คําถามและแนวธงคําตอบ
ขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในการสอบแขงขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง
ตําแหนงเจาหนาที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ดานกฎหมาย)
วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560
------------------------------แนวธงคําตอบขอ 1 (ก)
(1) บรรยาย/อธิ บ าย นิ ย ามศั พ ท คํ า ว า “คํ า ฟ อ ง” ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 3 วรรคเจ็ ด
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (15 คะแนน)
(2) ยกตัวอยางประกอบ การบรรยาย/อธิบาย คําฟอง คํารองหรือคําขอที่มีลักษณะเปนคําฟอง
ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง (15 คะแนน)
แนวธงคําตอบขอ 1 (ข)
(๑) บรรยาย/อธิบาย นิยามคําศัพทคําวา “คูกรณี” ตามบทบัญญัติมาตรา 3 วรรคหก ประกอบ
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
(10 คะแนน)
(2) ยกตัวอยางประกอบ การบรรยาย/อธิบาย ลักษณะของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี รวมถึงบุคคล
หรือหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีสิทธิกระทําการแทนดวยตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 45 วรรคท า ย แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ.2542 (10 คะแนน)
แนวธงคําตอบขอ 2
(๑) อธิบายความหมายของ “คูกรณี”ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
(5 คะแนน)
(๒) อธิบายสิทธิของคูกรณีตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ
ยกตัวอยางประกอบ แบงเปนสิทธิฯ กอนมีคําสั่งทางปกครอง และสิทธิหลังมีคําสั่งทางปกครอง และขอยกเวน
ของสิทธิดังกลาว ดังนี้ (๔๕ คะแนน)
๒.๑ สิทธิฯ กอนมีคําสั่งทางปกครอง
๒.๑.๑ สิทธิคัดคานเจาหนาที่ (มาตรา ๑๔)
๒.๑.๒ สิทธิที่มีทนายความและที่ปรึกษา (มาตรา ๒๓)
๒.๑.๓ สิทธิแตงตั้งผูทําการแทน (มาตรา ๒๔,๒๕
๒.๑.๔ สิทธิไดรับแจงผลกระทบตอสิทธิ (มาตรา ๓๐)
๒.๑.๕ สิทธิที่จะโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๐)
๒.๑.๖ สิทธิขอตรวจดูเอกสาร (มาตรา ๓๑)
๒.๒ สิทธิฯ หลักมีคําสั่งทางปกครอง
๒.๒.๑ สิทธิไดรับทราบเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง (มาตรา ๓๗)
๒.๒.๒ สิทธิไดรับ แจงวิธีการอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๐)
๒.๒.๓ สิทธิอุทธรณตาม (มาตรา ๔๔)
๒.๒.๔ สิทธิขอใหพิจารณาใหม (มาตรา ๕๔)

-๒แนวธงคําตอบขอ 3
(๑) อธิบายหลักการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
(๑๐ คะแนน)
(๒) อธิ บ ายหน าที่ ของผู มอบอํ านาจให ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห ง
พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ (๑๐ คะแนน)
(๓) อธิบายหนาที่ของผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
(๑๐ คะแนน)
(๔) วินิจฉัยวา รองอธิบดีมีอํานาจดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางหลังคาที่จอดรถตามที่
ไดรับมอบหมายจากอธิบดี แตเมื่อมีการรองเรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๐
วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ในการกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจและมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ จึงควรสั่งใหชะลอการจัดทํา
สัญญาจัดซื้อจัดจางกับบริษัท นาทีทอง จํากัด ไวกอน แลวตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หากผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา ภรรยาของรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบริษัทที่เสนอราคาโดยมีความสัมพันธกันในเชิงบริหารหรือในเชิงทุน อันทําใหการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมชอบดวยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อธิบดีจะสั่งเพิกถอนการมอบอํานาจใหรองอธิบดีและสั่งยกเลิกการประกวดราคาที่
รองอธิ บ ดี ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว แต ห ากไมป รากฏเหตุที่ ทําใหก ารดําเนิน การจัด ซื้อ จัดจ างไมช อบดว ย
กฎหมาย กรณีนี้จะสั่งใหยุติเรื่องและใหดําเนินการจัดทําสัญญาจาง บริษัท นาทีทอง จํากัด กอสรางหลังคา
ที่จอดรถตอไป (๒๐ คะแนน)
(๕) กรณีที่วินิจฉัยตางจากธงคําตอบ พิจารณาใหคะแนนตามการใหเหตุผลของการตอบ
แนวธงคําตอบขอ ๔
(๑) อธิ บ ายหลั กกฎหมายเกี่ ย วกั บ “คํ า สั่ ง ทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ (๑๐ คะแนน)
(๒) วินิจฉัยวา หนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัย ก. เรียกใหผูฟองคดีนําเงิน
จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปชําระเปนคําสั่งทางปกครองหรือไม เพราะเหตุใด (๑๕ คะแนน)
(๓) วินิจฉัยวา หนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลางเปนคําสั่งทางปกครองหรือไม เพราะเหตุใด
(๑๕ คะแนน)

-๔(๔) วินิจฉัยวา ศาลปกครองรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณาไดหรือไม เพราะเหตุใด (๑๐ คะแนน)
แนวคําวินิ จฉัยของศาลปกครองสูงสุ ด คําสั่ง ที่ ๑๔๓๐/๒๕๕๙ (ที่ประชุ มใหญ) วินิจฉัยว า
หนังสือเรียกใหขาราชการคืนเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ เปนเพียงหนังสือทวงถามใหชําระเงิน หาไดมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธอันจะถือวาเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แตอยางใดไม ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เพื่อขอให
เพิ ก ถอนหนั ง สื อ ดั ง กล า วได ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
สําหรับหนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง เปนเพียงการใหความเห็นหรือคําปรึกษา หาก
จะมีผลทางกฎหมายก็คงมีผลเฉพาะในความสัมพันธระหวางกรมบัญชีกลางกับมหาวิทยาลัย ก. เทานั้น
หาไดมีผลตอผูฟองคดีไม ผูฟองคดีจึงไมใชผูเดือดรอนเสียหาย ฯลฯ เชนเดียวกัน
(๕) กรณีที่วินิจฉัยตางจากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จะพิจารณาใหคะแนนตามการ
ใหเหตุผลของการตอบ
----------------------------------------

