(ACT MAGAZINE)
หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเอง ... ไม่ขัดต่อมติ ครม. !
นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นส่วนราชการที่มี
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่นและเป็นนิติบุคคลโดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด และเป็ น ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล โดยพนั ก งานอั ย การมี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามมาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (หรือแต่เดิมคือมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498) เกี่ยวกับการดําเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐในฐานะเป็นทนาย
แผ่นดินภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2549 ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 0505/ว 184 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ข้อ 6 กําหนดให้ยุติข้อพิพาทกัน
โดยส่งเรื่องที่มีข้อพิพาทเรียกร้องไปยังสํานักอัยการสูงสุดภายในอายุความ เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจว่า กรณีเกิดข้อพิพาทว่า พนักงานอัยการละเลยต่อ
หน้าที่โดยไม่ยื่นฎีกาในคดีแพ่งที่รับแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐ จนเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวแพ้คดี
ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีตามคําพิพากษาถึงที่สุดและหน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้นําคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดชดใช้ค่าเสียหายตามจํานวน
ที่ได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่คู่ความ
กรณีดังกล่าว สํานักงานอัยการสูงสุดจะอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ว่า
หน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ และสํานักงานอัยการสูงสุดต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ในการยื่นฎีกาของพนักงานอัยการหรือไม่
มูลเหตุของคดีนี้เกิดจากการที่พนักงานอัยการจังหวัดสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี (สํานักงานอัยการสูงสุด)
ได้ รั บ แก้ ต่ า งในคดี แ พ่ ง ที่ อบต. ถู ก ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ถ. ฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายกรณี ไ ม่ พิ จ ารณาให้ ช นะ
การประกวดราคาจ้างเหมาตามที่เสนอราคาต่ําสุด โดยศาลอุทธรณ์ภาคพิพากษายืนตามศาลจังหวัดให้ อบต.
ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 350,610.27 บาท ต่อมานายก อบต. ได้มีหนังสือขอให้พนักงานอัยการยื่นฎีกา ในระหว่าง
ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจากศาลฎีกา พนักงานอัยการเจ้าของสํานวนได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่จังหวัดอื่นและในการส่งมอบสํานวนคดี ไม่ได้ระบุในบัญชีว่ามีคดีของ อบต. อยู่ระหว่างยื่นฎีกา ทําให้คดี
พ้นกําหนดยื่นฎีกาและคดีถึงที่สุด อบต. แพ้คดีและชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาให้กับห้างหุ้นส่วนจํากัด ถ.
นายก อบต. จึงยื่นฟ้องสํานักงานอัยการสูงสุดต่อศาลปกครองให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้สํานักงานอัยการสูงสุดชดใช้ค่าเสียหายให้กับ อบต.
จํานวน 10,000 บาท
ทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเยียวยา 10,000 บาท ไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร
ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่า ศาลปกครองไม่มีอํานาจรับคดีไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ไม่มีสิทธิฟ้องคดี เพราะ อบต. ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงการคลังจ่ายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ถ.
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ไม่ใช่เงินของ อบต. การยื่นฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ความเสียหาย
ของ อบต. จึงไม่ได้เกิดจากการที่พนักงานอัยการละเลยหน้าที่
ในประเด็นที่ว่า อบต. เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ที่ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ป กครองตามมาตรา 42 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือไม่ และสํานักงานอัยการสูงสุดจะกล่าวอ้างว่า
อบต. ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
หรือไม่นั้น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า อบต. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานอัยการจังหวัด
ละเลยต่อหน้าที่ไม่ยื่นฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นายก อบต. ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิพักต้องพิจารณาแหล่งที่มาของเงินที่ อบต. นําไปชําระหนี้ว่าเป็นรายได้ของ อบต. เอง
หรือเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง อบต. มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็น
นิติบุคคลมหาชนที่แยกต่างหากจากราชการส่วนกลาง มีอิสระดําเนินกิจการของตนเองทั้งด้านการกําหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของตน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและการคลังตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามมาตรา 281 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่อเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการฟ้องคดี ศาลปกครอง
ย่อมมีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาได้
สําหรับมติคณะรัฐมนตรี เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ทางปกครองด้วยกัน เพื่อไม่ต้องนําข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
ไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมายที่จํากัดสิทธิของหน่วยงานทางปกครองที่จะนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาล อันเป็นสิทธิที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในบทบัญญัติแห่งรั ฐธรรมนูญได้ ส่วนการนําคดีมายื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันเองภายในฝ่ายบริหาร ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่อาจนํามติคณะรัฐมนตรีมาใช้เป็นเหตุอ้างว่าศาลไม่ควรรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ดังนั้น นายก อบต.
จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542
ส่วนประเด็นว่า สํานักงานอัยการสูงสุดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่
ในการยื่นฎีกาของพนักงานอัยการหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่พนักงานอัยการไม่ได้ดําเนินการหรือมีคําสั่งไปในทางหนึ่ง
ทางใดตามที่ อบต. มีหนังสือขอให้ยื่นฎีกา จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2498 มาตรา 6 มาตรา 11 มาตรา 15 และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของ
พนักงานอัยการ และเป็นเหตุให้ อบต. ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเป็นการเสียโอกาสในการนําข้อเท็จจริง
ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของฝ่ายตนเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อ อบต.
ตามมาตรา 420 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แ ละเป็น การกระทํ า ละเมิด ในการปฏิ บัติห น้า ที่
ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และถึงแม้ อบต. จะยื่นฎีกาทัน ก็ไม่อาจคาดหมายได้ว่า
ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคและมีคําพิพากษายกฟ้องอันจะมีผลทําให้ อบต. ไม่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนต่อห้างหุ้นส่วนจํากัด ถ. ค่าเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิใช่ค่าเสียหายที่ชัดเจนแน่นอน
ที่ศาลจะกําหนดให้ได้ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการ
กระทํ าละเมิดตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และได้ให้ ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้
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ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดแก่สิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของ อบต. เป็นเงินจํานวน
10,000 บาท จึ ง เป็ น การใช้ดุ ล พิ นิจกํ า หนดค่ าเสี ย หายให้แ ก่ ผู้ฟ้อ งคดีโดยชอบด้ ว ยเหตุผ ล (คํ า พิพ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 529/2559)
คดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับฝ่ายปกครองว่า (1) ในกรณีที่กฎหมายให้
อํานาจกระทําการหรือไม่กระทําการในเรื่องใดที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลมหาชนดังเช่นหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แล้ว หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด (2) สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ผู้ถูกกระทบสิทธิ
อาจเป็นนิติบุคคลมหาชนก็ได้ โดยนิติบุคคลมหาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําละเมิด
ของหน่ วยงานของรัฐอั นเกิ ดจากการละเลยต่อหน้ าที่ ตามที่กฎหมายกํ าหนดให้ ต้องปฏิบัติ ย่อมมี สิทธิ ฟ้ องคดี
ต่อศาลปกครองเพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งศาลมีดุลพินิจที่จะกําหนดค่าความเสียหายโดยคํานึงถึง
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทําละเมิ ดได้ตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารในการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองด้วยกันเพื่อไม่ต้องนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
ไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมาย การที่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําทางปกครอง
ของหน่วยงานของรัฐอื่นยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จึงไม่เป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

