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ไม่ อาจสั่ งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ “ไม่ ม”ี เหตุอนั สมควร
การยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคําสั่งทางปกครองไว้เป็ นการชัว่ คราว ถือเป็ นมาตรการหนึ่ ง
ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กาํ หนดขึ้นเพื่อยับยั้งไม่ให้กฎหรื อคําสั่งทางปกครองนั้นมีผลใช้บงั คับกับผูอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับ
แห่ งกฎหรื อคําสั่งทางปกครองดังกล่าว จนกว่าศาลจะมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งชี้ขาดคดี แต่โดยที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 72 วรรคสาม ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เพื่อมีคาํ สั่งทุเลาการบังคับว่า กฎหรื อคําสั่งทางปกครองที่เป็ นเหตุแห่งการฟ้ องคดีน้ นั น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย การให้กฎ
หรื อคําสั่งทางปกครองมีผลใช้บงั คับต่อไปจะทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
และการทุเลาการบังคับไม่เป็ นอุปสรรคแก่การบริ หารงานของรัฐหรื อแก่บริ การสาธารณะ ดังนั้น การที่ศาลปกครองจะมี
คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคําสั่งทางปกครอง จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท้ งั สามประการข้างต้น
คดี ปกครองที่ นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ “เหตุอันไม่ สมควร” ที่ศาลปกครองจะมีคําสั่ ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพือ่ ทุเลาการบังคับตามคําสั่ งทางปกครองไว้ เป็ นการชั่วคราว
ข้อเท็จจริ งในคดีคือ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด) ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้ อรถซ่อม
บํารุ งถนนและปูพ้ืนผิวทางในคันเดียวกัน โดยกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถว่า ส่ วนหน้าติดตั้งชุดแขนบูมไฮดรอลิก
สําหรับใช้เลื่อนตําแหน่งปะซ่ อมหลุมได้อย่างต่อเนื่ อง และส่ วนหลังติดตั้งถังบรรจุหิน บรรจุน้ าํ ยางและนํ้าสะอาด และมีถงั เก็บลม
พร้อมทั้งติดตั้งชุดยกเทไฮดรอลิกสําหรับการปูพ้นื ผิวทาง โดยสามารถควบคุมสั่งการทํางานทั้งหมดได้ภายในห้องคนขับ
ผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายรถซ่ อมบํารุ งถนนยี่ห้อ J เห็ นว่า ประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ดงั กล่าว
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กบั ยี่ห้อ P เพียงรายเดียว เช่น กําหนดให้มีถงั บรรจุน้ าํ และถังเก็บลม
ขนาดใหญ่ ให้มีระบบปฏิ บตั ิการปะซ่ อมด้านหน้าของตัวรถมี ชุดแขนบูมไฮดรอลิก ซึ่ งรถซ่ อมบํารุ งถนนของผูฟ้ ้ องคดี
และยี่ห้อ อื่ น ที่ มี จ ํา หน่ า ยในประเทศไทยไม่ มี ชุ ด ติ ด ตั้ง ดัง กล่ า วคงมี แ ต่ เ พี ย งชุ ด ท่ อ พ่น ด้า นหลัง รถ ส่ ง ผลให้ผูฟ้ ้ องคดี
ไม่สามารถเข้าร่ วมในการเสนอราคาได้
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาและขอให้ศาลกําหนดมาตรการ
หรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว
โดยที่ประกาศประกวดราคาซื้อรถซ่ อมบํารุ งถนนมีสถานะทางกฎหมายเป็ นคําสั่ งทางปกครองทั่วไป
ศาลปกครองจึงมีอาํ นาจกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว โดยพิจารณาภายใต้
หลักเกณฑ์ท้ งั สามประการดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ วิ นิ จ ฉั ย ประเด็น การออกประกาศประกวดราคาโดยกํา หนดรายละเอี ย ดที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะ อันส่ งผลให้ ผ้ เู สนอราคาบางรายไม่ สามารถเข้ าเสนอราคาว่ า เป็ นเหตุที่น่าจะชอบด้ วยกฎหมาย เนื่ องด้วย
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ออกประกาศประกวดราคาซื้ อรถซ่ อมบํารุ งถนนโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้งานทั้งการซ่ อมบํารุ งถนนและ
ปูพ้นื ผิวทางได้ในรถคันเดียวกัน เพื่อให้การซ่อมแซมมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว และปลอดภัย เนื่องจากเป็ นพื้นที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เกิ ดความไม่ส งบ การออกประกาศที่ มีคุ ณลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึ งเป็ นการดําเนิ นการที่ สอดคล้อ ง
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเพื่อให้ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่เสี่ ยงภัย ประกอบกับรถยี่ห้อ J
ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นรถที่ไม่มีระบบปูพ้ืนผิวทาง และเป็ นรถที่มีแขนบูมไฮดรอลิกอยูด่ า้ นท้ายตัวรถ รวมทั้งต้องใช้แรงงานคน
ควบคุมทิศทางนอกตัวรถ จึงเป็ นรถคนละประเภทกับรถที่ผถู้ กู ฟ้ องคดีประสงค์จะจัดซื้ อ ดังนั้น การออกประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะจึงหาได้เอื้อประโยชน์แก่รถยีห่ อ้ หนึ่ งยีห่ อ้ ใด ประกาศดังกล่าวจึงน่ าจะชอบด้ วยกฎหมาย
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ส่ วนประเด็นปั ญหาว่ าประกาศดังกล่ าวจะทําให้ เกิดความเสี ยหายอย่ างร้ ายแรงและยากแก่ การเยียวยาแก้ ไข
ในภายหลัง รวมทั้งเป็ นอุปสรรคแก่ การบริ หารงานของรั ฐหรื อแก่ บริ การสาธารณะหรื อไม่ นั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นตัวแทนจําหน่ายรถยีห่ อ้ J ซึ่ งไม่ใช่รถซ่อมบํารุ งถนนและปูพ้ืนผิวทางได้ในรถคันเดียวกันตรงตามที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดี
ประกาศจัดซื้ อ การให้ประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีผลบังคับใช้ต่อไปย่อมไม่ ก่อให้ เกิดความเสี ยหายอย่ างร้ ายแรงแก่ ผ้ ูฟ้องคดี
ที่ยากแก่ การเยียวยาแก้ ไขในภายหลังแต่ อย่ างใด นอกจากนี้ ส่ วนราชการอื่ น ๆ ในพื้นที่ เดี ยวกันได้มีหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์จากผูถ้ ูกฟ้ องคดีเพื่อขอยืมรถและเครื่ องจักรในการซ่ อมบํารุ งถนนในความรับผิดชอบของส่ วนราชการของตน
การมีคาํ สั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงเป็ นอุปสรรคแก่ การบริ หารงานของรัฐหรื อแก่ บริการสาธารณะ
ในการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
กรณี จึงยังไม่มีเหตุอนั สมควรที่ศาลปกครองจะกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อทุเลาการบังคับ
ตามประกาศของผูถ้ กู ฟ้ องคดีไว้เป็ นการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดี (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 300/2557)
คดีน้ ี ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีสาํ หรับการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
เพื่อให้การบังคับตามคําสั่งทางปกครองของฝ่ ายปกครองนั้น มี ผลเป็ นการยับยั้งการบังคับไว้เป็ นการชัว่ คราว ซึ่ งกรณี ที่
ศาลปกครองจะพิจารณาสั่งทุเลาการบังคับหรื อไม่ จะต้องพิจารณาให้ครบหลักเกณฑ์ท้ งั 3 ประการ คือ 1. คําสั่ งทางปกครองนั้น
น่ าจะไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย 2. การให้ คําสั่ งทางปกครองดังกล่ าวมีผลใช้ บังคับต่ อไปจะทําให้ เกิดความเสี ยหายอย่ างร้ ายแรง
ทีย่ ากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง และ 3. การทุเลาการบังคับต้ องไม่ เป็ นอุปสรรคแก่ การบริหารงานของรัฐหรือแก่ บริการ
สาธารณะ ดังนั้น หากคู่กรณี ใดประสงค์ที่จะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองก็สามารถนําหลักเกณฑ์ท้ งั 3 ประการข้างต้น
ไปกล่าวอ้างเพื่อประกอบการพิจารณายืน่ คําขอได้ ... ครับ !
นายปกครอง

