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ขอพิพาทจากการกระทํา “สวนตัว” ของเจาหนาที่ เปนคดีปกครองหรือไม ?
ธัญธร ปงประเสริฐ
พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ

ประเด็นชวนคิด
เราทราบกันอยูแ ล ว นะคะวา... ลั กษณะของคดีปกครองจะตองมีคูก รณี อยา งนอยฝายหนึ่งเป น
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐ หรือระหวางรัฐ
กับรัฐดวยกันเอง
บางทานอาจเกิดขอสงสัยวา... ขอพิพาทที่มีเจาหนาที่ของรัฐเปนคูกรณี ก็จะถือเปนคดีปกครอง
ทุกกรณีเลยหรือเปลา ??
กอนจะไปฟงคําตอบ... ขออธิบายเพิ่มเติมกอนนะคะวา ขอพิพาทที่ เปนคดีปกครองซึ่งอยูในอํานาจ
พิจารณาของศาลปกครองนั้น นอกจากจะตองมีคูกรณีอยางนอยฝายหนึ่งเปนรัฐ แลว ยังตองมีลักษณะตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดวย เชน
เปนขอพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่ หรือจากการละเลย-ลาชาตอ
หนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ
คดีปกครองจึงเปนขอพิพาทที่มีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยตองมีกฎหมายกําหนด
อํานาจหนาที่ใหดําเนินการเอาไว หรือที่เรียกวา “การดําเนินการทางปกครอง” แลวเจาหนาที่ดําเนินการ
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย เชน การออกกฎ ออกคําสั่ง หรือการจัดทําบริการสาธารณะตาง ๆ
ของรัฐ รวมไปถึงการละเลยไมดําเนินการตามที่กฎหมายปกครองฉบับนั้นๆ กําหนดเอาไวหรือดําเนินการลาชา
เกินสมควรหรือเกินเวลาที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนด (นอกจากนี้ยังมีขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือ
ความรับผิดอยางอื่นของรัฐและขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง)
ฉะนั้น ถาเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการไมชอบ โดยที่ไมไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ ของผูดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ เอาไว ก็จะถือวาเปนการกระทําสวนตัว และไมใชขอพิพาททางปกครองหรือ คดีปกครอง
นั่นเองคะ
คําวินิจฉัยชวนรู
ผูเขียนไดนําตัวอยางคดีพิพาทที่มีการฟองคดี ตอศาลปกครอง โดยผูฟองคดีเขาใจวาเปนคดีปกครอง
เพราะมีเจาหนาที่ของรัฐเปนคูกรณี ! มาดูกันคะ
คดี แ รก ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า ตนได รั บ ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายจากนายอํ า นาจ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง
รองนายกเทศมนตรี ที่รับวาความเปนทนายความใหกับนางอําไพซึ่งเปนโจทกยื่นฟองผูฟองคดีในคดีเกี่ยวกับ
สัญญากูยืมเงินตอศาลแพง โดยผูฟองคดีอางวานายอํานาจไดนําเอกสารหลักฐานซึ่งเปนหนังสือสัญญาที่พิพาท
ออกไปจากสํานวนคดี ทําใหผูฟองคดีไมอาจนําพยานหลักฐานดังกลาวมายกขึ้นตอสูในคดีเปนเหตุใหผู ฟองคดี
ตองเปนฝายแพคดี
ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหนายกเทศมนตรีตรวจสอบขอเท็จจริง เกี่ยวกับการกระทําของนายอํานาจ
ซึ่งเทศบาลไดตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง รวมทั้งผูฟองคดีไดไปแจงความลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจ
ดวย นอกจากนี้ผูฟองคดีเห็นวา การกระทําของนายอํานาจไมชอบดวยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143
มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 158 เพราะเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
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โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลพิพากษาใหนายอํานาจคืนหนังสือ
สัญญาที่นําออกไปจากสํานวนดังกลาว
คดีนี้... ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยวา แมนายอํานาจจะมีฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐก็ตาม แตการ
กระทําของนายอํานาจตามที่ผูฟองคดีกลาวหาเปนการกระทําในฐานะทนายความของนางอําไพ มิไดกระทําใน
ฐานะรองนายกเทศมนตรี การกระทําดังกลาวจึงมิใช การกระทําในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ และมิไดเกิดจากการ
ใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงรองนายกเทศมนตรี หากแตเปนการกระทําสวนตัว คดีนี้จึงมิใชคดีปกครองที่อยูใน
อํานาจพิจารณาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 401/2560)
คดีตอมา... เปนเรื่องของผูฟองคดีซง่ึ มาขอทําบัตรประจําตัวประชาชนโดยมิไดนําสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับตัวจริงมาดวย และเห็นวาเอกสารที่ตนนํามาเพียงพอแลว จึงเกิดการโตเถียงกับ เจาหนาที่คือปลัดอําเภอ
หัวหนาฝายทะเบียนและบัตร โดยปลัดอําเภอไดหยิบเอกสารของผูฟองคดีและพูดตอหนาประชาชนที่อยูใน
บริเวณดังกลาวทํานองวาผูฟองคดีจะใชอภิสิทธิ์เหนือผูอื่น อันเปนการดูหมิ่นผูฟองคดีตอหนาธารกํานัล ทําให
ผูฟองคดีเกิดความอับอาย จึงไดไปแจ งความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน รวมทั้งมีหนั งสื อรองเรียนตอ
นายอําเภอ แตก็ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําสั่งวาการกระทํา
ของปลัดอําเภอดังกลาวเปนการผิดวินัยอยางรายแรงและขอใหลงโทษทางวินัยดวย
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยทํานองเดียวกับคดีแรก คือศาลเห็นวา การกระทําดังกลาวมิไดเปน
การกระทําโดยใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ แตเปนการกระทําในทางสวนตัว ซึ่งมิใชเปนการกระทํา
ทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง อีกทั้งการดําเนินการทางวินัยเปนเรื่องระหวางรัฐกับ
เจาหนาที่ ซึ่งผูบังคับบัญชาจะใชดุลพินิจทางบริหารดําเนินการตามที่เห็นสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
เวนแตมีการดําเนินการทางวินัยโดยไมชอบศาลปกครองจึงมีอํานาจเขาไปตรวจสอบได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 187/2550)
บทสรุปชวนอาน
จะเห็นไดวา... ทั้งสองคดีที่หยิบยกมานั้น เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเปนรองนายกเทศมนตรี
หรื อ ปลั ด อํ า เภอได ก ระทํ า การในฐานะส ว นตั ว เพราะการเป น ทนายความมิ ใ ช ห น า ที่ ต ามกฎหมายของ
ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีเพราะรองนายกเทศมนตรีมีหนาที่ ชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย หรื อปลั ดอําเภอมีห นาที่ เป นผู ชวยในการปฏิบัติภ ารกิจของนายอํา เภอ
การดูหมิ่นประชาชนถือเปนพฤติกรรมสวนตัว การกระทําดังกลาวจึงมิใช เปนการใชอํานาจทางปกครองและ
ไมใชขอพิพาททางปกครองหรือคดีปกครอง กรณีที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการกระทําสวนตัวดังกลาว
ผูเสียหายตองฟองคดีตอศาลยุติธรรม ! นั่นเองคะ
ถึงตรงนี้... มีความชัดเจนเกี่ยวกับการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ แลวนะคะวา... ลักษณะใดเปนการ
กระทําทางปกครอง และลักษณะใดเปนการกระทําในทางสวนตัว ซึ่งการกระทํา “สวนตัว” ของเจาหนาที่รัฐ
หากมีค วามเสี ย หายเกิด ขึ้ น เจ า หน าที่ ผู กระทํา จะต อ งรั บ ผิ ด เป น การส ว นตั ว เพราะไม เ กี่ย วขอ งกับ การ
ปฏิบัติงานในหนาที่
(ปรึกษาคดีปกครองไดที่ สายดวนศาลปกครอง 1355)
การปฏิบัติหนาที่
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