(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

ฤกษ์ งามยามดี .. แต่ ฟ้องคดีต้องไม่ พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ดูฤกษ์ ดูยามแล้ วต้ องตามมาดูกฎหมาย
ในช่วงกลางเดื อนเมษายนที่ อากาศร้ อนอบอ้าวแบบนี้ ลุงเป็ นธรรมต้องหลบมุมมานั่งเขี ยนบทความ
อยูใ่ นห้องแอร์ตามร้านกาแฟในเมืองกรุ งในวันหยุด เพราะไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหน หากแต่ใช้เวลาศึกษาเรื่ องราว
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อมานาเสนอต่อท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ
โดยปกติแล้วเดื อนเมษายนของทุ กปี ก็จะเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซ่ ึ งถือเป็ นวันขึ้ นปี ใหม่ของไทย
มาแต่โ บราณ และในทางโหราศาสตร์ ก็ มีค วามส าคัญเนื่ อ งจากเป็ นช่ วงแห่ งการเปลี่ ยนปี นักษัตรจากปี กุน เป็ นปี ชวด
และมี เกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายราศี ของดาวพระเคราะห์ใหญ่ถึง 3 ดวงด้วยกัน ได้แก่ ดาวเสาร์ ดาวราหู และดาวพฤหัส
ซึ่งอาจส่งผลต่อชาวราศีต่าง ๆ ไม่มากก็นอ้ ย .. บางท่านก็อาจกลายเป็ นเศรษฐี .. บางท่านก็อาจมีเรื่ องยุง่ ยากหัวใจ .. ก็วา่ กันไปครับ
ที่กล่าวไปตอนต้นนั้น ไม่ใช่วา่ ลุงเป็ นธรรมมีความสามารถในทางโหราศาสตร์ อะไรนะครับ ก็แค่ไปจด
ไปจามาจากที่โหราจารย์ต่าง ๆ ท่านทานายทายทักเอาไว้เท่านั้น เผื่อว่าแฟนานุแฟนจะคิดอ่านการใดจะได้จดั แจงเตรี ยมการ
ให้พร้อมสรรพ อย่างบางท่านเคยมาเล่าให้ลุงเป็ นธรรมฟั งว่า เขามีความเชื่ อในทางโหราศาสตร์ มาก จะทาการใดก็ตอ้ ง
ดูฤกษ์พานาทีให้เป็ นมัน่ เหมาะ แม้กระทัง่ จะยืน่ ฟ้ องคดีก็ตอ้ งให้ตรงฤกษ์งามยามดี …
แต่ท้ ังนี้ ลุงเป็ นธรรมก็อยากจะเรี ยนว่า ดู ฤกษ์ดูยามแล้วก็อย่าลื มดู เงื่อนไขการฟ้ องคดีปกครองให้ดี
นะครับ ... โดยเฉพาะเรื่ องระยะเวลาการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองซึ่งกฎหมายได้กาหนดเอาไว้เป็ นการเฉพาะ
“ระยะเวลาการฟ้ องคดี ” หมายถึง ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดให้ผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
สามารถยืน่ คาฟ้ องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลปลดเปลื้องทุกข์ แก้ไข หรื อบรรเทาความเดือดร้อนเสี ยหายแก่ผนู ้ ้ นั หากการยื่นคาฟ้ อง
ต่อศาลดังกล่าวพ้นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี โดยหลักแล้วศาลปกครองก็ไม่อาจรับคาฟ้ องนั้นไว้พิจารณาได้ เว้นแต่
จะเป็ นกรณี ยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนดไว้
สาหรั บประเด็นที่ น่าสนใจของสัปดาห์ นีเ้ ป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ ระยะเวลาการฟ้ องคดีปกครองอันเป็ นเงื่อนไข
สาคัญประการหนึ่งของการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง !!!
ส่ วนที่ 2 ฤกษ์ งามยามดี .. แต่ ฟ้องคดีต้องไม่ พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย
ระยะเวลาการฟ้ องคดีถูกกาหนดเป็ นเงื่อนไขเอาไว้ในพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยสรุ ปได้ ดังนี้
1) ระยะเวลาการฟ้ องขอให้ เพิกถอนกฎ จะต้องยื่นฟ้ องภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี โดยที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ครั้งที่ 3/2554 ได้วินิจฉัยวางหลักไว้ว่า หากผูฟ้ ้ องคดี
อยู่ภายใต้บงั คับของกฎนั้นมาตั้งแต่ตน้ เช่น ผูน้ ้ นั ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็ นข้าราชการก่อนที่ จะมีการประกาศใช้บงั คับ
กฎพิพาท หากกฎนั้นได้มีการประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา วันที่ รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องเพิกถอนกฎให้เริ่ มนับ
ในวันที่ กฎประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา แต่หากกฎดังกล่าวไม่มีการประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาให้เริ่ มนับในวันที่ รู้
หรื อควรรู ้ถึงความมีอยูข่ องกฎนั้นตามความเป็ นจริ ง เช่น วันที่มีการแจ้งเวียน ติดประกาศ หรื อได้ลงชื่อรับทราบ แต่หากเป็ น
กรณี ของผูท้ ี่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎนั้นมาตั้งแต่ตน้ เช่น ผูน้ ้ นั ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็ นข้าราชการภายหลังจากที่มีการ
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ประกาศใช้บงั คับกฎพิพาทแล้ว วันที่ รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องเพิกถอนกฎให้เริ่ มนับในวันที่ ผูน้ ้ นั เข้ามาอยู่ภายใต้
บังคับของกฎพิพาท ซึ่งในกรณี น้ ีก็คือวันบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
2) ระยะเวลาการฟ้ องขอให้ เพิกถอนคาสั่งทางปกครอง หรื อฟ้ องห้ามมิให้กระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด
จะต้องยื่นฟ้ องภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี ซึ่ งก็คือวันที่ ได้รับทราบคาสั่งทางปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อได้รับทราบถึงการกระทาทางปกครองที่ เป็ นเหตุแห่ งการฟ้ องคดีน้ นั สาหรับระยะเวลาในการ
ฟ้ องขอให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครอง กฎหมายได้กาหนดเพิ่มเติมว่า ผูอ้ อกคาสั่งทางปกครองต้องระบุวิธีการยื่นคาฟ้ อง
และระยะเวลาการฟ้ องไว้ในคาสั่งทางปกครองนั้นด้วย หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคาสั่งไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผอู ้ อกคาสัง่ แจ้งให้ผรู ้ ับคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า โดยให้ระยะเวลาสาหรับยื่นคาฟ้ องเริ่ มนับใหม่นบั แต่
วันที่ผรู ้ ับคาสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ดงั กล่าวและระยะเวลาสาหรับยื่นคาฟ้ องมีกาหนดน้อยกว่า
1 ปี ให้ขยายเวลาสาหรั บยื่นคาฟ้ องเป็ น 1 ปี นับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งคาสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 49 ประกอบกับมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
3) ระยะเวลาการฟ้ องคดีพิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐละเลย
ต่ อหน้ าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบัติ หรื อปฏิบัติหน้ าทีล่ ่ าช้ าเกินสมควร จะต้องยื่นฟ้ องภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่
พ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วนั ที่ ผฟู ้ ้ องคดี ได้มีหนังสื อร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐเพื่อให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และไม่ได้รับหนังสื อชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อได้รับแต่เป็ น
คาชี้ แจงที่ ผูฟ้ ้ องคดี เห็ นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น เช่น กรณี ตาม
มาตรา 39/1 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กาหนดให้คาสั่งทางปกครองที่ไม่มีกฎหมาย
กาหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาไว้เป็ นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาให้เสร็ จภายใน 30 วัน ซึ่ งหากเจ้าหน้าที่ไม่
อาจพิ จ ารณาให้ เ สร็ จ คู่ ก รณี ก็ ส ามารถน าคดี ม าฟ้ องเมื่ อ พ้น ก าหนด 30 วัน ดั ง กล่ า วได้ ทั้ งนี้ ตามมาตรา 49
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
4) ระยะเวลาการฟ้ องคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่ างอื่น จะต้องยืน่ ฟ้ องภายใน
1 ปี นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงการกระทาละเมิด
และรู ้ตวั ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดจากการนั้น แต่อย่างไรก็ดี การฟ้ องคดีดงั กล่าวต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่เกิดการกระทาละเมิด ทั้งนี้
ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
5) ระยะเวลาการฟ้ องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง จะต้องยื่นฟ้ องภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่รู้ถึง
การกระทาผิดสัญ ญาหรื อมี ขอ้ โต้แ ย้งเกี่ ยวกับสัญญานั้น แต่ ไม่เกิ น 10 ปี นับแต่วนั ที่ เกิ ดเหตุแห่ งการผิดสัญญา ทั้ง นี้
ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
6) ส่ วนการฟ้ องคดีปกครองกรณีอื่นทีม่ ีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ จะต้องยืน่ ฟ้ องภายในกาหนด
ระยะเวลาการฟ้ องคดี ตามกฎหมายนั้น เช่น การฟ้ องขอให้เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
จะต้องยื่นฟ้ องต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับสาเนาคาชี้ ขาด หรื อถ้าเป็ นกรณี มีการขอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการ
แก้ไขหรื อตีความคาชี้ขาด หรื อชี้ขาดเพิ่มเติม นับแต่วนั ที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรื อตีความคาชี้ขาดหรื อทาคาชี้ขาด
เพิม่ เติมแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
สาหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองในวันนี้ ก็เป็ นเรื่ องของข้าราชการตารวจนามว่าหมู่จิ๋ว ได้ขบั รถยนต์ส่วนตัว
ไปประสบอุบตั ิเหตุเสี ยหลักพุง่ ชนรถยนต์ของราษฎรที่ขบั สวนทางมาและตกข้างทาง หมู่จิ๋วจึงหมดสติไประยะหนึ่ ง เมื่อหมู่จิ๋ว
ได้สติจึงโทรศัพท์แจ้งกับสารวัตรใหญ่เพื่อขออนุญาตลาป่ วยเป็ นเวลา 3 วัน และเมื่อครบกาหนดเวลาลาป่ วยในวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 หมู่จิ๋วได้ไปปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามตามปกติที่สถานี ตารวจต้นสังกัด แต่สารวัตรใหญ่ได้ออกคาสั่งให้หมู่จิ๋ว
ปฏิ บตั ิหน้าที่ เวรยามและต้องไปรายงานตัวต่อสารวัตรใหญ่วนั ละ 3 เวลา จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง ทาให้หมวดจิ๋ ว
เกิดความเครี ยดทางประสาทจึงไปสงบสติอารมณ์ที่บา้ นของบิดามารดาและกลับมาปฏิบตั ิหน้าที่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
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ต่อมา ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดได้มีคาสั่งลงวันที่ 4 เมษายน 2559 ลงโทษไล่หมู่จิ๋วออกจากราชการ
หมู่จิ๋วจึงได้ยนื่ อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตารวจ จากนั้น คณะกรรมการข้าราชการตารวจมีหนังสื อ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงหมู่จิ๋ว แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ให้หมู่จิ๋วทราบว่า คณะกรรมการข้าราชการตารวจมีมติ
ยกอุทธรณ์ โดยหนังสื อแจ้งผลดังกล่าวส่ งไปยังบ้านพักของหมู่จิ๋วโดยมีป้าของหมู่จิ๋วเป็ นผูร้ ับหนังสื อไว้แทน แต่ขณะนั้น
หมู่จิ๋วได้ไปอาศัยอยูท่ ี่บา้ นของบิดามารดา และได้รับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
หมู่จิ๋วจึงมายืน่ ฟ้ องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ขอให้เพิกถอนคาสัง่ ลงโทษดังกล่าว
เรื่ องนีจ้ ึ งมีประเด็นที่ น่าสนใจว่ า หมู่จิ๋วนาคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอให้ เพิกถอนคาสั่งลงโทษไล่ ออกจาก
ราชการมาฟ้ องต่ อศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟ้ องคดี หรือไม่ ???
ศาลปกครองสู งสุ ดท่ านพิจารณาแล้ วมีความเห็นสรุ ปได้ ว่า เมื่ อคณะกรรมการข้ าราชการตารวจได้
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของหมู่จิ๋วโดยมีมติยกอุทธรณ์ ดังกล่ าว ตามหนังสือลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่แจ้งผลการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้หมู่จิ๋วทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิ ทธิ การฟ้ องคดีต่อศาลปกครองตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว โดยส่ งหนังสื อ
ดังกล่ าวไปยังบ้ านพักของหมู่จวิ๋ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 อันเป็ นที่อยูข่ องหมู่จิ๋วที่ให้ไว้ในหนังสื ออุทธรณ์ และที่อยูต่ าม
ภูมิลาเนาที่ปรากฏตามบัตรประจาตัวประชาชนของหมู่จิ๋ว ตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมีผรู ้ ับแทนเกี่ยวพันเป็ นป้ าของหมู่จวิ๋ ได้ รับหนังสือดังกล่ าวไว้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560
กรณี จึงถือได้ ว่าหมู่จวิ๋ ได้ รับหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ในวันที่ 3 มกราคม 2560 และถือว่ า
เป็ นวันทีห่ มู่จวิ๋ ได้ ร้ ูหรือควรรู้ถงึ เหตุแห่ งการฟ้ องคดีนี้ ซึ่งหมู่จวิ๋ จะต้ องยืน่ ฟ้ องคดีนี้ต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่ วนั ดังกล่ าว
คือ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ดังนั้น การที่หมู่จิ๋วนาคดีมายื่นฟ้ องต่ อศาลปกครองชั้ นต้ นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
จึงเป็ นการยืน่ คาฟ้ องเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า การใช้สิท ธิ ฟ้องคดี ต่ อ ศาลปกครองจะต้อ งอยู่ภายในระยะเวลาฟ้ องคดี ต ามที่
กฎหมายกาหนด การที่ผฟู ้ ้ องคดีนาคดีมายืน่ ฟ้ องภายหลังจากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว แม้ผฟู ้ ้ องคดีจะเป็ นผูไ้ ด้รับความ
เดือดร้อนเสี ยหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็ตาม แต่ศาลก็ไม่อาจรับคาฟ้ องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ข้อ 30 วรรคสอง
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เว้นแต่ จะเป็ นกรณี
การฟ้ องคดีที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะจะยืน่ ฟ้ องคดีเมื่อใดก็ได้ หรื อการฟ้ องคดีที่ศาลปกครองเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นที่สามารถที่ยื่นฟ้ องแม้พน้ กาหนดเวลาการฟ้ องคดี นอกจากนี้ การรับแจ้งคาสั่ง
ทางปกครองหากเป็ นการแจ้งไปยังผูน้ ้ นั หรื อแจ้งไปยังภูมิลาเนาหรื อที่อยู่ที่คู่กรณี ให้ไว้ก็ถือว่าได้แจ้งคาสั่งโดยชอบแล้ว
ดังนั้น ผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดี ปกครองจึ งต้องศึ กษาถึงเงื่ อนไขเกี่ ยวกับระยะเวลาการฟ้ องคดี ให้ละเอียดถี่ถว้ นเพื่อปกป้ องป้ อง
คุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของตนเองครับ....
(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ คบ. 265/2560 และสามารถสื บค้ นบทความ
ย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง
การฟ้ องคดี ปกครองจะต้องยื่นฟ้ องภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ รู้หรื อควรรู ้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี
หรื อนับแต่วนั ที่พน้ กาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ผฟู ้ ้ องคดีได้มีหนังสื อร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ กฎหมายกาหนดและไม่ได้รับหนังสื อชี้ แจงจากหน่ วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
หรื อได้รับแต่เป็ นคาชี้แจงที่ผฟู ้ ้ องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่ จะมีบทกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
สาหรับการฟ้ องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) ให้ยื่นฟ้ องภายในหนึ่ งปี และการฟ้ องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (4) ให้ยื่นฟ้ อง
ภายในห้าปี นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่มีเหตุแห่งการฟ้ องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา 49
ประกอบกับมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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