(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558)
“คัดค้ านคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้ น ... แต่ ไม่ โต้ แย้ ง ! ”
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
แต่ผูอ้ ุทธรณ์ ไม่ได้โต้แย้งคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ เห็ นด้วยอย่างไร และไม่ได้โย้แย้งว่าคําสั่งของ
ฝ่ ายปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร
ข้อ เท็จ จริ ง คื อ เดิ ม ก่ อ นที่ ผูฟ้ ้ องคดี จ ะสมัค รรั บ เลื อ กเป็ นผูใ้ หญ่ บ ้านได้ยื่น หนังสื อ ลาออกจาก
การเป็ นพนักงานบริ ษทั แต่ยงั คงทํางานให้บริ ษทั เนื่ องจากเป็ นพนักงานเก็บเงิ น จึ งต้องมาสะสางงานเอกสารและ
การเงินให้แล้วเสร็ จภายใน 1 เดือน โดยบริ ษทั ตกลงจ่ายเงินเดือนให้ตลอดระยะเวลาที่มาทํางานดังกล่าว
ในเบื้องต้นคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารและมีมติให้ผฟู้ ้ องคดีมีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น แต่ก่อนถึงวันเลื อกตั้ง คณะกรรมการกลับมี มติให้ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูม้ ี ลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (7)
แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 เนื่ องจากถูกคัดค้านว่าขาดคุณสมบัติเพราะเป็ น
พนักงานบริ ษทั นายอําเภอ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2) จึงมีคาํ สั่งแจ้งให้ผฟู ้ ้ องคดีทราบว่าขาดคุณสมบัติและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 1) มีคาํ วินิจฉัยยกอุทธรณ์
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถ้ กู ฟ้ องคดีและจัดให้มีการเลือกตั้ง
คดีน้ ี ศาลปกครองชั้นต้นมีคาํ พิพากษายกฟ้ อง โดยวินิจฉัยว่า การที่ผฟู้ ้ องคดีไปปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั
หลังจากยื่นหนังสื อลาออกนั้น เป็ นการยืนยันว่ามีเจตนาที่จะทํางานให้บริ ษทั และบริ ษทั ตกลงจ่ายเงินเดื อนให้ตลอด
ระยะเวลาของการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั บริ ษทั จึงมีสถานะเป็ นลูกจ้างกับนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
ตามมาตรา 575 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ อันเป็ นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
ตามมาตรา 12 (7) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ล ัก ษณะปกครองท้อ งที่ พระพุท ธศัก ราช 2457 และข้อ 32 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. 2551 คําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงชอบด้วย
กฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดี อุ ทธรณ์ คาํ พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยอ้างเพียงว่า ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
เพราะสมัครผูใ้ หญ่บา้ นหลังจากลาออกจากพนักงานบริ ษทั ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผูม้ ี สิทธิ สมัครแล้ว
และได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเวลาในการพบปะช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว จึงไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
คําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีมีขอ้ เท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายที่เป็ นสาระสําคัญอันควรได้รับการพิจารณา
ตามมาตรา 73 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ งบัญญัติว่า
“ในกรณี ที่ศาลปกครองสู งสุ ดเห็นว่าคําอุทธรณ์ใดมีขอ้ เท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
ศาลปกครองสูงสุ ดจะสัง่ ไม่รับอุทธรณ์น้ นั ไว้พิจารณาก็ได้” หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า อุ ท ธรณ์ ข องผู้ฟ้ องคดี ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการปฏิ เ สธข้อ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลปกครองชั้นต้นที่ ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างผูฟ้ ้ องคดี กบั บริ ษทั มี สถานะเป็ นลูกจ้างกับนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
อัน เป็ นลัก ษณะต้อ งห้า มในการสมัค รรั บ เลื อ กเป็ นผูใ้ หญ่ บ ้า น ประกอบกับ อุ ท ธรณ์ ข องผูฟ้ ้ องคดี ก็ไ ม่ ไ ด้โ ต้แ ย้ง
ความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งของนายอําเภอและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ซึ่ งเป็ นมูลกรณี พิพาท
อุ ท ธรณ์ ดัง กล่ า วจึ ง ถื อ ว่า ไม่ มี ข ้อ พิ จ ารณาที่ จ ะทํา ให้ผ ลของคํา พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้น ต้น เปลี่ ย นแปลงไป
และไม่อาจทําให้ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยคดี แตกต่างไปจากคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่เป็ นสาระสําคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา 73 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและ
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วิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 และข้อ 108 วรรคสอง แห่ งระเบี ยบของที่ ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
จึ ง มี ค าํ สั่ ง ไม่ รั บ อุ ท ธรณ์ ข องผูฟ้ ้ องคดี ไ ว้พิ จ ารณา และให้ จ ํา หน่ า ยคดี อ อกจากสารบบความ
(คําสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ 22/2558)
ตามมาตรา 73 แห่ งพระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542
ประกอบข้อ 101 แห่ งระเบี ยบของที่ ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2543
กําหนดให้คู่กรณี ที่ไม่พอใจคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมี สิทธิ คดั ค้านคําพิพากษาหรื อคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้น โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งนั้นภายในกําหนดสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ ได้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่ง ถ้ามิ ได้ยื่นอุทธรณ์ ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดี น้ ันเป็ นอันถึงที่ สุด
และคําอุทธรณ์นอกจากจะต้องทําเป็ นหนังสื อโดยระบุขอ้ คัดค้านคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้นแล้ว
จะต้องกล่าวอ้างข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายไว้โดยชัดแจ้งในคําอุทธรณ์ และต้องเป็ นข้อที่ ได้ยกขึ้ นว่ากันมาแล้วโดยชอบ
ในศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น ในกรณี ที่คู่กรณี ประสงค์ที่จะอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
จึ งต้องปฏิ บตั ิตามให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งในเรื่ องของระยะเวลา ศาลที่ จะต้องยื่นอุทธรณ์ แบบที่ ให้ทาํ เป็ นหนังสื อ
และรายการที่ตอ้ งระบุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ ข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างนั้น จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง
ในคําอุทธรณ์ เพราะหากมิได้ดาํ เนินการ ศาลปกครองมีอาํ นาจที่จะไม่รับคําอุทธรณ์ไว้พิจารณาดังเช่นคดีน้ ีครับ !
นายปกครอง

