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การเริ่มนับเวลาฟ้องคดี..เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลา ?
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร เป็นกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดี
ต่อศาลปกครองจานวนไม่น้อย เพราะการก่อสร้างอาคารนั้นจะต้องดาเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตามกฎหมาย
ดังเช่น กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นคาสั่ง
ทางปกครอง หากเจ้าของอาคารไม่เห็นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ กาหนดให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคาสั่ง โดยให้ทาหนังสือยื่นต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคาสั่งดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานไป
ยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้วย
เหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
อุทาหรณ์จากคดีปกครองในวันนี้... เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยรวม ๘ ชั้น ในเทศบาลแห่ งหนึ่ง แต่ นายกเทศมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารมีคาสั่ งไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง เนื่องจากที่ดินของผู้ ยื่นคาขอไม่มีทางเข้า – ออก ของรถยนต์
เชื่อมกับทางสาธารณะ จึงขัดต่อกฎหมาย ผู้ยื่นคาขอจึงยื่นอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาต แต่ผู้มีอานาจพิจารณา
อุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
มีประเด็นปัญหาว่า...จะเริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้
ศาลเพิกถอนคาสั่งที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้ตั้งแต่เมื่อใด ? ทั้งนี้ ระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนคาสั่งทาง
ปกครองนั้ น มาตรา ๔๙ แห่ งพระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้ยื่นฟ้องภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่า นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างช้าที่สุดภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมกับระยะเวลา ๑๐ วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องส่งอุทธรณ์ให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่ าว จึ งไม่ อาจน าระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญั ติ ควบคุ มอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกาหนดให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์มาใช้บังคับได้ เพราะยังไม่มีการแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบกาหนด ๗๐ วันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายครบขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้ก่อนฟ้องคดีแล้ว และสามารถ
ใช้สิทธิฟ้องคดีได้ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกาหนด ๗๐ วัน คือ วันที่ ๗๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุ แห่งการฟ้ องคดี และเป็ นวั นแรกที่เริ่ มใช้ สิทธิ ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ งพระราชบัญญัติ จัดตั้ ง
ศาลปกครองฯ (ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี) โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณา
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

๒

ในกรณีนี้...วันที่ครบกาหนด ๗๐ วัน คือ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิ
ฟ้ องคดี ต่ อศาลปกครองภายใน ๙๐ วันนั บตั้ งแต่วั นที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่ งเป็ นวั นที่ ผู้ ฟ้องคดีรู้ หรื อ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยต้องนาคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี
ยื่นคาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกาหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึ งเหตุ แห่ งการฟ้ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๙ ดั งกล่ า วแล้ ว ศาลปกครองจึ งไม่ อาจรั บค าฟ้ องไว้ พิ จารณาได้
(คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๙/๒๕๖๑)
คดีนี้ เป็นอุทาหรณ์ที่มีประโยชน์มากในการรักษาสิทธิการฟ้องคดี โดยเฉพาะการยื่นฟ้องคดี
ขอให้ เพิกถอนคาสั่งทางปกครอง เช่น คาสั่งไม่อนุญาตให้ ก่อสร้างอาคาร ซึ่งผู้ ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนาคดีมาฟ้องต่อศาล คือ ต้องอุทธรณ์คาสั่งต่อ
ผู้มีอานาจพิจารณาเสียก่อน กรณีที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาตามที่กฎหมาย
เฉพาะในเรื่องนั้น ๆ กาหนด เช่น กฎหมายควบคุมอาคารกาหนดกรอบเวลาไว้ภายใน ๗๐ วัน หรือในกรณีที่
กฎหมายเฉพาะไม่ได้กาหนดไว้ จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งเป็นกฎหมายกลางโดยกาหนดกรอบเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ คือ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับคาอุทธรณ์
ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จจะต้องแจ้งคู่กรณีทราบ และจะมีผลเป็นการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไปอีก ๓๐ วัน
แต่ถ้าไม่แจ้งคู่กรณีทราบ สิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะเกิดขึ้นวันที่ ๖๑ โดยผู้อุทธรณ์มีสิทธินาคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดี (คือวันที่ ๖๑) ดังกล่าว
โดยไม่จาต้องรอผลอุทธรณ์แต่อย่างใดครับ !
(ปรึ กษาคดี ปกครองได้ ที่ สายด่ วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บค้ นเรื่ องอื่ น ๆ ได้ จาก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)

