(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558)
ให้ ผ้บู ังคับบัญชารับผิด ... แต่ ไม่ ให้ โอกาสโต้ แย้ ง !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นกรณี ที่หน่ วยงานของรัฐมีคําสั่ งเรียกให้ ผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ ผูก้ ระทํา ละเมิ ด ชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนจากการที่ ปล่ อ ยปละละเลยไม่ ควบคุ มดู แ ลการปฏิ บั ติ งาน
ของผู้ใต้ บังคับบัญชา แต่ หน่ วยงานมิได้ ให้ โอกาสแก่ผ้บู ังคับบัญชาได้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อน
เหตุพิพาทเกิ ดจากการที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร) มี คาํ สั่งให้นางสาว ส. เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 4 ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนกรณี ไม่นาํ เงินรายได้ฝากเข้าบัญชีหรื อนําฝากไม่ครบตามจํานวน แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ 3 (กระทรวงการคลัง) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็ นผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. ได้ ปล่ อยปละละเลยในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอันเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง เป็ นการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงจึงต้ องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนด้วย
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 จึ งมี คาํ สั่งให้ผูฟ้ ้ องคดี ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน แต่ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่ง และ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 4 (รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย) มีคาํ สั่งยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องเพื่อขอให้ศาลปกครอง
มีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
การที่ ผ้ ู ถู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 ออกคํา สั่ ง โดยไม่ ใ ห้ โอกาสผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ งและโต้ แ ย้ ง
แสดงพยานหลักฐาน เป็ นคําสั่ งที่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ด วิ นิ จ ฉั ยว่ า แม้ผู้ ฟ้ องคดี จ ะมิ ไ ด้ อุ ท ธรณ์ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 มิ ไ ด้ ใ ห้ โ อกาส
ทราบข้อเท็จจริ งและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้ อง
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองจึงชอบที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้
และเมื่ อ คํ า สั่ ง ให้ ผู้ฟ้ องคดี ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเป็ นคํ า สั่ ง ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ งจะต้อ งให้ โ อกาสแก่ เจ้า หน้า ที่ ต ามมาตรา 30 แห่ ง
พระราชบัญญัติเดี ยวกัน ประกอบกับข้อ 15 ของระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ฯ ตามหลักการรั บฟั งผู้ถูกกระทบสิ ทธิ
หรื อ หลัก การรั บ ฟั ง คู่ ก รณี ทุ ก ฝ่ าย อัน เป็ นหลัก การพื้ น ฐานในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพือ่ ให้ ผู้มีอํานาจออกคําสั่ งให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนกระทรวงการคลังได้ รับฟัง
ข้ อต่ อสู้ หรือพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วนก่อนที่จะพิจารณาว่าจะต้องรับผิดหรื อไม่ เพียงใด
การให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ได้ทราบข้อเท็จจริ งและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
และเป็ นธรรม จึงเป็ นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็ นสาระสํ าคัญที่กาํ หนดไว้ สําหรับการออกคําสั่ งให้ เจ้ าหน้ าที่รับผิดชดใช้
ค่ าสิ นไหมทดแทน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ ได้ ทราบข้ อเท็จจริ งอย่ างเพียงพอและไม่ มีโอกาสโต้ แย้ งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน และกรมบัญชีกลางก็ไม่ได้มีหนังสื อแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีส่งพยานหลักฐานหรื อให้ถอ้ ยคําเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมตามข้อ 17 วรรคสาม ของระเบียบเดียวกัน ผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ 3 จะมีความเห็นให้รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของนางสาว ส. ซึ่ งขัดต่ อหลักการรั บฟั ง
คู่กรณีทุกฝ่ าย
ดัง นั้น คํ า สั่ ง ของผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 ที่ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดี รั บ ผิด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนจึ ง เป็ นคํา สั่ ง
ทางปกครองที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
คดีน้ ีถือเป็ นบรรทัดฐานที่ดีสาํ หรับหน่วยงานของรัฐซึ่ งมีอาํ นาจในการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่วา่ หน่ วยงานจําต้ องให้ โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ในการได้ ทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอและมี โ อกาสโต้ แ ย้ ง และแสดงพยานหลั ก ฐานของตนก่ อ น เพื่อ ปกป้ องคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ของเจ้ าหน้ าที่ที่จะถูกกระทบจากผลของคําสั่ งดังกล่าว และถือว่าเป็ นรู ปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มี ผลทําให้ค าํ สั่งไม่ ช อบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองมี อ าํ นาจตรวจสอบการกระทํา ดังกล่าวได้ต ามมาตรา 9
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วรรคหนึ่ ง (1) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 และคดี น้ ี ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งว่าในชั้นอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองนั้น ผูฟ้ ้ องคดี ไม่ได้โต้แย้งเกี่ ยวกับการที่ ไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริ ง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 15 แต่ในชั้น
การฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้นผูฟ้ ้ องคดี ได้แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้ องในประเด็นดังกล่าว และศาลปกครองได้ยกขึ้ น
พิจารณาด้วย จะถือว่าการให้โอกาสคู่กรณี ได้ทราบข้อเท็จจริ งและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเป็ นประเด็นปั ญหา
ข้อกฎหมายอันเกี่ ยวกับความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชนที่ ศาลปกครองจะยกขึ้ นวินิจฉัยได้เอง
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 92 ประกอบข้อ 116
หรื อไม่ ? สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 626/2557 ครับ !
นายปกครอง

(บ้านเมือง) ให้ผบู้ งั คับบัญชารับผิดฯ (จารุ ณี) /D: นุช

