(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558)

“อุทธรณ์ ” แล้วหรือไม่ ? หาก ... ไม่ ได้ ยนื่ อุทธรณ์ ต่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูออกคําสั่ ง
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่กนั ฟังในวันนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการยืน่ อุทธรณ์ ซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนและวิธีการสําคัญ
สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายก่อนฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง (มาตรา 42 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) โดยการยืน่ อุทธรณ์จะต้องยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ผอู้ อกคําสั่ง หรื อบุคคล หรื อ
คณะกรรมการ (องค์กร)ที่ มีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่ขอ้ เท็จจริ งในคดีน้ ี เป็ นการยื่นอุทธรณ์
ต่อผูม้ ี อาํ นาจหน้าที่ ควบคุ มดู แลเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคําสั่งและในฐานะประธานกรรมการที่ มี อาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์ แทน
กรณี ดงั กล่าวนี้จะถือเป็ นการอุทธรณ์ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรื อไม่ ?
ข้ อเท็จจริ งในคดีนี้ ผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาตและมีอาคารบางส่ วนรุ กลํ้าเขตทาง
สาธารณะ อันเป็ นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (เทศบาลตําบล) จึงได้มีคาํ สั่ง
ให้ผฟู้ ้ องคดีระงับการก่อสร้างและให้ร้ื อถอนอาคาร
ผูฟ้ ้ องคดี เ ห็ น ว่ า คํา สั่ ง ดัง กล่ า วไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายจึ ง ได้มี ห นัง สื อ ร้ อ งเรี ย นขอความเป็ นธรรม
ต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 3 (จังหวัด) โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึ่ งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลตําบล
ต่อมาผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 3 ได้มีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนว่า คําสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําสัง่
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดว่า ผูไ้ ด้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีสิทธิอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยให้ทาํ เป็ นหนังสื อยืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ อกคําสั่ง
และถ้าผูอ้ ุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลต่อไป จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่า การที่ผฟู้ ้ องคดีร้องเรี ยน
ขอความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ซึ่ งไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกคําสั่งดังกล่าว ถือเป็ นการดําเนิ นการตามขั้นตอน
และวิธีการตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก่อนฟ้ องคดี
ต่อศาลปกครองแล้วหรื อไม่
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า แม้ขอ้ เท็จจริ งจะไม่ปรากฏว่าได้มีการอุทธรณ์คาํ สั่งต่อคณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนด แต่ ห นั ง สื อ ดัง กล่ า วมี ล ัก ษณะเป็ นการโต้แ ย้ง คํา สั่ ง ของผู ้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ 1
ที่ให้ระงับการก่อสร้างอาคาร จึงถือได้วา่ หนังสื อร้องเรี ยนของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นหนังสื ออุทธรณ์คาํ สั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1
สําหรับการยืน่ หนังสื อร้องเรี ยนต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ซึ่งมีอาํ นาจหน้ าที่
ควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และในฐานะประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อได้ รับหนังสื อร้ องเรี ยนก็สมควรที่จะ
ส่ งเรื่ องดังกล่ าวให้ แก่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่ อไป แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ได้พิจารณา
หนังสื อร้ องเรี ยนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผูฟ้ ้ องคดี ทราบ จึ งถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนและวิธีการ
สํา หรั บ การแก้ไ ขความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายตามที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้โ ดยเฉพาะก่ อ นฟ้ องคดี แ ละได้มี ก ารสั่ ง การ
ตามกฎหมายนั้นแล้ว (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ 165/2558)
คดี น้ ี นอกจากศาลปกครองสู งสุ ดจะได้วินิจฉัยเงื่ อนไขการฟ้ องคดี เกี่ ยวกับขั้นตอนและวิธีการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายก่อนฟ้ องคดีต่อศาลปกครองดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่ งที่ศาลปกครอง
จะมีคาํ สั่งรับคําฟ้ องไว้พิจารณาคือ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้ องคดีซ่ ึ งในกรณี การฟ้ องขอให้ศาลปกครองเพิกถอน
คําสั่งทางปกครอง อันเป็ นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 จะต้องฟ้ องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี แต่ถา้ ผูอ้ อกคําสั่งไม่ได้ระบุวิธีการ
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ยืน่ คําฟ้ องและระยะเวลาสําหรับยืน่ คําฟ้ องไว้ในคําสั่งดังกล่าวตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ระยะเวลาสําหรับ
ยื่นคําฟ้ องจะเริ่ มนับใหม่ นับแต่วนั ที่ ผูร้ ั บ คําสั่งได้รั บแจ้งสิ ทธิ ดังกล่าว แต่ถ า้ ไม่ มีการแจ้งระยะเวลาสําหรั บยื่นคําฟ้ อง
และระยะเวลาดังกล่าวมีกาํ หนดน้อยกว่า 1 ปี ให้ขยายเวลาสําหรับยืน่ คําฟ้ องเป็ น 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับคําสั่ง
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้วินิ จ ฉัย เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ ระยะเวลาการฟ้ องคดี ใ นคดี น้ ี ไว้ว่า หนัง สื อ แจ้ง ผล
การพิจารณามีลกั ษณะเป็ นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่ งเป็ นคําสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดสิ ทธิ แห่ งการฟ้ องคดีข้ ึนใหม่ แต่ไม่ได้
ระบุถึงวิธีการและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้ องไว้ในหนังสื อดังกล่าว จึงมีผลทําให้ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้ องขยายเป็ น 1 ปี
นับแต่ได้รับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้ยนื่ ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่ได้รับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ดังนั้น ก่อนที่ ผูไ้ ด้รับความเดื อดร้ อนหรื อเสี ยหายจากการใช้อาํ นาจของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐจะนําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง จึ งต้องดําเนิ นการตามเงื่ อนไขการฟ้ องคดี ตามที่ พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดไว้ให้ครบถ้วนด้วยครับ !
นายปกครอง

