงครัดนับแตวันที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ จนกระทั่งถึง
วันที่ศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แลว คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาง ๆ
ที่คูกรณีรูเหตุแ หงการฟองคดีนับ แตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผ ลใชบังคับ ก็ไมสามารถนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองไดเพราะคดีดังกลาวไดขาดอายุความไปกอนที่ศ าลปกครองจะเปดทําการแลว
พนักงานอัยการเห็นวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป น กฎหมายวิ ธี ส บั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดระยะเวลาฟ อ งคดี มิ ใ ช กํ า หนดหรื อ แก ไ ข
เปลี่ ย นแปลงอายุ ค วามตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย และตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดมีขอบัญญัติใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับที่มีบัญญัติไวแ ลวหรื อซึ่งแยงกับพระราชบัญญัตินี้ดังเชน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๓ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๔ และพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๔ ทั้งมูลเหตุแหงการฟองคดีนี้ก็เกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ ฉะนั้นสิทธิของคูกรณีในการนําคดีมาฟองตอศาลยอมใชอายุความ
๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น ตราบใดที่คดียังไมขาดอายุความคูกรณียอมมีสิทธิ
นําคดีม าฟอ งศาลไดภายในระยะเวลา ๑๐ ป แมจะลวงพน ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม
อนึ่ง แมศาลปกครองสูงสุดจะแกไขปญหาดังกลาวดวยการออกคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๖๕๔/๒๕๔๕ วา คดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีไปกอนศาลปกครองเปดทําการใหเริ่มนับระยะเวลา
การฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการก็ตามก็เปนคําสั่ง
ที่ไมชอบเนื่องจากเปนการขยายอายุความที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไว ซึ่งกฎหมาย
ในเรื่องอายุความเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนและเปนการแกปญหาใหกับคูกรณี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูเสียสิทธิไดในบางกรณีเทานั้น เนื่องจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกลาวก็มิไดมีผลเปนกฎหมายที่
บัญญัติบทเฉพาะกาลของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการฟองคดีที่ลวงเลยระยะเวลาฟองคดีไปกอนศาลปกครองเปดทําการ ไมมีผลทําให
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมีผล
ใช บั งคั บ อี กทั้ งการที่ ความในวรรคสองของมาตรา ๕๒ แห งบทกฎหมายดั งกล าวจะได บั ญญั ติ ว า
การฟองคดีที่พนกําหนดการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่น ฟองนั้นจะเปนประโยชนแ ก
สวนรวมและมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาไดก็ตาม
พนักงานอัยการเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องการใหศาลใชดุลพินิจที่จะรับฟองหรือไม มิไดเปน
บทบังคับ แตอยางใด และเมื่อศาลปกครองเปดทําการแลวพนักงานอัยการไมมีอํานาจที่จะนําคดี ที่
ศาลปกครองเห็นวาเปนสัญญาทางปกครองไปฟองที่ศาลยุติธรรมอีกเพราะศาลปกครองอางวาสัญญา
ทางปกครองตองใหศาลปกครองเปนผูพิจารณาเทานั้น
ดว ยเหตุ นี้ การที่ ศ าลปกครองตี ค วามบทบั ญ ญัติ ม าตรา ๕๑ แหง พระราชบั ญ ญั ติจั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกลาว ถือไดวาบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๑
ของพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญเนื่องจากเปนการตัดสิทธิของคูกรณีในการนําคดีไป
ฟองศาลทั้งนี้เ พราะเหตุวาการฟอ งคดีพิพ าทเกี่ย วกับสัญ ญาทางปกครอง คู กรณีฝา ยผูฟองคดีมีไ ด
ทั้ ง เอกชนและหน ว ยงานทางปกครองและการฟ อ งคดี ถื อ เป น สิ ท ธิ ต ามกฎหมายซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของบุคคลไว
นอกจากนี้ ม าตรา ๖๒ ยั ง บั ญ ญั ติ ว า สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ อ งหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิไดทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉะนั้นมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปน กฎหมายที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมี
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บทบัญญัติใดใหอํานาจไวยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จึงเปนผลใหบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๖ รัฐ ธรรมนู ญเป น กฎหมายสูงสุ ดของประเทศ บทบัญ ญัติใ ดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๙ การจํา กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรั บรองไวจะกระทํามิไ ด
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง ตอ งมี ผ ลใช บัง คั บ เปน การทั่ ว ไปและไม มุ ง หมายให ใ ช บัง คั บ แก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น ของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นอกเหนือ อํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรื อโดยไมถู กตองตามรูปแบบขั้ น ตอนหรื อ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือก
ปฏิบัติที่ไมเปน ธรรม หรือมีลักษณะเปน การสรา งขั้น ตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกั บ
ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตาม
ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ
มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็นวา กรณีตามคํารองเปน เรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติ มาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ผูรองมีสิทธิใหศาลปกครองสงคําโตแยงไดและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
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ประเด็นหลักตามคํารองที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติใหมีศาลปกครองขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๖ มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางปกครองระหวางหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน ตอมาไดมี
การประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ กฎหมายมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตน ไป จึงมีผ ลใชบังคับตั้งแตวัน ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และ
ศาลปกครองกลางไดเปดทําการวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘ บัญญัติ
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารหรือศาลอื่น
ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๕ วา คดีผิดสัญญาทุนการศึกษาหรืออบรมในประเทศของขาราชการที่มีเงื่อนไขใหกลับมาปฏิบัติ
ราชการตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา เปนสัญญาทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง
ที่จะพิจารณาพิพากษา และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ลงวัน ที่ ๒๗ ธัน วาคม
๒๕๔๕ วา สิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองใหเริ่มนับเวลาฟองคดีตั้งแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการคือ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป
สภาพปญหาที่เ กิดขึ้น มีวา คดีทั้งสิบแปดเรื่ องไดแ กคดีผิด สัญญาจางเหมากอสรางสัญญา
สัมปทานและสัญญาใชทุนการศึกษา ซึ่งถือวาเปนสัญญาทางปกครอง ซึ่งเปนสัญญาที่มีการทําสัญญา
ก อ นเป ด ศาลปกครอง คดี ดั ง กล า วมี อ ายุ ค วามฟ อ งคดี ต ามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
มาตรา ๑๙๓/๓๐ มีกําหนดเวลา ๑๐ ป ตองถูกลดเวลาฟองคดีโดยใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอัตโนมัติ เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีดังกลาวตอศาลปกครอง
เกินหนึ่งป ศาลปกครองชั้นตน ไดมีคําสั่งไมรับคดีดังกลาวไวพิจารณา คดีดังกลาวมีจํานวนมากและ
จํานวนหนี้ที่ผิดสัญญาก็มีจํานวนมากนับหลายรอยลานบาท จึงมีปญหามาสูศาลรัฐธรรมนูญวา มาตรา ๕๑
ดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
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ไดพิจารณาแลว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดกําหนดระยะเวลาการยื่นฟองคดีปกครองตอศาลปกครองชั้นตนไว ๒ ระยะเวลา คือ
๑. ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี สําหรับคดีที่ฟองขอใหเพิกถอน
กฎหรือคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๔๙
๒. ภายใน ๑ ป นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันที่มี
เหตุแหงการฟองคดี สําหรับคดีผิดสัญญาทางปกครองหรือคดีละเมิด ตามมาตรา ๕๑
แตสําหรับคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล และในบางกรณี
ถาคูกรณีมีคําขอหรือศาลปกครองเห็นเองวา คดีที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาแหงการฟองคดีแลวนั้น
จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได ตามมาตรา ๕๒
การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดระยะเวลาการยื่นฟองคดีไวสั้น
เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ จึงใหฟองคดี
ไดรวดเร็วและนําสืบพยานหลักฐานเก็บไวได มิฉะนั้นเจาหนาที่จะยายหรือเปลี่ยนตําแหนงไปหากฟองคดี
เปนเวลานานหลังเกิดเหตุหรือหลังจากการกระทําหนังสือสัญญา
เมื่อพิจารณาถึงการใชบังคับกฎหมายแลว มีหลักกฎหมายที่สําคัญหลักหนึ่งวา “กฎหมายไมมี
ผลยอนหลัง” เพราะกฎหมายยอมใชบังคับในกาลขางหนาเทานั้น อยางไรก็ดี มีกฎหมายหลายเรื่อง
มีผลยอนหลังไดทั้งในทางแพง ในทางอาญาและในกฎหมายวิธีสบัญญัติ เชน กฎหมายอาญายอนหลัง
ในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิดได เปนตน ทั้งนี้ยอมแลวแตแนวนโยบายของฝายนิติบัญญัติและ
ฝายบริหารวา สมควรจะใหกฎหมายมีผลยอนหลังหรือไม โดยระบุไวโดยแจงชัดในกฎหมาย สําหรับ
กฎหมายวิธีสบัญญัติในสวนที่วาดวยระยะเวลาในการฟองคดียึดถือหลักวา กฎหมายถือวาบุคคลมีสิทธิ
ฟองคดี ตามกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความตามกฎหมายที่ มีอ ยูใ นขณะฟอ งคดีเ ทา นั้น ดัง ตัว อย างเช น
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ วรรคสาม
บัญญัติวา “บทบัญญัติใ นประมวลกฎหมายนี้ใ หใ ชบังคับแกคดีความทั้งปวงซึ่งคางชําระอยูใ นศาล
เมื่อวันใชประมวลกฎหมายนี้หรือที่ไดยื่นตอศาลภายหลังวัน นั้น ไมวามูลคดีจะไดเกิดขึ้น กอนหรือ
หลั ง วั น ใช นั้ น ” และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง บทเฉพาะกาลแห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๕ บัญญัติวา “บรรดาคดีที่ไดยื่นฟองหรืออยูระหวาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การพิจารณาคดีของศาลอื่นอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมีลักษณะเปนคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหศาลนั้นดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไปจนคดีนั้นถึงที่สุด” จึงเปน
การยืนยันวา ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ ดังกลาว เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่มีผลใชบังคับ
แกคดีที่ย่ืน ฟองศาลปกครองในวันที่ศาลปกครองเปดทําการวัน ที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔ ไมวามูลคดี
ตามสัญญาปกครองจะเกิดขึ้นกอนหนาวันใชกฎหมายหรือไม และการฟองคดีเปนเพียงการนําคดีขึ้นสู
การพิจารณาของศาล ยังไมไดมีคําพิพากษาวาหนี้ตามสัญญาพิพาทฝายใดจะตองรับผิดหรือชดใชตามสัญญา
ดังนั้นความรับผิดตามสัญญามูลหนี้วามีจํานวนมากมายหรือไม จึงไมเปนประเด็นชี้ขาดในขณะยื่นฟองคดี
แตอยางใด
ตอไปจะไดวินิจฉัยประเด็น โดยตรงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา
ไดรับความคุม ครองและยังทําใหสภาพบังคับของสิทธิเกิดผลขึ้นจริง โดยบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐ
ในทุกระดับและทุกสวนจะตองผูกพันยึดถือปฏิบัติตามทั้งในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมาย มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตองกระทําภายใตหลักเกณฑคือ ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่ อ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว ต อ งกระทํ า เท า ที่ จํ า เป น และต อ งไม ก ระทบกระเทื อ น
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น และมาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิของบุคคลที่จะฟอง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐไดตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไดบัญญัติถึงการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองมีทั้งที่เปน กรณีรัฐ ฟองเอกชนและเอกชนฟองรัฐ โดยกําหนดใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี จึงถือได
วามีความเสมอภาคกันทั้งสองฝายเกี่ยวกับเงื่อนเวลาฟองคดีปกครองทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน
เมื่อคํานึงถึงเนื้อหาของมาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติดังกลาวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
แล ว มาตรา ๕๑ ไม ไ ด เ ป น บทบั ญ ญั ติ ที่ อ อกมาจํ า กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการฟ อ งคดี ข องบุ ค คลที่

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญรับรองไวเพียงแตกําหนดเงื่อนระยะเวลาในการฟองคดีใหเหมาะสม จึงไมจําตองระบุถึง
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนี้ไว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
และระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแตกตางจากกําหนดอายุความตามสัญญาทางแพง
ทั่วไป เนื่องจากคดีปกครองเปนเรื่องของกฎหมายมหาชน ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีปกครอง
ตองมีกระบวนการเปนพิเศษแตกตางออกไป เพราะผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองอาจกระทบถึง
การบริหารราชการแผนดิน หรือกระทบตอเงินภาษีอากรของประชาชน ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติขึ้นตามหลัก
ของกฎหมายมหาชน และเปน ไปตามที่รัฐ ธรรมนูญไดบัญญัติไวใ นมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ซึ่ง มี
หลั กเกณฑว า ตอ งกระทํ าเทา ที่ จํา เป น และไมก ระทบกระเทื อนสาระสํ าคั ญ แห งสิ ทธิ นั้ น เห็น ว า
สิ ท ธิ ก ารฟ อ งคดี ป กครองตามมาตรา ๕๑ เข า หลั ก เกณฑ ข อ แรกเรื่ อ งกระทํ า เท า ที่ จํ า เป น แล ว
สว นหลั ก เกณฑข อ สองว า จะกระทบกระเทื อ นสาระสํา คั ญ แห ง สิ ท ธินั้ น มิ ไ ด ซึ่ งหมายความว า
บทบัญญัติของกฎหมายที่จํากัดสิทธิดังกลาวมีลักษณะเปนกฎหมายที่มีลักษณะเปนการยกเลิกเพิกถอน
สิทธิ นั้น หรื อไม เห็น วา มาตรา ๕๑ เป น การจํา กัด ระยะเวลาการฟอ งคดีภ ายในเวลาหนึ่ งป เพื่ อ
ประโยชนในกระบวนการพิจารณาของศาล มิไดหามฟองคดีเด็ดขาดแตอยางไร และระยะเวลาการฟอง
คดีถือวาเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมิใหศาลตองมาพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นใน
เวลาที่น านจนเกินไป จึงมีบัญญัติไวใ นกฎหมายใหชัดเจนถึงระยะเวลาที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาล
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ไดกําหนดรูปแบบของกฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไววา จะตองระบุบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญที่ใ หอํานาจในการตรา
กฎหมายไวดวย แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดมี
บทบัญญัติวา เปนกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
แสดงวารัฐสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติไดรับรองวาพระราชบัญญัติดังกลาวไมใชกฎหมายที่จํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
เปนกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการฟองหนวยราชการ ไมใชกรณีที่รับรองสิทธิ
ใหหนวยราชการฟองเอกชน และมาตรา ๕๑ ใหสิทธิการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแกคูความ
ทั้งสองฝายคือทั้งฝายรัฐบาลและฝายเอกชนโดยเทาเทียมกัน สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก
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เปนเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และสิทธิในการฟองคดีตอศาลเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
อยางหนึ่งเชนเดียวกัน ดังนั้น สิทธิในการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
อาศั ย เหตุ ผ ลข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก
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คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริมการเกษตร
กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ รวม ๑๘ คํารอง ขอเท็จจริง
ตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง คือ
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด
ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ในกรณีผูฟองคดีไดวาจางใหผูถูกฟองคดี
กอสรางอาคารเรียนจํานวนหนึ่งหลัง ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟอง ตามคดีหมายเลขแดงที่
๑๐๑/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีไมไดฟองคดีอันเปนสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑
๑.๒ คํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทย ผูฟองคดี ยื่น ฟอง หางหุน สวนจํากั ด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ ในกรณีผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี
กอสรางอาคารที่ทําการไปรษณียนิคมพัฒนา ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองตามคดีหมายเลขแดงที่
๗๒๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา เปนการฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธี พิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีกทั้ งคดีนี้มิ ใ ชคดี เกี่ยวกั บการคุ ม ครอง
ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และการฟองคดีดังกลาวมิไดเปน
การยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท สหรวมมิตรกอสราง จํากัด
ผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
วา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี กอสรางหอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศ
ที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใชอาคารดังกลาวเปนหอควบคุมการเดินอากาศ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟอง ตามคดีหมายเลขแดงที่
๙๘๖/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีไมยื่นฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ยื่นฟอง หางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอสราง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองสงขลา) ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ โดยฟองวา ผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดยะลาเปนผูลงนามในสัญญาวาจางผูถูกฟองคดีทําการกอสรางอาคารฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑ
เพื่อใชสําหรับการฝกอบรมความรูทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกรและเจาหนาที่ ณ ศูนยสงเสริมและ
ผลิตพันธุพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟอง ตามคดีหมายเลขแดงที่
๔๖๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา เปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และระเบียบของที่ประชุมใหญตลุ าการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๐ วรรคสอง
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟอง
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ เกี่ยวกับสัญญาจาง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางขุดลอกหนองน้ํา ตามโครงการที่ นธ ๒๔๐๐๔ บานบูเกะตา ตําบลโละจูด
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
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ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา เปนการฟองคดีปกครองเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง คือ
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ กรณีผิดสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เห็นวา ผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ไวในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลา
เกินหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรบั ฟองไวพิจารณา
๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ กรณีทําสัญญาสัมปทานทําไม
ปาชายเลนซึ่งตอมาไดโอนสัมปทานทําไมปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟอง นายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดีตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เห็นวา ผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิทางศาลโดยยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาล
ที่เปดทําการอยูในขณะนั้นภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผูฟองคดี
เลือกที่จะฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งจะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ
คือ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดียื่นฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรณีจึงพน
ระยะเวลาการฟองคดีแลวจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางเอมอร อริยวงศ
ผูถูกฟองคดี ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ กรณีผิดสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน ในจังหวัดกระบี่
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ผูฟองคดีอาจฟองผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรม
ไดภายในกําหนดสิบปนับแตวันที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนดังกลาวสิ้นสุด ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๓/๓๐ แตผูฟองคดีมิไดนําคดีนี้มายื่น ฟองตอศาลยุติธรรมในขณะนั้น
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แตกลับนํามายื่นฟองเมื่อศาลปกครองเปดทําการแลวจึงทําใหระยะเวลาการฟองคดีนี้เปนอันพนระยะเวลา
การฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ทั้งนี้ ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา คํารองที่เปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง คือ
๓.๑ คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวชิงชิง เตชะอุบล
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เห็นวา สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามคําฟอง
เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟอง นายนราวุฒิ
พัน ธุช นะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ผูฟองคดีไดทราบถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระเงินบางสวนใหกับผูฟองคดี
และเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดขึ้นกอนศาลปกครองจะเปดทําการเมื่อนับระยะเวลาตั้งแตศาลปกครองเปดทําการ
คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกระทั่งถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง คือวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ก็เปนระยะเวลาที่พนกําหนดเวลาฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ แลว และไมมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับคําฟองนี้ไว
พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา
๓.๓ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวเบญจรักษ สุขขาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟอง นายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นางแนงนอย ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖
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๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟอง นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖
๓.๖ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟอง นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นายไพโรจน วิกิณิยะธานี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖
๓.๗ คํารองมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟอง นางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟอง นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
รอยเอก อัทธาธร บูรณากาญจน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖
๓.๙ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟอง นางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นาวาตรีหรือนายอนุชาติ อินทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาคําฟองตามคํารองที่ ๓.๓ ถึงคํารองที่ ๓.๑๐
แลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑
สําเร็จการศึกษาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขในสัญญา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงานตามสัญญาแตผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูค้ําประกันเพิกเฉยไมนําเงินไปชําระใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงถือวา ผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ เมื่อพนกําหนดเวลาใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแก
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ผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีไมไดฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ยื่นฟองคดีเกินกําหนด
ระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา
ผูฟองคดีตามคํารองทั้งสิบแปดคํารองตางยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
สรุปเหตุผลของฝายผูฟองคดีที่ยกขึ้นโตแยงไดความวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตนยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่ง
ไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือกอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป
การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง
การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิ
ของบุคคลไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน นั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนผลใหบทบัญญัตินั้น เปน อัน ใชบังคับมิได ตามที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๖
จึงขอใหศ าลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น ของผูฟองคดี
ซึ่งโตแยงวา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลวเห็นวา ในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดี
ยอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับการฟองคดีน้นั เมื่อพระราชบัญญัติ
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จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด
ยอมตองใชบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็น
ของผูรอง (ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารองมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยเหมือนกัน
จึงใหรวมคํารองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเปนเรื่องเดียวกัน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาว กรณี
จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่
หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๒๗๖ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแ ลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกันซึ่งเปน
ขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือ
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”
“มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙
และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใด
ไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้น จะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือ
ภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด”
“มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจง
จากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรบั แตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล
แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น”
“มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
“มาตรา ๕๒ การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคล
จะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้น
จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไว
พิจารณาก็ได”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
คดีตามคํารองทั้งสิบแปดคํารอง ผูฟองคดียื่น คํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาล
ปกครองกลางและศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุผลวา เปนการฟองเมื่อลวงเลย
กําหนดเวลาฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ทั้งนี้ฝายผูฟองคดียกเหตุผลขึ้นโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขดั หรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองคดีตอศาลไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิ
ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้
มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน นั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ฉะนั้น กฎหมายใด
ที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไวกฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
เปนผลใหบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุด
รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ผูทําคําวินิจฉัยขอพิจารณาในเบื้องตนเพื่อกําหนดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่จะตองวินิจฉัย
เสียกอนวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง และมาตรา ๒๗ บัญญัติวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
ทั้งสองมาตรานี้เปนการวางหลักการพื้นฐานวา บุคคลไดรับความคุมครองในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีประการใด และมีขอบเขตจํากัดเพียงใดยอมเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในมาตราอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ จึงเปนบทบัญญัติ
เพื่ออางอิงความคุมครองเมื่อถูกละเมิดสิทธิที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ในกรณีตามคํารองไมมีขอที่จะพิจารณาวา
บทบัญญัติของกฎหมายมีปญหาขัดหรือแยงโดยตรงตอบทบัญญัติทั้งสองมาตรานั้น สวนมาตรา ๖ บัญญัติวา
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้น เปนอันใชบังคับมิได มาตรา ๖ จึงเปนบทบัญญัติที่ใชอางในการวินิจฉัย
ใหกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใชบังคับมิได ประเด็นที่จะตองพิจารณา
วินิจฉัยตอไปคือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
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ในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ปรากฏวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ บัญญัติไววาศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําที่องคกรหรือบุคคลดังกลาว ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งทําใหเขาใจไดวา ศาลปกครองตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีเอกชนฟองหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ เทานั้น หรืออาจขยายไปถึงการฟองผูอื่นในการที่เปนผูใชอํานาจปกครองหรืออํานาจของรัฐ
แทนหนวยงานของรัฐ หรือ แทนเจาหนาที่ข องรัฐ โดยมี อํานาจตามนิติกรรมสัญญาหรือ โดยนิติเหตุ
ซึ่งหนวยงานของรัฐอาจฟองบุคคลภายนอกในกรณีหลังนี้ไดเสมือนการฟองหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ดวยกันเอง แตตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๘ ปรากฏวา คดีปกครองครอบคลุมไปถึงคดีที่เกิดจากนิติกรรมสัญญาทั่วไป ซึ่งมีความหมาย
ตางจากขอพิพาทที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยขยายไปถึงขอพิพาทที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ฟองเอกชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามนิติกรรมสัญญาดวย โดยอาศัยบทนิยามและการตีความหมายของคําวา
สัญญาทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาขอพิพาทเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญารับเหมากอสราง
สัญญาสัมปทานและสัญญาใชทุนการศึกษา ดังปรากฏในคดีตามคํารองนี้ ซึ่งมีขอพิจารณาดังตอไปนี้
สัญญารับเหมากอสรางเปน สัญญาจางทําของเปนเอกเทศสัญญา สวนสัญญาใหทุน และรับ
ทุนการศึกษาโดยใหผูรับทุนจบการศึกษามาทํางานใหแกผูใหทุน เปนสัญญาตางตอบแทนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไมวาคูสัญญาจะเปนเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับหนวยงานของรัฐ การพิจารณา
ความรับผิดตามสัญญาอยูภายในบังคับของกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวของ คือ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การแยกคดีที่คูสัญญาเปนเอกชนกับหนวยงานของรัฐโดยอางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
เขตอํานาจศาลใหคดีที่คูสัญญาเปนเอกชนกับรัฐจํานวนมากอยูในเขตอํานาจศาลปกครองเชนนี้ ยอมนําไปสู
มาตรฐานการบังคับใชกฎหมายแตกตางจากคดีที่คูสัญญาเปนเอกชนดวยกันที่พิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมได
นอกจากนี้เมื่อคดีที่จะตองพิจารณาพิพากษาตามบทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัติอันเดียวกันถูกแยกใชบังคับ
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กฎหมายวิธีสบัญญัติที่แตกตางกันสองฉบับโดยแยกไปขึ้นศาลยุติธรรมกลุมหนึ่ง ขึ้นศาลปกครองกลุมหนึ่ง
เชนนี้ ไดทําใหเกิดความลักลั่นเกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ กับอายุความฟองคดีตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซึ่งทําใหเอกชนที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแตกตางกับ
การที่คูสัญญาเปนเอกชนดวยกัน ตัวอยางปญหาความแตกตางของอายุความกับกําหนดเวลาฟองคดีในคดีพิพาท
ในศาลปกครองไดแกคดีที่สงมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจํานวนมากที่มีอายุความและกําหนดเวลา
ในการฟองคดีที่แตกตางกันอยางมาก กลาวคือการฟองคดีเนื่องจากปญหาอายุความสิบปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐและคดีถูกจัดเปนคดีปกครอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ กําหนดใหยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ทําใหเกิดผลเปนการลบลางอายุความสิบป
ที่คคู วามมีสิทธิฟองคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ ความลักลั่นของอายุความ
ฟองคดีกับกําหนดเวลาฟองคดีนี้ เห็นไดทั้งจากมุมมองของคูสัญญาที่เปนหนวยราชการและมุมมองของคูสัญญา
ที่เปนเอกชน เพราะเหตุวา เมื่อหนวยงานราชการเขาทําสัญญากับเอกชนแลวสิทธิของหนวยงานของรัฐ
ในการเปนโจทกฟองคดีจะถูกจํากัดใหเหลือเพียงหนึ่งป ทั้งนี้กําหนดเวลาฟองคดีดังกลาวขึ้นอยูกับวา
สัญญานั้น จัดเปน สัญญาทางปกครองหรือไม และความลักลั่น หรือการมีสองมาตรฐานเปนอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประการหนึ่งและกําหนดเวลาฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกประการหนึ่ง ในดานของเอกชนก็เห็นไดเชนเดียวกัน
กลาวคือถาคูสัญญาเปนเอกชนดวยกันอายุความฟองคดีตามสัญญาประเภทเดียวกันมีกําหนดเวลาสิบป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตถาถูกจัดเปนสัญญาทางปกครอง เอกชนคูสัญญาที่จะเปนโจทก
ฟองคดีตองถูกจํากัดเวลาวาตองฟองคดีภายในหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ นอกจากนี้กระบวนการพิจารณาในศาลปกครองรวมทั้งภาระ
การพิสูจนและการรับฟงพยานหลักฐาน ก็ยังแตกตางกับศาลยุติธรรมดวย ผลที่เกิดขึ้นคือ เอกชนที่ตอง
ประกอบกิจการรับจางทําของหรือเปนคูสัญญาในธุรกรรมตาง ๆ จะตองคอยแยกแยะตลอดเวลาโดยละเอียดวา
สัญญารายใดเปนสัญญากับหนวยงานของรัฐและมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง เพื่อระวังความเสียหาย
จากกําหนดเวลาฟองคดีของกฎหมายที่แตกตางกันและยังจะมีปญหาแนวคําพิพากษาของศาลปกครอง
แตกตางจากศาลยุติธรรมดวย ซึ่งมีประเด็นพิจารณาดังนี้
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ขอ ๑ การเลือกปฏิบัติเนื่องจากสถานะของบุคคล ในกรณีโจทกผูเสียหายเปนหนวยงานของรัฐ
กําหนดเวลาฟองคดีถูกจํากัดเหลือหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เหมือนกันทุกคดีอาจทําใหเขาใจวากรณีนี้มีมาตรฐานเดียว แตถาเปรียบเทียบ
กับสัญญาอยางเดียวกัน เชน สัญญากอสรางอาคารโรงพยาบาลหรือสัญญาถมที่ดินปรับระดับพื้นดิน
เพื่อการกอสรางโรงเรียนเหมือนกัน หนวยงานของรัฐผูวาจางเอกชนถูกบังคับวาการฟองคดีเพื่อเรียกรองสิทธิ
ตามสัญญาตองกระทําตอศาลปกครองภายในระยะเวลาหนึ่งปที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งหากผูวาจางเปนเอกชนวาจางเอกชน การฟองคดี
จะอยูใ นเขตอํานาจศาลยุติธรรมและใชอายุความสิบปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๙๓/๓๐ เชนนี้ หนวยงานของรัฐผูวาจางก็เสียเปรียบเพราะตกอยูในบังคับของเวลาอันจํากัด ทั้ง ๆ ที่
ความจริงแลว วิธีปฏิบัติงานของรัฐมักจะมีความละเอียดซับซอนและมากขั้นตอนกวาเพราะความจําเปน
ในการตรวจสอบควบคุมและเกี่ยวกับผลประโยชนหรือวงเงินสูง การบังคับใชกฎหมายที่แตกตางเชนนี้
สงผลกระทบโดยตรงตอหนวยงานของรัฐเนื่องจากสถานะความเปนหนวยงานของรัฐโดยแท ในอีกดานหนึ่ง
เอกชนที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐและเกิดความเสียหาย การฟองคดีตองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ภายในระยะเวลาที่จํากัดเชนเดียวกัน ความแตกตางอยูที่วาเอกชนผูเสียหายจากสัญญาถูกปฏิบัติแตกตางจาก
กรณีที่มีนิติกรรมเปนสัญญากับเอกชนดวยกันเอง ซึ่งตองฟองตอศาลยุติธรรมโดยมีอายุความฟองคดีถึงสิบป
เอกชนผูถูกจํากัดเวลาฟองคดียอมไดรับความกระทบกระเทือนจากกําหนดเวลาฟองคดีอันจํากัดเชนเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรอผลการพิจารณาขอเรียกรอ งและการตอรองเจรจาของทางหนวยงานของรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนมากไมรวดเร็ว อาจทําใหเอกชนที่รอผลการพิจารณาและการเจรจาตอรองเสียสิทธิการฟองคดีได
ทําใหตองฟองคดีไวกอน เปนภาระคาใชจายทั้งสองฝาย รวมไปถึงการเกิดจํานวนคดีในศาลปกครองดวย
ผลที่เกิดขึ้นกรณีเอกชนเปนผูฟองคดีที่ถูกตัดสิทธิฟองคดีภายในอายุความสิบปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ นี้ มิใชผลจากสถานะสวนตัวแตเปนผลมาจากสถานะของคูสัญญา
ที่เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งทําใหเอกชนอยูในสถานะผิดจากปกติ คือ อยูในสถานะคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ทําใหถูกบังคับแตกตางจากการทําธุรกรรมกับผูอื่นคือเอกชนทั่วไป ผลของการกําหนดระยะเวลาฟองคดี
ใหสั้นลงกลายเปนการคุมครองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ และตัดโอกาสบุคคลที่จะไดรับ
การเยียวยาแกไขผลรายหรือความเสียหาย ทั้ง ๆ ที่ศาลปกครองถูกสรางขึ้นเพื่อคุมครองปองกันประชาชน
ใหไดรับความยุติธรรมในการใชอํานาจรัฐ
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ขอ ๒ การขยายเวลาฟองคดีในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ โดยมาตรา ๕๒ การที่มาตรา ๕๒ บัญญัติในวรรคหนึ่งวา การฟองคดีปกครอง
ที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล จะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได และบัญญัติ
ในวรรคสองวา การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวา
คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได เปนบทบัญญัติที่เห็นในเบื้องตนวา เปนหลักการที่ดีมีลักษณะเปนธรรมาภิบาล
ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลปกครองอาจอาง
เพื่อใชขยายขอจํากัดของกําหนดเวลาฟองคดีในมาตรา ๕๑ ไดดวย แตเมื่อพิจารณาโดยถี่ถวนแลว
การอางมาตรา ๕๒ เพื่อขยายกําหนดเวลาฟองคดีตามมาตรา ๕๑ ตองกระทําโดยระมัดระวังอยางยิ่ง ทั้งนี้
เพราะการไมจํากัดเวลาฟองคดีอาจมีผลถึงขนาดเปนการไมมีอายุความเลย นอกจากนี้การที่จะแปลวา
การรับคดีไวพิจารณากรณีที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลวตามมาตรา ๕๒ เปนการบัญญัติขึ้น
เพื่อแกปญหากําหนดเวลาฟองคดีตามมาตรา ๕๑ มีระยะเวลาสั้นกวาอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ก็มีขอพึงพิจารณาวาลักษณะของบทบัญญัติในมาตรา ๕๒ มิใชการบัญญัติขึ้นเพื่อแกปญหา
ความจํากัดของกําหนดเวลาฟองคดีตามมาตรา ๕๑ โดยตรง เพราะไดบัญญัติเปนอีกมาตราหนึ่งดวยถอยคํา
แตกตางกัน และการแกปญหาการฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ โดยอางมาตรา ๕๒ วรรคสอง
ยอมเสี่ยงตอการที่จะใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอผูเกี่ยวของในคดีมากยิ่งขึ้น ไปอีกโดยเฉพาะอยางยิ่ ง
เนื่องจากเหตุผลวา มาตรา ๕๒ วรรคสอง เปนเพียงดุลพินิจของศาลปกครองเทานั้น ไมมีสภาพบังคับ
อันจะคาดหมายไดแนนอนวา ศาลจะใชแกคดีใดหรือไม
ขอ ๓ สถานะของคูสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง ในยุคปจจุบัน หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ
อาจมีการแปรรูปเปนองคกรที่มิใชหนวยงานของรัฐตอไป หรือหนวยงานของรัฐอาจเขาครอบงํากิจการ
ขององคกรที่มิใชหนวยงานของรัฐมากอน หนวยงานและองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทํานองนี้
อาจมีนิติกรรมสัญญาเกี่ยวของกับบุคคลที่สาม ซึ่งเปนเอกชนหรือหนวยงานของรัฐอยูกอนการเปลี่ยนแปลง
สถานะ นิติกรรมสัญญาเหลานี้จะถูกกระทบอยางไรในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรเอกชนและ
การเขาครอบงํากิจการที่ทําใหองคกรเอกชนกลายเปนหนวยงานของรัฐหรือสวนหนึ่งของหนวยงานของรัฐ
มิใชคําถามที่ตอบไดงายปญหาและความยุงยากจากมาตรฐานลักลั่นในกําหนดอายุความและกําหนดเวลาฟองคดี
ยอมเกิดขึ้นแนนอน ผูทําคําวินิจฉัยไดพิจารณาความหมายของกําหนดระยะเวลาฟองคดีกับอายุความฟองคดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ตอศาลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวเห็นวา ถึงแมในทางวิชากฎหมายทั่วไปจะมีผลแตกตางกันบาง
เชน อายุความฟองคดีแพงศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยก็ตอเมื่อคูความยกขึ้นตอสู อายุความคดีอาญาศาลสามารถ
ยกขึ้นพิจารณาไดเองแมจําเลยจะมิไดยกขึ้นตอสู และกําหนดระยะเวลาฟองคดีศาลตองใชบังคับแมจําเลย
มิไดยกขึ้น ตอสู เชนนี้ อายุความฟองคดีและกําหนดระยะเวลาฟองคดีก็มีสาระสําคัญเหมือนกัน คือ
กําหนดเวลาที่ทําใหหรือสามารถทําใหคูความฝายโจทกหมดสิทธิในการนําขอพิพาทมาดําเนินคดีใหศาล
บังคับจําเลยรับผิดตามมูลคดีได กําหนดระยะเวลาใชสิทธิทางศาลดังกลาวนี้ในกฎหมายตาง ๆ โดยมาก
กําหนดเปน “อายุความ” หรือ “อายุความฟองคดี” ซึ่งมีการกําหนดอายุความไวสั้นยาวลดหลั่นไปตาม
ความเหมาะสมของเรื่องที่เปนมูลพิพาท หรือตามประเภทของสิทธิเรียกรองลักษณะตาง ๆ ดังมีตัวอยาง
ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๓๐ - มาตรา ๑๙๓/๓๕ ซึ่งกําหนดอายุความไว
สิบปบาง หาปบาง สองปบาง เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดอายุความแตกตางไปตามประเภทของมูลหนี้
ที่เปนขอพิพาทหรือประเภทของสิทธิเรียกรองทั้งสิ้น แตการกําหนดระยะเวลาใชสิทธิทางศาลตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ทําใหคดีปกครอง
ในศาลปกครองมีระยะเวลาฟองคดีแตกตางจากอายุความในศาลยุติธรรม ทั้ง ๆ ที่คดีมีมลู หนีท้ เี่ ปนขอพิพาท
หรือสิทธิเรียกรองเหมือนกัน ดวยเหตุที่คดีแยกไปฟองตางศาลแลวแตสถานะของคูความ ดังที่ผูทําคําวินิจฉัย
ไดวิเคราะหไวขางตน นั้น มิใชการกําหนดอายุความลดหลั่นไปตามหลักการของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยหรือในหลักกฎหมายทั่วไป การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งบัญญัติขึ้นภายหลังกําหนดระยะเวลาใชสิทธิทางศาลใหมีระยะเวลาสั้นกวา
อายุความตามกฎหมายเดิมคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลเกินกวาที่
จําเปนและกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะ
ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปคือ ผูรอง
ตามคํารองรองวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งความจริงแลว มาตรา ๕๑ มิใชมาตราที่กําหนดระยะเวลาใชสิทธิฟองคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) โดยสมบูรณเปนเอกเทศ กลาวคือ แทที่จริงแลวมาตรา ๕๑
เปนการยกเวนกําหนดระยะเวลาฟองคดีตามมาตรา ๔๙ เทานั้น โดยมาตรา ๔๙ บัญญัติวา การฟอง
คดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี ฯลฯ ปญหาจึง
เกิดขึ้นในกรณีวินิจฉัยวามาตรา ๕๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญวา มิมีผลใหคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
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ซึ่งเปนคดีปกครองตองฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๙ หรือ ถาเปนเชนนั้น กําหนดระยะเวลาฟองคดี
ก็ยิ่งสั้น ลงอีกและยังมีระยะเวลาแตกตางจากอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดิม
ผูทําคําวินิจฉัยเห็นวาในการวินิจฉัยวา มาตรา ๕๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตราที่อางนั้น จําเปนตองขยาย
ความหมายของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหมีขอความชัดเจนมากกวาการวินิจฉัยเพียงแคตัวบทมาตรา ๕๑ เนื่องจากการวินิจฉัยอาศัยเหตุผลขอหนึ่งวา
การจํากัดระยะเวลาที่บุคคลตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหสั้นลงตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ เชนนี้
แทนที่จะสงเสริมสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
กลับกลายเปนบทบัญญัติคุมครองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ใหพนจากภาวะรับผิดชอบตอ
การถูกฟองรองในการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่เร็วขึ้น ซึ่งเปนการขัดตอหลักการคุมครองประชาชน
ที่ตองเสียหายหรือไดรับผลรายจากการปฏิบัติหนาที่ของผูใชอํานาจรัฐ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ประกอบดวยมาตรา ๔๙ ซึ่งทําใหกําหนดระยะเวลาใชสิทธิทางศาลในศาลปกครองสัน้ ลง
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๒ และเปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุด สงคํา รองของผูฟอ งคดี รวมสิบแปดคําร อง เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสูงสุดสงคําร องซึ่งเปน คํา โตแ ยงของกรมสามัญศึกษา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ
กรมสงเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
และมหาวิทยาลัยมหิดล ตามลําดับ ผูฟองคดีไดฟองคดี เกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง สัญญา
สัม ปทานและสั ญ ญาใช ทุ น การศึ ก ษา ซึ่ ง เป น สั ญญาทางปกครองต อ ศาลปกครองชั้ น ต น ต อ มา
ศาลปกครองชั้น ตน มี คําสั่ งไมรับ คําฟ องไวพิ จารณาเนื่อ งจากว าผูฟ องคดีไ ดฟอ งคดี เกิ น ระยะเวลา
ที่กําหนดใหยื่นฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ และไมใชกรณีที่จะรับคํารองไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคัดคาน
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนพรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
สรุปโดยแบงประเภทตามคํารองไดดังนี้
คํารองในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสรางรวม ๕ คํารอง เปนคํารองของกรมสามัญศึกษา
การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริมการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ํา
จังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดี ซึ่งไดยื่นฟอง บริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด หางหุน สวนจํากัด
หนองกุงศรีพฒ
ั นากับพวก บริษัท สหรวมมิตรกอสราง จํากัด หางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอสราง
กับพวก และหางหุนสวนจํากัด สรัณชัยกอสรางกับพวก ผูถูกฟอง ใหรับผิดฐานผิดสัญญากอสราง
อาคารเรียน อาคารที่ทําการไปรษณียนิคมพัฒนา หอบังคับการบินพรอมระบบปรับอากาศ กอสราง
อาคารฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑแ ละขุดลอกหนองน้ําใหแกจังหวัด ใหชําระคาปรับรายวัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

และคาวาจางผูรับจางรายอื่น ชําระเงินคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย ชําระคาปรับและดอกเบี้ยระหวางผิดนัด
ชําระคาปรับตามสัญญาและดอกเบี้ย และชําระคาปรับที่คางชําระพรอมดอกเบี้ย ตามคดีหมายเลขแดงที่
๑๐๑/๒๕๔๖ ของศาลปกครองสงขลา หมายเลขแดงที่ ๗๒๘/๒๕๔๖ และหมายเลขแดงที่ ๙๘๖/๒๕๔๖
ของศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ ๔๖๘/๒๕๔๖ และหมายเลขแดงที่ ๒๙/๒๕๔๗ ของศาล
ปกครองสงขลา ตามลําดับ
คํารองในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ๓ คํารอง ซึ่งเปนคํารองของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ผูฟองคดี ซึ่งไดยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม
นายเจียง นาคบรรพ และนางเอมอร อริยวงศ ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร
ผูถูกฟอง ใหรับผิดชําระหนี้ที่คางชําระตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน คาเปดปา คาภาคหลวง
และคาเปดปารายปที่คางชําระ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๗๒๙ / ๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๖
และหมายเลขแดงที่ ๖๑/๒๕๔๖ ของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงขลา ตามลําดับ
คํ า ร อ งในคดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาใช ทุ น การศึ ก ษา รวม ๑๐ คํ า ร อ ง เป น คํ า ร อ งของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๒ คํารอง และเปนของ
มหาวิท ยาลัย มหิ ดล ๘ คํา รอ ง ซึ่ง เป น ผู ฟอ งคดี ได ยื่น ฟอ ง นางสาวชิง ชิง เตชะอุ บล กับ พวก
นายนราวุฒิ พันธุชนะ กับพวก นางสาวเบญจรักษ สุขขาว กับพวก นายมานะ ชูบรรจง กับพวก
นางสาววรรณภา เรือ งศรีกําธร กับพวก นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี กับพวก นางสาวอลิสสรา
วณิชกุลบดี กับพวก นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ กับพวก นางสาวสุรียพร เนตรสวาง กับพวก
และนางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป กับพวก ใหรับผิดชําระเงิน พรอมทั้งดอกเบี้ย ฐานผิดสัญญา
ใชทุนการศึกษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๕๖/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๗๖/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่
๔๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗
หมายเลขแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗ และ
หมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ ของศาลปกครองสงขลา และศาลปกครองกลาง ตามลําดับ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลาและศาลปกครองกลาง) ไดพิจารณาคําฟอ งแลว
มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา ผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลปกครองเกินระยะเวลา ที่กําหนดใหยื่นฟอง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งกําหนดใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

และวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ทั้ งกรณี มิใ ช คดี ที่เ กี่ ยวกับ การคุม ครอง
ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่น ฟองคดีเมื่อใดก็ได และการฟองคดีดังกลาวมิได
เปนการฟองเพื่อประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒
จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟ องคดียื่ น คํา ร องอุ ทธรณ คํ าสั่ ง ศาลปกครองชั้ น ตน ที่ ไ มรั บ คํา ฟอ งไว พิ จารณาต อศาล
ปกครองสูงสุด ตามคํารองที่ ๒๙๘/๒๕๔๖ คํารองที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ คํารองที่ ๖๓๗/๒๕๔๖ คํารองที่
๙๑๖/๒๕๔๖ คํารองที่ ๑๔๓/๒๕๔๗ คํารองที่ ๔๑๕/๒๕๔๖ คํารองที่ ๕๔๑/๒๕๔๖ คํารองที่
๑๙๐/๒๕๔๖ คํารองที่ ๗๗๗/๒๕๔๖ คํารองที่ ๒๔๒/๒๕๔๖ คํารองที่ ๘๕/๒๕๔๗ คํารองที่
๘๖/๒๕๔๗ คํ าร อ งที่ ๘๔/๒๕๔๗ คํา ร องที่ ๑๐๐/๒๕๔๗ คํ าร อ งที่ ๑๐๑/๒๕๔๗ คํ า รอ งที่
๑๐๒/๒๕๔๗ คํารองที่ ๒๑๑/๒๕๔๗ และคํารองที่ ๑๗๖/๒๕๔๗ ตามลําดับ ตามที่ปรากฏใน
สํานวนคดีของศาลปกครองชั้น ตนในแตละศาลดังกลาวขางตน และโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ ขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราวและสงคําโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ ทั้งสิบแปดคํารอง
และรับ ไวพิ จารณาวินิ จฉั ยตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และเห็ น ว า คํา รองทั้ง สิบ แปดคํา รอ ง
มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยเปนอยางเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาวินิจฉัยเขาดวยกัน
ประเด็น ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
พิจารณาคํารองแลว ที่ฝายผูฟองคดีกลาวอางเปนขอโตแยงวา กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นมาใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย โดยฟองได
ภายในอายุความสิบป ซึ่งการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชน
และหนว ยงานทางปกครอง การฟอ งคดี จึง ถือเปน สิทธิ ตามกฎหมาย ซึ่ง รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔
ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคล
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ที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงาน นั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗
ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวเชนเดียวกัน ทั้งการจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
ก็จะกระทํามิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดังนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมี
บทบัญญัติใดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใชบังคับไมได ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๖ ฉะนั้น การที่ศาลปกครองชั้น ตนยกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ มาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี จึงเปนการ
ไมถกู ตองเพราะบทบัญญัติของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ นั้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปน มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ยอ มได รั บ ความคุ ม ครอง” มาตรา ๖ บั ญ ญั ติ ว า “รั ฐ ธรรมนู ญเป น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใช
บังคับมิได” มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไว
จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” วรรคสอง
บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย” วรรคสาม บัญญัติวา “บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับ
กับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม” และมาตรา ๖๒
บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่น ของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
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สวนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทําใหสภาพบังคับ
ของสิท ธิ แ ละเสรี ภ าพ เกิ ด ผลขึ้ น จริ ง เป น การคุม ครองและรั บรองสิท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้น ฐาน
รัฐจะออกกฎหมายขึ้น ใชบังคับโดยขัดรัฐธรรมนูญมิได ซึ่งเปนหลักการรับรองความเปนสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ แตสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว หาอาจจะไมถูกจํากัดไดเสียเลยทีเดียวไม
รัฐ ธรรมนูญยังเปดชอ งใหออกกฎหมายมาจํากัดได ทั้งนี้ตองเปน ไปตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ที่บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพสามารถกระทําไดแตตองเปนไปตามเงื่อนไข คือ ตองเปนกรณีที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหอํานาจในการออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น โดยกฎหมายนั้นจะตอง
ออกเทาที่จําเปน และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไว
และตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิบุคคลฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ใหรับผิดในผลแหงการกระทําของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว จึงเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตก็สามารถที่จะ
ออกกฎหมายจํากัดสิทธิดังกลาวได ซึ่งตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เชนเดียวกัน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดตราขึ้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาท
ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯ กับเอกชน .......” และมาตรา ๓๓๔ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา
“ในวาระเริ่ ม แรก ให ดํา เนิน การต าง ๆ ดั งต อ ไปนี้ ใ ห แ ลว เสร็จ ภายในเวลาที่ กํ าหนด ฯลฯ (๓)
ใหดําเนิน การจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ใหแ ลวเสร็จภายในสองปนับ แตวัน ประกาศใช
รัฐ ธรรมนูญนี้” ซึ่งเปนบทบัญญัติใ หอํานาจในการตรากฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองไว ดังที่ปรากฏจากหมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาวที่วา รัฐ ธรรมนูญไดบัญญัติใ ห
จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวาง
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เอกชนกับหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ฯ ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาว
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครองหรือการทํา
สัญญาทางปกครองและโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษ
ตางจากคดีธรรมดาทั่ว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือ
ตองจายเงิน ภาษีอากรของสวนรวมเปน คาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ในขณะเดียวกัน เอกชน
จะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได การบัญญัติเรื่องอายุความหรือ
ระยะเวลาในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งตางไปจากกําหนดอายุความตามสัญญาทางแพง
ทั่วไป ไวใ นมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดั งกลาว นั้น ก็เนื่องจากคดีปกครองหรือคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนเรื่องกฎหมายมหาชน จําเปนตองมีระบบหรือกระบวนการพิจารณาและ
พิพากษาคดีปกครองเปนพิเศษ ดังหมายเหตุทายพระราชบัญญัติที่กลาวแลวขางตน ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองเปน ไปดวยความรวดเร็ว การที่กําหนดระยะเวลาไวหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี จึงเปน
เวลาที่สมควรตามความจําเปนของคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแลว ทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ มาตรา ๕๑ ก็ไมไดเปน บทบัญญัติที่ออกมาจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยสิ้นเชิงแตอยางใด สิทธิในการฟองคดีตอศาลยังคงมีอยู
แตเพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลซึ่งตองพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไมนาน
จนเกินไป พระราชบัญญัติดังกลาวจึงมิไดจํากัดสิทธิหามฟองคดีโดยเด็ดขาด และไมไดเปนบทบัญญัติ
ยนอายุความที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตอยางใด มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวนั้น เปน กรณีการใชดุลพินิจของศาลปกครองในเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยไปตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย เปน การบัง คับ ใช พระราชบัญ ญัติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดี ปกครอง ฯ
ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจตามบทบัญญัติทั่วไปของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย” และมีความอิสระในการวินิจฉัยคดี ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๔๙ วรรคแรก
บัญญัติวา “ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย” ศาลปกครองก็เชนเดียวกับศาลอื่น ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาก็ตองมีการวางบรรทัดฐาน
ในศาลของตนไว แมจะวินิจฉัยตางไปจากศาลอื่น ๆ
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ส ว นบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๖๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง ฯ ก็เปนบทบัญญัติ ใหสิทธิบุคคลฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐอื่น ใหรับผิดในผลแหงการกระทําของราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว จึงเปนที่เห็นไดวา สิทธิที่จะฟองหนวยงานที่เปนนิติบุคคล ซึ่งเปน
เจาสังกัดของบุคคลเหลานั้น จึงเปน สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตสิทธิดังกลาวรัฐธรรมนูญมิได
บัญญัติรับรองใหสิทธิหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯ ที่เปนนิติบุคคลที่จะฟองใหรับผิดไวโดยตรงดวย
แตสิทธิดังกลาวเปนสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือสิทธิตามกฎหมายอื่น
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง ฯ มาตรา ๕๑
เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกคูกรณีในการฟองคดีเปนการทั่วไป กลาวคือ เปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๓ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่บัญญัติ
เกี่ยวกับความหมายของคูกรณี การใหสิทธิแกผูฟองคดีและผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งใชบังคับ
กับบุคคลทุกคนที่เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ข องรัฐและหนวยงานทางปกครอง หรื อ
เจาหนาที่ของรัฐ อันหมายถึงหนวยงานทางปกครอง และเจาหนาที่ของรัฐ โดยทั่วไป ไมไดมุงหมายถึง
หน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใดหรื อ เจ า หน า ที่ รั ฐ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง โดยเฉพาะเจาะจง ทั้ ง บทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๖ ก็มิใชเนื้อหาที่บทบัญญัติของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จะขัดหรือแยงได
จากเหตุผลดังกลาว เห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุด สงคํา รองของผูฟอ งคดี รวมสิบแปดคําร อง เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ขอเท็จจริง
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า ร อ งของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล เพื่อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔
รวม ๑๘ คํารอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปโดยแบงตามประเภทของคํารองไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด
ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ในกรณีผูฟองคดีไดวาจางใหผูถูกฟอง
คดีกอ สรางอาคารเรียนจํานวนหนึ่งหลัง ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี ในวงเงิน ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท โดยกําหนดจายคาจางเปน งวด ๆ จํานวนเจ็ดงวด
เริ่มทํางานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๔๒ และผู ฟ องคดี ได อนุ มัติ ใ หข ยายเวลาสั ญ ญากอ สร างดัง กลา วออกไปอีก สองรอ ยสี่ สิบ วั น
นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเดิ ม แต ผู ถู ก ฟ อ งคดี ก็ ไ ม ดํ า เนิ น การก อ สร า งให แ ล ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาได
คงกอสรางไดถึงงวดที่หกเทานั้น ประกอบกับผูถูกฟองคดีไมนําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
มามอบใหผูฟองคดี จึงเปนการผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
แจงบอกเลิก สัญญา พร อมกับใหชําระคาปรับรายวัน เป น เงิน ๑,๗๘๐,๗๕๓ บาท และคา วาจา ง
ผูรับจางรายอื่น ในการกอสรางอาคารตอใหแ ลวเสร็จเปนเงิน ๙๕๕,๗๕๐ บาท รวมเปน เงินทั้งสิ้น
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๒,๗๓๖,๕๐๓ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ขอใหรับคําฟองไวพิจารณา
ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่ งไมรับคําฟองไว พิจารณา ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๑๐๑/๒๕๔๖ โดยเห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด ฟ อ งคดี อั น เป น สั ญ ญาทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดี จึงยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองสงขลา)
ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๒๙๘/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙
๑.๒ คํารองของการสื่อ สารแห งประเทศไทย ผู ฟองคดี ยื่ น ฟอง หางหุน สว นจํากั ด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง
ชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖ วา ผู ฟองคดีไดทํ าสัญญาจา ง
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ก อ สร า งอาคารที่ ทํ า การไปรษณี ย นิ ค มพั ฒ นา ตํ า บลมาบข า กิ่ ง อํ า เภอนิ ค มพั ฒ นา
จังหวัดระยอง คาจางกอสรางเปนเงิน ๕๖๗,๖๐๐ บาท กําหนดงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๔๐ ตอมาผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖
และหนังสือ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผูถูกฟองคดีทั้งสองใหชําระคาเสียหายดังกลาวภายในกําหนด
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดชําระ จึงฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําสั่งพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงิน จํานวน ๔๖๗,๙๘๘.๕๓ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ต อปนั บ แต วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จนถึงวั น ฟอ ง จํานวน ๑๓๗,๔๗๑.๕๑ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๐๕,๔๖๐.๐๔ บาท
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองกลาง) มีคํ า สั่ง ไมรั บคํ า ฟอ งไว พิ จารณา ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๗๒๘/๒๕๔๖ โดยเห็ น ว า เป น การยื่ น ฟ อ งเกิ น ระยะเวลาแห ง การฟ อ งคดี
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีกทั้ง
คดีนี้มิใชคดีเกี่ยวกับการคุม ครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได
และการฟองคดีดังกลาวมิไดเปนการยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาล
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จะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้
ไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคําอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไว
พิจารณา ตามคํารองที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท สหรวมมิตรกอสราง
จํากัด ผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
วาผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี กอสรางหอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศ
ที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใชอาคารดังกลาวเปนหอควบคุมการเดินอากาศ
เปนเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงชําระเปนหางวด กําหนดวันแลวเสร็จในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๔๑ ตอมา ผูถูกฟองคดีผิดนัดผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญา ลงวัน ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๔๒ และคิดคาปรับเพราะเหตุลาชา นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา
ถึงวันบอกเลิกสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ เปนเวลา ๕๖ วัน วันละ ๑๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน
๗๑๖,๘๐๐ บาท และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับมาชําระภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับเมื่อวันที่
๒๒ มีน าคม ๒๕๔๒ ครบกําหนดชําระคาปรับ ในวัน ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ แตผูถูกฟองคดี
ผิดนัดไมชําระหนี้ ผูฟองคดีจึงคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันผิดนัด
จนถึงวันฟอง โดยนําคดีมาฟองศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองกลาง) มีคํ า สั่ง ไมรั บคํ า ฟอ งไว พิ จารณา ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๙๘๖/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๔๒ และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําคาปรับจํานวน ๗๑๖,๘๐๐ บาท มาชําระภายใน ๓๐ วัน
นับแตวัน ไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับเมื่อวัน ที่
๒๒ มีน าคม ๒๕๔๒ ซึ่งครบกําหนดชําระคาปรับ ในวัน ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ แตผูฟองคดี
ไมยื่นฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงไมรับคําฟองไวดําเนินการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูฟองคดี ยื่นคําอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๖๓๗/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ยื่นฟอง หางหุนสวนจํากัด โกตาบารู
กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการในฐานะสวนตัว ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้ น ตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีห มายเลขดํา ที่ ๓๙๒/๒๕๔๖ โดยฟอ งว า
ผู ฟ อ งคดี ไ ด ม อบอํ า นาจให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ยะลาดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งทุ ก ขั้ น ตอน ทุ ก วิ ธี
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และเปนผูลงนามในสัญญาจางวาไดจางใหผูถูกฟองคดีทําการกอสราง
อาคารฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑเพื่อใชสําหรับการฝกอบรมความรูทางดานการเกษตรใหแ ก
เกษตรกรและเจาหนาที่ ณ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณในการ
กอสราง ๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท และกําหนดจายเงินเปนงวด ๆ โดยในสัญญาระบุวา ผูรับจางตองเริ่มทํางาน
ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และตองทํางานใหเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔
แตผูถูกฟองคดีไดทําการกอสรางสงงวดงานลาชากวาที่ไดระบุไวในสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญา
และริบหลักประกันสัญญาจางพรอมกับขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินคาปรับ ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท
ชําระใหแ กศูนยสงเสริมและผลิตพัน ธุพืชสวนยะลา ภายในวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตอมา
ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาปรับ
ตามสัญญาจางเปนเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับทราบแลวแตเพิกเฉย ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทวงถามใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระหนี้ภายในเจ็ดวัน
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ เมื่อวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเจ็ดวัน แลว
ยังคงเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันผิดนัดชําระหนี้จนถึงวันฟอง
เปนเงิน ๙๔,๖๓๐.๒๕ บาท และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอปในตนเงิน
นับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดีหมายเลขแดงที่
๔๖๘/๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุฟองคดีตั้งแตวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การที่นําคดีมาฟองตอศาล เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลา
การฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๐ วรรคสอง จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับฟอง
ไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๙๑๖/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟอง
หางหุน สวนจํากัด สรัณชัยกอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗ วา เมื่อปงบประมาณ
๒๕๓๘ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดจัดสรรงบประมาณกอสรางขุดลอกหนองน้ํา บานบูเกะตา
ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ใหแกจังหวัดนราธิวาสตามที่ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
เสนองบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ตอมาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาจาง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางขุดลอกหนองน้ํา บานบูเกะตา ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
จํานวนคาจาง ๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท ตามสัญญาจางเหมา ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ โดยตองทํางาน
ใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ ตอมาผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดสัญญา ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ แจงใหผูถูกฟองคดี นําเงินคาปรับ ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท
ไปชําระใหแกผูฟอ งคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับหนังสือ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือ
ดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน
ชําระเงิน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๔๑ จนถึงวันฟองเปนเงินคาดอกเบี้ย ๑๙๓,๓๕๕.๒๗ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๒๕๐.๑๐ บาท
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระดอกเบี้ยในตนเงิน จํานวน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง และใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันชําระคาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดีทั้งสอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ขอเท็จจริงในคดีนี้ ผูฟองคดีกลาวอางวา
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวัน ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๑ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินคาปรับ
๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ไปชําระใหแกผูฟองคดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับหนังสือดังกลาว โดย
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวัน ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ดังนี้ เหตุแ หงการฟองคดี
จึงเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ ขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ ผูฟองคดีมิไดนําคดี
ไปฟองตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น แตนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ โดยขณะที่ยื่นฟองคดีตอศาลในวันดังกลาว อายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรม
ยังไมครบกําหนดจึงใหนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครอง
เปดทําการเปนตนไป ทั้งนี้ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) ดังนั้น
เมื่อนับระยะเวลาการฟอ งคดี ตั้งแตวัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๔ จนถึงวัน ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗
เปนการฟองคดีปกครองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๒๙/๒๕๔๗
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคํารองที่
๑๔๓/๒๕๔๗ พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕ วา ระหวางป ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ นายหริม อารีเฉลิม ไดทําสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลนกับผูฟองคดี จํานวนสองฉบับ คือ สัญญาฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ เมื่อวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปาจํานวน ๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท และ
สัญญาฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ เมื่อวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๐ โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปา
จํานวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท ตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙ นายหริม อารีเฉลิม ถึงแกกรรม
นางนิ ตยา อารี เ ฉลิม ผูถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ง เป น ผู จั ด การมรดกตามคํา สั่ ง ศาลของนายหริม อารี เ ฉลิ ม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ไดขอรับโอนการทําไมตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับดังกลาว จากการตรวจสอบพบวานายหริม
อารีเฉลิม ผูตายยังคงมีหนี้ตามสัญญาคางชําระ ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน
๒๒๒,๐๐๐ บาท และเงินคางชําระตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท
ซึ่งจังหวัดระนองไดแ จงใหผูถูกฟองคดีนําเงิน ไปชําระตามหนังสือ ลงวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ แตเพิกเฉยไมชําระหนี้เงินจํานวน
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงฟองใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเปดปาที่คางชําระ คือ คาเปดปาตามสัญญาสัมปทาน
ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวัน ที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน ๑๗,๒๘๘.๖๓ บาท และคาเปดปาตามสัญญาสัมปทาน
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน ๑๗,๙๘๙.๕๒ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท
ผูฟองคดีจึงขอใหศ าลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท และ
ดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ในตนเงิน ๔๕๓,๐๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ
แกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีไปชําระเงินที่คางชําระตามสัญญาสัมปทาน ตามหนังสือลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดีไดยื่น ฟองคดีนี้ใ นวัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลา
เกินหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๗๒๙/๒๕๔๖
ผูฟองคดีจงึ ยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับ
คําฟองไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๔๑๕/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ตอมาไดโอนสัมปทานทําไม
ปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒
ยื่น ฟอง นายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดี ตอ ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖ วา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๙ ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาสัมปทานทําไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ปาชายเลน ฉบับที่ ๑๒/๒๕๒๙ มีกําหนดระยะเวลาสัมปทานสิบหาป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๙
ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ตามสัญญาไดกําหนดใหผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปาตางหาก
จากคา ภาคหลวงเปน เงิน ๑,๔๐๔,๒๒๘ บาท โดยให ชํา ระร อ ยละยี่สิ บ ห าในวัน ที่ รับ สั ม ปทาน
สวนจํานวนที่เหลือ ใหเฉลี่ยชําระเปนรายปตามระยะเวลาของสัมปทาน โดยปแ รกใหชําระเปน เงิน
๔๒๑,๒๖๘.๔๐ บาท สวนปตอไปใหชําระเปนรายปเปนเงินปละ ๗๐,๒๑๑.๔๐ บาท แตปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีไดคางชําระคาเปดปารายปตามสัญญาสัมปทานเปนเงิน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท จังหวัดระนอง
จึงไดมีหนังสือ ลงวัน ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระ
ณ สํานักงานปาไมจังหวัดระนองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย
ไมไดชําระเงินใหแกผูฟองคดีแตอยางใด จึงฟองผูถูกฟองคดีใหชําระคาเปดปาที่คางชําระ ตามสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลน ฉบับที่ ๑๒/๒๕๒๙ จํานวน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ
๗.๕ ตอปนับแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองจํานวน ๓๔,๕๗๔.๒๙ บาท รวมเปนเงินที่
ผูถูกฟองคดีตองชําระใหแกผูฟองคดีรวมทั้งสิ้น ๒๔๕,๒๐๘.๔๙ บาท
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระ ณ สํานักงานปาไม
จังหวัดระนอง ภายในสิบหาวัน นับ แตวัน ที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ กรณียอมถือไดวาผูฟองคดี
รูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิทางศาลโดยยื่นฟอง
คดีตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่เปดทําการอยูในขณะนั้นภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิช ย แตผูฟ องคดีเลื อกที่จะฟองคดีต อศาลปกครองเมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๔๖
ภายหลังจากที่ศ าลปกครองเปดทําการแลว หากจะยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง จะตองยื่น ฟองคดี
ภายในหนึ่งปนับแตวัน ที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ คือ ภายในวัน ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ คดีนี้
ผูฟองคดียื่นฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรณีจึงพนระยะเวลาการฟองคดีแลว จึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๖
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับ
คําฟองไวพิจารณา ตามคํารองที่ ๕๔๑/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
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๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดยื่นฟอง นางเอมอร อริยวงศ ผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย) ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕ วา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ผูฟองคดีโดยไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลใหสัมปทานทําไมปาชายเลน ในจังหวัดกระบี่ แกนายเอี๋ยง สัวบุตร จํานวน ๒ สัมปทาน
โดยสัญญาสัมปทานดังกลาวกําหนดใหผูใหสัมปทานแบงพื้นที่ปาสัมปทานออกเปนแปลง ๆ จํานวน
๑๕ แปลง ใหผูรับสัมปทานทําไมไดปละ ๑ แปลง และผูรับสัมปทานตองชําระคาภาคหลวงสําหรับไม
ที่ทําออกตามชนิดและอัตราที่กําหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งตองชําระเงิน
เปน รายปเ พื่อ ใชจายในการรังวั ดเขตปาสัม ปทาน ปรากฏวาผูรั บสัมปทานยั งไมไดชําระคาเปดป า
ทั้ง สองสั ม ปทานที่ คา งชํ า ระเป น เงิ น ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท ต อมาเมื่ อ วัน ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๓๙
นายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน ไดถึงแกความตาย และศาลจังหวัดกระบี่ไดมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๓๙ ตั้งใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร
ใหเปนผูจัดการมรดกของผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนี้ของผูรับสัมปทาน ในหนี้คาเปดปาจํานวน
๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท จึงเปนเจาหนี้กองมรดกของผูรับสัมปทาน ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนายเอี๋ยง
สัวบุตร ผูรับสัมปทาน เมื่อวัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๔๔ จึงไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดี
ชําระหนี้จํานวนดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมายื่นฟองเปนคดีตอศาลปกครองขอให
ศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีใชคาฤชาธรรมเนียม
แทนผูฟองคดีดวย
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็น วา เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา
เมื่อเจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดกระบี่ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ของผูฟองคดีไมรับคําขอรับโอน
สัมปทานทําไมปาชายเลน ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๒๙ และฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๒๙ ของผูถูกฟองคดีที่ไดยื่น
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัมปทาน ขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ ไวพิจารณา
จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีไมไดรับอนุมัติใหทําไมตามสัญญาสัมปทาน สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
ทั้งสองฉบับจึงสิ้นสุดลงเมื่อนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทานถึงแกความตาย คือ วันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๓๙ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัมปทาน ขอ ๒๕ วรรคสอง และผูฟองคดีอาจฟองผูถูกฟองคดี
ตอศาลยุติธรรมไดภายในกําหนดสิบปนับ แตวัน ที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนดังกลาวสิ้น สุ ด
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ย มาตรา ๑๙๓/๓๐ แตผูฟ องคดีมิไ ดนํา คดีนี้ ม ายื่ น ฟอ งต อ
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ศาลยุ ติ ธ รรมในขณะนั้ น แต ก ลั บ นํ า มายื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครองเมื่ อ ศาลปกครองเป ด ทํ า การแล ว
ซึ่งระยะเวลาการฟองคดีนี้เปนอัน พนระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองแลว ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ดังนั้น เพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรมระยะเวลาการฟองคดีนี้ยอมเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวัน ที่
ศาลปกครองเปดทําการ ทั้งนี้ ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๔๕/๒๕๔๕ ซึ่งวินิจฉัยโดย
ที่ประชุมใหญ เมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครองเมื่อวัน ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แลว จึงมีคําสั่งไม รับคําฟองไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ รวมทั้งใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ ๖๑/๒๕๔๖
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตอ
ศาลปกครองสูงสุดตามคํารองที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัด หรือ แย งตอ รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
๓.๑ คํารองของมหาวิ ทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิร าช ผูฟ องคดี ยื่น ฟอง นางสาวชิงชิ ง
เตชะอุบล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖ โดยฟองวา เมื่อป ๒๕๓๑
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุมัติใ หไปศึกษาขั้น ปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐ อเมริกาดวยทุนสวนตัว
มีกําหนด ๑ ป โดยไดทําสัญญาไปศึกษา ณ ตางประเทศ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ กับ
ผูฟองคดีมีขอตกลงวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสร็จการศึกษาไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม จะตอง
กลับมาเขารับราชการตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม
ซึ่งในการทําสัญญาดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหพัน ตํารวจโท เจริญ พวงทองคํา ทําสัญญา
ค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญา กําหนดเวลาศึกษาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๓๓ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอขยายเวลาศึกษาตอออกไปอีกจํานวน ๖ ครั้ง ครั้งสุดทายไดขอ
ขยายเวลาศึ ก ษาต อ ถึ งวั น ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๐ เมื่ อ ครบกํ า หนดลาศึ กษา ผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
มิไดก ลับเขารั บราชการตอ ตามสัญญา ผูฟอ งคดี จึงแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวิ นัย โดยมีผ ล
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การสอบสวนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งปลดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐
เปน ตน ไป จึงถือวาผูถูกฟองคดีท่ี ๑ เปน ผูผิดสัญญาที่ไดใ หไวแ กผูฟองคดีอันจะตองรับผิดชดใช
เงิน เดือ นและเบี้ยปรับ ใหแ กผูฟองคดี ตั้งแตวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ ถึงวัน ที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๓๗ เปน เงิ น ๓๕๘,๕๖๗.๗๕ บาท พร อมเบี้ ยปรับ อีก จํา นวน ๑ เทา รวมเปน เงิ น ทั้ งสิ้ น
๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน
ชดใชเงินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันไมยอมชําระ ตอมา
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ทวงถามใหนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระ
ใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยนับแตวันผิดสัญญาจนถึงวันชําระเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก ไดรับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แลว แตยังคงเพิกเฉย
ไมนําเงิน ดัง กลาวมาชําระ ตอมาเมื่ อวัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ผูค้ํา ประกัน ไดถึง แกความตาย
โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปน ทายาทโดยธรรมในฐานะผูรับมรดก ผูฟองคดี
จึงนําเรื่องนี้มาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยขอใหศาลปกครองชั้นตน
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกัน ชดใชเงิน ๑,๒๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตน เงิน ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท นับถัดจากวัน ฟองคดี
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา
ผูฟองคดีไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูค้ําประกันชําระหนี้ภายในกําหนด ๓๐ วัน ซึ่งผูถูก
ฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือทวงถามจากผูฟอ งคดี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
กรณีจึงตองถือวา สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามคําฟองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด จึงไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๕๖/๒๕๔๖
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไว
พิจารณา ตามคํารองที่ ๗๗๗/๒๕๔๖ พรอมกับโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
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๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟอง นายนราวุฒิ
พัน ธุช นะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญากับผูฟองคดี
เพื่อลาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
สงขลา มีกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖
โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน ในสัญญาลาศึกษาตอดังกลาวมีเงื่อนไขวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑
สําเร็จการศึกษาตองกลับเขาปฏิบัติราชการทัน ที และตองปฏิบัติราชการตอไปไมนอยกวา ๒ เทา
ของเวลาที่ลาไปศึกษา หากกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลาในสัญญา ตองชดใชเงินที่ไดรับ
ระหว างศึ กษาตอโดยลดลงตามส วนของเวลาที่กลับ เขา ปฏิบั ติราชการกับเบี้ยปรับอี กหนึ่ งเท าของ
จํานวนเงิน ที่ตองชดใช ตอมา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานตัว
เขาปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดศึกษาครบถวนตามหลักสูตรแลว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เมื่อนับระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมา
ปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จนถึงวันลาออกจากราชการคือวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๓๙ มีระยะเวลาไมถึงสองเทาของเวลาที่ลาศึกษาตออันเปนการผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตอง
ชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาจํานวน ๑๑๐,๙๒๖.๙๕ บาท ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงิน ดังกลาวจํานวน ๔๘,๙๐๗.๐๘ บาท เหลือเงินที่จะตองชดใชเปนเงิน
๖๒,๐๑๙.๘๗ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชดใชเงิน ที่เหลือซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือดังกลาวแลวเมื่อวัน ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตามลําดับ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย
ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ อนึ่ง ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดี
ตามผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตเนื่องจาก
ขณะนั้น ศาลปกครองยังไมเปดทําการ กรณีจึงมีเหตุจําเปนไมอาจยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายใน
ระยะเวลาการฟองคดีได
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีไดทราบถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระเงินบางสวนใหกับ
ผูฟองคดี และเหตุแ หงการฟองคดีนี้เกิดขึ้นกอนศาลปกครองจะเปดทําการ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต
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ศาลปกครองเปดทําการ คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกระทั่งถึงวันที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอ
ศาลปกครอง คือ วัน ที่ ๒๕ กุม ภาพั น ธ ๒๕๔๖ ก็ เป น ระยะเวลาที่พ น กํา หนดเวลาฟอ งคดีต าม
พระราชบัญญั ติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ แล ว
และไมมีเหตุจําเปนอื่นที่ศ าลจะรับคําฟองนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ศาลจึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๗๖/๒๕๔๗ และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
กับคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
ผูฟอ งคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคํารองไวพิจารณาตามคํารองที่
๒๔๒/๒๕๔๗ พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓.๓ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ผู ฟองคดี ยื่น ฟ อง นางสาวเบญจรักษ สุขขาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๑/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๕/๒๕๔๗
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางแนงนอย ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๖/๒๕๔๗
๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอ ศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๗
๓.๖ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่น ฟอง นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗ ตามคํ ารองที่อุทธรณต อ
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๔๗
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๓.๗ คํา ร อ งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ผู ฟ องคดี ยื่ น ฟ อ ง นางสาวอลิ ส สรา วณิ ช กุ ล บดี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๔๗
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ
ผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ร อ ยเอก อั ท ธาธร บู ร ณากาญจน ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น
(ศาลปกครองกลาง) ตามคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ คดี ห มายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗
ตามคํารองที่อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๔๗
๓.๙ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูก
ฟองคดีที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุช าติ อิน ทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาล
ปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗ ตามคํารองที่
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๑/๒๕๔๗
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ ตามคํารองที่อุทธรณตอ
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๔๗
โดยคํ ารอ งที่ ๓.๓ ถึง คําร องที่ ๓.๑๐ ผูฟอ งคดีไ ดฟอ งผูถูก ฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒
สรุปไดวา ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
กับผูฟองคดี โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน มีสาระสําคัญในสัญญาขอ ๓ วา ภายหลังจากที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ทุกประการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา
วิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ สั่งให
ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ เขารับราชการหรือทํางาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับราชการหรือทํางานนั้นอยูตอไป
เปน เวลาไมนอยกวาสองป หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเขารับราชการหรือทํางานดังกลาวผูถูกฟองคดี
ยินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขารับการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการ
แกไขปญหาการกระจายเภสัชกร เมื่อป ๒๕๓๘ และสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดเขารับราชการหรือทํางานชดใชตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวผูฟองคดี
จึงยื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
จากตนเงินของแตละสัญญา นับถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวั น ที่ มีเ หตุ แ ห งการฟอ งคดี” เมื่อ ผูถู กฟ องคดี ที่ ๑ สํา เร็ จการศึก ษาแล ว ผู ถูก ฟอ งคดีที่ ๑
ไมไดเขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงานตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกันเพิกเฉย
ไมนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลา จึงถือวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองรูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ เมื่อพนกําหนดเวลาใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแก
ผูฟองคดีแลว เมื่อผูฟองคดีไมไดฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปน กรณีที่ยื่น ฟองคดี
เกินกําหนดระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไว
พิ จ ารณา พร อ มกั บ โต แ ย ง ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
ผูฟองคดีโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตาม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิ
ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้
มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุม ครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิของ
บุคคลที่รั ฐ ธรรมนูญรั บรองไวนี้จ ะกระทํ ามิไ ด ทั้ง นี้ ตามที่บั ญญั ติไว ใ นรั ฐ ธรรมนูญมาตรา ๒๙
ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใ ดใหอํานาจไว กฎหมายนั้น
ยอมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ เปนผลใหบทบัญญัตินั้น เปนอัน ใชบังคับมิได ตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น ของ
ผูฟองคดีซึ่งโตแ ยงวา บทบัญญัติใ นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขั ดหรือ แยง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ ไปใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลวเห็นวา ในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดี
ยอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับการฟองคดีนั้นเมื่อพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ที่กํ า หนดระยะเวลาการฟ องคดี ตอ ศาลปกครอง ซึ่ ง ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อมี คํ าสั่ ง ในคดี นี้
ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเนื่องจากผูรอง
(ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว
และสงความเห็น ของผูรอง (ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็นที่จะตองพิจารณา
วินิจฉัยเปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๖๙
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอวินิจฉัย
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปน มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติ
ใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยาย หรื อโดยคําวินิจฉัย ของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับ ความคุม ครอง และผูกพัน รัฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการ
ตีความกฎหมายทั้งปวง”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รั บ รองไว จ ะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปน เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
พิจารณาแลวเห็น วา บทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ เปน บทบัญญัติ
ที่เปนหลักการทั่วไปในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ รับรองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐ จะออกกฎหมาย กฎ
และขอบังคับใด ๆ ขึ้นใชบังคับโดยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได ดังนั้นจึงไมมีประเด็นที่จะมีบทบัญญัติ
ในมาตรา ๕๑ ขัดหรือ แยงกับมาตราทั้ง ๓ มาตราดังกลาวได สําหรับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๒
เปนการรับรองสิทธิของเอกชนในการฟองหนวยงานของรัฐ ซึ่งมาตรา ๕๑ ก็ไดบัญญัติใหสอดคลอง
กับมาตรา ๖๒ กลาวคือ มิไดมีขอความที่ตัดสิทธิของเอกชนในการฟองหนวยงานของรัฐและกรณี
ตามคํารองทั้ง ๑๘ คํารอง ซึ่งเปนคดีในศาลปกครองนั้น ผูฟองเปนหนวยงานของรัฐ จึงไมเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ กรณีจึงไมมีประเด็นที่จะวินิจฉัยไดวา มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๒
ดังนั้น จึงมีประเด็น ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยแตเพียงวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ หรือไม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดกําหนดใหการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูเหตุแ หงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี อันเปน การยนอายุความ
ที่กําหนดไวใ นประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งกําหนดอายุความไวสิบป
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองเปนไปดวยความรวดเร็ว นอกจากนั้น
การที่ไดบัญญัตเิ รื่องอายุความหรือระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองใหแตกตางไปจาก
สั ญ ญาทางแพ ง ก็ เ พราะถื อ ว า สั ญ ญาทางปกครองเป น เรื่ อ งของกฎหมายมหาชนจํ า เป น ต อ งมี
กระบวนการพิจารณาเปนพิเศษตางจากคดีแพงทั่วไป เพราะผลการพิจารณาอาจกระทบตอการบริหาร
ราชการแผนดินหรือการจายเงินภาษีอากรเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน
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ตามที่ผูรองโตแยงวา กอนหนาที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย ไดมีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนจํานวนมาก
เชน สัญญาลาศึกษาตอของเจาหนาที่ของรัฐ สัญญากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สัญญากอสรางอาคาร
หนวยงานของรัฐ เปนตน โดยมิไดอาจทราบลวงหนาเลยวาตอไปภายหนาสัญญาดังกลาวจะกลายเปน
สัญญาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งเปนการขัดกับเจตนาของคูสัญญาในขณะที่ทําสัญญา คูสัญญามีเจตนาที่จะผูกพันสิทธิและหนาที่แหงตน
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับแลว การฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการ โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิเรียกรองของหนวยงานของรัฐ
และเอกชน ที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะเหลืออยูกี่ป จึงถือไดวาเปนการตัดสิทธิ
ของคูกรณีในการนําคดีไปฟองศาลเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลนั้น พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๕๑
ที่กําหนดใหยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปมิใชสิบป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนการจํากัด
สิทธิของบุคคลเทาที่จําเปนเทานั้น สิทธิการฟองคดีของคูกรณีไมวาเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
ยังคงมีอยู และมิไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญของสิทธิ เปนแตเพียงกฎหมายจํากัดอายุความหรือ
ระยะเวลาการฟองคดีเทานั้นเพื่อประโยชนในกระบวนการพิจารณาของศาล มิใหศาลตองพิจารณาคดี
ในเวลาที่นานจนเกินไป และมีผลใชบังคับทั่วไปมิไดใชเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่ง
เปนการเฉพาะเจาะจง
สวนที่ผูรองโตแยงวา การที่ศาลปกครองไดมีคําสั่งใหการบังคับใชบทบัญญัติในมาตรา ๕๑
มีผลตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการ โดยไมไดคํานึงวาสิทธิเรียกรอง
ของหนวยงานของรัฐและของเอกชนที่มี อยูตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย เหลืออยูกี่ปนั้ น
เทากับใหมีผลยอนหลัง ทั้ง ๆ ที่มาตรา ๕๑ ไมไดบัญญัติใหมีผลยอนหลัง ผลของกฎหมายจะยอนหลัง
หรือไมแ ละกรณีที่บทบัญญัติกฎหมายใหมขัดแยงกับ กฎหมายเกาแลวจะใชกฎหมายใดบังคับใชนั้น
มิใชเปนอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ดวยเหตุผลข างตน จึงวินิจ ฉัยวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของกรมสามัญศึกษา การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสง
ทางอากาศ กรมสงเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอเท็จจริงตามคํารองทั้งสิบแปดคํารอง ประกอบดวยคํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
จางเหมากอสรางหาคํารอง คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานสามคํารอง และคํารองที่เปน
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษารวมสิบคํารอง แตละคํารองมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
คํารองที่หนึ่ง คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ไดยื่นฟองบริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด
ดีไซน จํ ากัด ผูถู กฟอ งคดี ตอ ศาลปกครองชั้ น ตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดํา ที่
๑๐๖/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาผูฟองคดี
ไม ไ ด ฟ อ งคดี อั น เปน สั ญ ญาทางปกครองตามพระราชบั ญญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
คํารองที่สอง คํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทย ผูฟองคดี ไดยื่นฟองหางหุนสวนจํากัด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองชั้น ต น (ศาลปกครองกลาง) มี คํา สั่ งไม รับ คํ า ฟอ งไว พิ จารณา โดยเห็ น ว า
เปนการยื่นฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีกทั้งคดีนี้มิใชคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล
ซึ่งจะยื่น ฟองเมื่อใดก็ได และการฟองคดีดังกลาวมิไดเปนการยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด
คํารองที่สาม คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดี ไดยื่นฟองบริษัท สหรวมมิตรกอสราง
จํากัด ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาผูฟองคดี
ไมยื่น ฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
คํารองที่สี่ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ไดยื่นฟองหางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอ สราง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการในฐานะสวนตัว ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยเห็นวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลา
การฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๐ วรรคสอง
คํารองที่หา คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดีที่ ๒
ไดยื่นฟองหางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีท่ี ๒
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) เห็นวา ขอเท็จจริงในคดีนี้ ผูฟองคดีกลาวอางวา
เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ ขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ
ผูฟองคดีมิไดนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น แตนําคดี
มาฟองตอศาลปกครอง จึงใหนับระยะเวลาการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่
ศาลปกครองเปดทําการเปน ตน ไป ทั้งนี้ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น เมื่อนับระยะเวลา
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การฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ เปนการฟองคดีปกครอง
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
คํารองที่หก คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ไดยื่นฟองนางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีไปชําระเงินที่คางชําระตามสัญญาสัมปทาน อันเปนเหตุแหงการฟองคดี
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนเวลาเกินหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี
กรณีจึงเปนการฟองเมื่อพน กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา
คํารองที่เจ็ด คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่น ฟองนายเจียง
นาคบรรพ ผูถูกฟองคดี ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนในจังหวัดระนอง ตอมาไดโอนสัมปทาน
ทําไมปาชายเลนไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒
โดยฟองตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็น วา เมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระ ณ สํานักงานปาไม
จังหวัดระนอง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือ กรณียอมถือไดวาผูฟองคดีรูเหตุ
แหงการฟองคดีในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิทางศาลโดยยื่นฟองคดีตอ
ศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่เปดทําการอยูในขณะนั้นภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย แตผูฟองคดีเลือกที่จะฟองคดีตอศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ภายหลัง
จากที่ศาลปกครองเปดทําการแลว หากจะยื่นฟองตอศาลปกครองกลางจะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งป
นับแตวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ คือ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ คดีนี้ผูฟองคดียื่นฟองคดี
เมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๔๖ กรณีจึงพนระยะเวลาการฟองคดีแลว จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คํารองที่แปด คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ไดยื่นฟองนางเอมอร อริยวงศ
ผูถูกฟองคดี ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย) ตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองสงขลา) พิ จ ารณาเห็ น ว า เมื่ อ ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า
เจาหนา ที่สํานัก งานปาไมจังหวั ดกระบี่ซึ่ งเปน พนักงานเจาหนา ที่ของผูฟ องคดีไ มรับคําขอรับโอน
สัมปทานทําไมปาชายเลน จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีไมไดรับอนุมัติใหทําไมตามสัญญาสัมปทาน สัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลนทั้งสองฉบับจึงสิ้นสุดลง เมื่อนายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทานถึงแกความตาย
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ และผูฟองคดีอาจฟองผูถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรมไดภายในกําหนดสิบป
นับ แตวัน ที่สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนดังกลาวสิ้น สุดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๓/๓๐ แตผูฟองคดีมิไดนําคดีนี้มายื่นฟองตอศาลยุติธรรมในขณะนั้น แตกลับนํามายื่นฟอง
ตอศาลปกครองเมื่อศาลปกครองเปดทําการแลว ซึ่งระยะเวลาการฟองคดีนี้เปนอันพนระยะเวลาการฟองคดี
ตอศาลปกครองแลว เนื่องจากระยะเวลาการฟองคดีนี้ยอมเริ่ม นับตั้งแตวัน ที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔
ซึ่งเปน วัน ที่ศ าลปกครองเปดทําการ ผูฟองคดียื่น คําฟองตอศาลปกครอง เมื่อวัน ที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๔๕ จึงเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แลว จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
คํารองที่เกา คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี ไดยื่นฟองนางสาวชิงชิง
เตชะอุบล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาเห็นวา ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา
ผูฟองคดีไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ชําระหนี้ภายในกําหนด ๓๐ วัน
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือทวงถามจากผูฟองคดี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๒ แตนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดี
เมื่อพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
คํารองที่ สิบ คํ ารองของสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ไดยื่น ฟอ ง
นายนราวุฒิ พันธุชนะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) พิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีไดทราบถึงเหตุแหงการฟองคดี
มาตรา ๕๑ แลว แตไมยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไมมีเหตุจําเปนอื่น ที่ศาลจะ
รับคําฟองนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง จึงมีคํ าสั่งไมรั บคําฟองนี้ ไวพิจารณา และ
ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความกับคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดี
คํารองที่สิบเอ็ด คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ไดยื่นฟองนางสาวเบญจรักษ สุขขาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖
คํารองที่สิบสอง คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นางแนงนอย ราชปรีช า ผูถูกฟ องคดีที่ ๒ ตอ ศาลปกครองชั้น ต น (ศาลปกครองกลาง) ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖
คํารองที่สิบสาม คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่น ฟองนางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖
คํารองที่สิบสี่ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖
คํารองที่สิบหา คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี ผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖
คํารองที่สิบหก คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ
ผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ร อ ยเอก อั ท ธาธร บู ร ณากาญจน ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น
(ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖
คํารองที่สิบเจ็ด คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุชาติ อินทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คํารองที่สิบแปด คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองกลาง) พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เมื่อผูฟองคดีไมไดฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด จึงเปน กรณีที่ยื่นฟองคดีเกิน กําหนดระยะเวลาฟองคดีภายในหนึ่งปนับ แตวัน ที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพจิ ารณา
โดยสรุป คํารองทั้งสิบแปดคํารอง ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาโดยเห็นวา
ผูฟองคดีไมไดฟ องคดีปกครองตามพระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ซึ่งตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนบั แตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแ หงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ อีกทั้งคดีนี้มิใชคดี
เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล ซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และการฟองคดี
ดังกลาวมิไดยื่นฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตาม
มาตรา ๕๒ จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีทั้งสิบแปดคํารอง ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองพรอมกับ
โตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ โดยมี
เหตุผลวา การยนอายุความฟองคดีจากเดิมที่มีอายุความสิบปใหเหลือเพียงหนึ่งป เปนการจํากัดสิทธิของ
บุคคลในการฟองคดี ซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองไว การฟองคดีพิพาทที่เกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดียอมมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครองและการฟองคดี
ถือ เป น สิท ธิต ามกฎหมาย ซึ่ งรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ รั บรองและคุ ม ครองสิท ธิต ามกฎหมายไว
นอกจากนี้ รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗ ไดบั ญญั ติคุ ม ครองสิ ทธิ ดัง กล า วไวด ว ย
สวนการจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ฉะนั้นกฎหมายใดบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ สิทธิของบุคคลในการนําคดีมาฟอง
ยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ กอนตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ สิทธิในการนํา
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานหรือสัญญาทางปกครองมาฟองศาล ยอมเปนไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย คูกรณีมีสิทธินําคดีมาฟองไดภายในอายุความสิบป เมื่อมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี อัน เปน การยนอายุความที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน และไมมีบทเฉพาะกาลเพื่อมิใหคูกรณี
เสียสิทธิ ทั้งมูลเหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ใชบังคับ และ
ขณะทําสัญญาคูสัญญามีเจตนาผูกพันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สิทธิของคูกรณีในการนํา
คดีมาฟองตอศาล ยอมใชอายุความสิบปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมศาลปกครองสูงสุด
จะมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ วา คดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีไปกอนศาลปกครอง
เปดทําการใหเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครอง
กลางเปดทําการก็ตาม ก็เปนการแกปญหาใหกับคูกรณีผูเสียสิทธิไดในบางกรณีเทานั้น เนื่องจากคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดดังกลาวมิไดมีผลเปนกฎหมายที่บัญญัติบทเฉพาะกาลของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ ในเรื่องการฟองคดีที่ลวงเลยระยะเวลาฟองคดีไปกอนศาลปกครองเปดทําการ ไมมีผล
ทําใหมาตรา ๕๑ ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญกลับมีผลใชบังคับ
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลว เห็นวา การฟองคดีตอศาลผูฟองคดี
ต อ งยื่ น คํ า ฟ อ งภายในกํ า หนดระยะเวลาที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว สํ า หรั บ การฟ อ งคดี ป กครองนั้ น
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดตอ งใชบทบัญญัติม าตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็นของผูรอง (ผูฟองคดี) ใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง แมคูความโตแ ยงบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญแตกตางกัน แตมีประเด็น ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยอยา ง
เดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
มีประเด็นพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองทั้งสิบแปดคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็น วา ผูฟองคดีทั้งสิบแปดคํารอง ซึ่งเปน คู ความโตแ ยงวาพระราชบัญญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ และศาลปกครองสูงสุดเห็นวา มาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลว เห็นวา มีประเด็นที่ควรรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการเพิ่มเติม จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมแสดงความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. เลขาธิการ ก.พ. หรือผูแทน
๓. รองศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน บรมานันท
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
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รวมทั้งไดเชิญผูแทนอัยการสูงสุดใหความเห็นในประเด็นการฟองคดี และการตอสูคดีสัญญา
ทางปกครองแทนรัฐและหนวยงานของรัฐดวย
สําหรับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเลขาธิการ ก.พ. ในประเด็นอายุความฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งกําหนดใหฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ภายในหนึ่งปนั้น ในสวนของ
สํานักงาน ก.พ. กรณีผิดสัญญาใหทุนการศึกษา สํานักงาน ก.พ. จะเปนผูฟองเอง และไมมีปญหา
การฟองเกิน หนึ่งป และเห็น ดวยกับการตีความสัญญาใหทุน การศึกษาเปนสัญญาทางปกครอง และ
กําหนดระยะเวลาใหฟองคดีภายในหนึ่งป สวนผูทรงคุณวุฒิทานอื่น นายมีชัย ฤชุพันธุ เห็นดวยกับ
ระยะเวลาการฟองคดีปกครองภายในหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ เหมาะสมแลว เนื่องจากทางราชการ
มีเอกสารหลักฐานพรอม และรัฐไมควรเอาเปรียบประชาชน กรณีเจาหนาที่ของรัฐปลอยใหระยะเวลา
การฟองคดีลวงพน ไป ถือวารัฐ ไมประสงคจะดําเนิน การ หากเกิดความเสียหายตองดําเนิน การกับ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ห น า ที่ นั้ น ๆ รองศาสตราจารย ดร.นั น ทวั ฒ น บรมานั น ท เห็ น ด ว ยกั บ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ที่กําหนดระยะเวลาในการฟองคดีไวภายในหนึ่งป ทั้งนี้เพื่อให
พยานหลักฐานตาง ๆ ยังคงอยู และเปนการปกปองผลประโยชนของทั้งสองฝาย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เห็นวา ประเด็นตามมาตรา ๕๑ นั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไป ถาเปนกรณีที่
เปนกฎหมายสารบัญญัติบัญญัติขึ้น ใชใ หมแ ลว จะใชขอเท็จจริงในขณะที่ความผิดเกิด แตถาเป น
กฎหมายวิ ธีส บัญญั ติที่ บัญ ญัติ ขึ้น ใชใ หม แ ล ว กรณีนี้ มีผ ลบั งคั บใชตามที่ แ ก ไขใหม คือ กํา หนด
ระยะเวลาการฟองคดีใหสั้นลงไดอายุความเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ผูแ ทนอั ยการสูงสุดมี ความเห็น วา การยน ระยะเวลาการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จากเดิมที่มีอายุความ
สิบปใ หเหลือหนึ่งป ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ โดยมีเหตุผลเชนเดียวกับการยื่นอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดีทั้งสิบแปด
คํารอง
ขอเท็จจริงตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้น ตนทั้งสิบแปดคํารอง ขอโตแยงของผูฟองคดี
และความเห็ น ทางวิ ช าการเพิ่ ม เติ ม ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี เ พี ย งพอในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของ
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ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็น ที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ บัญญัติไว
ดังนี้
มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๖ “รัฐ ธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใ ดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิแ ละเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัย ของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ยอมได รับความคุ ม ครอง และผูกพัน รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ บัญญัติไว ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๓ “ในพระราชบัญญัตินี้
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ”
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ
มาตรา ๔๙ “การฟองคดีปกครองจะตองยื่น ฟองภายในเกาสิบวันนับแตวัน ที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับ
หนังสือชี้แ จงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปน คําชี้แจงที่ผูฟองคดี
เห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น”
มาตรา ๕๑ “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
มาตรา ๕๒ “การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่น
ฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอศาลปกครอง
จะรับไวพิจารณาก็ได”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ มาตรา ๑๙๓/๓๓ และมาตรา ๑๙๓/๓๔
บัญญัติไว ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๑๙๓/๓๐ “อายุ ความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรื อกฎหมายอื่น มิ ไดบัญ ญัติไ ว
โดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป”
มาตรา ๑๙๓/๓๓ “สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ ใหมีกําหนดอายุความหาป
(๑) ดอกเบี้ยคางชําระ
ฯลฯ
------------------------------------”
มาตรา ๑๙๓/๓๔ “สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ ใหมีกําหนดอายุความสองป
(๑) ผูประกอบการคาหรืออุตสาหกรรม ....
ฯลฯ
------------------------------------”
พิจารณาแลวเห็น วา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ เปน บทบัญญัติ
ที่ คุ ม ครองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ความเป น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งสามมาตราดังกลาวเปนบททั่วไป
และใชเปนหลักในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง สวนการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ที่กําหนดใหยื่นฟองภายในหนึ่งป เพื่อให
การฟองคดีปกครองตามที่กฎหมายกําหนดไดรับการปฏิบัติและดําเนินการดวยความรวดเร็ว จึงมิได
กระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล และสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวตามมาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติ
ที่คุมครองสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรื อ องค ก รอื่น ของรั ฐ ที่ เ ป น นิ ติ บุ คคลให รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ า หรือ ละเว น การกระทํ า ของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อมีกฎหมายกําหนด
อายุความคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่กําหนดใหยื่น ฟอง
ภายในหนึ่งปนบั แตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บทบัญญัติดังกลาว มิไดทําใหบุคคลที่จะฟอง
หนวยราชการ ฯ เสียสิทธิแตประการใด ยังมีสิทธิฟองหนวยราชการเหมือนเดิม แตกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีปกครองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครอง อายุความฟองคดีปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ที่กําหนดไวหนึ่งป จึงเปน ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มิไดขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๒
ซึ่งใหสิทธิบุคคลฟองหนวยราชการตามที่กฎหมายบัญญัติไว จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มีความมุงหมายมิใหจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไว เวน แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย
เฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเปน วัน ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ วา คดีท่พี นระยะเวลาการฟองคดีไปกอนศาลปกครอง
เปดทําการใหเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครอง
เปดทําการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง ฯ
และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแ หงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ การกําหนดระยะเวลาใหยื่น ฟองคดีภายในหนึ่งป
ตามมาตรา ๕๑ ดังกลาว มีชวงเวลาใหใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองพอสมควร มิไดใชบังคับทันที
เมื่ อ กฎหมายประกาศใช บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ระยะเวลาการฟ อ งคดี ป กครองตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดไวแตกตางกัน เชน ตามมาตรา ๔๙
การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ฯ และ
การฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี นอกจากนั้น ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
การคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได และมาตรา ๕๒ วรรคสอง
การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวา คดีที่ยื่นฟองนั้นจะ
เปนประโยชนแกสว นรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับ
ไวพิจารณาก็ได ขอพิจารณาคือกําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครองแตกตางไปจากการฟองคดีแพงที่มี
อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดไวเกินกวาความ
จําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก
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รับรองไว หรือไม เห็นวา สิทธิฟองคดีกรณีบุคคลฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ยอมไดรับ
ความคุมครองตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๒ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๗๐ บัญญัติใหขาราชการ ฯ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ฯ ดังนั้น สิทธิฟองคดี
ไม ว ากรณี บุค คลทั่ ว ไปฟ อ งหน ว ยราชการ หรื อหน ว ยงานของรัฐ ฟ องบุ ค คลทั่ ว ไป รั ฐ ธรรมนู ญ
กําหนดใหตองถือปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกอนมีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ป กครอง ฯ ต อ งถื อปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครองไว
โดยเฉพาะ และตางไปจากระยะเวลาการฟองคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย และยัง มี
บทบัญญัติ ใ หศ าลปกครองใชดุลพินิจ รับฟองคดีปกครองที่ยื่น เมื่อพน กํา หนดเวลาการฟอ งคดีแ ล ว
ถาศาลปกครองเห็นวา คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น ขอโตแยงของ
ผูฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งคูกรณี
มีสิทธินําคดีมาฟองศาลไดภายในอายุความสิบป เมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
ตองเสียสิทธินําคดีมาฟองศาลปกครองภายในหนึ่งปนั้น เปนการโตแยงเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดี
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยกับระยะเวลาการฟองคดีปกครองที่แตกตางซึ่งกรณีที่เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการฟ องคดี ตองถือ ปฏิ บัติต ามกฎหมายที่ บัญ ญัติ ขึ้น ใหม และเป น ความขั ดแย งระหวา ง
ระยะเวลาการฟองคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และระยะเวลาการฟองคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใชประเด็นระยะเวลา
การฟองคดีปกครอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งหามมิใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่ รัฐ ธรรมนูญ รับ รองไว และระยะเวลาการฟอ งคดีต ามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
หรือระยะเวลาการฟองคดีตามกฎหมายปกครอง มิใชสิทธิในการฟองคดีที่รัฐธรรมนูญรับรองไว อยางไรก็ตาม
ปญหาที่เกิดขึ้นกรณีอายุความฟองคดีปกครองที่กําหนดไวภายในหนึ่งปเปนเหตุใหมีการยนอายุความ
ฟองคดีเดิมที่มีอายุความสิบป ใหเหลือเพียงหนึ่งปนั้น ปญหาดังกลาวเปนปญหาชั่วคราวเฉพาะในชวงที่
ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ และเฉพาะสัญญาที่ทําไวกอนตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ ซึ่งหากสวนราชการที่เกี่ยวของไดติดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหมี
ศาลปกครองเพิ่ม ขึ้น และกฎหมายจั ดตั้งศาลปกครอง ฯ ที่ ประกาศใช บังคับ ในป ๒๕๔๒ และ
อายุความฟองคดีปกครองที่มีผ ลตั้งแตวันที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔ ยอมไมมีปญหาในการฟองคดีตอ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองภายในหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ ดังกลาว และในกรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญใชบังคับไมได พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ไมมี
บทบัญ ญัติ ใ ห ใ ช อายุค วามทั่ วไปตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย เนื่อ งจากศาลปกครองมี
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองใชบังคับโดยเฉพาะและคดีปกครองตอ งใชอายุความทั่วไป
ตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ซึ่งการฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีไมสามารถใชบททั่วไปของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่กําหนดอายุความทั่วไปสิบปมาใชกับคดีพิพาทในศาลปกครองได ยิ่งถาพิจารณาอายุ
ความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความตองปฏิบัติตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว กรณีไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะจึงใหอายุความมีกําหนดสิบป อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงมีความชัดเจนและใชเปนหลักโดยถือปฏิบัติตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว กรณีไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงใหอายุความมีกําหนดสิบป เมื่อกฎหมายจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ กําหนดอายุความฟองคดีปกครองไวหนึ่งป เปนกฎหมายที่
บัญญัติระยะเวลาการฟองคดีปกครองไวโดยเฉพาะ จึงตองถือปฏิบัติตามกฎหมายปกครอง มาตรา ๕๑
ซึ่งเปน เรื่องของกฎหมายมหาชนมีระบบการพิจารณาคดีปกครองแตกตางไปจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป
การกํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ป กครองไว ห นึ่ ง ป ต ามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนไปตามความจําเปน สมเหตุสมผล และ
เหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครอง มิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุด สงคํา รองของผูฟอ งคดี รวมสิบแปดคําร อง เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ขอเท็จจริง
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า ร อ งของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล เพื่อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔
รวม ๑๘ คํารอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ แบงตามประเภทของคํารองไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
รายละเอียดขอเท็จจริงทั้ง ๑๘ คํารองเปนไปตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็น วา คํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็นที่จะตองพิจาณา
วินิจฉัยเปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยศาลปกครอง
สูงสุดไดสงความเห็น ตามทางการว า เป นบทบั ญญัติที่ศ าลจะใชบังคับ แกคดี และเปน การโตแ ย ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่อง
ดังกลาว กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยได
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยคือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัย ของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ยอมได รับความคุ ม ครอง และผูกพัน รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
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มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที่ เกี่ ย วกับ บทบัญ ญั ติ นั้น ใหศ าลรอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ไ ว ชั่ว คราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
มาตรา ๒๗๑ “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ”
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ
มาตรา ๕๑ “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
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มาตรา ๕๒ “การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่ยื่น เมื่อพน กําหนดเวลาการฟองคดีแ ลว ถาศาลปกครองเห็น วาคดีที่
ยื่น ฟ องนั้ น จะเป น ประโยชน แ กส วนรวมหรือ มีเ หตุจํ าเปน อื่ น โดยศาลเห็ น เองหรือคู กรณีมีคํ าขอ
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๓/๑๓ “สิทธิเรียกรองที่เจาหนี้ยังไมอาจบังคับไดจนกวาจะไดทวงถามใหลูกหนี้
ชําระหนี้กอน ใหเริ่มนับอายุความตั้งแตเวลาแรกที่อาจทวงถามไดเปนตน ไป แตถาลูกหนี้ยังไมตอง
ชําระหนี้จนกวาระยะเวลาหนึ่งจะไดลว งพนไปแลวนับแตเวลาที่ไดทวงถามนั้นใหเริ่มนับอายุความตั้งแต
ระยะเวลานั้นไดสิ้นสุดไปแลว”
มาตรา ๑๙๓/๑๔ “อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้
ใหบางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปน
ปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง”
........ฯลฯ.......
มาตรา ๑๙๓/๑๕ “เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาใน
อายุความ
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”
มาตรา ๑๙๓/๓๐ “อายุความนั้น ถา ประมวลกฎหมายนี้ หรือ กฎหมายอื่น มิได บัญญั ติไ ว
โดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป”
คําสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ลงวัน ที่ ๒๗ ธัน วาคม ๒๕๔๕ วิ นิจฉั ยว า
คดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีไปกอนศาลปกครองเปดทําการ ใหเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแต
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการ โดยศาลไดอานคําสั่งนี้ใหคูความฟง
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ภายหลังครบกําหนดอายุความฟองคดีไปแลว
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คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๔๕ ไดวินิจฉัยชี้ขาดวา คดีประเภทตามคํารองนี้ ถือวาเปนคดีทางปกครองที่ตองอยูใน
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครอง
คําวินิจฉัย
พิจารณาแลวเห็นวา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครองตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ บัญญัติรับรองไว
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๔ แหงรัฐ ธรรมนูญนั้นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗
ไดบัญ ญัติไ ววา หมายถึง สิทธิ แ ละเสรีภ าพที่ รัฐ ธรรมนูญนั้ น รับ รองไวโดยชัด แจง โดยปริยายหรื อ
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามนัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ จึงจํากัดมิได เวนแต
โดยอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เมื่อบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยไมเขาขอยกเวนตามนัยมาตรา ๒๙
แหงรัฐธรรมนูญ ยอมเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ เปนอันใชบังคับมิได
ดวยเหตุผลดังกลาว บทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
จึงตองเขาองคประกอบเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ ซึ่งเปนผล
ใหใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิ ไ ด มี
บทบัญญัติไวโดยชัดแจงวา ใหยกเลิกกฎหมายวิธีสบัญญัติอ่ืน ที่ใชอยูกอนและใหใชพระราชบัญญัติ
นี้แทนแตอยางใด ประกอบกับบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๑๐๕
บัญญัติไวเพียงวาคดีที่มีลักษณะเปนคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ที่อยูระหวางพิจารณาคดีของศาลอื่น
ใหศาลนั้นพิจารณาพิพากษาจนถึงที่สุด และมาตรา ๑๐๖ บัญญัติไวมีความหมายวา สิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อยูใ นอํานาจศาลปกครองก็ใหใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง หากไมอยูในอํานาจ
ศาลปกครองใหฟองศาลยุติธรรม สวนการแกปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาเพื่อ ใชสิทธิฟองในคดีที่มูล
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แหงคดีเกิดกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ใชบังคับ ซึ่งสิทธิการฟองมีระยะเวลามากกวาที่
บทบัญญัติตามมาตรา ๕๑ แหง พระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ กําหนดไวนั้น มิไดบัญญั ติ
บทเฉพาะกาลไว จึงไมมีแ นวทางที่จะแกปญหาดังกลาวใหเกิดความเปนธรรมได ประกอบกับคดี
ดังกลาวซึ่งเดิมถือเปนคดีแพงเปลี่ยนลักษณะมาเปนคดีปกครองนั้นยังไมไดชัดเจนและยังมีขอโตเถียง
กั น อยู ว า เป น คดี ป กครองหรื อ ไม ดั ง นั้ น หากนํ า กฎหมายวิ ธี ส บั ญ ญั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครอง ฯ ที่ตราขึ้น ใหมใ นเรื่องระยะเวลาฟองคดีหรือระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองมาใช
บังคับแทนของเกาจึงเทากับเปน การยนระยะเวลาแหงสิทธิเรียกรอง ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๑ บัญญัติหามไวชัดแจง
เมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ จะเห็นวาเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ ที่กําหนดระยะเวลาฟองคดีหรือการใชสิทธิเรียกรองใน
คดีที่มีลักษณะตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) โดยใหยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแ หงการฟองคดี แตไมเกิน สิบปนับแตวัน ที่มีเหตุแ หงการฟองคดีนั้น ถึงแมจะมีคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ วินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวก็ไมไดแกปญหาใหคูกรณีผูเสียสิทธิ
แตเปนการตัดสิทธิเรียกรองโดยเด็ดขาดในคดีที่ยังไมไดฟองภายในกําหนดหนึ่งปนับแตศาลปกครอง
กลางเปดทําการ (เปดเมื่อวันที่ ๙ มีน าคม ๒๕๔๔) และแมวา มาตรา ๕๒ บัญญัติขอยกเวนหรือ
แกปญหาตามมาตรา ๕๑ ไวก็ตาม แตเปนบทบัญญัติใหศาลปกครองเปนผูใชดุลพินิจวาจะรับหรือ
ไมรับคําฟองไวพิจารณาหรือไม มิไดเปนบทบัญญัติที่บังคับใหศาลตองรับคําฟองที่ยื่นเกินกําหนดเวลา
ไว พิ จ ารณา และไม มี บ ทเฉพาะกาลเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาให ผู เ สี ย สิ ท ธิ ใ นคดี ที่ เ หตุ เ กิ ด ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ รวมทั้งกอน
ศาลปกครองเปดทําการ ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิ อันเปนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย ซึ่ง เปน สิ ทธิที่มี อยูกอ นตามกฎหมายถือ เปน สิท ธิที่รัฐ ธรรมนูญรับ รองไว ย อมได รับการ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ อีกทั้งมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ ใหใ ช
มาตราดังกลาวนี้บังคับกับคดีที่เกิดเหตุกอนวัน ที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใชบังคับ และกอนศาลปกครองเปดทําการ ยอมเปนการบังคับใช
กฎหมายยอนหลัง และอาจทําใหคูกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งซึ่งเคยมีสิทธิตามกฎหมายเดิมเสียเปรีย บ
ไมเปนไปตามหลักความไดสัดสวนของกฎหมายมหาชน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ เปนกฎหมายที่ไมมีบทลงโทษ เปนกฎหมายที่บัญญัติวิธีปฏิบัติของคูกรณีและ
ของศาลในการฟองคดี คดีที่มูลเหตุแหงคดีตามคํารองเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
มีผลบังคับใชโดยหลักยอมอยูในขอยกเวน โดยกําหนดบทเฉพาะกาลใหเกิดความเปนธรรมกับการฟองคดี
ที่เกิดกอนวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ การตีความกฎหมายตองตีความใหเปน ไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิทธิเสรีภาพเปนสําคัญ และผลประโยชนของชาติหรือ
ประโยชนสาธารณะ กลาวคือ
(๑) ตองคํานึงถึง สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ สาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพ
สวนบุคคล
(๒) ผลประโยชนของชาติ หรือประโยชนสาธารณะ ความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(๓) ความชอบธรรม โดยยึดหลักความไดสัดสวน อันเปนหลักนิติรัฐและหลักกฎหมายมหาชน
คนสวนนอยที่เสียสิทธิเพื่อประโยชนของคนสวนใหญหรือชาติ ยอมควรตองไดรับการทดแทนที่เปน
ธรรมดวย มิใชปลอยใหเขารับกรรมแตฝายเดียว
(๔) เจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใชบังคับกับคดี
การตีความใหกฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังที่เปนการจํากัดระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองและ
เปนการลบลางสิทธิเรียกรองหรือสิทธิฟองคดีภายในอายุความตามกฎหมายที่มีอยูกอน เปนการทําลาย
หลักการหรือกฎเกณฑของกฎหมายอยางรายแรง กอใหเกิดความวุนวายปนปวนในสังคม ทําใหขาด
หลักประกัน และเสถียรภาพในการบัง คับ ใช กฎหมาย และอาจเปน การเอื้อประโยชนแ กผู ที่ฝาฝ น
กฎเกณฑ เพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งเปนการกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือสวนรวมดวย
การตีความกฎหมายตามตัวอักษรอยางเดียว โดยไมไดนําพฤติการณ หลักฐาน ขอเท็จจริง เหตุผ ล
ความเสียหายของรัฐ ซึ่งหมายถึงผลประโยชนสวนรวมเขามาประกอบการพิจารณาทําใหผูกระทําการฝาฝน
โดยเจตนาไมบริสุทธิ์ ใชชองวางของกฎหมาย สรางความชอบธรรมใหกับตนเอง
บทบัญญัติกฎหมายมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ดังกลาวทําใหเกิด
ชองวางทางกฎหมายที่กอใหเกิดผลกระทบแกประโยชนสวนรวมและประโยชนสาธารณะอยางรายแรง
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เพราะมิไดบัญญัติบทเฉพาะกาลไว เชนกฎหมายอื่น ๆ ทั่วไป เมื่อไมบัญญัติบทเฉพาะกาลแกปญหาไว
จึงเกิดการโตแยงสับสน และการบังคับใชกฎหมายตามหลักเกณฑที่กําหนดกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกคูกรณี และมีการโตแ ยงกันได ชองวางดังกลาวมี ๓ ระยะ คือ กอนพระราชบัญญัตินี้บังคับใช
ระหวางพระราชบัญญัติ นี้บังคับ ใช และเมื่อ จัดตั้งศาลปกครองขึ้น แลวจนถึงวัน ที่ มีคําวินิ จฉัยของ
คณะกรรมการวินิ จฉัยอํา นาจหนา ที่ระหว างศาลที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๔๕
การใชขอวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอํานาจหนาที่ระหวางศาล ไมสามารถแกปญหาไดอยางเปนธรรม
โดยไมเกิดความเสียหายแกฝายใด
อนึ่ง คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากวินิจฉัยเฉพาะบทบัญญัติตามตัวอักษรของกฎหมาย
ที่มีปญหาสูศาลรัฐธรรมนูญ เทียบเคียงกับบทบัญญัติตามตัวอักษรของรัฐธรรมนูญวามี “ความหมาย”
หรือ “ขอความ” ขัดหรือแยงกันหรือไม ยอมมิใชเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ มาตรา ๒๖๔
ที่ บั ญ ญั ติ ว า “ในกรณี ที่ ศ าลจะใช บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายบั ง คั บ แก ค ดี ใ ด.....” แสดงให เ ห็ น ว า
บทกฎหมายนั้ น จะตอ งใช บัง คั บแก “เหตุก ารณ ” หรือ “คดี” ที่ไ ดเ กิ ดแลว “เหตุ ที่ เกิ ดย อ มเป น
องคประกอบของบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดีที่คูกรณีฝายหนึ่งตองรับผิดจากการกระทํา
ของตนตามสภาพการณ สถานที่และวันเวลาที่กระทําดวย
ดังนั้น เหตุแหงคดีและบทกฎหมายยอมเกี่ยวของสัมพัน ธกัน ศาลรัฐธรรมนูญยอมไตสวน
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาความรับผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ม าสูศ าลรัฐธรรมนูญ
คดีที่เกิดนั้นยอมแลวแต พฤติการณ สถานที่ วันเวลาที่เปนองคประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหผูกระทําตองรับผิดอันนําไปสูการมีหรือถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองพิจารณาทั้งเหตุแหงคดีประกอบตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้กฎหมายที่
ใชบังคับแกคดียอมเกิดผลแตกตางกันตามเหตุแหงคดี สถานที่และวันเวลาเกิดเหตุ เพราะกฎหมายเปน
สมมุติสัจจะ จึงไมเปนความจริงที่เที่ยงแท
คํารองของผูรองเปนการรองโตแยงตอคดีที่เกิดหรือมีมูลคดีที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ ใชบังคับซึ่งผูรองมีสิทธิเรียกรอง ฯ ภายในระยะเวลาสิบป ตามประมวลกฎหมาย
แพ ง และพาณิ ช ย อั น เป น สิ ท ธิ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว โ ดยปริ ย าย ประกอบมู ล คดี ดั ง กล า วเมื่ อ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ใชบังคับแลวก็ไมแนวาจะเปนลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ปกครองหรือไม เพราะแมแตเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ บังคับใชแลวก็ยังมีการโตแยง
ลักษณะคดีกันอยู จนกระทั่งมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่
๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ กําหนดลักษณะคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองไวเปน
ที่ยุติตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘ แตอยางไรก็ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวก็มิใชกฎหมายที่เปน
บทเฉพาะกาลแกปญหาใหเกิดความเปนธรรมของขอขัดแยงในเรื่องสิทธิเรียกรองเดิมและสิทธิเรียกรอง
(ฟอง) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ที่ใชบังคับใหม เพราะยังเกิดการสับสน หรือยังไมรูวา
มีคําวินิจฉัยดังกลาว ก็ได
อีกประการหนึ่ง การที่จะให ผูมีสิทธิเรียกร องในคดีที่สงสั ยวาเปน คดีพิพ าททางปกครอง
ยื่น ฟองตอศาลที่ตนเห็นวาคดีอยูใ นเขตอํานาจเพื่อตั้งฐานแหงสิทธิเรียกรองไวกอ นมิใ ชทางแกไขที่
ถูกตองเพราะผูที่เขาใจปญหาขอกฎหมายไดลึกซึ้งขนาดนั้นยอมตองเปนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเปน
พิเศษเทานั้นจึงจะสามารถแกไขปญหาไดทันระยะเวลาที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ กําหนด
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได หากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
รัฐธรรมนูญแลวจะตองนํา มาตรา ๔๙ มาใชแทนทําใหตองใชสิทธิเรียกรอง ภายในเกาสิบวัน ฯลฯ
จะยิ่ ง ทํ า ให เ สี ย สิ ท ธิ ม ากขึ้ น นั้ น ไม อ าจใช บั ง คั บ กั บ คดี พิ พ าทที่ เ กิ ด ก อ นวั น ที่ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๘/๒๕๔๕ ไดเพราะเปนการใชกฎหมายยอนหลัง
ที่ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิในการฟองคดี เจตนารมณการตราการใชกฎหมายยอนหลังที่ทําใหผูฟองคดี
เสียสิทธิใ นการร องคดี เจตนารมณการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครอง ฯ เพื่อ ใชบังคับกั บ
คดีพิพาท ฯ ที่มลู คดีเกิดขึ้นนับแตวันประกาศใชกฎหมายดังกลาวแลวเปนตนไป
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจั ดตั้งศาลปกครองหากใชบังคั บกับคดี ที่เกิดก อ นวัน ที่ มี
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ ๑๘/๒๕๔๕ จึงเปนการจํากัดสิทธิของ
บุคคลเกินจําเปนและกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ เปนการใชกฎหมายยอนหลัง เพื่อไปลด
อายุความในการฟองคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งเปนสิทธิเรียกรอง
ที่เกิดขึ้น โดยกฎหมาย ในขณะที่สิทธิใ นการฟอ งคดีก็เปน สิทธิที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวโดยปริยาย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ ฯลฯ มิไดคุมครองสิทธิหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ ที่จะฟองบุคคลหรือ
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องคกรอื่นใด เพราะเปนสิทธิทั่วไปที่จะฟองไดตามกฎหมายอยูแลว จึงไมเกี่ยวของกับสิทธิฟองรอง
หรือจํากัดสิทธิฟองรองของผูรองที่เปนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ จึงไมจําตองวินิจฉัย
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ที่ใชบังคับ
กับมูลคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) กอน มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการชี้ ขาดอํานาจหนา ที่
ระหวางศาล ที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคแรก ประกอบ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง พระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
หรือไม
ศาลปกครองสูงสุดยื่นคํารองของผูฟองคดีเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ รวม ๑๘ คํารอง คือ
คํารองที่ ๑ เรื่องพิจารณาที่ ๑/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๑๐๑/๒๕๔๖ ระหวาง
กรมสามัญศึกษา
ผูฟองคดี
ผูถูกฟองคดี
บริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด
ขอหาในการฟองคดี สัญญากอสรางอาคารเรียน
คํารองที่ ๒ เรื่องพิจารณาที่ ๒/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕
คดีแดงที่ ๗๒๙/๒๕๔๖ ระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูฟองคดี
นายหริม อารีเฉลิม
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
คํารองที่ ๓ เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๖ ระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูฟองคดี
นายเจียง นาคบรรพ
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
คํารองที่ ๔ เรื่องพิจารณาที่ ๔/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๑๒๕๖/๒๕๔๖ ระหวาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูฟองคดี
นางสาวชิงชิง เตชะอุบล กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
คํารองที่ ๕ เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๗๒๘/๒๕๔๖ ระหวาง
การสื่อสารแหงประเทศไทย
ผูฟองคดี
หางหุนสวนจํากัด หนองกุงศรีพัฒนา กับพวกรวม ๒ คน ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญากอสรางอาคารที่ทําการไปรษณีย
คํารองที่ ๖ เรื่องพิจารณาที่ ๑๗/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๙๘๖/๒๕๔๖ ระหวาง
กรมการขนสงทางอากาศ
ผูฟองคดี
บริษัท สหรวมมิตร กอสราง จํากัด
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญากอสรางหอบังคับการบิน
คํารองที่ ๗ เรื่องพิจารณาที่ ๑๘/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๔๖๘/๒๕๔๖ ระหวาง
กรมสงเสริมการเกษตร
ผูฟองคดี
หางหุนสวนจํากัด โกตาบารู กอสราง กับพวกรวม ๒ คน ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญากอสรางอาคารฝกอบรมฯ
คํารองที่ ๘ เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๔๑/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวเบญจรักษ สุขขาว กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
คํารองที่ ๙ เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๔๒/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

คํารองที่ ๑๐

คํารองที่ ๑๑

คํารองที่ ๑๒

คํารองที่ ๑๓

คํารองที่ ๑๔

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นายมานะ ชูบรรจง กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๑๘/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
เรื่องพิจารณาที่ ๒๓/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๘๔/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
เรื่องพิจารณาที่ ๒๔/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๘๕/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
เรื่องพิจารณาที่ ๒๕/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๔/๒๕๔๗
คดีแดงที่ ๒๙/๒๕๔๗ ระหวาง
ผูฟองคดี
จังหวัดนราธิวาส กับพวกรวม ๒ คน
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง กับพวกรวม ๒ คน ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาจางเหมากอสรางขุดลอกหนองน้ํา
เรื่องพิจารณาที่ ๒๖/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๘๖/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
ผูถูกฟองคดี
นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ กับพวกรวม ๒ คน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
คํารองที่ ๑๕ เรื่องพิจารณาที่ ๓๐/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๒๘๗/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวสุรียพร เนตรสวาง กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
คํารองที่ ๑๖ เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
คํารองที่ ๑๗ เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕
คดีแดงที่ ๖๑/๒๕๔๖ ระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูฟองคดี
นางเอมอร อริยวงศ ในฐานะทายาทและ
ผูถูกฟองคดี
ผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย)
ขอหาในการฟองคดี สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
คํารองที่ ๑๘ เรื่องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๔๗ คดีศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ ๗๓/๒๕๔๖
คดีแดงที่ ๗๖/๒๕๔๖ ระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
ผูฟองคดี
นายนราวุฒิ พันธุชนะ กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
ขอหาในการฟองคดี สัญญาใชทุนการศึกษา
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วา คํารองทั้ง ๑๘ คํารอง ผูรอง ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมคํารองทั้ง ๑๘ คํารอง เขาดวยกันและพิจารณาวินิจฉัย
ไปในคราวเดียวกัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คดีทั้ง ๑๘ สํานวน ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับฟอง โดยเห็นวา ผูฟองคดีไมไดฟองคดี
อันเปนสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ และมาตรา ๙ (๔) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงไมรับคํารองไวพิจารณา
ผูฟองคดีทั้ง ๑๘ สํานวน ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
ความวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพราะเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในการฟองคดีซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองและคุมครองไว การฟองคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชน
และหนวยงานทางปกครอง และการฟองคดีถือเปนสิทธิตามกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติ
รับรองและคุมครองสิทธิไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือละเวน การกระทําของข าราชการ พนั กงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้ น
ยอมไดรับความคุม ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติ
คุมครองสิทธิดังกลาวไวและจะจํากัดสิทธิดังกลาวมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไวกฎหมายนั้น
ยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สิทธิในการนําขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานหรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครองมาฟองศาล ยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือคูกรณีไมวา
จะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ยอมมีสิทธินําคดีมาฟองภายในกําหนดอายุความ ดังเชนขอพิพาท
ในคดีเหลานี้ คูกรณีมีสิทธินําคดีมาฟองไดภายในอายุความ ๑๐ ป แตเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับกลับมีบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ วา การฟองคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกิน สิบปนับ แต วัน ที่มีเหตุแ หงการฟองคดี อัน เปน การยน อายุความที่กํ าหนดไวใ นประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน โดยไมมีการบัญญัติ
บทเฉพาะกาลในเรื่องการฟองคดีที่ลวงเลยระยะเวลาฟองคดีไปกอนกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ และยังอยู
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ในอายุความฟองรองวา จะไดดําเนิน การอยางไร โดยคูกรณีไมเสียสิทธิทั้งมูลเหตุแหงการฟองคดีนี้
ก็เกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ
นอกจากนี้ ศาลปกครองชั้นตน เพิ่งจะเปดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเปนเวลาภายหลัง
จากที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับถึงหนึ่งปเศษ กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติเปนการกําหนด
ระยะเวลาฟองคดี มิใชเปนการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ฉะนั้น สิทธิของคูกรณีในการนําคดีมาฟองตอศาลยอมใชอายุความ ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ตราบใดที่ยังไมขาดอายุความคูกรณียอมมีสิทธินําคดีมาฟองศาลไดภายในระยะเวลา ๑๐ ป
แมจะลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ ไปกอนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับแลวก็ตามและแมศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ กําหนดวาคดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีไปกอนศาลปกครองเปดทําการ ใหเริ่มนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองกลางเปดทําการก็ตาม
ก็เปนการแกปญหาใหกับคูกรณีผูเสียสิทธิไดในบางกรณีเทานั้น เนื่องจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกลาว
ก็มิไดมีผลเปนกฎหมายที่บัญญัติบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ในเรื่องการฟองคดีที่ลวงเลยระยะเวลาฟองคดีไปกอนศาลปกครอง
เปดทําการ จึงไมมีผลทําใหบทบัญญัติมาตรา ๕๑ ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญกลับมีผลใชบังคับอีก
ทั้งการที่ความในวรรคสองของมาตรา ๕๒ แหงบทกฎหมายดังกลาวจะไดบัญญัติวาการฟองคดีที่พนกําหนดการ
ฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวา คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมและมีเหตุจําเปนอื่น
โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ตามผูฟองคดีเห็น วา บทบัญญัติ
ดังกลาวเปนเรื่องการใหศาลใชดุลพินิจที่จะรับฟองหรือไม มิไดเปนบทบังคับ เนื่องจากคําโตแยงดังกลาว
ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นของผูฟองคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดียอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับการฟองคดีนั้น เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอ
ศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติ
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มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) ทั้ง ๑๘ คํารอง โตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอนจึงสงคําโตแยงของผูรองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
พิเคราะหแลวประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
การกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีนั้น หลักทั่วไป สิทธิในการนําคดีมาฟองศาลของบุคคล
ไมควรจะมีระยะเวลา คือจะฟองเมื่อใดก็ได แตถาหากใหเปนเชน นั้น จะเกิดความไมสงบเรียบรอย
อันเกิดจากความไมแนนอนของบุคคลวาจะถูกฟองเปนคดีเมื่อใด และจะตองเตรียมหลักฐานใหพรอมไวตลอด
รัฐจึงมีหนาที่ในการกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิฟองคดีตอศาลของคูความเพื่อจัดระเบียบสังคมใหมี
ความเรียบรอยและเกิดความแนนอน เชน ในเรื่องของละเมิดกําหนดอายุความการฟองคดีไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๘ ใชอายุความ ๑ ป นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดแตไมเกิน
สิบปนับแตวันทําการละเมิด สวนเรื่องของสัญญาทางแพงทั่วไป กําหนดอายุความไวในมาตรา ๑๙๓/๓๐
คือ อายุความหากไมบัญญัติไวเฉพาะใหมีกําหนดสิบป แตเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองและใหมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง และกําหนดใหคดีละเมิดบางประเภท และสัญญาบางประเภทเปนสัญญา
ทางปกครองซึ่งจะตองฟองตอศาลปกครองเทานั้น เพราะเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ และศาลปกครองไดกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิการฟองคดี
ขึ้นใหม เพราะวิธีพิจารณาคดีปกครองมีความแตกตางไปจากวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งในเรื่องของกําหนด
ระยะเวลาในการฟองคดีปกครองนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ จําแนกระยะเวลาการฟองคดี
ไวเปน ๓ กรณี คือ
- การฟองคดีปกครองทั่วไป มาตรา ๔๙ กําหนดใหยื่นฟองภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งเปนหลักใชกับคดีปกครองทั่วไป
- การฟองคดีเกี่ยวกับกระทําละเมิด (มาตรา ๙ (๓) ) หรือสัญญาทางปกครอง (มาตรา ๙ (๔) )
มาตรา ๕๑ กําหนดใหตองยื่นฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
๑๐ ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
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- การฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคล มาตรา ๕๒
กําหนดใหยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้กําหนดขอยกเวนในเรื่องการใชสิทธิในการฟองคดีไวใน
มาตรา ๕๒ วรรคสอง โดยมีเงื่อนไขวา ศาลสามารถใชดุลพินิจรับฟองคดีที่พนกําหนดเวลาการฟองคดีได
ถาเห็นวา เปนประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่น
เพื่อสะดวกในการวินิจฉัยจึงแยกประเด็นที่ตองวินิจฉัยออกเปน ๔ ประเด็นดังนี้
๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ หรือไม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”
ฯลฯ
จะเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเรื่องของระยะเวลาการฟองคดี ที่กําหนดใหผูฟองคดีที่เกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ทางกฎหมาย ตามมาตรา ๙ (๓) และคดี พิพ าทเกี่ย วกับ สัญ ญาทางปกครองตามมาตรา ๙ (๔)
จะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดมีขึ้น
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง”
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไดแก การที่มนุษยหรือบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณคา
หรืออยางมีเกียรติแหงความเปนคน (อยางมีศักดิ์ศรี) โดยที่มนุษยสามารถใชสิทธิไดโดยเสมอภาคกัน
ตามกฎหมาย โดยไมคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา และโดยไมถูกขัดขวางจากผูปกครองหรือจากรัฐ
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑ เปนเรื่อง
ของระยะเวลาการฟองคดี ในขณะที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ กลาวถึง การที่บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีคุณคาหรืออยางมีเกียรติของความเปนคน (อยางมีศักดิ์ศรี) อีกทั้ง มาตรา ๔ นี้ บัญญัติอยูในหมวด ๑
วาดวยบททั่วไป ซึ่งเปนการกลาวถึงสิทธิและเสรีภาพในลักษณะทั่วไปเปนรูปแบบของรัฐธรรมนูญมิใช
เนื้อหาที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑
จะขัดหรือแยงได
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติ
ใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๖ บัญญัติอยูในหมวด ๑ วาดวยบททั่วไปที่บัญญัติเปน หลักพิทักษหรือคุม ครอง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพื่อมิใหกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่มีอยูหรือจะมีขึ้นตอไป
ในภายหนามิ ใหมีเนื้อความหรือเนื้อหาขัดหรือแย งตอรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น มาตรา ๖ จึงเปนหลักเกณฑ
ของรัฐ ธรรมนูญและเปนการบัญญัติถึงผลของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ มิใหมีผลใชบังคับได จึงมิใชเนื้อหาที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จะขัดหรือแยงได
๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยาย หรื อโดยคําวินิจฉัย ของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับ ความคุม ครอง และผูกพัน รัฐ สภา
คณะรัฐ มนตรี ศาล และองคกรอื่น ของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งปวง”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองใหสิทธิและเสรีภาพ โดยบัญญัติใ หการใชอํานาจรัฐ
ในทุกระดับ และทุกสวนจะตองผูกพันยึดถือปฏิบัติตามทั้งในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
และการตีความกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรอง และใหการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอยางเทาเทียมกัน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปน การบัญญัติสิทธิใ หฟองคดีไวใ นชวงระยะเวลาที่กําหนด หาไดบัญญัติตัดสิทธิของผูฟองคดีไม
ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๕๑ จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รั บ รองไว จ ะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปน เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
วรรคสอง บัญญัติวา กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
วรรคสาม บัญญัติวา บทบัญญัติวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วางหลักสําคัญไว คือ
เมื่อไมมีกฎหมายหาม บุคคลหรือประชาชนจะทําอะไรก็ได เพราะถือวาเปนเสรีภาพที่เขามีมา
แตเดิม จนกวาจะมีกฎหมายหามหรือบังคับใหตองกระทํา และกฎหมายนั้นตองออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหจํากัดสิทธิเสรีภาพได
กฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้น ยังตองเปน ไปตามเงื่อ นไขในมาตรา ๒๙ วรรคสอง คือ
กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น ตองใชบังคับทั่วไปไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กฎหมายที่วานั้นจะจํากัดสิทธิเสรีภาพไดเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
ของสิทธิเสรีภาพไมได
ดังนั้นจะพิจารณาประเด็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็นนี้ เห็นวา ฝายนิติบัญญัติคือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาไดใชดุลพินิจในการบัญญัติ
เรื่องอายุความหรือกําหนดระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลปกครองเปนไปดวยความรวดเร็ว ประกอบกับศาลปกครองมีวิธีพิจารณาความแตกตาง
จากวิธีพิจารณาความของศาลอื่น โดยใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงมาพิจารณาพิพากษา การที่
กําหนดระยะเวลาฟองคดีไวหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแต
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดี จึงเปนเวลาที่เหมาะสมตามความจําเปนของสภาพสัญญาทางปกครองแลว
ทั้งนี้ จะเปนประโยชนสําหรับการหาพยานหลักฐานตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาของศาล มิใ ห
เนิ่นนานไปจนไมสามารถหาพยานหลักฐานได ดังนั้น จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการฟองคดี
เทาที่จําเปน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ แลว
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือไม
เมื่อพิจารณาจากหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ มีขอความสวนหนึ่งวา “...โดยที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อใหอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอพิพาท
ทางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือระหวางหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง
ดังกลาวเปน เรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครอง
หรือ การทํ าสัญ ญาทางปกครอง อั น เปน เรื่อ งกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจ ารณาและ
พิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษา
อาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คาเสียหายแกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงาน
ของรัฐได ในการพิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และตองมีตุลาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไป
ซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคําพิพากษาของศาลปกครอง...”
ดังนั้น การที่ไดบัญญัติเรื่องอายุความหรือระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ซึ่งตางจากกําหนดอายุความตามสัญญาทางแพงทั่วไปไว นั้น เนื่องจากคดีปกครองหรือสัญญาทางปกครอง
เปนเรื่องของกฎหมายมหาชนและโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองจําเปนตองมีกระบวนการ
เปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน
หรือตองจายเงิน ภาษีอากรของสวนรวมเปน คาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ตามหมายเหตุทาย
พระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกฎหมายที่กําหนดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือไม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนบทบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยใหสิทธิในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐแกคูความทั้งสอง
ฝายภายในกําหนดระยะเวลาฟองคดีที่เทาเทียมกัน แมจะเปน บทบัญญัติที่จํากัดสิทธิใ นการฟองคดี
โดยใชระยะเวลาเปนเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิ แตก็เปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีเทาที่จําเปน และ
ไมไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิในการฟองคดีเพราะสิทธิในการฟองคดียังคงมีอยู
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบทบัญญัติ
ที่ใ หสิทธิแ กคูกรณี ใ นการฟองคดีเ ปน การทั่วไป ดั งจะเห็น ไดจากมาตรา ๓ คูก รณีหมายความว า
ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึงบุคคล หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
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ซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะดวยความสมัครใจเองหรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเขามา
ในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเปน ผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้น และเพื่อประโยชน
แหงการดํา เนิน กระบวนพิจ ารณา ให รวมถึ งผูมี สิทธิก ระทํา การแทนดว ย นอกจากนี้ม าตรา ๔๒
ยั งได ใ ห สิ ทธิ แก ผู ฟ องคดี ว า หมายความถึ ง ผู ได รั บความเดื อดร อ นหรื อเสี ยหาย หรื ออาจได รั บ
ความเดื อดร อนหรื อเสี ยหาย โดยมิ อาจหลี กเลี่ ยงได อั นเนื่ องจากการกระทํ าหรื องดเว นการกระทํ า
ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณี
อื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรือยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
และสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๕๑ ที่คูกรณีมีสิทธิที่จะฟองคดีตอกันนั้น หมายความถึงสัญญา
ที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่ง เปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ..... ดังนั้น
จะเห็นไดวา บทบัญญัติของมาตรา ๕๑ ไมไดมุงหมายจะใชบังคับกับกรณีหนึ่งกรณีใดหรือแกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไวเปนการเฉพาะเจาะจง แตบังคับใชกับบุคคลทุกคนที่เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของหนวยงานงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่
ของรัฐ และหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ก็หมายถึงหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่
ของรัฐโดยทั่วไป ไมไดมุงหมายถึงหนวยงานของรัฐแหงใดหรือเจาหนาที่รัฐบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
เจาะจง บทบัญญัติของมาตรา ๕๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
สํา หรับ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๒ เปน บทบัญ ญั ติใ ห สิ ทธิ บุ คคลที่ จะฟ องหน วยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
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หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว สิทธิที่จะฟอง
หนวยงานของรัฐ จึงเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สิทธิดังกลาวนี้ถือวาเปนสิทธิที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชนซึ่งผูใดจะลวงละเมิดมิได แตตามคํารองทั้ง ๑๘ คํารองนี้เปนกรณีที่หนวยราชการ
หรือหนวยงานของรัฐยื่นฟองบุคคลใหรับผิดตามสัญญาทางปกครอง กรณีจึงตางไปจากที่รัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติรับรองสิทธิในการฟองคดีไวตามมาตรา ๖๒ กลาวคือ มาตรา ๖๒ มิไดรับรองสิทธิในการที่
หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐจะฟองเอกชนซึ่งสิทธิดังกลาวนี้ยอมเปนไปตามกฎหมายแพงและ
กฎหมายปกครอง แตมิไดเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
ดังนั้น สิทธิของหนวยงานทางปกครองที่จะฟองบุคคลใหรับผิดภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ศาลปกครองสูงสุด สงคํารองซึ่งเปน คําโตแยงของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารองเพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๑. สรุปขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปได ดังนี้
คํารองที่ ๑
กรมสามัญศึกษา
ผูฟองคดี
บริษัท โปร-เทค ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูฟองคดี
นางนิตยา อารีเฉลิม ในฐานะผูจัดการมรดก ของ
นายหริม อารีเฉลิม
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕)
คํารองที่ ๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูฟองคดี
นายเจียง นาคบรรพ
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๔
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูฟองคดี
นางสาวชิงชิง เตชะอุบล ที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ที่ ๒
และนางสาวจําลอง พวงทองคํา ที่ ๓
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖)
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การสื่อสารแหงประเทศไทย
ผูฟองคดี
หางหุนสวนจํากัด หนองกุงศรีพัฒนา ที่ ๑
นางสาวสุมาลี แคนหนอง ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๖
กรมการขนสงทางอากาศ
ผูฟองคดี
บริษัท สหรวมมิตรกอสราง จํากัด
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๗
กรมสงเสริมการเกษตร
ผูฟองคดี
หางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอสราง ที่ ๑
นายอาแซ ดอเลาะหะวอ ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวเบญจรักษ สุขขาว ที่ ๑
นายพเยาว พงษภักดี ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๙
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นายมานะ ชูบรรจง ที่ ๑
นางแนงนอย ราชปรีชา ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖)
ผูฟองคดี
คํารองที่ ๑๐
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร ที่ ๑
นางศศิธร เรืองศรีกําธร ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๑๑
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ที่ ๑
นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๑๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี ที่ ๑
นายประมุข วงศธนเกียรติ ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖)
ผูฟองคดี
คํารองที่ ๑๓
จังหวัดนราธิวาส ที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ที่ ๒
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัยกอสราง ที่ ๑
กับพวกรวม ๒ คน
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗)
คํารองที่ ๑๔
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ ที่ ๑
รอยเอก อัทธาธร บูรณากาญจน ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๑๕
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวสุรียพร เนตรสวาง ที่ ๑
นาวาตรี อนุชาติ หรือนายอนุชาติ อินทรเสน ที่ ๒ ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๑๖
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูฟองคดี
นางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป ที่ ๑
นางพนิดา สุภาแพง ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖)
คํารองที่ ๑๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูฟองคดี
นางเอมอร อริยวงศ ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของ
นายเอี๋ยง สัวบุตร ผูตาย
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผูฟองคดี
คํารองที่ ๑๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นายนราวุฒิ พันธุชนะ ที่ ๑
นายจํานงค แสงอําไพ ที่ ๒
ผูถูกฟองคดี
(ซึ่งเปนการฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖)
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบทั้งสิบแปดคํารองมีขอเท็จจริงบางประเด็นเปนอยาง
เดี ย วกั น กล า วคื อ ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น หน ว ยงานของรั ฐ ได ยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น เอกชนต อ
ศาลปกครองชั้นตน คือ ศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองสงขลาวา ผูถูกฟองผิดสัญญาสัมปทาน
สัญญารับเหมากอสราง หรือสัญญารับทุน การศึกษา และผูถูกฟองโตแ ยงวาคดีขาดอายุความหรือ
ลวงเลยระยะเวลาการฟองคดีแลว ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสงขลามีคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา โดยเห็น วาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยนื่ ฟองภายในหนึง่ ป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนบั แตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” แตผูฟองคดี
ไดฟองคดีเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตรูเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งขณะนั้นศาลปกครองยังมิไดเปดทําการ
ก็มิไดมีการฟองตอศาลแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จนกระทั่งศาลปกครองเปดทําการ
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการ คือ
ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ แตผูฟองคดีก็ไมไดฟองคดีตอศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว จึงเปนการยื่นฟองเกินกําหนดระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ อีกทั้งศาลปกครองชั้นตนเห็นวา กรณีมิใชเปนคดี
เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และการฟองคดี
ดังกลาวมิไดเปนการยื่นฟองเพื่อประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น ที่ศาลจะรับไวพิจารณาได
ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงมีคําสั่งไมรับฟองทั้งหลายไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตอศาลปกครองสูงสุด
โดยระบุวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพราะเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในการฟองคดีซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองและคุมครองไว การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีได
ทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง และการฟองคดีถือเปนสิทธิตามกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒ ก็บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟอง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ใหรับผิด เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
ก็บัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวและจะจํากัดสิทธิดังกลาวมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลโดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไวกฎหมายนั้นยอมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สิทธิในการนําขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานหรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครองมาฟองศาล ยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ คูกรณีไมวา
จะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ยอมมีสิทธินําคดีมาฟองภายในกําหนดอายุความ เชน เรื่องที่ไมมี
กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ เชน ผิดสัญญาเหมือ นขอพิพาทในสิบแปดคดีนี้ คูกรณีมีสิทธินําคดี
มาฟองไดภายในอายุความสิบป แตเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับกลับมีบทบัญญัติมาตรา ๕๑ บังคับวา การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแต
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดี อันเปนการยนอายุความที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน โดยไมมีการบัญญัติบทเฉพาะกาลในเรื่อง
การฟองคดีที่ลวงเลยระยะเวลาการฟองคดีไปกอนกฎหมายฉบับนี้ใ ชบังคับ และยังอยูใ นอายุความ
ฟองรองวา จะไดดํ าเนิ น การอย างไร โดยคูกรณีไม เสีย สิทธิ ทั้งมู ลเหตุแ ห งการฟอ งคดี ทั้งหลายนี้
ก็เกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ
นอกจากนั้น ศาลปกครองชั้นตน เชน ศาลปกครองกลาง ก็เพิ่งจะเปดทําการเมื่อวัน ที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๔ อันเปน เวลาภายหลังจากที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับถึงหนึ่งปเศษ และกฎหมายนี้
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งเปนการกําหนดระยะเวลาการฟองคดี มิใชเปนการกําหนดหรือการแกไข
เปลี่ยนแปลงอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น สิทธิของคูกรณีในการนําคดีมาฟอง
ตอศาลยอมใชอายุความสิบป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตราบใดที่คดียังไมขาดอายุความ
คูกรณียอมมีสิทธินําคดีม าฟองศาลไดภายในระยะเวลาสิบป แมจะลวงเลยพน ระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ ไปกอนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๑๗
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ใชบังคับแลวก็ตาม และแมศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ กําหนดวา
คดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีไปกอนศาลปกครองเปดทําการ ใหเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแต
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการก็ตามก็เปนการแกปญหาใหกับคูกรณี
ผูเสียสิทธิไดใ นบางกรณีเทานั้น เนื่องจากคําสั่ งศาลปกครองสูงสุดดังกลาวมิไดมีผลเปนกฎหมาย
ที่บัญญัติบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ในเรื่องการฟองคดีที่ลวงเลยระยะเวลาการฟองคดีไปกอนที่ศาลปกครองเปดทําการ จึงไมมีผล
ทําใหบทบัญญัติมาตรา ๕๑ ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญกลับมีผลใชบังคับอีก ทั้งการที่ความในวรรคสอง
ของมาตรา ๕๒ จะไดบัญญัติวา การฟองคดีที่พน กําหนดการฟองคดีแ ลว ถาศาลปกครองเห็น วา
คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปน อื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาไดก็ตาม ผูฟองคดีก็เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวเปนดุลพินิจของศาลที่จะ
รับฟองไวหรือไมก็ได มิไดเปนบทบัญญัติบังคับ และเนื่องจากคําโตแยงดังกลาวยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
ของผูฟองคดียังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดี ยอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายบัญ ญัติไวสํ าหรับการฟองคดีนั้น เมื่อพระราชบัญญั ติจัดตั้ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีศาลปกครองสูงสุดยอมตองใช
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว แต เ นื่ อ งจากผู ฟ อ งคดี (ผู ร อ ง) โต แ ย ง ว า
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสงคําโตแยงของผูรองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วา เนื่องจากคํารองทั้งสิบแปดคํารอง มีประเด็น ที่ตอ ง
พิจารณาวิ นิจฉั ยบางประเด็ น เปน อยา งเดียวกัน และศาลปกครองสูง สุด ไดข อใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงมีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗
ใหรวมเรื่องพิจารณาทั้งหมดเขาดวยกัน โดยนําเรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๗ เปนคํารองหลัก
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๓. ประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองมีการพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๖ บัญญัติวา
“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา
“สิทธิแ ละเสรีภาพที่รั ฐ ธรรมนูญ นี้รับ รองไวโดยชัด แจง โดยปริย าย หรื อโดยคําวิ นิจฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรื อ องค ก รอื่ น ของรั ฐ ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลให รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ การละเว น การกระทํ า
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ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว า คํา โต แ ยง ของคู ค วามตามวรรคหนึ่ งไม เป น สาระสํา คั ญ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ บัญญัติวา
“ในพระราชบัญญัตินี้
....... ฯลฯ .......
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ”
มาตรา ๙ บัญญัติวา
“ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากการกระทําโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
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(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดีที่อยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”
มาตรา ๕๑ บัญญัติวา
“การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
มาตรา ๕๒ บัญญัติวา
“การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่น
ฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดี ปกครองที่ยื่ น เมื่อพ น กํ าหนดเวลาการฟอ งคดี แ ล ว ถา ศาลปกครองเห็น ว าคดี
ที่ยื่น ฟองนั้นจะเปน ประโยชนแ กสวนรวมหรือมีเหตุจําเปน อื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๓/๓๐ บัญญัติวา
“อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป”
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พิจารณาแลวเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติซึ่งเปนภาพรวม เพราะเปนเรื่อง
การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในลักษณะที่เปนการทั่วไปไมใชเนื้อหา
สําหรับรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ เปนบทบัญญัติ ที่รับรองความเปนกฎหมายสูงสุ ดของรัฐ ธรรมนู ญ
โดยบั ญญั ติ ไ วว า หากมีก ารบัญ ญั ติ กฎหมาย กฎ หรื อ ข อบั ง คั บใดที่ ขัด หรื อแย ง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ
บทบัญญัตินั้น เปนอันใชบังคับมิได ในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนเรื่องระยะเวลาการฟองคดีที่กําหนดใหผูฟองคดีที่เกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นตามมาตรา ๙ (๓) และคดีพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ (๔) ตองยื่นฟองตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตตองไมเกินกําหนดสิบปนับแตวันที่มเี หตุแหงการฟองคดีนั้นไดเกิดขึ้น ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงไมมีประเด็นที่จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๖ ได
สวนรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไวโดย
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และผูกพันหนวยงานตาง ๆ คือ
รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล และองคกรอื่น ของรัฐ ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและ
การตีความกฎหมาย ในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ เปนเรื่องกําหนดระยะเวลาในการฟองคดี โดยมิไดเปนบทบัญญัติที่ตัดสิทธิในการฟองคดี
ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ นั้นเปนการบัญญัติเปนหลักการไววา การจํากัดสิทธิและ
เสรี ภาพของบุคคลนั้น จะกระทํ ามิไ ด แตก็ มีขอ ยกเวน ใหกระทํา ไดใ นกรณีที่มี กฎหมายบัญญั ติไ ว
โดยเฉพาะ เทาที่จําเปน ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพและใชเปนการทั่วไป
กลาวคือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และใหกระทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพมิได นอกจากนั้นกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
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เปนเรื่องระยะเวลาในการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวัน ที่
ผูเสียหายรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันเกิดเหตุนั้น เพื่อใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลปกครองเปนไปดวยความรวดเร็วซึ่งเหมาะสมกับความจําเปนตามสภาพของ
สั ญ ญาทางปกครอง คื อ เพื่ อ ประโยชน ใ นการหาพยานหลั ก ฐานมิ ใ ห เ นิ่ น นานจนไม ส ามารถ
หาพยานหลักฐานไดจึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูที่จะฟองคดีที่กอนพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ใชบังคับมีกําหนดระยะเวลาสิบป
แตก็ตองพิจารณาวาการจํากัดสิทธิเชนนั้นมีเหตุผลที่จะกระทําไดตามกฎหมายหรือไม
พิเคราะหแลว การกําหนดระยะเวลาฟองคดีสัญญาทางปกครองดังกลาวแลวนั้น เนื่องจาก
คดีปกครองหรือสัญญาทางปกครองมีลักษณะพิเศษ คือ เปนเรื่องของกฎหมายมหาชนซึ่งมีกระบวน
พิจารณาเปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่วไปดังไดกลาวมาแลวจึงตองมีนิติวิธีที่แตกตางจากคดีปกติทั่วไป
ซึ่งแมจะเปนการจํากัดสิทธิของผูที่จะฟองคดีอยูบางแตก็เปนเรื่องที่จําเปน และผูที่จะฟองคดีก็ยังคงมีสิทธิ
ฟองคดีอยู ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไวและใชเปนการทั่วไปกับผูที่ฟองคดีปกครองทั้งเอกชน
และหนวยงานของรัฐ ไมไดมุงหมายวาจะใชบังคับแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะเจาะจง
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ ก็มีบทบัญญัติ
ในมาตรา ๕๒ ซึ่งบัญญัติขอยกเวนใหศาลปกครองมีดุลพินิจในการรับฟองคดีไวพิจารณาได แมจะเกิน
กําหนดระยะเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ หากเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล
หรื อ มี เ หตุ จํ า เป น โดยมาตรา ๕๒ วรรคแรก บั ญ ญั ติ ไ ว ว า ในการฟ อ งคดี ป กครองที่ เ กี่ ย วกั บ
การคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และมาตรา ๕๒ วรรคสอง
บัญญัติไววา แมการฟองคดีปกครองไดยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว แตถาศาลปกครองเห็นวา
คดีที่ ยื่น ฟอ งจะเป น ประโยชนแ กส วนรวมหรื อมี เหตุจํ าเป น อื่ น โดยศาลเห็ น เองหรือ คูก รณี มีคํ าขอ
ศาลปกครองจะรับคดีไวพิจารณาก็ได
ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
จึงไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
สวนกรณีรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๒ นั้น เปนเรื่องการรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งเปนเอกชน
ที่จะฟองหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
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ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว จึงไมเกี่ยวของ
กับเรื่องนี้เนื่องจากเปนเรื่องที่ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐจะฟองเอกชน
ดวยเหตุผลดั งกลา ว จึ งวินิจ ฉัยวา พระราชบั ญญัติจั ดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของกรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางอากาศ กรมสงเสริมการเกษตร
กรมทรัพยากรน้ําโดยจังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยมหิดล
รวม ๙ หนวยงาน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ รวม ๑๘ คํารอง
กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปโดยแบงตามประเภทของคํารองไดดังนี้
๑. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง ไดแก
๑.๑ คํารองของกรมสามัญศึกษา ผูฟองคดี ยื่นฟอง บริษัท โปร - เทค ซีวิล แอนด
ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖
๑.๒ คํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทย ผูฟองคดี ยื่น ฟอง หางหุน สวนจํากั ด
หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๕๗๒/๒๕๔๖
๑.๓ คํารองของกรมการขนสงทางอากาศ ผูฟอ งคดี ยื่นฟอง บริษัท สหรวมมิตรกอสราง จํากัด
ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
๑.๔ คํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ผูฟองคดี ยื่นฟอง หางหุนสวนจํากัด โกตาบารูกอสราง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายอาแซ ดอเลาะหะวอ ผูถูกฟองที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖
๑.๕ คํารองของจังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา ผูฟองคดี ที่ ๒ ยื่นฟอง
หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗
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โดยสรุป ทั้ง ๕ คดีนี้ ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลปกครองชั้น ตน ซึ่งศาลปกครองชั้น ตน
พิจารณาเห็นวาเปนการยื่นฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา พรอมกับโตแยงวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง ไดแก
๒.๑ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางนิตยา อารีเฉลิม
ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม ผูถูกฟองคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕
๒.๒ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟอง นายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดีตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖
๒.๓ คํารองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางเอมอร อริยวงศ
ผูถูกฟองคดีใ นฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอี๋ยง สัวบุตร (ผูตาย) ตามคดีหมายเลขดําที่
๓๑๓/๒๕๔๕
โดยสรุปทั้ง ๓ เรื่องนี้ ผูฟองไดยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน ซึ่งศาลปกครองชั้นตนพิจารณาเห็นวา
เปนการฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาพรอมกับโตแยงวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา ๑๐ คํารอง ไดแก
๓.๑ คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี ยื่นฟอง นางสาวชิงชิง เตชะอุบล
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางเยาวลักษณ จิตเพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนางสาวจําลอง พวงทองคํา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖
๓.๒ คํารองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูฟองคดี ยื่นฟองนายนราวุฒิ
พันธุชนะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายจํานงค แสงอําไพ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖
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๓.๓ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดี ยื่นฟองนางสาวเบญจรักษ สุขขาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และนายพเยาว พงษภักดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๕/๒๕๔๖
๓.๔ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนายมานะ ชูบรรจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นางแนงนอย
ราชปรีชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖
๓.๕ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาววรรณภา เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางศศิธร เรืองศรีกําธร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖
๓.๖ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาวอังสนา วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นายไพโรจน วิกิณิยะธนี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๔/๒๕๔๖
๓.๗ คํารองมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาวอลิสสรา วณิชกุลบดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
นายประมุข วงศธนเกียรติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖
๓.๘ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นฟองนางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
รอยเอก อัทธาธร บูรณากาญจน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖
๓.๙ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวสุรียพร เนตรสวาง ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นาวาตรีหรือนายอนุชาติ อินทรเสน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๖
๓.๑๐ คํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นฟองนางสาวกาญจนา วชิรนันทศิลป ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นางพนิดา สุภาแพง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖
โดยสรุปทั้งสิบคํารอง ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตน ซึ่งศาลปกครองชั้นตน
มีความเห็นวาเปนการยื่นฟองเกินระยะเวลาแหงการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาพรอมกับ
โตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบทั้งสิบแปดคํารองแลว สรุปเหตุผลของฝายผูฟองคดีที่ยกขึ้นมาโตแยงไดความวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน
ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมี
การตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟอง
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหสิทธิ
แกผูฟองคดีสามารถยื่นฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิตามกฎหมาย
ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้ มาตรา ๖๒
ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน นั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งมาตรา ๒๗
บัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้
จะกระทํามิได ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคล
โดยไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจไว กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เปนผลใหบทบัญญัตินั้น
เปนอันใชบังคับมิได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว และสงความเห็นของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาคํารองทั้งสิบแปดคํารองแลวเห็นวา ในการฟองคดีตอศาล ผูฟองคดี
ยอมตองยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับการฟองคดีนั้น เมื่อพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด
ยอมตองใชบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็น
ของผูรอง (ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสิบแปดคํารองคือ
๑. คํารองที่เปนคดีเกี่ยวกับสัญญาจางเหมากอสราง รวม ๕ คํารอง
๒. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน รวม ๓ คํารอง
๓. คํารองที่เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใชทุนการศึกษา รวม ๑๐ คํารอง
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มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยเปนประเด็นเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกัน
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนการบัญญัติถึงหลักการสําคัญในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เปนการบัญญัติ
หลักการความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จึงไมมีกรณีที่จําตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติมาตรา ๕๑
ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาลและองคกรอื่นของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองใหปรากฏซึ่งสิทธิและเสรีภาพ
และยังทําใหสภาพบังคับของสิทธิเกิดขึ้นจริง โดยบัญญัติใหการใชอํานาจโดยองคกรรัฐทุกระดับจะตองผูกพัน
ยึดถือปฏิบัติทั้งในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย การตีความทางกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรอง และใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเทาเทียมกัน แตไมได
หมายความวาสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองแลวจะมีการจํากัดไมได มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการบัญญัติสิทธิใหฟองคดีในชวงระยะเวลา
กําหนด หาไดบัญญัติตัดสิทธิของผูฟองคดีเสียโดยสิ้นเชิงไม และเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับเปนการทั่วไป
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โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเปนการเจาะจง
การที่มาตรา ๕๑ ไดบัญญัติใหผูฟองคดีตองฟองคดีในชวงระยะเวลากําหนดทั้งยังใหสิทธิในการฟองคดี
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแกคูความทั้งสองฝายภายในกําหนดระยะเวลาที่เทาเทียมกัน จึงหาไดตัดสิทธิ
ในการฟองคดีเสียโดยสิ้นเชิงไม ดังนั้นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ แตอยางใด
มีประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวน แตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแ ห งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ รัฐ ธรรมนูญนี้ กําหนดไวแ ละ
เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมงุ หมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติถึงการจํากัดสิทธิและเสรีภาพวาสามารถกระทําได
แตการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดกลาวคือ จะตองเปนกรณีที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยที่กฎหมายจะตองบัญญัติการจํากัดสิทธิเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือน
ตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวโดยที่ไมมุงหวังใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนการเฉพาะเจาะจง เมื่อพิจารณาถึงหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ วาใหจัดตั้งศาลปกครอง ขึ้นเพื่อใหมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
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การกระทําละเมิดในทางปกครองหรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่องของกฎหมายมหาชน และ
โดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะ
ผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวม
เปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชนในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูล
จากหนวยงานของรัฐได ในการพิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และ
ตองมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ
และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคําพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งตองมี
หนวยงานธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
จะเห็น ไดวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มีวิธีพิจารณาที่แตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ที่ใชในการพิจารณาคดีแพงทั่วไป
กําหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๑ จะตองพิจารณาประกอบกับความในมาตรา ๕๒ ที่บัญญัติวา “มาตรา ๕๒
การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้น
จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอศาลปกครองจะรับไว
พิจารณาก็ได”
พิจารณาแลวเห็นวา แมมาตรา ๕๑ จะจํากัดการฟองคดีปกครองในมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
ไวเพียงหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
ก็ตาม แตในมาตรา ๕๒ ก็เปดโอกาสใหศาลปกครองรับฟองคดีที่คุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
เปนประโยชนแกสวนรวมไวพิจารณาได แมจะไดยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีก็ตาม และมาตรา ๔๙
กําหนดใหการฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี
จึงแสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองมีเจตนารมณที่กําหนดระยะเวลาฟองคดีปกครอง
ในเรื่องตาง ๆ ไวตางกัน นอกจากนี้ยังมีความจําเปนในการเรงรัดการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และกรณีการทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เนื่องจาก
๑. กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีการทําละเมิด หรือความรับผิดของหนวยงาน
ทางปกครอง หากศาลปกครอง พิพากษาใหหนวยงานของรัฐแพคดีซึ่งตองนําเงินงบประมาณของรัฐ
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จายเปนคาเสียหายแกเอกชน ก็มีความจําเปนที่หนวยงานของรัฐ ตองฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เปน ตน เหตุแ หงความเสียหาย ซึ่งหากปลอยระยะเวลาการฟองคดีใ หเนิ่น นานออกไปถึง ๑๐ ป
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นก็อาจลาออกจากราชการ ถูกโยกยายหรือพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
ทําใหรัฐเสียประโยชน เพราะไมอาจฟองไลเบี้ยได
๒. การพิจารณาคดีปกครองตองใชระบบไตสวน โดยตองเรียกตัวเจาหนาที่ของรัฐและผูรับผิดชอบ
ในหนวยงานของรัฐ มาใหถอยคําตอศาลปกครอง รวมทั้งการพิจารณาพยานหลักฐาน ทั้งพยานเอกสาร
และพยานบุ ค คลรวมถึ ง พยานวั ต ถุ ซึ่ ง หากปล อ ยให ร ะยะเวลาการฟ อ งคดี ย าวออกไปถึ ง สิ บ ป
พยานหลักฐานทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคลและวัตถุพยานอาจสูญหายหรือหาไมพบหรือถูกทําลาย
ดวยเหตุผลตาง ๆ รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐ ผูรับผิดชอบก็อาจออกจากราชการไปแลว จนไมอาจตามตัว
มาใหถอยคําได ซึ่งจะเปนผลเสียหายตอการพิจารณาคดีปกครองอยางมาก
ดังนั้น จึงเห็นวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ แมจะเปนการจํากัดสิทธิฟองคดีใหสั้นลงจากสิบปเหลือเพียงหนึ่งป ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๑
แตก็มิไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิ เพราะสิทธิฟองคดีปกครองก็ยังคงมีอยูเหมือนเดิม เพียงแต
มาตรา ๕๑ กําหนดระยะเวลาฟองคดีใหสั้นลงทั้งนี้ในมาตรา ๕๒ ใหดุลพินิจศาลปกครองรับฟองคดีที่
ยื่นฟองเมื่อเลยกําหนดระยะเวลาฟองคดีได ทั้งบทบัญญัติดังกลาวจึงเปนกฎหมายที่ใ ชเปนการทั่วไป
ไมไดมุงหมายใหใชบังคับดวยกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเห็นวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
มีประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น
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ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ที่กําหนดใหฟองคดีละเมิดและคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี บทบัญญัติดังกลาวมิไดเปน
การจํากัดสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ และคราวเดียวกันก็ไมไดเปนการตัดสิทธิหนวยราชการ
ในการฟองคดีเอกชนแตอยางใด
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ยังเปนบทบัญญัติที่ไดรับรองสิทธิในการที่บุคคลจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่นและองคกรอื่นของรัฐ ภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๒
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๕ - ๘๒/๒๕๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดี รวมสิบแปดคํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
กรณีตามคํารอง ๑๘ คํารอง มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยเปนอยางเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณา
เขาดวยกัน
คํารองที่ ๑ ขอเท็จจริงไดความวา กรมสามัญศึกษา ผูฟองคดีไดวาจางใหบริษัท โปร-เทค
ซีวิล แอนด ดีไซน จํากัด ผูถูกฟองคดี กอสรางอาคารเรียนจํานวนหนึ่งหลัง ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ
ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ในวงเงิน ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท โดยกําหนดจายคาจาง
เปนงวด ๆ จํานวนเจ็ดงวด เริ่มทํางานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และผูฟองคดีไดอนุมัติใ หขยายเวลาสัญญากอสรางออกไปอีก
สองรอยสี่สิบวันนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา
ประกอบกับผูถูกฟองคดีไมนําสัญญาค้ําประกัน การปฏิบัติตามสัญญามอบใหผูฟองคดี จึงเปน การ
ผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญา พรอมกับใหชําระคาปรับรายวันเปนเงิน ๑,๗๘๐,๗๕๓ บาท
และคาวาจางผูรับจางรายอื่นในการกอสรางอาคารตอใหแลวเสร็จเปนเงิน ๙๕๕,๗๕๐ บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๗๓๖,๕๐๓ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๔๖
คํารองที่ ๒ ขอเท็จจริงไดความวา การสื่อสารแหงประเทศไทย ผูฟองคดีไดทําสัญญาจาง
หางหุนสวนจํากัด หนองกุงศรีพัฒนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒
กอสรา งอาคารที่ ทําการไปรษณี ยนิ คมพัฒนา ตํ าบลมาบข า กิ่ง อํา เภอนิค มพั ฒ นา จัง หวัด ระยอง
คาจางกอสรางเปนเงิน ๕๖๗,๖๐๐ บาท กําหนดเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตอมาบุคคลทั้งสอง
ผิด สัญ ญา จึง ได มี หนั งสื อ ลงวั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ และวัน ที่ ๕ มีน าคม ๒๕๔๖ ถึ ง
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หางหุนสวนจํากัด หนองกุงศรีพัฒนา และนางสาวสุมาลี แคนหนอง ใหชําระคาเสียหายภายในกําหนด
แตบุคคลทั้งสองก็มิไดชําระจึงฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําสั่งพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชําระเงิน จํานวน ๔๖๗,๙๘๘.๕๓ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแต
วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จนถึงวัน ฟอง จํานวน ๑๓๗,๔๗๑.๕๑ บาท รวมเปน เงิน ทั้งสิ้น
๖๐๕,๔๖๐.๐๔ บาท ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗๒/๒๕๔๖
คํารองที่ ๓ ขอเท็จจริงไดความวา กรมการขนสงทางอากาศ ผูฟองคดีไดจางเหมาบริษัท
สหรวมมิตรกอสราง จํากัด ผูถูกฟองคดีกอสรางหอบังคับการบินสูง ๗ ชั้น พรอมระบบปรับอากาศ
ที่ทาอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ เปนเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดวันแลวเสร็จ
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตอมาผูถูกฟองคดีผิดสัญญา กรมการขนสงทางอากาศจึงไดมีหนังสือ
บอกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ และคิดคาปรับเพราะเหตุลาชานับแตวันครบกําหนด
แลวเสร็จตามสัญญา ถึงวันบอกเลิกสัญญาเปนเวลา ๕๖ วัน วันละ ๑๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๗๑๖,๘๐๐ บาท
และไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๒ แจงใหบริษัท สหรวมมิตรกอสราง จํากัด นําคาปรับ
มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหชําระคาปรับ ซึ่งบริษัท ฯ ไดรับหนังสือแจงให
ชําระคาปรับเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ครบกําหนดชําระคาปรับในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒
แตผิดนัดไมชําระหนี้ จึงคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันผิดนัดจนถึง
วันฟอง โดยนําคดีมาฟองศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๔๗/๒๕๔๖
คํารองที่ ๔ ขอเท็จจริงไดความวา กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดยะลา ผูฟองคดีทําสัญญาจางใหหางหุน สวนจํากัด โกตาบารูกอสราง ผูถูกฟองที่ ๑ และ
นายอาแซ ดอเลาะหะวอ หุนสวนผูจัดการ ผูถูกฟองที่ ๒ กอสรางอาคารฝกอบรมและหอพักพรอม
ครุภั ณฑ ณ ศูน ยสง เสริม และผลิ ตพั น ธุพื ช สวนยะลา จั งหวั ดยะลา งบประมาณในการก อสรา ง
๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท โดยในสัญญาระบุวา ผูรับจางตองเริ่ม ทํางานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
และตองทํางานใหเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ แตบุคคลทั้งสองกอสรางลาชากวาที่ไดระบุ
ไวในสัญญากรมสงเสริมการเกษตรจึงบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน สัญญาจางพรอมกับขอให
นายอาแซ ดอเลาะหะวอ นําเงินคาปรับ ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท ชําระใหแกศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืช
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สวนยะลา ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตอมากรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือ ลงวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหบุคคลทั้งสองชําระเงินคาปรับตามสัญญาจางเปนเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท
บุคคลทั้งสองไดรับทราบแลวแตเพิกเฉย กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
ทวงถามใหบุคคลทั้งสองชําระหนี้ภายในเจ็ดวัน บุคคลทั้งสองไดรับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันแลว ยังคงเพิกเฉยกรมสงเสริมการเกษตรจึงฟองตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองสงขลา) เพื่อขอใหบุคคลทั้งสองชําระเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ
๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันผิดชําระหนี้จนถึงวันฟองเปนเงิน ๙๔,๖๓๐.๒๕ บาท
และใหบุคคลทั้งสองชําระดอกเบี้ยร อยละ ๗.๕ ตอปในตนเงินนับแต วันฟองจนถึงวันชําระเสร็จ ปรากฏ
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๔๖
คํารองที่ ๕ ขอเท็จจริงไดความวา จังหวัดนราธิวาส ผูฟองคดีทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด
สรัณชัย กอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนางสาวสุภาณี คงศาลา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอสรางขุดลอก
หนองน้ํ า บา นบูเกะ ตา ตํ าบลโละจูด อําเภอแวง จังหวั ดนราธิวาส คาจา ง ๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท
โดยต อ งทํ า งานให แ ล ว เสร็จ ภายในวั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๓๙ ต อ มาบุ ค คลทั้ง สองผิ ด สั ญ ญา
จังหวัด นราธิว าสจึง มีหนังสื อ ลงวัน ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๑ แจงให บุคคลทั้ งสองนําเงิน คาปรั บ
๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับหนังสือ หางหุนสวนจํากัด สรัณชัย ไดรับหนังสือ
ดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ แตเพิกเฉย จังหวัดนราธิวาสและกรมทรัพยากรน้ํา จึงฟอง
บุคคลทั้งสองรวมกันชําระหนี้เงิน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
นับตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ จนถึงวันฟองเปนเงิน ๑๙๓,๓๕๕.๒๗ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๖๔๕,๒๕๐.๑๐ บาท และใหบุคคลทั้งสองรวมกันชําระหนี้ดอกเบี้ยในตนเงิน จํานวน ๔๕๑,๘๙๔.๘๓ บาท
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จแกจังหวัดนราธิวาสและ
กรมทรัพ ยากรน้ํ า และใหบุค คลทั้งสองรวมกัน ชําระคาธรรมเนียมศาลแทนจังหวั ดนราธิ วาสและ
กรมทรัพยากรน้ํา ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๔/๒๕๔๗
ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคํารองที่ ๑ คํารองที่ ๔ และคํารองที่ ๕
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคํารองที่ ๒ และคํารองที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวาผูฟอง
คดีทั้งหาคํารองฟองคดีเมื่อพน กําหนดเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
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วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ผูฟองคดีทั้งหา
คํารอง จึง ยื่น อุท ธรณคั ดคานคําสั่ง ศาลปกครองชั้น ตน ที่ไมรั บคําฟ องไว พิจารณาพร อมกับ โตแ ย ง
ตามคํารองที่ ๑ และคํารองที่ ๓ วา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ คํารองที่ ๒ และคํารองที่ ๕
โตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ สําหรับ
คํารองที่ ๔ โตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
คํารองที่ ๖ ขอเท็จจริง ไดความวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีไดทํ าสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลนกับนายหริม อารีเฉลิม จํานวนสองฉบับ คือ สัญญาฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๓๙
เมื่อวัน ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ และสัญญาฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๐
มีกําหนดระยะเวลาสิบหาป โดยผูรับสัมปทานตองชําระเงิน คาเปดปา จํานวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท
ตอมานายหริม อารีเฉลิม ถึงแกกรรม นางนิตยา อารีเฉลิม ในฐานะผูจัดการมรดกของนายหริม อารีเฉลิม
ผูถูกฟองคดี ไดขอรับโอนการทําไมตามสัญญาสัมปทานทั้งสองฉบับจากการตรวจสอบพบวา นายหริม
อารี เฉลิม ผู ตายมีห นี้ต ามสั ญญาค างชํ าระ ตามสั ญญาสัม ปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํา นวน
๒๒๒,๐๐๐ บาท และเงินคางชําระตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท
ซึ่งจังหวัดระนองไดแจงใหผูจัดการมรดกนําเงิน ไปชําระตามหนังสือ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔
ผูจัดการมรดกไดรับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ แตเพิกเฉยไมชําระหนี้เงินจํานวนดังกลาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงฟองใหนางนิตยา อารีเฉลิม ชําระเงินคาเปดปาที่คางชําระ คือ คาเปดปา
ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๒๐๔/๒๕๒๙ จํานวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป
นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปนเงิน ๑๗,๒๘๘.๖๓ บาท และคาเปดปา
ตามสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๓๐ จํานวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป
นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองคดีเปน เงิน ๑๗,๙๘๙.๕๒ บาท รวมทั้งสิ้น
๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท ผูฟอ งคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน ๔๘๘,๒๗๘.๑๕ บาท
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

และดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ในตนเงิน ๔๕๓,๐๐๐ บาท นับแตถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ
ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๑๔/๒๕๔๕
คํารองที่ ๗ ขอเท็จจริงไดความวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลนกับนายเจียง นาคบรรพ ผูถูกฟองคดี ตอมาไดโอนสัมปทานทําไมปาชายเลน
ไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีที่ ๒ โดยฟองตอ
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ความวา ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน
มีกําหนดระยะเวลาสัม ปทานสิบหาป ตามสัญญาไดกําหนดใหผูรับสัมปทานตองชําระเงินคาเปดปา
ตางหากจากคาภาคหลวงเปนเงิน ๑,๔๐๔,๒๒๘ บาท โดยใหชําระรอยละยี่สิบหาในวันที่รับสัมปทาน
สวนจํานวนที่เหลือ ใหเฉลี่ยชําระเปนรายปตามระยะเวลาของสัมปทาน โดยปแ รกใหชําระเปน เงิน
๔๒๑,๒๖๘.๔๐ บาท สวนปตอไปใหชาํ ระเปนรายปเปนเงินปละ ๗๐,๒๑๑.๔๐ บาท จังหวัดระนอง
จึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระภายใน
๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ไมไดนําเงินไปชําระ จึงฟองผูถูกฟองคดี
ใหชําระคาเปดปาที่คาง ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน จํานวน ๒๑๐,๖๓๔.๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันฟองจํานวน ๓๔,๕๗๔.๒๙ บาท
รวมเป น เงิ น ที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ต อ งชํ า ระให แ ก ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สิ้ น ๒๔๕,๒๐๘.๔๙ บาท ปรากฏตาม
คดีหมายเลขดําที่ ๙๐๐/๒๕๔๖
คํารองที่ ๘ ขอเท็จจริงไดความวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูฟองคดีไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลใหสัมปทานทําไมปาชายเลน ในจังหวัดกระบี่ แกนายเอี๋ยง สัวบุตร จํานวน ๒ สัมปทาน
โดยสัญญาสัมปทานกําหนดใหผูใหสัมปทานแบงพื้นที่ปาสัมปทานออกเปน ๑๕ แปลง ใหผูรับสัมปทาน
ทําไมไดปละ ๑ แปลง และผูรับสัมปทานตองชําระคาภาคสําหรับไมที่ทําออกตามชนิดและอัตราที่กําหนด
ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งตองชําระเงินเปนรายปเพื่อใชจายในการรังวัดเขตปาสัมปทาน
ปรากฏวา ผูรับสัมปทานยังไมไดชําระคาเปดปาทั้งสองสัมปทานเปนเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท ตอมา
นายเอี๋ยง สัวบุตร ผูรับสัมปทาน ไดถึงแกความตาย และศาลจังหวัดกระบี่ไดมีคําสั่งตั้งใหนางเอมอร
อริยวงศ เปน ผูจัดการมรดกของผูรับสัม ปทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปน เจาหนี้ของผูรับ
สัมปทาน ในหนี้คาเปดปาจํานวน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีหนังสือทวงถาม
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ใหผูจัดการมรดกของผูรับสัมปทานชําระหนี้จํานวนดังกลาว แตผูจัดการมรดกเพิกเฉย กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงยื่นฟองเปนคดีตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูจัดการมรดกชําระเงิน ๙๕,๑๐๖.๕๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟองจนถึงวันชําระเสร็จแกผูฟองคดี
และใหผูถูกฟองคดีใชคาฤชาธรรมเนียมแทนผูฟองคดีดวย ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๓/๒๕๔๕
คํารองที่ ๙ ขอเท็จจริงไดความวา คํารองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูฟองคดี
ได ทํ า สั ญญาและอนุ มั ติ ใ ห น างสาวชิ ง ชิง เตชะอุ บ ล ผู ถู ก ฟอ งคดี ที่ ๑ ไปศึ ก ษาขั้ น ปริญ ญาเอก
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาดวยทุนสวนตัว มีกําหนด ๑ ป โดยมีขอตกลงวา เมื่อนางสาวชิงชิง เตชะอุบล
เสร็จการศึกษาไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม จะตองกลับมาเขารับราชการตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา
สองเทาของระยะเวลาที่ไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม พันตํารวจโท เจริญ พวงทองคํา ไดทําสัญญา
ค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญากําหนดเวลาศึกษาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓
แตนางสาวชิงชิง เตชะอุบล ไดขอขยายเวลาศึกษาตอออกไปอีก ๖ ครั้ง ครั้งสุดทายไดขอขยายเวลา
ศึกษาตอถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๐ เมื่อครบกําหนดลาศึกษา นางสาวชิงชิง เตชะอุบล มิไดกลับ
เขารับราชการตอตามสัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
โดยมีผลการสอบสวนวา นางสาวชิงชิง เตชะอุบล กระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงไดมีคําสั่งปลดนางสาวชิงชิง เตชะอุบล ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐ จึงถือวา
นางสาวชิงชิง เตชะอุบล เปนผูผิดสัญญาที่ไดใ หไวแ กผูฟองคดีอัน จะตองรับผิดชดใชเงิน เดือนและ
เบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ เปนเงิน
๓๕๘,๕๖๗.๗๕ บาท พรอมเบี้ยปรับอีกจํานวน ๑ เทา รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมีหนังสือแจงใหนางสาวชิงชิง เตชะอุบล และผูค้ําประกัน ชดใชเงิน
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน ที่ไดรับ แจง แตน างสาวชิงชิง เตชะอุบล และผูค้ําประกันไมยอมชําระ
ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ทวงถามใหนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระ
ใหแกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมดอกเบี้ยนับแตวันผิดสัญญาจนถึงวันชําระเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง บุคคลทั้งสองไดรับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แลว
แตยังคงเพิกเฉยไมนําเงินดังกลาวมาชําระ ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ผูค้ําประกันถึงแกความตาย
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นางเยาวลั ก ษณ จิ ต เพ ง ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ และนางสาวจํ า ลอง พ ว งทองคํ า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓
เปนทายาทโดยธรรมในฐานะผูรับมรดก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงไดยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน
โดยขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชเงิน ๑,๒๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตน เงิน ๗๑๗,๑๓๕.๕๐ บาท นับถัดจากวัน ฟองคดี
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๖
คํารองที่ ๑๐ ขอเท็จจริงไดความวา นายนราวุฒิ พันธุชนะ ไดทําสัญญากับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนเพื่อลาไปศึกษาตอภายในประเทศ ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตสงขลา มีกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖
โดยมีนายจํานงค แสงอําไพ เปนผูค้ําประกัน โดยมีเงื่อนไขวา เมื่อนายนราวุฒิ พันธุชนะ สําเร็จการศึกษา
ตองกลับเขาปฏิบัติราชการทันที และตองปฏิบัติราชการตอไปไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ลาไปศึกษา
หากกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลาในสัญญา ตองชดใชเงินที่ไดรับระหวางศึกษาตอโดยลดลง
ตามสวนของเวลาที่กลับเขาปฏิบัติราชการกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินที่ตองชดใช ตอมา
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ นายนราวุฒิ พันธุชนะ ไดรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตอมาไดยื่น
หนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนอนุญาตใหลาออกตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแตรายงานตัวเขารับ
ราชการจนถึง วันลาออกจากราชการ คือ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มีระยะเวลาไมถึงสองเทาของ
เวลาที่ลาศึกษาตออันเปน การผิดสัญญา นายนราวุฒิ พันธุชนะ จะตองชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยปรับ
ตามสัญญาจํานวน ๑๑๐,๙๒๖.๙๕ บาท ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ นายนราวุฒิ พันธุชนะ
ไดชดใชเงินดังกลาวจํานวน ๔๘,๙๐๗.๐๘ บาท เหลือเงินที่จะตองชดใชเปนเงิน ๖๒,๐๑๙.๘๗ บาท
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชนไดมี หนั งสื อลงวัน ที่ ๘ พฤศจิก ายน ๒๕๔๕ แจ งให
นายนราวุฒิ พันธุชนะ และนายจํานงค แสงอําไพ ใหชดใชเงินที่เหลือซึ่งบุคคลทั้งสองไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลวเมื่อวัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และวัน ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตามลําดับ
แตบุคคลทั้งสองเพิกเฉย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจึงยื่น ฟองคดีนี้ เมื่อวัน ที่ ๒๕
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๖ อนึ่ง ผูฟองคดีทราบเหตุแ หงการฟองคดีตามผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
กระทรวงการคลัง เมื่อวัน ที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตเนื่องจากขณะนั้น ศาลปกครองยังไมเปด
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ทําการ กรณีจึงมีเหตุจําเปนไมอาจยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟองคดีได จึงฟอง
เปนคดีนี้ ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๓/๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคํารองที่ ๖ คํารองที่ ๗ และคํารองที่ ๙
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) ตามคํารองที่ ๘ และคํารองที่ ๑๐ พิจารณาแลวเห็นวา
ผูฟ อ งคดียื่ น คํ า ฟอ งต อ ศาลปกครองพ น กํ าหนดระยะเวลาการฟ องคดี ตามพระราชบั ญญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ใหจําหนายคดีออกเสียจากระบบความ
ผูฟอ งคดีตามคํ ารอ งที่ ๖ คํา รองที่ ๗ และคําร องที่ ๙ ยื่ น คํา รอ งอุ ทธรณคั ดคา นคํ าสั่ ง
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา พรอมกับโตแยงวาพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ สําหรับผูฟองคดีตามคํารองที่ ๘ และคํารองที่ ๑๐ ยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งศาลปกครอง
ชั้น ตน (ศาลปกครองสงขลา) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา พรอมกับโตแ ยงวาพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
คํารองที่ ๑๑ นางสาวเบญจรักษ สุขขาว ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายพเยาว
พงษภักดี เปนผูค้ําประกัน
คํารองที่ ๑๒ นายมานะ ชูบรรจง ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีน างแนงนอย
ราชปรีชา เปนผูค้ําประกัน
คํารองที่ ๑๓ นางสาววรรณภา เรือ งศรีกําธร ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
นางศศิธร เรืองศรีกําธร เปนผูค้ําประกัน
คํา ร อ งที่ ๑๔ นางสาวอั ง สนา วิ กิ ณิย ะธนี ได ทํ า สั ญ ญากั บ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล โดยมี
นายไพโรจน วิกิณิยะธนี เปนผูค้ําประกัน
คํารองที่ ๑๕ นางสาวอลิสสรา วณิช กุลบดี ไดทําสัญ ญากับ มหาวิท ยาลัย มหิดล โดยมี
นายประมุข วงศธนเกียรติ เปนผูค้ําประกัน
คํารองที่ ๑๖ นางสาวศรัญญา รัตนแสงหิรัญ ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
รอยเอก อัทธาธร บูรณากาญจน เปนผูค้ําประกัน
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คํารองที่ ๑๗ นางสาวสุรียพร เนตรสวาง ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนาวาตรี
หรือนายอนุชาติ อินทรเสน เปนผูค้ําประกัน
คํารองที่ ๑๘ นางสาวกาญจนา วชิรนัน ทศิลป ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
นางพนิดา สุภาแพง เปนผูค้ําประกัน
สัญญาตามคํารองที่ ๑๑ ถึงคํารองที่ ๑๘ มีขอความทํานองเดียวกัน โดยในสัญญาขอ ๓
ระบุวา ภายหลังจากที่ผูทําสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดลสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลวผูทําสัญญา
ตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ทุกประการ และในกรณี
ที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
หรือองคกรของรัฐบาลตาง ๆ สั่งใหผูทําสัญญาเขารับราชการหรือทํางานผูทําสัญญาจะรับราชการ
หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองป หากไมเขารับราชการหรือทํางานดังกลาว ผูถูกรอง
คดียินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ตอมาผูทําสัญญาไดเขารับการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการ
แกไขปญหาการกระจายเภสัชกร เมื่อป ๒๕๓๘ และสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓
แตมิไดเขารับราชการหรือทํางานชดใชตามสัญญาดังกลาว ผูทําสัญญาจึงเปนผูผิดสัญญาจะตองรับผิด
ตามสัญญารวมทั้ งผู ค้ําประกั น ด วย มหาวิ ทยาลัย มหิด ลไดทวงถามแลว แตบุค คลทั้งสองเพิก เฉย
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงยื่นฟองขอใหรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
จากตนเงินของแตละสัญญา นับถัดจากวัน ฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จ ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่
๑๙๒๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๘/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๐/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่
๑๙๒๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๖/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่
๑๙๓๒/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
หรือ (๔) ใหยื่ น ฟองภายในหนึ่ง ปนับ แตวั น ที่รูหรือควรรูถึงเหตุแ หงการฟองคดี แตไ มเกิน สิบ ป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี” เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาแลวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมได
เขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
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และผูค้ําประกันชําระเงินแทนการปฏิบัติงานตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูค้ําประกัน เพิกเฉย
ไมนําเงินไปชําระใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลา จึงถือวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อพนกําหนดเวลาใหผูถูกฟองคดีนําเงิน จํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดีแ ลว เมื่อผูฟองคดี
ไมไดฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ยื่นฟองคดีเกิน กําหนดระยะเวลาฟองคดี
ภายในหนึ่งปนับ แตวัน ที่รูหรือควรรูถึงเหตุแ หงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
พรอมกับโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ที่ศาลปกครองชั้นตน ยกขึ้นมาเปนเหตุในการสั่งไมรับคําฟองเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กอนจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ สิทธิในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตอศาลยอมเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยฟองไดภายในอายุความสิบป การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง คูกรณีฝายผูฟองคดีมีไดทั้งเอกชนและหนวยงานทางปกครอง การฟองคดีจึงถือเปนสิทธิ
ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไว นอกจากนี้
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ก็ไดบัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาวไวดวย
การจํากัดสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนี้จะกระทํามิได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ฉะนั้น กฎหมายใดที่บัญญัติจํากั ดสิทธิของบุค คลโดยไมมี บทบัญญัติใ ดใหอํานาจไว
กฎหมายนั้นยอมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนผลใหบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๖ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
ของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขั ดหรือ แยง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ ไปใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองสู งสุด พิ จารณาคํ ารอ งทั้ง สิบแปดคํา รอ งแลว เห็น วา ในการฟองคดีต อ ศาล
ผูฟ องคดี ยอ มต อ งยื่ น คํ าฟ องภายในกํา หนดระยะเวลาที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ไว สํา หรั บ การฟ องคดี นั้ น
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในการพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดยอมตองใชบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
แตเนื่องจากผูรอง (ผูฟองคดี) โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงใหรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็น ของผูรอง (ผูฟองคดี) ไปยังศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย แจงใหศาลปกครองสูงสุด
ทราบ
ระหวางพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญไดขอใหผูที่เกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายชี้แจง
นางสาวรังสิมา จารุภา ผูอํานวยการกองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) ผูแ ทนเลขาธิการ ก.พ. ชี้แ จงวา ขอมูลของนักเรียนทุน ก.พ. ที่ไดรับทุนจากรัฐบาลไปแลว
ที่ผิดสัญญาไมช ดใชทุน การศึกษา ณ ปจจุบัน มีจํานวน ๓๒ ราย โดยบางสวนกําลังฟองคดีอยูที่
ศาลปกครอง บางสวนอยูใ นชั้นบังคับคดีเรียกใหช ดใชทุน ซึ่งจํานวนนักเรียนทุน ๓๒ คนนี้ เปน
นักเรียนทุนเฉพาะที่ไดรับทุนจากสํานักงาน ก.พ. นอกจากนี้ยังมีสวนที่ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
และที่มีจํานวนมากคือกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ถาเปนทุนที่ไดรับจาก ก.พ.
ซึ่งเปนทุนรัฐบาลก็ฟองคดีที่ศาลปกครอง แตถาเปนทุนสวนตัว คือ กรณีนักเรียนที่บิดามารดาสงไปเรียน
ตางประเทศเองแลวเงินหมด ก็จะมาขอยืมจาก ก.พ. กรณีนี้ ไมไดฟองคดีตอศาลปกครอง แตฟองคดี
ที่ศาลแพง แตเดิมการผิดสัญญาใหทุนการศึกษาตองฟองคดียังศาลแพง ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ป แตเมื่อมี
การจัดตั้งศาลปกครองแลวระยะเวลาการฟองคดี ลดลงมาเหลือเพียง ๑ ป เห็นวากรณีดังกลาวเปนการลงทุน
ของรัฐที่ใหทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาและเมื่อศึกษาสําเร็จแลวก็กลับมาทํางานใหกับรัฐ มาใหบริการสาธารณะ
กับหนวยงานตาง ๆ การตีความวาเปนสัญญาทางปกครองและกําหนดระยะเวลาใหฟองคดีภายใน ๑ ป
โดยสวนตัวเห็นดวย แตก็อาจจะมองไดวาเปนการลดอายุความการฟองคดีใหสั้นลงจากเดิม หลังจากที่
ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง ในสวนของ ก.พ. ที่เปนผูฟองคดีเองและไมมีการฟองเกิน
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๑ ป ตัวเลขจํานวนเงินที่นักเรียนทุนที่ไมชดใชทุนมีจํานวนมากนอยเพียงใดนั้น มีรายหนึ่งไดรับเงิน
ไปศึกษาตางประเทศเฉพาะรายนี้ประมาณ ๖ ลานบาทเศษ ตัวเลขของแตละรายนั้นยังไมไดรวบรวมไว
ทาง ก.พ. มีนโยบายเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนจากผูที่ไมชดใชทุน โดยใชวิธีการประนีประนอมยอมความกัน
และกําลังดําเนินการอยู โดยสวนตัวเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
เปนการลดคดีที่ไปสูศาลดวย
นายมีชัย ฤชุพันธุ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ วาระยะเวลาในการฟองคดีปกครอง
ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ เมื่อเทียบกับอายุความและระยะเวลาการฟองคดี ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ย โดยหลักกฎหมายทั่วไป ละเมิดทางแพงมีอายุความ ๑ ป ถาคดีอาญา
ที่ยอมความได ตองรองทุกขภายใน ๓ เดือน ซึ่งมาจากหลักที่วา ถาใหเวลาดําเนินการลวงเลยนานไป
ความทรงจําพยานหลักฐานจะลบเลือน จึงตองกําหนดระยะเวลาในการฟอง ซึ่งโดยทั่วไปของคดี ปกครอง
จะมีระยะเวลาฟองคดี ๙๐ วัน นั บแตรูหรือควรรูถึงเหตุ แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ส วนมาตรา ๕๑
ระยะเวลาการฟองคดีสัญญาทางปกครองที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวภายใน ๑ ปเปน นโยบาย
ของรัฐ ซึ่งเห็นวา ระยะเวลาการฟองคดีที่ไดกําหนดไวดังกลาวเหมาะสมแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี
ที่รัฐเปนผูฟองคดี รัฐเปนราชการมีหลักฐานเอกสารพรอม นอกจากนี้ความเปนรัฐก็ไมสามารถที่จะไป
เอาเปรียบกับประชาชน ระยะเวลาฟองคดีที่กําหนดไวเพียง ๑ ป ก็นาจะใชได ในสวนของเจาหนาที่
ของรัฐที่ปลอยปละละเลยใหระยะเวลาการฟองคดีลวงพนไป ก็ตองถือวา รัฐประสงคจะไมดําเนินการแลว
หากมีความเสียหายตอรัฐก็ตองไปดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่
รองศาสตราจารย ดร.นัน ทวัฒน บรมานัน ท อาจารยประจําคณะนิติศ าสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย และผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ อาจารย ป ระจํ า คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชี้แ จงวา สัญญาทางปกครองของไทยที่พบวา มีปญหาอาจเนื่องจากวา
เราไมไดแยกบริการสาธารณะ (Public service) ออกมาวา อะไรเปนบริการสาธารณะ อะไรที่ไมเปน
บริการสาธารณะออกจากกันอยางชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายปกครองของไทยไดแนวคิดกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งระบบการปกครอง
ของฝรั่งเศสนั้นสืบทอดมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จึงทําใหอํานาจของรัฐอยูเหนือ เอกชน
แตถาจะใหรัฐอยูในฐานะเชนเดียวกับเอกชน อาจจะทําใหรัฐบริหารงานตามนโยบายไมไดเลย
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เรื่องรัฐมีอํานาจเหนือเอกชนนี้ มีกรณีที่ประเทศฝรั่งเศส คือรัฐไดทําสัญญาจางเอกชนจุดตะเกียง
เพื่อใหแสงสวางในเวลากลางคืนในนครปารีส แตตอมามีไฟฟาใชแลว และการจุดตะเกียงเทาที่ผานมา
ก็ทําใหเกิดควันดําปกคลุมไปทั่วเมือง รัฐก็เลิกสัญญากับเอกชนโดยที่ใชอํานาจเหนือ มีปญหาวา รัฐมีอํานาจ
เหนือเอกชนไดหรือไม ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ถารัฐทําสัญญากับเอกชนอยางเสมอภาคกัน
เปนสัญญาทางแพง หากสะทอนอํานาจเหนือเอกชนเปนสัญญาทางปกครอง เชน มีอํานาจเปลี่ยนแปลง
สัญญาไดเลย โดยไมตองใหคํานิยามในตัวบท หากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแลวเอกชนเสียหาย รัฐตอง
รับผิดชอบเพราะประโยชนตอสาธารณะทําใหรัฐมีอํานาจเหนือเอกชน
สัญญาใชทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในตอนแรกก็วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางแพง แตพอมา
ชวงหลัง ๆ ก็วินิจฉัยวาเปนเรื่องการบริการสาธารณะจึงเปนสัญญาทางปกครองเชนเดียวกับระเบียบพัสดุ
ปจจุบันฝรั่งเศส กฎหมายบัญญัติวา เปนสัญญาทางปกครอง ในประเทศไทยสัญญากอสรางบานพักแพทย
หรืออาคารโรงพยาบาล ซึ่งแตเดิมศาลปกครองวินจิ ฉัยไววาสัญญากอสรางบานพักแพทยไมเปนสัญญา
ทางปกครอง เพราะมีไวสําหรับเปนที่พักของแพทยผูทําการตรวจรักษาไมไดมีไวเพื่อบริการประชาชน
บริการสาธารณะเชนอาคารโรงพยาบาล แตใ นระยะหลังก็มีคําวินิจฉัยที่ยืน ตามแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจ ฉัยชี้ ขาดอํานาจหนาที่ ระหวางศาลที่ วินิจ ฉัยว าเป น สัญ ญาทางปกครองทั้ งหมด
เพราะที่พักแพทยเปนสวนหนึ่งของการบริการสาธารณสุขซึ่งเปนบริการสาธารณะ
กรณีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ ในสวนอํานาจการพิจารณาของศาลปกครองมิไดบัญญัติ
ใหรัฐ ฟองเอกชน แตเปน บทบัญญัติใ หเอกชนฟองรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ และไมไดกําหนดกรณี
การฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๓ กลับบัญญัติ
รวมถึงสัญญาทางปกครองไวดวย
ทฤษฎีการกระทําของฝายปกครองประเทศฝรั่งเศสตีความกวาง กลาวคือ สัญญาทางปกครอง
แบงดวยจุดสะทอนที่วา ฝายปกครองไมมีเอกสิทธิบังคับตามเชน เดียวกับคําสั่งทางปกครอง สัญญา
ทางปกครองตองฟองศาลปกครอง เพราะไมสามารถบังคับไดเลย เชน พระราชบัญญัติเดิน เรือ ฯ
พ.ศ. ๒๔๕๖ มีบัญญัติไววาตองฟองศาล
สําหรับสัญญาใหทุนการศึกษาพิจารณาไดเปน ๒ อยาง คือ
(๑) สัญญาใหทุนการศึกษา ในฐานะที่ผูรับทุนเปนขาราชการ ก็จะมีความสัมพันธระหวาง
รัฐ กับเจาหนาที่ ที่รัฐ มีอํานาจเหนือเจาหนาที่ซึ่งเปนขาราชการในสังกัดหนวยงานนั้นประการหนึ่ง
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กับความสัมพันธในฐานะที่เปนคูสัญญาใหทุนการศึกษา อีกประการหนึ่ง กรณีอยางนี้คงมีความชัดเจน
วาเปนสัญญาทางปกครอง และ
(๒) สัญญาใหทุนแกผูที่ไมเปนขาราชการ เปนการใหทุนกับบุคคลอื่นที่ยังไมเปนขาราชการ
จะมีความสัมพันธอีกแบบหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้มีขอพิจารณาวา จะเขาขายวาเปนสัญญาทางปกครอง หรือไม
ตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ การกระทํา หมายความรวมถึงสั ญญาทางปกครองดว ย
เพราะสัญญาทางปกครองเปนการกระทําทางปกครองประเภทหนึ่ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ เปนเสมือน
การวางหลักเพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่ของรัฐไปกลั่นแกลงเอกชน
กรณีที่จะเปน สัญญาทางปกครอง ตองเปนกรณีที่รัฐ ทําสัญญากับเอกชน โดยที่รัฐปกปอง
ผลประโยชนข องสาธารณะ ในขณะที่เ อกชนจะปกปอ งผลประโยชน ของเอกชน ตามเนื้ อความ
บทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ ที่ใหประชาชนฟองรัฐหรือหนวยงานของรัฐไดนั้น ในทางกลับกันรัฐก็ฟอง
เอกชนไดเชนกัน ใชไดทั้งสองทาง
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๕๑ ที่กําหนดระยะเวลาการฟอง
คดี ป กครองไว ๑ ป และการขยายระยะเวลาการรั บ ฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๒ นั้น เห็น ด ว ยกั บ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ที่กําหนดระยะเวลาในการฟองคดีไวภายใน ๑ ป ทั้งนี้เพื่อการ
เก็บพยานหลักฐานตาง ๆ จะยังคงอยูและเปนการปกปองผลประโยชนของทั้งสองฝาย
สําหรับกรณีตามมาตรา ๕๒ การที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะหรือประโยชนแกสวนรวม
นั้นตองชัดเจน เชน กรณีการฟองคดีเอาที่ดินคืนจากเอกชน ซึ่งเปนกรณีที่นาจะเปนประโยชนของรัฐ
มากกวา การเรียกเงินคืนรัฐ
สําหรับประเด็น ตามมาตรา ๕๑ นั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไป ถาเปน กรณีที่เปนกฎหมาย
สารบัญญัติ บัญญัติขึ้นใชใหม จะใชขอเท็จจริงในขณะที่ความผิดเกิด แตถาเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ที่บัญญัติขึ้นใชใหมแลวกรณีนี้มีผลบังคับใชตามที่แกไขใหม คือ กําหนดระยะเวลาการฟองคดีใหสั้นลงได
อายุความเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ เปน วิธีกําหนดการเรียกรองสิทธิ ยกตัวอยาง พระราชบัญญั ติ
ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสวนของขอเท็จจริงที่เปนสารบัญญัติ ใชขอเท็จจริง
ขณะเกิดเหตุ แตอายุความการฟองคดีซึ่งเปนวิธีสบัญญัติ ใชตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด ฯ
ที่บังคับใชขึ้นใหม
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ประเด็นตามมาตรา ๕๒ วรรคแรก การคุมครองประโยชนสาธารณะนั้น เปนคําที่ไมเฉพาะเจาะจง
องคก รที่มี อํานาจตี ความก็อ าจตี ความคํา วาเพื่อประโยชน สาธารณะวา มี เพีย งใด องคก รตุล าการ
ก็มีอํานาจตีความวา เปน ประโยชนสาธารณะหรือไม ถาเปนก็ไมควรมีอายุความ ซึ่งมาตรา ๕๒ นี้
เปนดุลพินิจขององคกรที่ตีความ เหตุที่บัญญัติไวเหมือนกับการไมมีอายุความก็เปนเพราะวา หนวยงาน
ของรัฐตั้งขึ้นมาเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ถานาย ก. ไมฟองคดี นาย ข. นาย ค. ก็มาฟองไดอยูดี
เพราะการกระทําดังกลาวเปน การกระทบกระเทือนโดยทั่วไป สวนคําวาประโยชนแกสวนรวมตาม
มาตรา ๕๒ วรรคสอง นั้น เปน เฉพาะชุม ชนใดชุมชนหนึ่งเปรียบเสมือนวงกลม ๓ วงซอ นกัน
วงนอกสุดที่ใหญที่สุดเปนประโยชนของสาธารณะ วงกลางเปนประโยชนแกสวนรวม สวนวงกลม
แกนกลางขางในเล็กสุดเปนประโยชนของเอกชน
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคแรก บั ญญั ติ วา การจํ า กั ดสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ ค คล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปน เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได ในสวนของคําวา “เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพไมได” มีความหมายเพียงใดนั้น
การจํากัดสิทธิเสรีภาพสามารถกระทําได ถามีกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติและการจํากัดนั้น
กระทําไดเทาที่จําเปน ตามหลักความไดสัดสวน การจํากัดสิทธิเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพหรือไม นั้น มีแนวคิดอยู ๒ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพแบบ
สัมบูรณ (Absolute) เปรียบเสมือนวงกลมและมีแกนแกนอยูตรงกลาง แกนแกนตรงกลางจะถูกจํากัด
ไม ไ ด โ ดยเด็ ด ขาด และทฤษฎี ก ารจํ า กั ด แบบสั ม พั ท ธ คื อ จํ า กั ด ได เ พี ย งแต ใ ห เ หตุ ผ ลว า อะไร
มีความสําคัญกวา ซึ่งประเทศไทย รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มีลักษณะเป นแบบทฤษฎีแ รก คื อ
กระทบได ซึ่งถือวา ยอมใหมีการออกกฎหมายยกเลิกเพิกถอนสิทธินั้น ในกรณีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง ฯ ไดกําหนดอายุความในการฟองคดีใ หสั้น ลงนั้น ไมนาจะถึงขนาดกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิ เพราะเรียกไดแตตองภายในเวลาที่รัฐกําหนด นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ เปนเรื่องการกลาวอางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เปน กรณีที่
ปจเจกบุคคลอางตอรัฐไมใชกรณีที่รัฐจะอางตอเอกชน
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นายจิ ร ะ พรรณราย อธิ บ ดี อั ย การฝ า ยคดี ปกครอง ชี้ แ จงว า ป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ในขณะนี้
เปน เรื่องของการตีความกฎหมาย ศาลปกครองตีความวา พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ มาตรา ๕๑ สามารถใชบังคับยอนหลังได ซึ่งกรณีนี้ไมเห็นดวย สาเหตุที่
ไมเห็นดวยเพราะ ๑) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ สัญญา
ปกครองพึ่งมี ณ วันรุงขึ้นนั้น เอง เพราะกอนนี้สัญญาทางปกครองไมมีเปนสัญญาทางแพงธรรมดา
สัญญาทางปกครองนั้นเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย สัญญาทางปกครองคืออะไร มาตรา ๓ ใหคําจํากัดความ
ไวแลว นี่คือโดยผลของกฎหมาย เพราะฉะนั้นกอนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ สัญญาตาง ๆ ที่ทํากัน
คือสัญญาทางแพงไมใชสัญญาทางปกครอง เมื่อเปนสัญญาทางแพงสิทธิเรียกรองตาง ๆ ตองวาไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อายุความเรื่องสัญญานั้นโดยหลักแลวถาไมมีกฎหมายกําหนดไวคือ
๑๐ ป แลวอายุความนั้นใครจะขยายก็ไมไดหรือยนเขาก็ไมไดเพราะวาเปนเรื่องที่เกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอ ยของประชาชน ซึ่งในขณะนั้น ที่เปน ปญหาก็คือวาสิทธิเรียกรองเกิดขึ้นแลวและอายุความ
นับไปแลว บางคดีนับไปได ๑ ป เหลืออีก ๙ ป บางคดีนับไป ๒ ปแลว เหลืออีก ๘ ป บางคดี
๓ ป แ ล ว เหลื อ อี ก ๗ ป พอศาลปกครองตั้ง ขึ้ น มาแล ว บอกว า ต อไปนี้ เ หลื อ ป เ ดีย ว ซึ่ง กรณี นี้
หนวยงานของรัฐตาง ๆ ตองยอมรับวา ผูอํานวยการใครบางที่เรียนกฎหมายปกครอง ไมมี มีแตคนรุนหลัง
เทานั้นที่เรียน คดีเรื่องสัญญาตาง ๆ ที่หนวยงานของรัฐ สงมาใหอัยการขาดอายุความแลว เพราะวา
ไมมีใครรูมากอนเลยวาตองนับอายุความ ๑ ป นับแตวันที่ศาลปกครองเปดทําการ ขณะนี้รัฐเสียหาย
เปนพันลาน ทั้งสัญญากอสราง สัญญาทุน สัญญากอสรางนี้มาก คาปรับฟองไมไดเลย โรงพยาบาล
ทั้งหลังโรงเรียนทั้งหลังฟองไมไดขาดอายุความหมด เพราะวาเจาหนาที่ของรัฐไมรูวาอายุความเขาใช ๑ ป
เพราะตัวเองถือวายังเหลืออีก ๙ ป ก็พยายามที่จะทวงกันไปทวงกันมาเพื่อจะยืดหยุนซึ่งกันและกัน
ซึ่งกรณีนี้เปนกรณีที่เห็นวา การที่ศาลปกครองตัดสินอยางนี้ไมใหความเปนธรรมแกหนวยงานของรัฐ
เพราะวาเปนเรื่องกฎหมายตอกัน และที่รายที่สุดกฎหมายปกครองมีบทเฉพาะกาล แตบทเฉพาะกาล
ไมไดเขียนไวเลยวา ถามีกฎหมายอะไรแยงกับกฎหมายฉบับนี้แ ลวใหใ ชกฎหมายฉบับนี้ ไมมีเลย
แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยเขียนไววา นับ แตวัน ใชกฎหมายนี้ กฎหมายอะไรขัดกัน ก็ดี
แยงกันก็ดี ใหใ ชกฎหมายนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็เขียนเชนเดียวกัน นับแตวัน ที่
ใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว อะไรที่ออกมาขัดหรือแยงใหใ ชอัน นี้ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็เชนเดียวกันเขียนไวหมดวาถาแยงกันใหใชอันนี้ แตพระราชบัญญัติ
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จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ ไมมีเลย ทั้ง ๆ ที่มีบทเฉพาะกาลอยู ซึ่งอันนี้เขาใจวา
เพราะกฎหมายเขียนทางออกไปแลว คือ มาตรา ๕๒ แตศาลไมยอมใช ศาลบอกวาตองใชอันนี้อันเดียว
ถาใชอันนี้อันเดียวเปนการจํากัดสิทธิของหนวยงานของรัฐหรือของเอกชนที่มีอยูแลว ไมสามารถนําคดี
ขึ้นฟองศาลได การที่ศาลปกครองตีความวามาตรา ๕๑ ตองใช ๑ ป สิทธิเรียกรองที่คุณเกิดขึ้นมาไมเกี่ยว
เมื่อมีศาลปกครองแลวตอง ๑ ป ถือวาเปนการจํากัดสิทธิ ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ ไมมีมาตราไหนเลยที่อางมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญวากฎหมายนี้ไดอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๙ จํ ากั ดสิ ทธิ ใ นการฟ องคดี ตามมาตรา ๕๑ ว าต อไปนี้ต อ งใช ๑ ป ไม มี
ไมมีมาตรา ๒๙ อยูในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ เพราะฉะนั้น
การที่ศาลตีความจึงเห็นวา มาตรา ๕๑ ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะออกมาโดยไมมีมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
รองรับ นี่คือสาระสําคัญ นอกจากนี้เรื่องอยางนี้ไมใ ชไมเคยเกิดขึ้น เกิดขึ้น มาครั้งหนึ่งแลวตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๔๖๘ สมัยนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกามาเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
ซึ่งในครั้ง นั้น บรรพบุ รุษของศาลก็บ อกว า กฎหมายใหมไ มมีผ ลยอนหลัง ตอ งใชกฎหมายเก าเป น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘/๒๔๗๑ วินิจฉัยวา เมื่ออายุความตามกฎหมายใหมแ ละกฎหมายเกาขัดแยงกัน
ตองใชอายุความตามกฎหมายเกาเพื่อความเปนธรรมแกราษฎร
คดี มี ป ญ หาต อ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญั ติวา “ศั กดิ์ศ รีความเปน มนุ ษย สิท ธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรั บ
ความคุมครอง”
มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับความคุม ครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง”
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มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๖๒ บัญญัติว า “สิทธิของบุ คคลที่จะฟ องหนวยราชการ หนวยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิ จ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”
พิจารณาแลว มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่รัฐธรรมนูญไดวาง
หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลรวมถึงหลักการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว
มิใชเนื้อหาที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ มาตรา ๕๑
จะขัดหรือแยงได จึงไมพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี้
สําหรับกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เป น บทบั ญ ญั ติ คุ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลโดยมี ห ลั ก การว า การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ไมไดและอยูภายในเงื่อนไขที่วา ตองใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายที่จะใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง กรณีตามคํารองขอเท็จจริงไดความวาสัญญาไดทํากอน
มีพ ระราชบั ญญั ติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครองมี ผ ลใชบั งคั บ คื อ กอ นวั น ที่ ๑๐
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ตุลาคม ๒๕๔๒ สัญญาที่ทํากันนั้นเปนสัญญาในทางแพงไมใชสัญญาทางปกครองเพราะขณะที่ทําสัญญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไมประกาศใช เมื่อเปน
สัญญาทางแพงสิทธิเรียกรองตาง ๆ จึงตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องอายุความ
อายุความเรื่องสัญญานั้นปกติถาไมมีกฎหมายกําหนดไวก็ใหถือ ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพง ฯ
มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความจะขยายหรือยน ไมไดตามประมวลกฎหมายแพง ฯ มาตรา ๑๙๓/๑๑
เพราะวาเปน เรื่องที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอ ยของประชาชน ซึ่งในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ ยังไมประกาศใชเปนกฎหมายปญหาสิทธิเรียกรองเกิดขึ้นแลว
การนับอายุความก็เริ่มนับ บางคดีนับไปแลว ๑ ป เหลืออีก ๙ ป บางคดีนับไปแลว ๒ ป เหลืออีก ๘ ป
บางคดีนั บไปแล ว ๓ ป เหลือ อีก ๗ ป เปน ตน แต เมื่ อมีก ารประกาศใช พระราชบัญ ญัติจั ดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๓
ไดมี คําจํากัดความ ความหมายของคําวา คดีปกครองซึ่งสัญญาทั้งหมดตามคํารองทําไวกอนการประกาศ
ใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ จึงเปนสัญญาทางแพงหากจะฟอง
ใหบังคับคดีตามกฎหมายก็จะมีระยะเวลาฟองคดีหรืออายุความที่นานถึง ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพง ฯ
เห็นไดวา สัญญาที่ทํากันไวกอนมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อพิจารณาตามคําจํากัดตามมาตรา ๓ แลว ทําใหมีการแยกประเภทของคดี และไดรับการปฏิบัติ
ที่แตกตางกัน ทั้ง ๆ ที่สิทธิและหนาที่ขณะทําสัญญามีอยูอยางเทาเทียมกัน การที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บั ญ ญั ติ ว า การฟ อ งคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี เปนบทบัญญัติที่แตกตางไปจากเรื่องอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทําใหสิทธิในการฟองคดีตามสัญญาทางปกครองมีกําหนดเวลาสั้นลง
เปนการลิดรอนสิทธิในเรื่องอายุความตามสัญญาที่มีอยูเดิม ถือเปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีซึ่งเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่ง เปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
อนึ่ง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟองรองใหบังคับคดี หรืออายุความนับเปนกฎหมายในสวนสารบัญญัติ
จะบัญญัติใหมีผ ลยอนหลังที่เปนผลรายแกคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหาไดไม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ที่บัญญัติเรื่องระยะการฟองคดีไว
ก็เห็นไดวาเปนเรื่องอายุความ และเปนกฎหมายในสวนสารบัญญัติ จึงไมอาจมีผลยอนหลังได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิบุคคลที่ฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรของรัฐอื่น ใหรับผิดในผลแหงการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว ไมเกี่ยวกับการที่หนวยราชการฟองบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลใหรับผิดตามสัญญาที่ทําไวกับหนวยราชการ เมื่อบุคคลใดทําสัญญากับหนวยราชการ
ยอมมีความผูกพัน ตามสัญญา เมื่อตกเปน ผูผิดสัญญาหนวยราชการก็สามารถฟองรอ งใหบังคับคดี
ตามสัญญาไดภายในกําหนดเวลาฟองคดีหรือภายในอายุความ ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติใหฟองบุคคลใหรับผิด
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยดังนี้
๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

