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เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ 
 คณะรัฐมนตรี  
 

คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับประทานบัตร เลขที่ ๒๙๘๐๕/๑๕๘๒๑  
ออกให ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ใหทําเหมืองแร
บนบก ณ ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอายุ ๑๐ ป นับตั้งแต
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ สิ้นอายุวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื้อที่ ๙๖ ไร ๓ งาน ๑๔ ตารางวา 
ในการทําเหมืองแรตามประทานบัตรดังกลาว ผูฟองคดีไดมอบใหหางหุนสวนจํากัด 
ไทยหลินหลาน คอมเมอรเชียล เปนผูรับชวงการทําเหมือง เนื้อที่ ๔๔ ไร ๑ งาน ๑๒ ตารางวา 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และผูฟองคดีไดมอบใหบริษัท 
นินทรบูรพา จํากัด เปนผูรับชวงการทําเหมือง เนื้อที่ ๕๒ ไร ๒ งาน ๑ ตารางวา  
ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในระหวางที่หางหุนสวนจํากัด 

ระหวาง 

คําสั่งไมรับคาํฟอง 
ไวพิจารณา 

(ต. ๑๙) 

ผูฟองคด ีนายชาญวิทย  ชาวงษ 

ผูถูกฟองคด ีคณะรัฐมนตรี 

 /ไทยหลินหลาน... 
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ไทยหลินหลาน คอมเมอรเชียล และบริษัท นินทรบูรพา จํากัด ผูรับชวงการทําเหมือง  
ไดทําเหมืองแรในนามของผูฟองคดี นั้น ผูฟองคดีไดตรวจสอบพบวาผูรับชวงการทําเหมือง 
มีพฤติการณสอไปในทางปฏิบัติผิดเงื่อนไขทายประทานบัตรหลายประการ อาจทําให 
ผูฟองคดีในฐานะผูรับประทานบัตรอาจตองรับผิดในทางอาญาหรืออาจถูกเพิกถอน 
ประทานบัตรได และยังประพฤติผิดสัญญากับผูฟองคดีโดยไมจายคาตอบแทนการทําเหมือง
ใหแกผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีไดรองขอ 
ใหเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรรวมกัน 
ตรวจสอบแลว เมื่อเจาหนาที่ตํารวจรวมกับเจาหนาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรทําการตรวจสอบแลวปรากฏวาผูรับชวงการทําเหมือง รายหางหุนสวนจํากัด 
ไทยหลินหลาน คอมเมอรเชียล ไดดําเนินการผิดเงื่อนไขและทําเหมืองไมเปนไป 
ตามแผนผังโครงการโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๕๗ มีโทษ 
ตามมาตรา ๑๓๘ และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรได และจากการตรวจสอบ
ยังพบอีกวาจํานวนเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมือง ไมตรงตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
อาจเขาขายฝาฝนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ แตเนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจไมมีอํานาจดําเนินการในสวนดังกลาว ผูมีอํานาจดําเนินการ
คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรและรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ ปรากฏตามสําเนา
หนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๗๒/๘๔๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตอมา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ผูฟองคดีไดเดินทางไปสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแจงขอเลิกรับชวง 
การทําเหมืองของหางหุนสวนจํากัด ไทยหลินหลาน คอมเมอรเชียล ตามใบอนุญาตเลขที่  
๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และบริษัท นินทรบูรพา จํากัด ตามใบอนุญาตเลขที่ 
๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ แตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ปฏิเสธที่จะพิจารณาและมีคําสั่งยกเลิก 
รับชวงการทําเหมืองตามความประสงคของผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีไดย่ืนคําขอเลิก 
รับชวงการทําเหมืองฝายเดียว ผูฟองคดีจึงตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๒  
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ขอ ๖ ที่กําหนดใหทรพัยากรธรณี

 /ประจําทองที่... 
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ประจําทองที่แจงคําขอเลิกการรับชวงการทําเหมืองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ เพื่อให
คํายินยอมหรือคัดคานเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันรับแจง หากฝายรับแจงยินยอม
หรือไมคัดคานก็ใหเสนอเรื่องตามลําดับเพื่อใหรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายพิจารณา
สั่งเลิกรับชวงการทําเหมือง หากฝายรับแจงไมใหคํายินยอมและไดคัดคานการขอเลิก 
รับชวงการทําเหมือง ใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่แจงใหคูกรณีไปฟองรองตอศาลภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไดมีการฟองรองใหผูฟองสงสําเนาคําฟองใหทรัพยากรธรณี
ประจําทองที่โดยไมชักชา ถาไมมีการฟองรองภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวา 
ผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขอเลิกรับชวงการทําเหมืองตอไป ในกรณีที่มีการฟองรองภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหระงับการดําเนินการตามคําขอเลิกการรับชวงการทําเหมืองไวกอน 
จนกวาคดีจะถึงที่สุด และเมื่อคดีถึงที่สุดแลวใหผูย่ืนคําขอเลิกรับชวงการทําเหมืองแจงผลคดี
ใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่ทราบเพื่อดําเนินการเลิกหรือระงับการเลิกรับชวงการทําเหมือง
ตอไป  ผูฟองคดีไม เห็นดวยกับวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ดังกลาว โดยเห็นวากฎกระทรวงดังกลาวไดออกมาใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งระบบ 
การบริหารราชการแผนดินในขณะนั้นยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร และการที่ผูรับชวงการทําเหมือง
ไดประพฤติปฏิบัติผิดเงื่อนไขทายประทานบัตรหลายประการจนอาจทําใหผูฟองคดีตองรับผิด
ทางอาญาหรือไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจถูกเพิกถอนประทานบัตรได หรือการที่ 
ผูรับชวงการทําเหมืองไดปฏิบัติผิดสัญญาโดยไมจายคาตอบแทนการรับชวงการทําเหมืองให
ผูฟองคดี ผูฟองคดีสามารถบอกเลิกการรับชวงการทําเหมืองได การที่จะเลิกหรือไมเลิกการ
รับชวงการทําเหมือง นั้น ยอมเปนสิทธิสวนบุคคลระหวางผูฟองคดีกับผูรับชวงการทําเหมือง
ทั้งสองราย ทางราชการไมนาจะออกกฎกระทรวงมากําหนดเงื่อนไขการเลิกรับชวงการทําเหมือง
อันเปนการจํากัดสิทธิของผูฟองคดีได เมื่อมีการเลิกการรับชวงการทําเหมืองแลว ผูฟองคดี
ในฐานะผูไดรับประทานบัตรยอมมีความรับผิดตอสิทธิและหนาที่ที่มีตามประทานบัตรหลัก
ของผูฟองคดี เมื่อผูฟองคดไีดเลิกการรับชวงการทําเหมืองกับผูรับชวงการทําเหมืองทั้งสองราย
แลว หากผูรับชวงการทําเหมืองทั้งสองเห็นวาผูฟองคดีผิดสัญญาหรือทําใหเกิดความ
เดือดรอนเสียหายก็ชอบที่จะฟองรองผูฟองคดีในทางแพงหรือในทางอาญาได โดยรัฐไมควร
จํากัดสิทธิในการแสดงเจตนาของผูฟองคดีหรือผูจะบอกเลิกการรับชวงการทําเหมือง การที่
กฎกระทรวงดังกลาวมีการกําหนดขั้นตอนรูปแบบและวิธีการตองใหแจงการเลิกใหอีกฝาย
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ทราบเพื่อใหความยินยอมหรือคัดคานก็ดี ใหตองไปฟองรองตอศาลภายในระยะเวลาที่
กําหนดก็ดี และการที่กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหการใชอํานาจหนาที่ในฐานะเจาหนาที่
ของรัฐไดตอเมื่อคดีที่เอกชนฟองรองกันเองถึงที่สุดกอนก็ดี ลวนแลวแตเปนกฎที่ลิดรอน 
ตอสิทธิข้ันพื้นฐานของผูฟองคดี และเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินของ 
ฝายปกครองเองทั้งสิ้น ดังนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงเปนกฎที่ออกมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย แมผูฟองคดี 
จะไมเห็นดวยกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังกลาวก็ตาม เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูฟองคดี จึงไดย่ืนคําขอเลิก 
รับชวงการทําเหมืองไวกับพนักงานเจาหนาที่แลว จนกระทั่งปจจุบันพนักงานเจาหนาที่ยัง
ไมสามารถเลิกการรับชวงการทําเหมืองตามที่ผูฟองคดีย่ืนคําขอไวได หากใหกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังคงมีผลใชบังคับ
ตอไป ทําใหผูฟองคดีและเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายจะตองดําเนินการตามขั้นตอน
รูปแบบและวิธีการตามที่กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดไวแลว จะทําใหเกิดความเสียหาย 
อยางรายแรงจนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง เพราะเหตุวาระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามกฎ
ตั้งแตข้ันตอนการแจงของพนักงานเจาหนาที่ใหผูรับชวงการทําเหมืองทราบหรือใหความยินยอม
หรือคัดคาน และข้ันตอนการนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม ข้ันตอนการอุทธรณ หรือฎีกา  
คําพิพากษาของศาล และกวาคดีจะถึงที่สุดใชเวลาหลายปหรือเปนสิบป และการแจงคดีถึง
ที่สุดใหพนักงานเจาหนาที่ทราบนั้น มีข้ันตอนการเสนอเรื่องของพนักงานเจาหนาที่
ตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรี ข้ันตอนการพิจารณาทางปกครองและมีคําสั่งของรัฐมนตรี  
อาจใชระยะเวลาสิบป หรือมากกวานั้น ซึ่งสงผลใหผูฟองคดีไมอาจใชสิทธิทําเหมืองแร 
ตามประทานบัตรไดเพราะหมดอายุประทานบัตรไปกอนแลว หรืออาจตองรับผิดในทางอาญา
เนื่องจากการกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปของผูรับชวงการทําเหมืองที่ไมชอบดวยเงื่อนไข
หรือกฎหมาย หรือระยะเวลาตามประทานบัตรหมดไปกอนคดีที่กฎบังคับใหไปฟองรอง 
จะถึงที่สุด เมื่อถึงเวลานั้นแลวก็ไมมีประโยชนใดที่จะเพิกถอนกฎดังกลาวอีก ประกอบกับ 
ในปจจุบันเห็นไดวาการพิจารณาทางปกครองไดมีการกําหนดขั้นตอนรูปแบบและวิธีการ
ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนกฎหมายกลาง 
ในการบริหารราชการแผนดินไดบัญญัติไวแลวจึงไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ
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หรือการบริการสาธารณะ และในทางกลับกันหากใหมีการระงับการบังคับใชเงื่อนไขตาม
กฎกระทรวงดังกลาวไวกอนแลวยังจะทําใหการบริหารงานของรัฐหรือการบริการสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ 
๑. เพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัตแิร พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒. มีคําสั่ งทุ เลาการบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไวกอนจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะไดมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาคําฟอง เอกสารอื่น และขอเท็จจริงในสํานวนคดี
รวมทั้งไดตรวจพิจารณากฎหมายและกฎที่เกี่ยวของแลว เห็นวา คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย
ในเบื้องตนวา คดีนี้อยูในเงื่อนไขการฟองคดีที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับไวพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งหรือไม 

พิเคราะหแลวเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีไดออกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐ บังคับใช 
กับการรับชวงการทําเหมือง การเลิกรับชวงการทําเหมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
(ผูที่ออกกฎกระทรวงดังกลาวที่ถูกตองคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม) ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
ออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงดงักลาวเปนกฎทีอ่อกโดยผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใชบังคับไดเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา 
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้ (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คดีนี้เปนคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด
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ที่จะพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แตโดยที่
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 
บัญญัติวา การฟองคดีปกครองจะตองย่ืนฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง 
เหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
รองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับ
แตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น  และขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา คําฟองที่ย่ืน 
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว ใหศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
และสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแตศาลเห็นวาคดีนั้นเปนประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอื่น โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลจะรับไวพิจารณาก็ได  
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๒๒ และมีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เปนตนไป จากคําฟองไมปรากฏ
วาผูฟองคดีไดรูหรือควรจะรูถึงเหตุแหงการฟองคดีที่ เกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกลาว 
ตั้งแต เมื่อใด แตอยางชาผูฟองคดีไดรูหรือควรจะรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เกี่ยวกับ 
กฎกระทรวงในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีไดมอบใหหางหุนสวนจํากัด 
ไทยหลินหลาน คอมเมอรเชียล เปนผูรับชวงการทําเหมือง เนื้อที่ ๔๔ ไร ๑ งาน ๑๒ ตารางวา  
ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และบริษัท นินทรบูรพา จํากัด
เปนผูรับชวงการทําเหมือง เนื้อที่ ๕๐ ไร ๒ งาน ๑ ตารางวา ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
รับชวงการทําเหมืองและเลิกรับชวงการทําเหมืองตามกฎกระทรวงดังกลาว ผูฟองคดีตอง 
ย่ืนฟองคดีเกี่ยวกับกฎกระทรวงภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองสูงสุดขอใหศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒  
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
จึงเปนการยื่นคําฟองคดีเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
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ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได ตามขอ ๓๐ 
วรรคสอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓  

จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
เมื่อมีคําสั่งไมรับคําฟองคดีไวพิจารณาแลว จึงไมจําตองมีคําสั่งตามคํารองขอทุเลาการบังคับ
ตามกฎกอนศาลมีคําพิพากษาอีก 
 
นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ                 ตุลาการเจาของสํานวน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล 
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสงูสุด 
 
นายไพบูลย  เสียงกอง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 

นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 

นายพรชัย  มนัสศิริเพ็ญ 
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