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                              คดีหมายเลขด าท่ี   

บ.๓๐๓ /๒๕๕๗ 

 

ศาลปกครองกลาง 

 

    วันท่ี  ๑๖  เดือน  ธันวาคม พทุธศักราช 

๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

ค าฟอ้ง 

(ค.๑) 

 

                ข้าพ เจ้ า  ศาสตราจารย์  นายแพทย์สมเกียรติ 

วัฒนศิริชั ยกุล  อายุ  ๕๕ ปี  อาชีพ  เจ้าหน้ า ท่ีของรัฐ   อยู่

บ้านเลขท่ี ๒๐/๘๘  หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  รหั สไปรษณี ย์  ๑๑๑๒๐  

โทรศัพท์ ๐๘๒-๙๕๗-๓๔๕๖ มีความประสงค์จะฟ้อง  

๑. คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

๒. ประธานคณ ะกรรมการสถาบั น วิ จั ย ระบบ

สาธารณสุข 

๓. กระทรวงสาธารณสุข 

     

        อยู่ท่ีชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขท่ี ๘๘/๓๙ 

ถนนติวานนท์ ๑๔ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

รหัสไปรษณีย์  ๑๑๐๐๐  ดังมีรายละเอียดของการกระท า 

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นเหตุให้เกิด

ความเดือดร้อนเสียหายดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ ๑.  ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลท่ีได้รับการสรรหาและแต่งต้ัง

จากคณะกรรมการสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมี

วาระการด ารงต าแหน่งสามปี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลตามมาตรา 

๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  โดยเป็นผู้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทาง

ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บัญญัติก าหนด จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  

 

           ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็นคณะบุคคล ตามมาตรา ๔  แห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน

กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ปลัดทบวง มหาวิทยาลัย เลขาธิการ
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คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ  เลขาธิการคณ ะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเจ็ดคน (ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกา

นนท์, ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล, นายศุภกิจ ศิริลักษณ์, 

นายช านาญ พิเชษฐพันธ์, รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะ

จิตรา, นายสุภกร บัวสาย, นายสุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ)  เป็น

กรรมการ และผู้อ านวยการสถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข (ผู้ฟ้อง

คดี )  เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีอ านาจหน้า ท่ี

ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบันและโดยเฉพาะมีอ านาจ

หน้าท่ีดังนี้ 

            (๑) พิจารณาแผนหลักและแผนการด าเนินงานของ

สถาบัน 

            (๒) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินงาน

ของสถาบัน 

            (๓) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหาร

เงินกองทุน และพิจารณาจัดสรรทุนส าหรับกิจกรรมหลักต่างๆ 

            (๔) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจ าปีของ

สถาบัน 

            (๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ

สถาบันและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานของสถาบัน 

            (๖) ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตรา

เงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นของพนักงานและลูกจ้าง 

           (๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งต้ัง การก าหนด

ต าแหน่ง การก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อน



หน้า 4 จาก 12 
 

เงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การลงโทษและการ

อุทธรณ์การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและ

ลูกจ้าง รวมท้ังการบริหารงานบุคคลโดยท่ัวไป 

           (๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือก

ผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและการมอบให้

ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผู้อ านวยการ 

           (๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์

อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง 

 

           จึงเป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจ

ทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บัญญัติก าหนด  อันมีฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ี ตามความในมาตรา ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

           ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็นบุคคลในคณะบุคคลตามมาตรา ๔ 

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

โดยประธานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข) มีอ านาจหน้าท่ีกระท าการตามมติของผู้

ถูกฟ้องคดีท่ี ๑  และหรือตามท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มอบหมาย เช่น 

ลงนามในการออกกฎ ค าสั่ง  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมีฐานะเป็น
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เจ้าหน้าท่ีรัฐตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  

          

            ข้อ ๒.  เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

ได้บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามหนังสือบอกเลิก

สัญญา เอกสารท้ายค าฟ้องหมายเลข ๑  และในวันเดียวกันผู้ถูก

ฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข  ท่ี  ๒ /๒๕๕๗  เรื่อง แต่งต้ังผู้ รักษาการแทน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 

๑  มีมติมอบหมาย ปรากฏตามค าสั่ง เอกสารท้ายค าฟ้อง

หมายเลข ๒ โดยมีการแจ้งค าส่งแก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือน าส่ง 

เอกสารท้ายค าฟ้องหมายเลข ๓ ซ่ึงผู้ฟ้องคดีทราบค าสั่งเม่ือวาน

นี้   

    เม่ือพิจารณาค าสั่งตามเอกสารท้ายค าฟ้องหมายเลข ๑ 

แล้วจะเห็นได้ว่า เป็นการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีให้ใช้อ านาจทาง

ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในฐานะ

ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข แทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็น

ค าสั่งทางปกครอง ซ่ึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  มาตรา ๑๒ บัญญัติก าหนดว่า “ค าสั่งทาง

ปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในเรื่อง

นั้น” ซ่ึงในห้วงเวลาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบ

ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งแต่อย่างใด       
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มาตรา ๑๔  แห่ งพระราชบัญ ญั ติสถาบันวิจั ยระบบ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า 

 

         มาตรา ๑๔  ให้ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ

สามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

                    นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว 

ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

                   (๑) ตาย 

                   (๒) ลาออก 

                   (๓) คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี 

           

  กรณีจึงเป็นการแต่งต้ังผู้รักษาการแทน ในขณะท่ีผู้ฟ้องคดี

ยังด ารงต าแหน่งและปฏิบั ติหน้า ท่ีตามท่ีพระราชบัญญั ติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

  

      ข้อ ๓.  ผู้ฟ้องคดีขอกราบเรียนต่อศาลว่า  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ 

เป็นองค์กรกลุ่มหรือในรูปแบบคณะกรรมการ การใช้อ านาจตาม

กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงต้องกระท าโดยการประชุมร่วมกัน และมีมติ

อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ย่อมเกิดข้ึนจากการท่ีผู้ถูกฟ้องคดี
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ท่ี ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากต าแหน่งและต้องผ่านความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอีกด้วย และการท่ีผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ มีมติ

มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีให้รักษาการแทน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ก็เกิดจากการท่ีผู้ถูก

ฟ้องคดีท่ี ๑ มีมติมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี

ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการเป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ท้ังนี้ เป็นการใช้อ านาจทาง

ปกครองภายในวันเดียวกันท้ังหมด คือ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ 

 เม่ือกล่าวส าหรับข้อพิพาทในคดีนี้  กรณีจึงเห็นได้ว่ามติ

ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แต่งต้ัง

นายภูษิต ประคองสาย เป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นการใช้อ านาจทางปกครอง

ตามกฎหมายในการออกค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  เนื่องจากเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจ โดยไม่สุจริต 

และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุผล

เดียวกันนี้ ค าสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ี 

๒ /๒๕๕๗   เรื่ อ ง  แ ต่ง ต้ั งผู้ รักษาการแทนผู้ อ าน วยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ีลงนามโดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

โดยการมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดี ท่ี  ๑ จึงเป็นค าสั่งทาง

ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เนื่องจากกระท าโดยไม่มี

อ านาจ โดยไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  
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      ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการกระท าหรือการงดเว้น

การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และท่ี ๒  ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้

ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท า หรือการ

งดเว้นการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และท่ี ๒  ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น

ผู้มีสิทธิฟ้องคดี  

 

      ข้อ ๔.  ผู้ฟ้องคดีขอกราบเรียนต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีมีความ

ประสงค์จะขอให้ศาลได้โปรดพิจารณาและมีค าสั่งทุเลาบังคับ

ตามมติเม่ือวันท่ี ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ี

มอบหมายให้ ผู้ ถู กฟ้ องคดี ท่ี  ๒  แต่งต้ังผู้ รักษาการแทน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    มติของผู้ถูกฟ้อง

คดีท่ี ๑ ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกค าสั่งแต่งต้ังผู้รักษา

การแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และค าสั่ง

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ี ๒/๒๕๕๗  เรื่อง 

แต่ง ต้ังผู้ รักษาการแทนผู้ อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดี

จะถึงท่ีสุด ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้   

 

ประการแรก ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่น่าจะชอบด้วย

กฎหมาย เนื่องจากการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองได้ด าเนินการ

พิจารณาทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลและ

ข้อเท็จจริงหลายประการ ดังต่อไปนี้ คือ ขณะมีมติและค าสั่งนั้น 
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ผู้ฟ้องคดียังด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ตามกฎหมาย เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่เคยมี

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ี

มุ่งหมายให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่ง จึงไม่อาจแต่งต้ังผู้

รักษาการแทนได้  อี ก ท้ั งรัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวง

สาธารณ สุข  ประธานคณ ะกรรมการสถาบันวิจั ยระบบ

สาธารณสุข เป็นปรปักษ์กับผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจเข้าร่วมพิจารณา 

และมีมติดังกล่าวได้ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่สุจริต และไม่

ชอบด้วยกฎหมาย  

 

ประการที่สอง  การให้มติดังกล่าว มีผลใช้บังคับต่อไปจะเกิด

ความเสียหายร้ายแรงท่ียากต่อการเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 

เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังด ารงต าแหน่งไม่ครบวาระตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว้  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูญเสียเงินรายได้จาก

ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนนับล้านบาท และโอกาสทางวิชาการท่ี

จะได้นับความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กรด้าน

งานวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ และรวมถึงโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ระดับนานาชาติในการเข้าร่วม

ประชุมระดับโลกทางด้านงานวิจัยสาธารณสุข ไม่ได้อีกต่อไป  

       

ประการที่สาม  หากศาลใช้มาตรการชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา 

โดยการทุเลาการบังคับตามมติและค าสั่งดังกล่าว  อันจะมีผล

เป็นการระงับการบังคับตามมติและค าสั่งไว้เป็นการชั่วคราว ก็จะ
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ไม่กระทบกระเทือนและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ

แผ่นดิน เพราะในระหว่างเวลาท่ีการทุเลาการบังคับตามมติและ

ค าสั่งนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสอง ยังคงมีอ านาจหน้าท่ีตามควบคุม

โดยมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข ตามพระราชบัญญั ติสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ทุกประการ 

 

ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลไดโปรดไต่สวนฉุกเฉิน และมีค าสั่ง

ใช้มาตรการชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา โดยมีค าสั่งการทุเลา

การบังคับตามมติเม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้อง

คดท่ี ๑ ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แต่งต้ังผู้รักษาการแทน

ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุในระหว่างการสรรหา

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคนใหม่, มติของผู้ถูก

ฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกค าสั่งแต่งต้ัง

ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ

ค าสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขท่ี ๒/๒๕๕๗ 

เรื่องแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ท่ีแต่งต้ังให้นายภูษิต ประคอง

สาย ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุขไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

 

ค าขอของผู้ฟ้องคดี 
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๑. ขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษายกเลิก เพิกถอน มติ 

เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดท่ี ๑ ท่ีมอบหมาย

ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ท่ี  ๒ แต่งต้ังผู้ รักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุในระหว่างการสรรหาผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคนใหม่, มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ 

ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกค าสั่งแต่งต้ังผู้รักษาการ

แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และค าสั่ง

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขท่ี ๒/๒๕๕๗ เรื่อง

แต่งต้ังผู้ รักษาการแทนผู้ อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และกิจกรรมทางปกครองและ

การใช้อ านาจทางปกครองท่ีต่อเนื่อง เสียท้ังหมด 

๒. ขอให้ศาลมีค าสั่ งใช้ มาตรการชั่ วคราวก่อน มีค า

พิพากษา โดยการทุเลาการบังคับตามมติ ถอนมติ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้อง

คดีท่ี ๒ แต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ท่ี ๒ ออกค าสั่งแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข และค าสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณ สุข ท่ี  ๒ /๒๕๕๗  เรื่ อ งแ ต่ง ต้ั งผู้ รักษาการแทน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

อันจะมีผลเป็นการระงับการบังคับตามมติและค าสั่งดังกล่าว ไว้

เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด. 

๓. ขอให้เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามหนังสือท่ี 

สธ.๐๑๐๐.๑/๓๙๑๓ 
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ลงชื่อ............................................... ผู้ฟ้องคดี 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

มือถือ 082-957-3456 


