ครัง้ ที่ ๔๕ / ๒๕๖๓

กาหนดนัดพิ จารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
สานัก งานศาลปกครองขอแจ้งก าหนดนัด พิจารณาคดีท่ีน่า สนใจของศาลปกครอง ระหว่ า งวัน ที่
๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดไต่ สวน คดีหมายเลขดาที่
๒๒๘๐/๒๕๖๓ ระหว่ า ง บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุง เทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้ องคดี ) กับ
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ส้ม ช่ วงบางขุนนนท์ - มี นบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ ๑ กับพวกรวม
๒ คน (ผู้ถกู ฟ้ องคดี) คดี พิพาทเกี่ ยวกับการที่ หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐกระทา
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖
แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารร่ว มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้ม ช่ ว ง
บางขุน นนท์ - มีน บุ ร ี (สุ ว ิน ทวงศ์) กระท าการโดยไม่ช อบด้ ว ยกฎหมาย กรณี ม ีม ติแ ก้ไ ขเปลีย่ นแปลง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารคัดเลือกเอกชน และวิธกี ารประเมินข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การออกแบบ
และก่ อสร้างงานโยธา ส่ว นตะวันตก การจัด หาระบบรถไฟฟ้า การให้บริก ารการเดินรถไฟฟ้ า และซ่ อ ม
บารุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุร ี (สุวนิ ทวงศ์) เป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซงึ ่ เป็ น
ผูซ้ ้อื เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย)
ณ ห้องไต่สวน ๑ ชัน้ ๒ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
๒. วัน ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนั ด อ่ า นค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุด คดี หมายเลขด าที่ ๑๐๗๓/๒๕๕๑ คดี หมายเลขแดงที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๕ ระหว่ าง
นายศิ โรตม์ สวัส ดิ์ พาณิ ชย์ (ผู้ฟ้องคดี ) กับ ปลัด กระทรวงการคลัง (ผู้ถกู ฟ้ องคดี ) คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ (ผู้ร้อง) คดี พิพาทเกี่ยวกับการที่ หน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(นายศิโรตม์ สวัสดิพ์ าณิชย์ ฟ้องว่า ปลัดกระทรวงการคลัง มีคาสังกระทรวงการคลั
่
ง ที ่ ๖๕๘/๒๕๕๑
ลดโทษผูฟ้ ้ องคดีจากไล่ออกจากราชการตามคาสัง่ ที ่ ๑๒๑๔/๒๕๔๙ เป็ นปลดออกจากราชการ กรณีร่วมกัน
พิจารณาว่าการรับโอนหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จาก
นางสาวดวงตา วงศ์ภกั ดี ผู้ถอื หุ้นแทนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็ นการได้รบั จากการอุปการะโดยหน้าที ่
ธรรมจรรยาและจากการให้โดยเสน่หเ์ นือ่ งในพิธหี รือโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
นามาคานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีเสียหาย
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คดีน้ี ศาลปกครองชัน้ ต้ นมี คาพิ พากษาเพิ กถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีตามคาสังกระทรวงการคลั
่
งที่
๖๕๘/๒๕๕๑ ลว ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑ ในส่วนทีล่ งโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ โดยให้มผี ลย้อนหลังไปตัง้ แต่
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๙ ซึง่ เป็ นวันทีค่ าสังดั
่ งกล่าวมีผลบังคับ โดยศาลฯมีคาวินิจฉัยสรุปได้ว่า เนื่องจากข้อเท็จจริง
ในขณะเกิดข้อพิพาท ไม่ปรากฏว่า กรมสรรพากรได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ รื่องเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการ
อุ ป การะโดยหน้ า ที่ธ รรมจรรยาหรือ เงิน ได้ ท่ีไ ด้ ร ับ จากการให้ โ ดยเสน่ ห าเนื่ อ งในพิธี ห รือ ตามโอกาสแห่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึง่ ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๔๒ (๑๐) แห่งประมวลรัษฎากร
ไว้อย่างชัดเจน หรือมีคาพิพากษาศาลฎีกาทีต่ รงกับกรณีการโอนหุน้ ระหว่างคุณหญิงพจมานกับนายบรรณพจน์
ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งยึดถือปฏิบตั โิ ดยไม่อาจมีดุลพินิจแตกต่างได้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีพจิ ารณาสังการ
่
หรือให้ความเห็นทาง
กฎหมายในการตอบข้อหารือต่างๆ โดยได้พจิ ารณาจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลอื่นๆ ประกอบ ตามที่
ปรากฏในรายงานความเห็นของเจ้าหน้ าที่ ซึ่งได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงพิเคราะห์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่เ กี่ยวข้อง ได้พ ิจ ารณารายงานความเห็น เพิม่ เติมเกี่ยวกับ ข้อสังเกตของนายชาญยุทธ
ปทุ ม ารัก ษ์ ตลอดจนผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ รีย กให้เ จ้า หน้ า ที่ส านั ก กฎหมายมาให้ร ายละเอีย ดก่ อ นสัง่ การในหนั ง สือ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีโ่ ดยชอบแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดๆ
ทีแ่ สดงว่า นายบรรณพจน์ หรือคุณหญิงพจมานมีความเชื่อมโยงหรือสายสัมพันธ์หรือมีก ารให้ผลประโยชน์เกือ้ กูล
ตอบแทนใดแก่ผฟู้ ้ องคดี อันจะถือเป็ นมูลเหตุจูงใจทีท่ าให้ผฟู้ ้ องคดีมคี วามเห็นไปเช่นนัน้ หรือมีพฤติการณ์ ใดๆ
ทีบ่ ่งชีว้ ่าผูฟ้ ้ องคดีมเี จตนาทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยมิชอบเพือ่ ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รบั
ประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเจตนาไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมี
การกระทาอื่นใดอันได้ช่อื ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงแต่อย่างใด กรณีจงึ ไม่อาจรับฟงั ได้ว่า พฤติการณ์ของ
ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ความผิด วินัย ฐานปฏิบตั ิหรือละเว้น การปฏิบตั ิหน้ าที่ร าชการโดยมิช อบ เพื่อให้ต นเองหรือผู้อ่นื
ได้ประโยชน์ทม่ี คิ วรได้ ทีถ่ อื เป็ นการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ หรือฐานปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยจงใจไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือฐานกระทาการอื่นใด
อันได้ช่อื ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจงึ ไม่อาจลงโทษทางวินัยผูฟ้ ้ องคดีตามฐานความผิด
ดังกล่าวได้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมคี าสังกระทรวงการคลั
่
งที่ ๖๕๘/๒๕๕๑ ลว ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑ ลงโทษปลด
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ดี โดยทีป่ รากฏข้อเท็จจริงว่า ปจั จุบนั ผูฟ้ ้ องคดีมอี ายุเกิน ๖๐ ปี แล้ว ไม่สามารถกลับเข้ารับราชการ
ได้อีก ศาลฯจึงมีข ้อสังเกตเกี่ย วกับ แนวทางหรือวิธีการด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามคาพิพากษาตามมาตรา ๖๙
วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ผถู้ กู ฟ้องคดีดาเนินการคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีพงึ ได้รบั หากมิได้ถูกลงโทษทางวินัยตามคาสังดั
่ งกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีค่ าพิพากษาถึงทีส่ ดุ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นอุทธรณ์ คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากเห็นว่า
ผูฟ้ ้ องคดีวนิ ิจฉัยความเห็นในข้อกฎหมายโดยไม่คานึงถึงเหตุผลของหลักกฎหมายและผลประโยชน์ ของราชการ
และการกระทาของผูฟ้ ้ องคดีมมี ลู เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง)

ณ ห้องพิ จารณาคดี ๙ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สานักงานศาลปกครอง ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

