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บอกเล่าเก้าสิบ
ย้อนข่าวเล่าคดี

สวัสดีค่ะ
ACT NEWS  ฉบับนี ้ คอลัมน์ขา่ วเด่นของเราเริ่ ม
ต้ น ด้ ว ยข่ า วกฐิ น พระราชทานศาลปกครอง ประจ� ำ ปี
พุทธศักราช 2564 ตามมาด้ วยคอลัมน์บอกเล่าเก้ าสิบ ทีน่ ำ�
ค� ำ จ� ำ กั ด ความและตัว แบบพฤติ ก รรมของวัฒ นธรรม
ศาลปกครอง ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม 2564  มาให้
ชาวศาลปกครองได้ ทราบโดยทัว่ ถึงกัน   นอกจากนัน้ ยังมี
เรื่ องราวสาระดี ๆ ที่น่ารู้ เกี่ยวกับคดีปกครองอีกมากมาย
ที่อ่านแล้ วเพลิดเพลินแถมได้ ความรู้ อีกต่างหาก ในอีก
หลาย ๆ คอลัมน์  พลาดไม่ได้ แม้ แต่คอลัมน์เดียว

วาไรตีค้ ดีปกครอง
คดีเด็ด
INFOGRAPHIC
รอบรั้วภูมิภาค
โหราพยากรณ์
คำ�คม

อากาศช่ ว งนี เ้ ปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย เดี๋ ย วร้ อน
เดี๋ ย วหนาว เดี๋ ย วฝนตก  ดู แ ลสุ ข ภาพกั น ด้ วยนะคะ
ไม่ได้ เป็ นหมอแต่เป็ นห่วงนะคะ  พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ  
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เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น”
กองบรรณาธิการ เจ้าของ สำ�นักงานศาลปกครอง
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำ�นักงานศาลปกครอง
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานศาลปกครอง สำ�นัก วิทยาลัย
บรรณาธิการ : วัลลภัตม์ เศวตรุนทร์ เสริมพงศ์ สมบูรณ์พร้อม จุฑามาณ สายรัดเงิน จุฑาธิปต์ ชุมพาที ปริญญา ทองหลอด ศิริพร พันธุ์วิจิตรศิริ
อังคณา ติขิณานนท์  ปาลิตา แสนสุข ไอลดา เศษคำ� ช่างภาพ : นิชติญา มีรัตน์ ยศวัฒน์ วัชรกุลภูวพันธ์  ศักดิ์ชัย ลอยทะเล
จัดทำ�โดย สำ�นักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2141 1111 Call Center 1355 ,www.admincourt.go.th ,www.youtube.com /c /สำ�นักงานศาลปกครอง 1355
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ข่าวเด่น

พิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในนาม ศาลปกครอง
ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน
2564 นายชาญชั ย แสวงศั ก ดิ์ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลปกครอง ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในนาม “ศาลปกครอง” ประจ�ำปีพุทธศักราช
2564 ณ วั ด เขมาภิ ร ตาราม ราชวรวิ ห าร
ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
         ในการนี้ นางสมฤดี ธั ญ ญสิ ริ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง รักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลปกครอง
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงานศาลปกครอง ได้เข้าร่วมในพิ ธี
ดังกล่าวด้วย
        โดยกฐิ น พระราชทาน ในนาม
“ศาลปกครอง” ประจ�ำปีพุทธศักราช 2564 นี้
มี ย อดเงิ น ร่ ว มท� ำ บุ ญ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,322,618.61 บาท (หนึ่ ง ล้ า นสามแสน
ส อ ง ห มื่ น ส อ ง พั น ห ก ร ้ อ ย สิ บ แ ป ด บ า ท
หกสิ บ เอ็ ด สตางค์ )
ส�ำนักงานศาลปกครองขออนุโมทนาบุญ
กับจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ร่วมท� ำ บุ ญ
ในโอกาสนี้ ด ้ ว ย
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ผู้แทนส�ำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วม (Joint Commission - JC)
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ 22

ผู้บริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ
ข้อราชการ

กระทรวงการตา่ งประเทศเป็ นเจา้ ภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรว่ ม (Joint
Commission - JC) วา่ ดว้ ยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครัง้ ที่ 22 ระดับเจ้าหนา้ ที่
อาวุโส (SOM) และระดับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการตา่ งประเทศ ระหวา่ งวันที่ 3 - 4
พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผา่ นการประชุมออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อน
และติดตามความคืบหนา้ ของการด�ำเนินงานความร่วมมือดา้ นตา่ ง ๆ ระหวา่ งไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในการนี้ รองเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลปกครอง (นายยุทธนา ศรีตระกูล) และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการตา่ งประเทศ ซึ่งไดร้ ับ
มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ทนส�ำนักงานศาลปกครองไดเ้ ขา้ รว่ มการประชุมฯ ดังกลา่ ว รว่ มกับ
คณะกรรมาธิการรว่ มวา่ ดว้ ยความรว่ มมือทวิภาคีไทย - ลาว และหนว่ ยงานตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ น
ผลสืบเนื่องจากการด�ำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใตบ้ ันทึกความเขา้ ใจ
ว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง
ระหวา่ งส�ำนักงานศาลปกครองแหง่ ราชอาณาจักรไทยและศาลประชาชนสูงสุดแหง่ สปป. ลาว
โดยไดร้ บั การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการตา่ งประเทศ ผา่ นกรมความรว่ มมือ
ระหวา่ งประเทศ เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดตัง้ คณะศาลปกครองในศาลประชาชน
สูงสุดแห่ง สปป. ลาว จนเป็ นผลส�ำเร็จ
       

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการตา่ งประเทศของไทยไดก้ ลา่ วถอ้ ยแถลงตอ่ ทีป่ ระชุมฯ
แสดงความยิ น ดี ที่ ทั้ ง สองประเทศให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความร่ ว มมื อ ด้ า นยุ ติ ธ รรม
ซึ่งการด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกลา่ ว เป็ นสว่ นหนึ่งทีน่ �ำไปสู่
ความส�ำเร็จในการจัดตัง้ คณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว เมื่อ
ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา อันเป็ นความส�ำเร็จอย่างเป็ นรูปธรรมของความร่วมมือด้าน
ยุติธรรมระหวา่ งไทยและ สปป. ลาว
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เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 10 พฤศจิ ก ายน
2564 นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลปกครอง รักษาการในต�ำแหนง่
เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ไดใ้ ห้
เกียรติร่วมต้อนรับนายกมลภพ วีระพละ
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงิน
และบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พรอ้ ม
คณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในโอกาสเข้ า เยี่ ย มคารวะและหารื อ
ขอ้ ราชการเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ยกระดั บ
คา่ คะแนน ITA และการเสริมสรา้ งเครือขา่ ย
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การ
พั ฒ นาองค์ ก รในด้ า นต่ า ง ๆ โดยมี
คณะผู้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งานศาลปกครอง
เขา้ ร่วมการหารือขอ้ ราชการดังกลา่ วดว้ ย
ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

บอกเล่าเก้าสิบ
Transparency

โปร่งใส

ค�ำจ�ำกัดความ
ท�ำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้
ตัวแบบพฤติกรรม
-ท�ำงานตามวิธีการ และกระบวนงานที่กำ� หนด
-พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการท�ำงานตามกรอบของกฎหมาย
-พร้อมรับการตรวจสอบการท�ำงาน

Righteousness
ถูกต้อง
ค�ำจ�ำกัดความ
ตั้งมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ตัวแบบพฤติกรรม
-ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
-ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ำหนด
-ยึดมั่นในจริยธรรมและรักษาวินัย
-ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ
-รักษาความลับของทางราชการ
-กล้ารับผิดชอบต่อความบกพร่องของตนเอง

Standard

มีมาตรฐาน

ค�ำจ�ำกัดความ
ท�ำงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตัวแบบพฤติกรรม
-มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานของตน
-ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
-พัฒนาคุณภาพ วิธีการ และขั้นตอนการท�ำงานอยู่เสมอ
-ริเริ่ม สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง

TRUST

ค�ำจ�ำกัดความและ
ตัวแบบพฤติกรรมของวัฒนธรรม
ศาลปกครอง
(ฉบับปรับปรุง ณ มีนาคม 2564)
Unity เอกภาพ
ค�ำจ�ำกัดความ
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักภักดี และภาคภูมิใจในองค์กร
ตัวแบบพฤติกรรม
-มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อความส�ำเร็จขององค์กร
-ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่องค์กรก�ำหนด
-พร้อมมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร
-พูดถึงองค์กรในเชิงสร้างสรรค์
-ท�ำงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม และองค์กรมากกว่าส่วนตน

Teamwork ท�ำงานเป็นทีม
ค�ำจ�ำกัดความ
ท�ำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง เคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน
ตัวแบบพฤติกรรม
-มีความสามัคคี
-แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในทุกระดับ
-ยอมรับในสถานะและบทบาทของผู้ร่วมงานแต่ละคน เชื่อมั่นให้เกียรติ
และให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
-รับฟังความเห็นต่าง และเคารพในเสียงส่วนใหญ่
-มีจิตอาสา เต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน
-ร่วมคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานและรับผิดชอบ
ในผลของงานร่วมกัน
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ย้อนข่าวเล่าคดี

ใช้ ข้อความโฆษณาสิ นค้า
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ถูกสั่ งห้ามย่อมชอบแล้ว !!
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ.673/2562)

  ออกอากาศเมือ่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564      
รายการทช. หมอทาง “อุทาหรณ์คดีปกครอง”  
ในช่วง ทช.ขอบอก ทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สวท.)
FM. 92.50 MHz.

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายหลอดไฟยี่ห้อหนึ่ง และได้ซื้อพื้นที่ทางสื่อหนังสือพิมพ์
เพื่อลงโฆษณาขายหลอดไฟของบริษท
ั โดยใช้ขอ้ ความว่า “ประกาศลดค่าไฟฟ้า 30%...เฉพาะผูใ้ ช้ชด
ุ รางอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น”
หลังจากนัน
้ ปรากฏว่า  มีผบ
ู้ ริโภครายหนึง่ เห็นข้อความดังกล่าวแล้วเห็นว่า  อาจท�ำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่า 
การใช้อป
ุ กรณ์ดงั กล่าวสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 30% ซึง่ ผูม้ อี ำ� นาจในการประกาศลดค่าไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าเท่านัน
้ และ
บริษัทผู้ฟ้องคดีไม่มีผลการรับรองจากสถาบันใดมารับรอง นอกจากนี้ในการโฆษณายังได้อ้างถึงการได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมซึ่งอาจท�ำให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการรับรองว่าสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 30% จริง
จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการโฆษณาของผู้ฟ้องคดีต่อส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.
เมื่อ สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ก็ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า  การโฆษณาดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 จึงมีหนังสือเชิญผูฟ
้ อ้ งคดีไปชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับข้อความโฆษณาดังกล่าว
ซึ่งในการชี้แจงครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ผู้รับมอบอ�ำนาจเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ สคบ. ว่า  ผู้ฟ้องคดีได้น�ำชุดราง
อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 36 วัตต์ จ�ำนวน 2 ชุด ทดสอบเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 210 โวลต์
ถึง 250 โวลต์ โดยเปรียบเทียบกับชุดรางบัลลาสต์แบบแกนเหล็ก ขนาด 36 วัตต์ จ�ำนวน 2 ชุด โดยท�ำการทดสอบ
เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบพบค่าการประหยัด
พลังงาน ค่าเฉลี่ยมากกว่า 30% ผู้ฟ้องคดีจึงน�ำเอาผลการทดสอบนั้น ไปใช้เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนี้
แต่ปรากฏว่า ภายหลังจากรับฟังค�ำชีแ้ จงแล้ว สคบ. มีความเห็นว่า ข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณาอาจเป็นเท็จหรือ
เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้า  จึงได้เชิญผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงข้อเท็จจริง
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และเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบการใช้
ที่ ท� ำ การทดสอบ มาให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะอนุ ก รรมการ พลังงานไฟฟ้าของบัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ และบัลลาสต์แกน
ติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา
เหล็ก ทีผ่ ฟ
ู้ อ้ งคดีนำ� ไปทดสอบแล้ว พบว่า  ความประหยัด
ไฟฟ้าของชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 36 วัตต์ ทีแ่ รงดันไฟฟ้า
ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่อง ทีใ่ ช้ในครัวเรือน (220 โวลต์) มีคา่ ประหยัดไฟฟ้าสูงสุด 36.12%
และวินิจฉัยการโฆษณา  ได้พิจารณาค�ำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี และมีคา่ ต�ำ่ สุด 21.78% ซึง่ ค�ำนวณค่าเฉลีย่ ได้คา่ ประหยัดไฟฟ้า
พร้อมทัง้ รับฟังความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ก็ได้มคี วามเห็น ที่ 28.95% ส่วนความประหยัดไฟฟ้าของชุดรางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างนี้ครับว่า  การโฆษณาของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ข้อความว่า  ขนาด 18 วัตต์ ทีแ่ รงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ มีคา่ ประหยัดไฟฟ้า
“ประกาศลดค่ า ไฟฟ้ า 30%...เฉพาะผู ้ ใ ช้ ชุ ด ราง สูงสุด 44% และมีคา่ ต�ำ่ สุด 41.97% ซึง่ สามารถค�ำนวณค่าเฉลีย่
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น” เป็นข้อความที่อาจ ได้คา่ ประหยัดไฟฟ้าที่ 42.99%
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ
เมื่ อ ผลทดสอบค่ า การประหยั ด ไฟฟ้ า ในชุ ด ราง
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การที่
เนือ่ งมาจากว่า ข้อความทีผ่ ฟ
ู้ อ้ งคดีใช้ทำ� ให้เข้าใจได้วา 
่ ผู้ฟ้องคดีโฆษณาโดยใช้ข้อความว่า  “ประกาศลดค่าไฟฟ้า 
เมือ
่ ใช้ชด
ุ รางอิเล็กทรอนิกส์ของผูฟ
้ อ
้ งคดีแล้วไม่วา่ ชนิดใด 30% เฉพาะผู้ใช้ชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น”
ก็ตาม จะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 30% แต่เอกสาร โดยไม่ได้ระบุรน
ุ่ หรือรายละเอียดของสินค้าว่าเป็นชนิดใด
ผลการทดสอบที่ผู้ฟ้องคดีน�ำมาเสนอระบุว่า  ได้ทดสอบ
จึ ง ย่ อ มท� ำ ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า ใจว่ า เมื่ อ ใช้ ชุ ด ราง
เฉพาะชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 36 วัตต์ เท่านั้น
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว จะสามารถประหยัด
ดังนัน
้ คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอให้ คณะกรรมการ ไฟฟ้ า ได้ 30% ทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง
ว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) มีค�ำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดี ตามรายงานผลการทดสอบดังกล่าว ข้อความดังกล่าว
ใช้ข้อความที่ว่า “ประกาศลดค่าไฟฟ้า 30%... เฉพาะผู้ใช้ จึงเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ
ชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น” ในการโฆษณา ส�ำคัญเกีย่ วกับสินค้า อันเป็นข้อความทีเ่ ป็นการไม่เป็นธรรม
ต่อผูบ
้ ริโภค ตามมาตรา  22 วรรคสอง (2) แห่งพระราชชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา 
บัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 ซึง่ คณะกรรมการว่าด้วย
หลังจากนั้น สคบ. จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า  การโฆษณา  ก็มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้แก้ไขข้อความหรือ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีค�ำสั่ง ห้า มผู ้ ฟ ้ อ งคดี วิธีการในการโฆษณา หรือห้ามการใช้ข้อความบางอย่าง
ใช้ข้อความดังกล่าวต่อไปในทุกสื่อโฆษณา  พร้อมทั้งแจ้งว่า ที่ปรากฏในการโฆษณา  หรือห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้
จะเสนอให้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1) วิ ธี ก ารนั้ น ในการโฆษณา  หรื อ อาจให้ โ ฆษณาเพื่ อ แก้ ไ ข
พิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินห้าหมื่นบาท ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ได้
(50,000 บาท) รวมทั้งปรับกรรมการผู้รับผิดชอบในการ
ดังนั้น ค�ำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
ด�ำเนินการของผูฟ
้ อ้ งคดีเป็นเงินอีกห้าหมืน
่ บาท (50,000 บาท)
ที่สั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความว่า  “ประกาศลดค่าไฟฟ้า 
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่าว ซึ่ง 30%... เฉพาะผูใ้ ช้ชดุ รางอิเล็กทรอนิกส์ของผูฟ
้ อ้ งคดีเท่านัน
้ ”
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้วมีมติยืนตาม ในการโฆษณาชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีครั้งต่อไป
ค�ำสัง่ ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาทีห
่ า้ มผูฟ
้ อ้ งคดี ในทุกสือ่ โฆษณา และค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ใช้ ข ้ อ ความดั ง กล่ า วในการโฆษณา  ผู ้ ฟ ้ อ งคดี จึ ง น� ำ คดี นี้ คุ้มครองผู้บริโภค ที่มีมติยืนตามค�ำสั่งดังกล่าว จึงเป็นค�ำสั่ง
มายืน
่ ฟ้องต่อศาลปกครองเพือ่ ขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ดังกล่าว ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นว่า  การพิจารณาความ
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามค�ำพิพากษา
ประหยัดไฟฟ้าของชุดรางอิเล็กทรอนิกส์ของผูฟ
้ อ้ งคดี จะต้อง ของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้อง
พิจารณาแยกประเภทชนิดของผลิตภัณฑ์ในค่าแรงดัน
ไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึง่ เป็นแรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้ในครัวเรือน
ทัว่ ไป จึงจะได้คา่ ความประหยัดไฟฟ้าทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
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โดย ลุงถูกต้อง
เหตุเดือดร้อนของผู ้ฟ้องคดี

เหตุเดือดร้อนของผู ้ฟ้องคดี มาจากกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้ท�ำสัญญาจ้างผู ้ฟ้องคดีให้ปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมถนน โดยงานจ้างดังกล่าวไม่มีแบบแปลน รายละเอียดงานให้เป็นตามใบประมาณการแนบท้ายสัญญา ซึ่งในระหว่างที่
ผู ฟ
้ ้ องคดีดำ� เนินงานนัน้ มีผูค้ วบคุมงานมาปฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคุมงานตามโครงการทุกวัน โดยมิได้มขี อ้ ทักท้วงใด ๆ
ต่อมา ผู ฟ
้ ้ องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานจ้างต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจงานจ้างมีความเห็นว่า ผู ฟ
้ ้ องคดีใช้หนิ ขนาดใหญ่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานซึ่งจะท�ำให้
หลุดล่อนง่าย และตามภาพถ่ายการด�ำเนินงานที่ผู้ฟ้องคดีแนบมาพร้อมกับหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง ไม่มีภาพการขุ ดเอา
ชัน้ พื้นทางที่เป็นหลุมบ่อออกแล้วลงวัสดุช นั ้ พื้นทางที่ดีแทน และไม่มีภาพการบดอัดงานชัน้ รองพื้นก่อนปู แอสฟั ลท์ติก
จึงไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนการก่อสร้างและซ่ อมแซม เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้อง
ผู ้ฟ้องคดีเห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำ� เนินงานตามสัญญาจ้างนัน้ คณะผู บ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่ได้
มาออกตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาด�ำเนินการไม่เคยมีข้อทักท้วงจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล แต่อย่างใด และการที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้าง โดยไม่ระบุ
รายละเอียดว่าเนือ้ งานส่วนใดทีไ่ ม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของสัญญาจ้าง ท�ำให้ผูฟ
้ ้ องคดีไม่สามารถแก้ไขงานได้ ผู ฟ
้ ้ องคดี
จึงยืน่ ฟ้ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลต่อศาลปกครอง ขอให้มคี ำ� พิพากษาให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตาม
สัญญาจ้าง พร้อมดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วันส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี
หลังจากผู ้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้าง ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลก็ได้เปิ ดใช้ ถนนสายที่พิพาท และ
ได้เปิ ดใช้ มาตลอดจนถึงปั จจุ บันโดยไม่ยอมจ่ายค่าจ้างตามสัญญา
ส่วนองค์การบริหารส่วนต�ำบล โต้แย้งว่า ผู ค้ วบคุมงานท�ำบันทึกรายงานผลการก่อสร้างประจ�ำสัปดาห์เป็นเท็จ
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รบั รูแ้ ละไม่รบั ทราบการควบคุมงานแต่อย่างใด และได้มคี วามเห็นให้ผูฟ
้ ้ องคดีแก้ไขงานจ้างให้ถกู ต้อง
เมื่ อ ผู ้ ฟ้องคดี ไม่ด� ำ เนินการแก้ไขงานดังกล่ า ว ผู ้ถูกฟ้ องคดีจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ความเป็นธรรม... จากคำ�พิพากษาศาลปกครอง
คดีนมี้ ขี อ้ กฎหมายทีส่ ำ� คัญคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ข้อ 65 ก�ำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้ (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติ
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งานของผู ้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อก�ำหนด
ในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทัง้ รับทราบหรือพิจารณาการสัง่ หยุ ดงานหรือพักงานของผู ้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป (2) การด�ำเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัย
หรือมีกรณีท่ีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่ างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจจ้าง ณ สถานที่ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลง
ให้ทำ� งานจ้างนัน้ ๆ โดยให้มอี ำ� นาจสัง่ เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเ่ ห็นสมควรตามหลักวิชาการช่ าง
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก�ำหนดในสัญญา
ค�ำถามที่นา่ สนใจ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู ว้ า่ จ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผูฟ
้ ้ องคดีซ่ึงเป็นผู ร้ บั จ้าง
ตามสัญญาหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า เมือ่ พิจารณาข้อก�ำหนดในสัญญาประกอบกับรายละเอียดงานตามใบประมาณการ
แนบท้ายสัญญาแล้ว เห็นได้วา่ งานจ้างดังกล่าวมิได้ระบุ วสั ดุทใ่ี ช้ในการปู พนื้ ผิวถนนแอสฟัลท์ตกิ ว่าจะต้องใช้หนิ ทีม่ ขี นาด 3/8
่ ูฟ
และในขณะทีผ
้ ้ องคดีดำ� เนินการก่อสร้างมีช่างผู ค้ วบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าทีข่ องผู ถ้ กู ฟ้ องคดีเข้าควบคุมงานตลอด ปรากฏ
ตามบันทึกการก่อสร้างประจ�ำวัน โดยในบันทึกดังกล่าวผู ้ควบคุมงานท�ำเครื่องหมายถูกว่าผู ้ฟ้องคดีใช้ วัสดุก่อสร้าง
ใช้ เครื่องมือจ�ำเป็น และใช้ แรงงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานพร้อมลงลายมือชื่ อรับรองไว้ นอกจากนี้ ผู ้ควบคุมงาน
ได้มบี นั ทึกรายงานผลการก่อสร้างประจ�ำสัปดาห์ตอ่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่ปรากฏข้อทักท้วงของผู ค้ วบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าผู ้ฟ้องคดีใช้ วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือท�ำงานไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ตามข้อ 65 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ นัน้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
มีอำ� นาจหน้าทีต่ รวจและควบคุมงานจ้างในขณะทีง่ านจ้างก�ำลังอยู ร่ ะหว่างด�ำเนินการหรือด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ มิใช่ หน้าที่
เฉพาะตรวจรับงานหลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วเท่านัน้ เมื่อตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน ผู ้ถูกฟ้ องคดีหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือช่ างผู ้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งความบกพร่องของงานว่าไม่ถูกต้องตามสัญญาอย่างไร เมื่อ
ช่ างผู ้ ค วบคุ ม งานได้ ร ายงานผลการก่ อ สร้ า งต่ อ คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง โดยได้ รั บ รองว่ า การด� ำ เนิ น งานตาม
โครงการของผู ฟ
้ ้ องคดีได้ทำ� งานแล้วเสร็จสมบู รณ์ตามสัญญาจ้าง กรณีนจี้ งึ รับฟังได้วา่ ผู ฟ
้ ้ องคดีได้ดำ� เนินงานตามสัญญา
จ้างมิได้เป็นผู ้ผิดสัญญาแต่อย่างใด ผู ้ถูกฟ้ องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา พร้อมดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วัน
ส่งมอบงานไปจนกว่าจะช�ำระเงินครบถ้วน (ผู ้สนใจสามารถศึ กษารายละเอียดได้จากค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. 72/2565)

หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและควบคุมงานจ้าง สัง่ เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามหลักวิชาการช่ าง เพื่อให้งานจ้างเป็นไปตามข้อก�ำหนดในสัญญา โดยมีอ�ำนาจในการตรวจสอบ
และควบคุมงานจ้างในระหว่างที่งานจ้างก�ำลังด�ำเนินการ จนถึงการตรวจรับหลังส่งมอบงานจ้างที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
มิใช่ มีหน้าที่ตรวจรับหลังส่งมอบงานจ้างเท่านัน้
ในกรณีท่ีสัญญามิได้ระบุ รายละเอียดของวัสดุท่ีใช้ โดยตลอดระยะเวลาด�ำเนินงาน คณะกรรมการฯ หรือ
ช่ างผู ้ควบคุมงาน ไม่ได้ทักท้วงการด�ำเนินงานของผู ้รับจ้างหรือแจ้งว่ามีการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตามสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้าง
รับทราบและด�ำเนินการแก้ไข เมื่อมีการส่งมอบงานโดยช่ างผู ้ควบคุมงานได้รายงานรับรองการด�ำเนินงานของผู ้รับจ้างว่ามี
ความสมบู รณ์ถูกต้องตามสัญญาจ้าง ถือว่าผู ้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู ้ว่าจ้าง
มีหน้าทีจ่ า่ ยค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผูร้ บั จ้าง และจะอ้างความบกพร่องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องช่ างผู ค้ วบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของตน มาเป็นเหตุในการปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างไม่ได้
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คดีเด็ด

สั่งซื้อผ้าห่มกันหนาวด้วยวาจา
มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
ตามกฎหมายหรือไม่!?
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ.489/2563

การจัดซือ้ ผ้าห่มกันหนาวในสมัยนายก อบต.คนเก่า ซึง่ ได้ตกลงด้วยวาจาและ
มีการส่งมอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.เป็นผู้ตรวจนับและลงลายมือชื่อประทับตรา 
อบต.ในใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ จึงเป็นการท�ำสัญญาซื้อขายกัน ตามมาตรา 453 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อร้านค้าได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวตาม
จ�ำนวนทีส่ งั่ ซือ้ อันเป็นการช�ำระหนีท
้ งั้ หมดตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว และไม่ปรากฏ
เหตุให้สญ
ั ญาจ้างดังกล่าวเป็นโมฆะ จึงมีผลสมบูรณ์ผกู พันต่อคูส่ ญ
ั ญา อบต.ในฐานะ
ผู้ซื้อซึ่งได้รับมอบทรัพย์สินที่ตนซื้อไว้แล้ว ย่อมมีหน้าที่ใช้ราคาทรัพย์สินตามสัญญา
ซื้อขายให้แก่ผู้ขายตามมาตรา 486 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่มี
การช�ำระเงิน จึงถือว่า อบต.เป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องรับผิดช�ำระค่าผ้าห่มกันหนาว
ให้ แ ก่ ร ้ า นค้ า พร้ อ มดอกเบี้ ย ตามกฎหมาย ส่ ว นประเด็ น ที่ อ ้ า งว่ า มี ก ารจั ด ซื้ อ
โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ แ ละไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจรับนั้น เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องไล่เบี้ยกันเองต่อไป ไม่อาจอ้างเป็น
เหตุในการปฏิเสธไม่ช�ำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้
การตกลงซือ
้ ขายทรัพย์สน
ิ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนด้วยวาจา
มีผลผูกพันตามกฎหมาย เมื่อได้ส่งมอบโดยมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อและประทับตรา
หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าทีต
่ อ
้ งช�ำระราคาทรัพย์สน
ิ นัน
้ โดยไม่อาจ
อ้างการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบมาเป็นเหตุปฏิเสธการช�ำระเงินได้
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รอบรั้วภูมิภาค
ประธานศาลปกครองสูงสุดประชุมหารือแนวทางการด�ำเนินงานในศาลปกครองภูมิภาค
ศาลปกครองขอนแก่ น    เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย
แสวงศั ก ดิ์ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด
ได้ ป ระชุม หารื อ แนวทางการด� ำ เนิ น งานใน
ศาลปกครองขอนแก่ น โดยมี นายศรั ณ ยู
โพธิรัชตางกูร รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทน อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
คณะตุลาการศาลปกครองขอนแก่ น พร้ อม
ด้ วย นายธนะ ชามะรั ต น์ ผู้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานศาลปกครองขอนแก่น และบุคลากร
ส� ำ นั ก งานศาลปกครองขอนแก่ น เข้ าร่ ว ม
ประชุ ม หารื อผ่ า นระบบ Cisco Webex
ณ ห้ องประชุ ม ชัน้ 2 อาคารศาลปกครอง
ขอนแก่น

ศาลปกครองสุพรรณบุรี   เมือ่ วันอังคาร
ที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ ประชุมหารื อ
แนวทางการด� ำ เนิ น งานของศาลปกครอง
สุ พ รรณบุ รี    โดยมี น ายสิ ท ธานต์ สิ ท ธิ สุ ข  
อธิบดีศาลปกครองชันต้
้ นประจ�ำศาลปกครอง
สูงสุด ช่วยท�ำงานชั่วคราวในต�ำแหน่งอธิ บดี
ศาลปกครองสุ พ รรณบุ รี พร้ อมด้ วยคณะ
ตุลาการในศาลปกครองสุพรรณบุรี และคณะ
ผู้บ ริ ห ารส� ำ นัก งานศาลปกครองสุพ รรณบุรี
เข้ าร่ ว มประชุ ม ผ่ า นระบบ Cisco Webex
ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 3 อาคารศาลปกครอง
สุพ รรณบุรี ทัง้ นี ้ การประชุม ดัง กล่า วได้ ถื อ
ปฏิบตั ิตามมาตรการการแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัส Covid-19 โดยการเว้ นระยะห่าง
และสวมหน้ ากากอนามัยอย่างเคร่ งครั ด   
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อธิบดีศาลปกครองระยองร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 42
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สมาคมกฎหมาย
อาเซี ย นประจ� ำ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าเป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมาย
อาเซียน ครัง้ ที่ 42 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ ในการนี้ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ อธิบดีศาลปกครอง
ระยอง ผู้แทนศาลปกครองในฐานะ Standing Committee สมาคม
กฎหมายอาเซียนประจ�ำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

เมือ่ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  นายสมมาศ
รัฐพิทกั ษ์ สนั ติ อธิ บดีศาลปกครองยะลา ให้ เกียรติ
เป็ น ตัว แทนในการมอบโล่ร างวัล ให้ แ ก่ ส� ำ นัก งาน
ศาลปกครองยะลา โดยมีนางอาภาภรณ์ หมัดเลียด
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานศาลปกครองยะลาเป็ นผู้รบั มอบ
ในโอกาสที่ส�ำนักงานศาลปกครองยะลาได้ รับรางวัล
คลิ ป วิ ดี โ อสัน้ ดี เ ด่ น จ� ำ นวน 1รางวัล และรางวัล
Popular Vote จ�ำนวน 1 รางวัล ในการประกวดคลิป
วิดีโอสัน้ หัวข้ อ “ส่งพลังใจ ให้ ครอบครัวประเทศไทย
ผ่ า นภั ย COVID” ภายใต้ โครงการเสริ ม สร้ าง
ศาลปกครองให้ เป็ นองค์กรแห่งความสุขอย่างยัง่ ยืน
ประจ� ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ชัน้ 1 อาคาร
ศาลปกครองยะลา

สศภ.ยะลาได้รับรางวัลคลิปวิดีโอสั้นดีเด่น และรางวัล Popular Vote ในการประกวด
คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ส่งพลังใจ ให้ครอบครัวประเทศไทย ผ่านภัย COVID”

ศาลปกครองภูเก็ตร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน
ที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เมือ่ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นายวิชญ์ชยั
ธรรมประดิษฐ์ รองอธิ บดีศาลปกครองภูเก็ต ร่ วมพิธี
อัญ เชิ ญ องค์ ค รุ ฑ ขึ น้ ประดิ ษ ฐานที่ ห น้ าบัน อาคาร
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมีนายณรงค์
วุ่นซิว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็ นประธานในพิธี
ณ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (หลั ง ใหม่ )
ศู น ย์ ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ต� ำ บลตลาดเหนื อ
อ� ำ เภอเมื อ งภู เ ก็ ต จั ง หวัด ภู เ ก็ ต
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โหราพยากรณ์
-เป็นคนที่ถือเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เสมอ
-เป็นคนขี้กังวลกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
-เป็นคนทีข่ าดความมัน่ ใจในตัวเอง ค่อนข้างกระสับกระส่ายกระวนกระวาย

“ทายนิสัย”
จากสีเสื้อตัวโปรด
สีแดง

สีเทา
-เป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูง รักสันโดษ
-เป็นคนที่ชอบดูแล และใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดี
-เป็นคนใจเย็นรอบคอบ เวลาจะพูดอะไรก็จะไตร่ตรองก่อนเสมอ
-เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูด มักได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้าง

-เป็นคนค่อนข้างหุนหันพลันแล่น ใจร้อน ชอบความหวือหวา
-เป็นคนเปิดเผย และจริงจังกับเรื่องความรัก
-เป็นคนชอบที่จะเป็นผู้ชนะ และไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ
-เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
-เป็นคนที่มีชีวิตชีวา ปราดเปรียว คล่องแคล่ว มักไม่อยู่นิ่ง
-เป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้อยู่ใกล้เป็นต้องหลงเสน่ห์เสมอ
-เป็นคนชอบเข้าสังคม และมีความสามารถเป็นผู้นำ� ได้ดี

สีฟ้า / สีน�้ำเงิน

สีเหลือง

-เป็นคนที่ต้องการท้าทาย และอยากต่อต้านพรหมลิขิต
-เป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ลึกลับ ยากที่จะเดาความรู้สึกได้
-เป็นคนน่าค้นหาแฝงไว้ด้วยความเซ็กซี่ บุคลิกมาดมั่นและมั่นคง
-เป็นคนลังเล ตัดสินใจอะไรคนเดียวไม่ได้
-เป็นคนที่ชอบคนที่มีฐานะดีกว่า ดูสูงศักดิ์กว่า เก่งกว่า

-เป็นคนร่าเริง สดใส ชอบค้นหาอะไรใหม่ ๆ ชอบการเปลี่ยนแปลง
-เป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้ความส�ำคัญกับอนาคตและไม่ติดอยู่กับอดีต
-เป็นคนใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มองปัญหาเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยและปราศจากความกังวล
-เป็นคนทุ่มเทให้กับการท�ำงาน ฉลาดรอบรู้ มีหัวทางด้านการค้า

-เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว เซนซิทีฟสูง และรู้สึกเจ็บปวดได้ง่าย
-เป็นคนที่ชอบท�ำอารมณ์โรแมนติก รักเดียวใจเดียว
-เป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็ว
-เป็นคนที่อ่อนโยน มีเมตตา และชอบเอาใจใส่คนอื่น
-เป็นคนหนักแน่น และปราดเปรื่อง ศรัทธาในสิ่งที่เชื่อ

สีด�ำ

สีเขียว

สีขาว

-เป็นคนหนักแน่น ใจดี ใจเย็น ใจกว้าง รักความยุติธรรม
-เป็นคนชอบแสดงความเป็นเจ้าของและค่อนข้างเห็นแก่ตัว
-เป็นคนมีความสามารถสูง มีสติปัญญาดี
-เป็นนักวัตถุนิยม ชอบสะสมสิ่งหรูหราที่เชิดหน้าชูตา
-เป็นคนกลัวความล้มเหลวในอนาคต
-เป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์โรแมนติกในเรื่องความรักสักเท่าไหร่

-เป็นคนเรียบร้อย อ่อนโยน
-เป็นคนจริงจังเรื่องความรัก
-เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง
-เป็นคนจริงจังในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งอาหาร การกิน

สีม่วง
-เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูง พิถีพิถัน มีไหวพริบ
-เป็นคนที่อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์
-เป็นคนที่ปรารถนาที่อยากมีเอกลักษณ์ และแตกต่างอย่างแรงกล้า
-มีความเป็นเด็กสูง ค่อนข้างขาดวุฒิภาวะ และมักติดอยู่กับความเพ้อฝัน

สีน�้ำตาล
-เป็นคนชอบความสวยงาม ชอบแต่งตัว มักดูดีในสายตาคนอื่น
-เป็นคนที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสุขภาพและรูปลักษณ์ มักมีรูปร่างสวย และหุ่นดี
-เป็นคนมีความรับผิดชอบ ยุติธรรม เชื่อถือได้
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สีชมพู
-เป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์โรแมนติก
-เป็นคนที่มีเสน่ห์ ฉลาด รอบรู้ ทันคน รักอิสระ
-เป็นคนชอบเอาใจใส่เทคแคร์คนรักเป็นอย่างดีที่สุด
-เป็นคนเปิดเผย มีความจริงใจกับคนรักอย่างเต็มที่

สีส้ม
-เป็นคนชอบความหรูหรา มีสีสัน สนุกสนาน
-เป็นคนรักเพื่อน รักธรรมชาติ
-เป็นคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ แปลก แหวกแนว มุง่ มัน่ และทะเยอทะยาน
-เป็นคนเปิดเผย ชอบเซอร์ไพรส์คนรักเสมอ
ที่มา https://women.trueid.net

คำ�คม

ถ้าเรามองหาความสุขในแบบคนอื่น
เราจะทุกข์ใจขึ้นมาทันที
แต่ถ้าเรามองหาความสุขในแบบที่เรามี
เราจะรู้สึกดีขึ้นมามากมาย
-เพจธรรมะคำ�คม-
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เอกสารเพือ
่ การประชาสัมพันธ์ “ศาลปกครองแห่งความเชือ
่ มัน
่ ”
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