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ส่งคำอุทธรณ์ทำงไปรษณีย์เอกชน..ที่ไม่ได้เป็น “ตัวแทนของไปรษณีย์ไทย” ได้หรือไม่ ?
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี
มูลเหตุของข้อพิพาทอันเป็นที่มาของคดีนี้ เกิดจาก... นายศรนารายณ์เป็นผู้ซื้อที่ดินใน
โครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าของโครงการเรียกเก็บค่าบริการ
สาธารณะ ตามหนังสือกรมที่ดิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เรื่อง การบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ทาให้นายศรนารายณ์ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านจัดสรรดังกล่าว
เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ยื่ น ฟ้ อ งอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น (ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 1) และคณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวั ด
(ผู้ ถู กฟ้อ งคดี ที่ 2) ต่อศาลปกครองเพื่อ ขอให้ เพิ กถอนหนังสื อของกรมที่ ดินข้ างต้ น รวมทั้งให้ คืน เงิ น
ค่าบริการสาธารณะแก่นายศรนารายณ์
ศาลปกครองชั้ น ต้ น พิ จารณาแล้ ว มี ค าสั่ ง ไม่ รั บค าฟ้ องในข้ อหาที่ ให้ เพิ กถอนหนั งสื อ
กรมที่ดิ น ลงวัน ที่ 3 สิ ง หาคม 2552 ไว้ พิ จารณา และไม่รั บ คาฟ้ องในส่ ว นที่ยื่ น ฟ้อ งผู้ ถู ก ฟ้อ งคดี ที่ 1
ไว้ พิ จ ารณา นายศรนารายณ์ จึ ง ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าฟ้ อ งดั ง กล่ า วของศาลปกครองชั้ น ต้ น ต่ อ
ศาลปกครองสู งสุ ด โดยยื่น ค าร้ องอุทธรณ์ ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนผ่า นบริ ษัท เคอรี่ ซึ่งเป็นบริษัท
ไปรษณีย์เอกชน
ความเป็นธรรม... จากคาพิพากษาศาลปกครอง
ประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณา : การยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดทางระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเอกชนรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ถือเป็นการยื่นอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ?
ข้อกฎหมายที่ส าคัญ : พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บั ญญั ติ ว่ า “ค าฟ้ อง” หมายความว่ า การเสนอข้ อหาต่ อศาลไม่ ว่ าจะได้ เสนอต่ อ
ศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคาฟ้องหรือคาร้องขอ หรือ
เสนอในภายหลังโดยคาฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ
หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคาขอให้พิจารณาใหม่ มาตรา 46 บัญญัติว่า คาฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลปกครอง หรื อส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ในการนี้อาจยื่นคาฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสารตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพื่อประโยชน์
ในการนั บอายุ ความ ให้ ถื อว่ า วั นที่ ส่ งค าฟ้ องแก่ เจ้ าพนั กงานไปรษณี ย์ หรื อวั นที่ ส่ งค าฟ้ องทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2543 ข้ อ 13 วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า การยื่ น เอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานต่ อ ศาล คู่ ก รณี จ ะยื่ น
ด้ว ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นยื่ นต่ อศาลหรือต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของศาล หรือจะทาโดยวิธีส่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คาร้องอุทธรณ์ คาสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณา
ถือเป็นคาฟ้องตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อคดีนี้นายศรนารายณ์ยื่นคาร้องอุทธรณ์
คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยฝากส่งคาอุทธรณ์และเอกสารประกอบคาอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ บ ริ ษั ท เคอรี่ น าส่ ง แต่ เนื่ องจากบริ ษั ท เคอรี่ เป็ นบริ ษั ทรั บขนส่ ง ของเอกชน และไม่ ป รากฏว่ า
บริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด
ดั ง นั้ น บริ ษั ท เคอรี่ จึ ง ไม่ ใ ช่ ตั ว แทนหรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ให้ดาเนินกิจการไปรษณีย์ การส่งคาร้องอุทธรณ์คาสั่งของนายศรนารายณ์โดยยื่นต่อ
บริษัท เคอรี่ จึงมิใช่การยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกั บข้ อ 13 วรรคหนึ่ ง แห่ งระเบี ยบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ศาลปกครองสูงสุด
จึงไม่อาจรับคาร้องอุทธรณ์คาสั่งของนายศรนารายณ์ไว้พิจารณาได้ (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 352/2563)
ส าหรั บกรณี การยื่ นค าฟ้ องหรื อยื่ นค าอุ ทธรณ์ รวมทั้ งการยื่ นเอกสารหลั กฐานต่ อศาล
โดยถื อว่ าเป็ นการยื่ นต่ อเจ้ าพนั กงานไปรษณี ย์ นั้ น ศาลปกครองสู งสุ ดเคยมี ค าวิ นิ จฉั ยที่ น่ าสนใจ เช่ น
การยื่ นค าฟ้ องทางไปรษณี ย์ เอกชน ที่บริ ษั ท ไปรษณีย์ ไทย จ ากั ด อนุ ญาตให้ บุ คคลภายนอกจั ดตั้ งขึ้ น
เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการไปรษณีย์แก่บุคคลทั่วไป ในเวลาเปิ ดทาการปกติ อันถือได้ว่าเป็น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ให้ ดาเนินกิจการทางปกครองคือการบริการ
สาธารณะด้านบริการไปรษณีย์ ไปรษณีย์อนุญาตเอกชนดังกล่าวจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง อันถือว่า
ได้ส่งมอบเอกสารคาฟ้องให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ณ ที่ทาการไปรษณีย์อนุญาตนั้น
(คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 733/2554)
ส่วนกรณีที่ถือว่าไม่เป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ เช่น กรณีที่ทาการไปรษณีย์เอกชน
เป็ นเพี ยงผู้ ดาเนิ นการรั บรวมสิ่ งของเพื่อ ส่ งทางไปรษณี ย์เท่ านั้ น มิ ได้ มีฐ านะเป็ นตั ว การ ตั ว แทนของ
การสื่ อสารแห่ งประเทศไทยในการรั บ ฝากสิ่ งของทางไปรษณีย์ ดั งนั้น การยื่นคาอุ ทธรณ์หรื อเอกสาร
หลั กฐานต่ อศาลโดยวิ ธี ส่ งทางไปรษณี ย์ ณ ที่ ท าการไปรษณี ย์ เอกชนดั งกล่ าว จึ งไม่ ถื อเป็ นการยื่ นต่ อ
เจ้ าพนักงานไปรษณีย์ ตามข้อ 13 แห่งระเบี ยบของที่ประชุมใหญ่ตุล าการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่าด้ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 แต่ต้องถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ตีตราลงทะเบียนรั บเอกสารหลักฐานจากไปรษณีย์เอกชนดังกล่ าวเป็นวันที่ยื่น คาอุทธรณ์หรือ เอกสาร
หลักฐานต่อศาล (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 81/2551) ซึง่ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
คาร้ องอุทธรณ์ คาพิพากษาหรือคาสั่ งของศาลปกครองชั้นต้นถือเป็นคาฟ้อง จึงจาต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการยื่นฟ้องคดีปกครองตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
การยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งที่ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือไปรษณีย์เอกชน
ทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการทางปกครองในการให้บริการสาธารณะด้านบริการไปรษณีย์ ซึ่งรวมถึงการยื่น
เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ต่อศาลด้วย ทั้งนี้ หากดาเนินการไม่ถูกต้อง เช่น การยื่นคาอุทธรณ์กับ
ไปรษณีย์เอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด แล้ว ก็อาจทาให้
คู่กรณีฝ่ายที่ยื่นคาฟ้องหรือเอกสารนั้นต้องเสียสิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณาและอานวยความยุติธรรม
จากศาลได้

