(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 91 กรกฎาคม 2559)

ไม่ พอใจคําสั่ ง ฟ้องเพิกถอน (ไม่ ) ได้ ถ้ าอยู่ระหว่ างการอุทธรณ์
คดี ป กครองที่ จ ะนํา มาเล่ า สู่ กัน ฟั ง ฉบับ นี้ เป็ นกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ค ํา สั่ ง ให้ เ จ้า หน้า ที่
ผูท้ าํ ละเมิ ดรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เจ้าหน้าที่ ดงั กล่าวจึ งนําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง แต่ขณะยื่นฟ้ องนั้น
ยังอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ในฝ่ ายปกครอง
ข้อ เท็ จ จริ ง มี อ ยู่ว่ า ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 2 (นายกเทศมนตรี ) ได้มี ค าํ สั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด กรณี มีการเบิกจ่ายเงินค่าจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง และเครื่ องดื่ม ตลอดจนค่าเลี้ยง
รับรองบุคคลต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยไม่ถกู ต้องตามระเบียบ ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 มีคาํ สั่งที่ 562/2556
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรี ยกให้ผฟู้ ้ องคดีรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ผูฟ้ ้ องคดีจึงได้มีหนังสื อลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อุทธรณ์คาํ สั่งต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 ซึ่ งเป็ นผูท้ าํ คําสั่ง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 (เทศบาลตําบล) โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 2 ได้รับหนังสื ออุทธรณ์วนั ที่ 25 ธันวาคม 2556 และนําคดี มาฟ้ อง
ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิ ด เพิกถอนกระบวนการสอบสวน และเพิกถอนคําสั่งที่ 562/2556 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556
คดี น้ ี ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้วิ นิ จ ฉั ย สิ ท ธิ ใ นการฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองเพื่ อ เพิ ก ถอนคํา สั่ ง
ทางปกครองว่า อาจมี ไ ด้ 2 กรณี คื อ กรณี ที่ห นึ่ ง กรณี ที่ มี ก ารวินิ จ ฉัย สั่ ง การเกี่ ย วกับ อุ ท ธรณ์ ข องผูฟ้ ้ องคดี แ ล้ว
จะฟ้ องคดีได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว และกรณีที่สอง กรณี ที่มิได้มีการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับ
อุทธรณ์ ภายในระยะเวลาสําหรั บการพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่ กฎหมายกําหนด จะฟ้ องคดี ได้อย่างเร็ วที่ สุดก็ต่อเมื่ อ
ล่วงพ้นกําหนดเวลาหกสิ บวันนับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ผทู้ าํ คําสั่งทางปกครองได้รับอุทธรณ์
ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่ องระยะเวลาการฟ้ องคดีน้ ี ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดเคยมีมติ
ตามคําสั่งศาลปกครองสู งสุ ดที่ 240/2558 วินิจฉัยว่า กรณี ที่ผมู้ ีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์มิได้มีการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับ
อุทธรณ์ภายในระยะเวลา ต้องถือว่าวันที่ครบ 60 วัน เป็ นวันที่ผอู้ ุทธรณ์ได้ดาํ เนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย
ครบตามขั้นตอนหรื อวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิ ฟ้องคดีได้นบั แต่วนั ที่ 61 อันถือว่าเป็ นวันที่
ผูฟ้ ้ องคดีรู้หรื อควรรู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี กล่าวคือ เริ่ มนับวันที่ 61 เป็ นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ ฟ้องคดีปกครองได้
ตามมาตรา 49 ประกอบมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
คดีมปี ระเด็นทีน่ ่ าสนใจคือ ศาลปกครองมีอาํ นาจรับคําฟ้องนีไ้ ว้ พจิ ารณาหรือไม่ หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่ง
ผู้ฟ้องคดีมสี ิ ทธิฟ้องคดีนีแ้ ล้วหรือไม่
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้รับทราบคําสั่งที่ 562/2556 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้มีหนังสื อลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อุทธรณ์คดั ค้านคําสั่งดังกล่าว
ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 ได้รับอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ดังนั้น การที่ผฟู้ ้ องคดีนาํ คดีมาฟ้ องต่อศาล
เมื่ อ วัน ที่ 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 จึ ง เป็ นการยื่น ฟ้ องคดี ใ นขณะที่ ย งั ไม่ ล่ ว งพ้น กํา หนดระยะเวลาหกสิ บ วัน สํา หรั บ
การพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในการฟ้ องคดีปกครองที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 42
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลย่อมไม่อาจรับคําฟ้ องของ
ผูฟ้ ้ องคดีไว้พิจารณาได้

2
ส่ วนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องเป็ นเพียงขั้นตอนการเตรี ยมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ ายปกครองเพื่อนําไปสู่ การจัดให้มี
คํา สั่ ง ทางปกครอง ไม่ ใช่ ก ารกระทํา ทางปกครองที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิ ท ธิ ข องผูฟ้ ้ องคดี แ ต่ อ ย่า งใด
ผู ้ฟ้ องคดี จึ ง มิ ใ ช่ ผู้ไ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อเสี ยหายที่ จ ะมี สิ ทธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 177/2558)
จากคํา พิ พ ากษาดัง กล่ า วนับ เป็ นอุ ท าหรณ์ ที่ ดี สํา หรั บ การใช้สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองว่ า
ผูร้ ับคําสั่งไม่ใช่ผมู ้ ีสิทธิ ฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด
เนื่องจากเป็ นเพียงขั้นตอนภายในของฝ่ ายปกครองที่ยงั ไม่มีผลกระทบต่อผูไ้ ด้รับคําสั่ง ผูร้ ับคําสั่งจึงไม่ใช่ผมู ้ ีสิทธิ ฟ้องคดี
ขณะเดี ย วกัน กรณี ฟ้ องขอให้ เพิ กถอนคําสั่ งทางปกครองดังเช่ นคําสั่ งเรี ยกให้ รั บผิ ดชดใช้ค่ าสิ นไหมทดแทนนั้ น
จะต้องมี การอุ ทธรณ์ ค าํ สั่ งต่ อเจ้าหน้า ที่ ผูท้ าํ คํา สั่ ง ทางปกครอง และจะต้อ งรอให้มี ก ารวินิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ห รื อ รอให้
พ้น กํา หนดระยะเวลา 60 วัน นับ แต่ ว นั ที่ เ จ้า หน้า ที่ ผูท้ าํ คํา สั่ ง ทางปกครองได้รั บ คํา อุ ท ธรณ์ จึ ง จะนํา คดี ม าฟ้ อง
ต่อศาลปกครองได้ ซึ่ งทั้งสองกรณี เป็ นเงื่อนไขแห่งการฟ้ องคดีที่สาํ คัญ และหากไม่ดาํ เนิ นการ ศาลปกครองย่อมจะมีอาํ นาจ
ที่จะรับคําฟ้ องไว้พิจารณาพิพากษา ครับ !
นายปกครอง

