(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

การทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่ งทางปกครอง

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 การสิ้นผลชั่วคราวของกฎและคาสั่งทางปกครอง
สัปดาห์ก่อนลุงเป็ นธรรมได้เรี ยนให้ท่านผูอ้ ่านทราบว่า วิธีการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดี ปกครอง
แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคาสั่งทางปกครอง ซึ่ งใช้ในกรณี ที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ
หรื อคาสั่งทางปกครอง และ 2) การบรรเทาทุกข์ชว่ั คราว ใช้ในกรณี ที่ฟ้องว่าหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งอธิบายเรื่ องการบรรเทาทุกข์ชว่ั คราวไปด้วยแล้ว
ในฉบับนี้ ลุงเป็ นธรรมจะขออธิบายเนื้อหาของวิธีการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดีปกครองในส่ วนที่เหลือ
ซึ่งก็คือ... “การทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครอง” นัน่ เองครับ !
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครองใช้ในกรณี การฟ้ องขอให้เพิกถอน
กฎและคาสั่งทางปกครอง โดยผูฟ้ ้ องคดี ประสงค์จะให้ กฎหรื อคาสั่งพิพาทที่ นามาฟ้ องเพิกถอนต่อศาล “สิ้ นผลบังคับ
เป็ นการชัว่ คราว” หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การขอให้กฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองที่มีผลใช้บงั คับกับผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
ถูกระงับการใช้ชว่ั คราวในระหว่างที่คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและยังไม่ถึงที่สุด
หลายท่านอาจมีคาถามว่า เมื่อเราฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ เพิ กถอนกฎหรื อคาสั่ งทางปกครอง
ที่ เห็นว่ าน่ าจะออกโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย เหตุใดกฎหรื อคาสั่งทางปกครองนั้นจึ งยังคงมีผลใช้ บังคับอยู่ ??
นัน่ เป็ นไปตามหลักกฎหมายครับ ! ในกรณี ของ “คาสัง่ ทางปกครอง” กฎหมายกาหนดว่า “คาสั่ งทางปกครอง
ย่ อมมี ผลตราบเท่ าที่ ยังไม่ มีการเพิ กถอนหรื อสิ ้นผลลงโดยเงื่ อนเวลาหรื อโดยเหตุอื่น ” ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แต่ในส่ วนของ “กฎ” แม้จะไม่มีกฎหมายกาหนดเอาไว้
เป็ นการเฉพาะ แต่กเ็ ป็ นไปตามหลักกฎหมายมหาชนทัว่ ไปประการหนึ่ ง ที่กฎจะมีผลใช้บงั คับต่อไปตราบเท่าที่ยงั ไม่ถูกเพิกถอน
หรื อสิ้ นผลลงโดยเงื่ อนเวลาหรื อโดยเหตุอื่นเช่นเดี ยวกับคาสั่งทางปกครอง หรื อที่ เรี ยกกันในทางวิชาการว่า “หลักความ
มัน่ คงแน่ นอนแห่ งนิตฐิ านะ” (le principe de la sécurité juridique) ของกฎและคาสัง่ ทางปกครอง นัน่ เอง
จากหลั ก การข้ า งต้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ความด ารงอยู่ ของกฎและค าสั่ ง ทางปกครองจะไม่ ถู ก
กระทบกระเทื อนโดยการโต้ แย้ งความชอบด้ วยกฎหมายต่ อเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูมีอานาจ ไม่ ว่าจะเป็ นการอุทธรณ์ หรื อขอให้ พิจารณาใหม่
ตามมาตรา 44 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรื อการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
ตามข้อ 69 แห่ งระเบียบของที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ทั้งนี้
เว้นแต่จะมีการขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎและคาสัง่ ทางปกครองเท่านั้นครับ...
การขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครอง เพื่อให้กฎหรื อคาสั่งนั้นสิ้ นผลบังคับเป็ นการ
ชัว่ คราวในระหว่างการพิจารณาคดี ของศาล กฎหมายกาหนดให้ผูอ้ ยู่ในบังคับของกฎหรื อคาสั่งทางปกครองสามารถ
ยื่นคาขอต่อศาล เพื่อขอให้ศาลกาหนดวิธีการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาโดยการทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครอง
โดยจะขอมาในคาฟ้ องหรื อยืน่ คาขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรื อมีคาสัง่ ชี้ขาดคดีก็ได้
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ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่ องนี้ จึงมีอยูว่ า่ ศาลปกครองมีข้อพิจารณาอย่ างไรในการกาหนดให้ มี การทุเลา
การบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครอง ???
ส่ วนที่ 2 การทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครอง
ในการพิจารณาของศาลปกครองว่าจะการกาหนดให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎและคาสั่งทางปกครอง
หรื อไม่ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองได้กาหนดข้อพิจารณาเอาไว้ 3 ประการ (ดังที่ปรากฏในแผนภาพ)

เพื่อเป็ นการสร้ างความเข้าใจยิ่งขึ้ นแก่ ท่านผูอ้ ่านในเรื่ อ งนี้ ลุงเป็ นธรรมก็มีอุทาหรณ์ จากคดี ปกครอง
ที่น่าสนใจมาฝากกันครับ...
เรื่ องมี อยู่ว่า นายมาร์ คเป็ นผูค้ รอบครองเรื อกลประมงทะเลลึ ก ขนาด 199 ตันกรอส ซึ่ งได้รับใบอนุ ญาต
ให้อ อกไปท าการประมงในทะเลหลวง ได้น าเรื อ ประมงของตนออกไปท าการประมงนอกน่ า นน้ าไทยตั้ง แต่ ว นั ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่ได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจเรื อจากกรมเจ้าท่าแล้ว
ต่อมา คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง (ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่ อง การแก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิม่ เติมครั้งที่ 4) เห็นว่า นายมาร์ คไม่นาเรื อประมงกลับเข้าท่าเทียบเรื อประมงตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่อธิ บดีกรมประมงประกาศกาหนด โดยนาเรื อกลับเข้าท่าเทียบเรื อเกินกว่ากาหนดเป็ นเวลา 17 วัน อันเป็ นการ
ทาการประมงโดยฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 114 (3) แห่ งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึ งมีคาสั่ ง
ใช้ มาตรการทางปกครองแก่เรื อประมงของนายมาร์ ค ดังนี้ (1) ยึดเครื่ องมื อทาการประมง ประเภทอวนลากแผ่นตะเฆ่
ไว้จนกว่าคดี จะถึงที่ สุด (2) กักเรื อประมงไว้จนกว่าคดี จะถึงที่ สุด และ (3) เพิกถอนใบอนุ ญาตให้ออกไปทาการประมง
ในทะเลหลวง นับแต่วนั ที่รับแจ้งหรื อทราบคาสัง่
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นายมาร์ คไม่เห็ นด้วยกับคาสั่งใช้มาตรการทางปกครองดังกล่าว จึ งฟ้ องคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครอง (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ) ต่อศาลปกครอง ขอให้เ พิกถอนคาสั่งใช้ม าตรการบังคับทางปกครองนี้ และในขณะเดี ยวกัน
นายมาร์คก็ขอมาในคาฟ้ องให้ศาลมีคาสัง่ ทุเลาการบังคับตามคาสัง่ พิพาทดังกล่าวด้วย
คดี จึ ง มี ป ระเด็ น ที่ จ ะต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า กรณี มี เ หตุ ที่ ศ าลปกครองจะก าหนดให้ ใช้ วิ ธี ก ารชั่ ว คราว
ก่ อนพิพากษา โดยการทุเลาการบังคับตามคาสั่งใช้ มาตรการบังคับทางปกครองพิพาท หรือไม่ ???
ศาลปกครองสูงสุดท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื อประมงของนายมาร์คเป็ นเรื อประมงที่มีขนาด 199 ตันกรอส
ถือเป็ นเรื อประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป ตามความในข้อ 1 วรรคหนึ่ ง ของประกาศกรมประมง เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับ เข้า ท่ า เที ย บเรื อ ประมงของเรื อประมงพาณิ ช ย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ที่ ก าหนดว่า
“ให้ เจ้ าของหรื อผู้ควบคุมเรื อประมงที่ มีขนาดตั้งแต่ สามสิ บ ตันกรอสขึ น้ ไป ซึ่ ง ออกไปทาการประมงพาณิ ช ย์ ในทะเล
นอกน่ านนา้ ไทยในขณะที่ ประกาศฉบับนีม้ ีผลใช้ บังคับ นาเรื อประมงกลับเข้ าท่ าเที ยบเรื อประมงภายในสามสิ บวัน”
แต่เนื่ องจาก นายมาร์ คได้นาเรื อพิพาทออกไปทาการประมงพาณิ ชย์ในทะเลนอกน่านน้ าไทยเมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2558 อันเป็ นวันก่ อนวันทีป่ ระกาศกรมประมงฉบับนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้ บังคับในวันที่
29 ธันวาคม 2558 ประกอบกับนายมาร์ คได้ แจ้ งการออกจากท่ าเทียบเรือต่ อกรมเจ้ าท่ าซึ่งเป็ นผู้มีอานาจแล้ ว ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อยกเว้นในข้อ 1 วรรคสอง ของประกาศดังกล่าวที่กาหนดว่า “ความในวรรคหนึ่ งมิให้ ใช้ บังคับกับเจ้ าของหรื อผู้ควบคุม
เรื อประมงที่ มีขนาดตั้งแต่ สามสิ บตันกรอสขึ ้นไป ซึ่ งออกไปทาการประมงพาณิ ชย์ ในทะเลนอกน่ านนา้ ไทยก่ อนวันที่
ประกาศฉบับนีม้ ีผลใช้ บังคับที่ ได้ แจ้ งการออกจากท่ าเที ยบเรื อประมงต่ อศูนย์ ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออกไว้ ไม่ เกินระยะเวลา
สามร้ อยหกสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น แจ้ ง” ดั ง นั้ น การกระท าของนายมาร์ คจึ ง มี เ หตุ อั น จะอ้ างได้ ว่ า ไม่ ได้ เ ป็ นการ
ไม่ ปฏิบัติตามประกาศกรมประมงฉบับนี้
กรณี จึงอาจมีปัญหาว่า คาสั่ งใช้ มาตรการทางปกครองที่เป็ นเหตุแห่ งการฟ้องคดีนี้ น่ าจะไม่ ชอบด้ วย
กฎหมาย การที่ ศาลปกครองชั้ นต้ นพิจารณาแล้ วเห็ นว่ า คาสั่ งที่ พิพาทที่ เป็ นเหตุแห่ งการฟ้ องคดี นี้น่าจะมีปัญหาเกี่ ยวกับ
ความชอบด้ วยกฎหมาย และการให้ คาสั่ งที่ พิพาทมีผลใช้ บังคับต่ อไปจะทาให้ เกิ ดความเสี ยหายอย่ างร้ ายแรงที่ ยากแก่ การ
เยียวยาแก้ ไขในภายหลัง และการให้ ทุเลาการบังคับไม่ ถึงขนาดที่ จะเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคแก่ การบริ หารงานของรั ฐหรื อ
แก่ บริ การสาธารณะ จึ งมี คาสั่ งให้ ทุ เลาการบั งคั บตามคาสั่ งใช้ มาตรการทางปกครองของคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครองนั้น ชอบแล้ ว
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรื อคาสั่งทางปกครองที่ออกโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลเป็ นการทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคาสัง่ นั้น แต่ในกรณี ที่ผฟู ้ ้ องคดีมีคาขอ ศาลปกครองจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบด้านว่ากฎหรื อคาสั่งนั้นน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ โดยต้องคานึ งถึงความเสี ยหาย
ที่ เอกชนจะได้รับ และผลกระทบต่อการปฏิ บัติงานของรั ฐประกอบด้วย ซึ่ งจะเป็ นแนวทางให้ห น่ วยงานทางปกครอง
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูม้ ีอานาจออกกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองใด ต้องพิจารณากฎหมายที่ให้อานาจในเรื่ องนั้นให้รอบคอบ
เพราะกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจกระทบสิ ทธิ ผอู ้ ยูใ่ นบังคับ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายได้
(ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ จากคาสั่งศาลปกครองสู งสุดที่ คร. 239/2561 และสามารถสื บค้ นบทความ
ย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั วิธีการชั่วคราวก่ อนการพิพากษา
การฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครอง ไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรื อคาสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น โดยผูฟ้ ้ องคดีอาจขอมาในคาฟ้ องหรื อยื่นคาขอในเวลาใด ๆ
ก่อนศาลจะพิพากษาหรื อมีคาสั่งชี้ ขาดคดี เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคาสั่งทางปกครอง อันจะมีผล
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เป็ นการชะลอหรื อระงับการบังคับตามผลของกฎหรื อคาสั่งทางปกครองไว้เป็ นการชัว่ คราว ซึ่ งคาขอนั้นต้องแสดงให้เห็น
อย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคาสั่งทางปกครองใด และการให้กฎหรื อคาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป
จะทาให้เกิดความเสี ยหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร ทั้งนี้ ตามข้อ 69 แห่ งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
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