(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

คาสั่ งทางปกครองต้ องอุทธรณ์ ก่อนฟ้องนะครับ !

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 การแก้ ไขความเดือดร้ อนก่ อนฟ้องคดีปกครอง
6 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ หรื อ “วันจักรี ” อันเป็ นวันที่มีความสาคัญต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยที่วนั ดังกล่าว พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราชได้เสด็จปราบดาภิเษกขึ้ นครองสิ ริราชสมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ย ์พระองค์แรกแห่ ง
พระบรมราชจักรี วงศ์ และทรงสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2470 ซึ่ งตรงกับ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 7 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้ า
และพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราชประดิ ษฐานไว้ที่ เชิ งสะพานฝั่ งพระนคร
เพื่ อ เป็ นที่ ร ะลึ ก ในการเฉลิ ม ฉลองกรุ ง เทพมหานครครบ 150 ปี นอกจากนี้ รั ฐ บาลยัง ก าหนดให้ มี พิ ธี ถ วายบัง คม
และวางพานพุม่ ดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี ยใ์ นวันจักรี เป็ นประจาทุกปี
ตอนที่ แล้วลุงเป็ นธรรมได้เล่าให้ท่านผูอ้ ่านทราบเกี่ ยวกับเงื่ อนไขของความเป็ นผูม้ ี สิทธิ ฟ้องคดี ต่อ
ศาลปกครองไปแล้ว แต่แค่น้ นั ยังไม่พอ ! เพราะกฎหมายได้กาหนดไว้วา่ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีแล้ว หากข้ อพิพาท
ที่ จ ะน ามาฟ้ องนั้ น มี ก ฎหมายก าหนดขั้ น ตอนหรื อวิ ธี ก ารส าหรั บ การแก้ ไ ขความเดื อ ดร้ อนหรื อเสี ย หายในเรื่ องใด
ไว้ โดยเฉพาะ การฟ้ องคดีปกครองในเรื่ องนั้นจะกระทาได้ ต่อเมื่อมีการดาเนิ นการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่ าว และได้ มีการ
สั่งการตามกฎหมายนั้น หรื อมิได้ มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรื อภายในเวลาที่ กฎหมายนั้นกาหนด
หลายท่านอาจตั้งคาถามว่า “ขั้นตอนหรื อวิธีการสาหรั บการแก้ ไขความเดือดร้ อนหรื อเสียหาย” คืออะไร ? ...
ลุงเป็ นธรรมขอเรี ยนว่า ขั้นตอนหรื อวิธีการนั้นเป็ นการเยียวยาแก้ไขความเดื อดร้อนภายในฝ่ ายปกครองก่อนที่ จะนาคดี
มาฟ้ องต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการให้ฝ่ายปกครองได้มีการทบทวนการใช้อานาจทางปกครองของตนอีกครั้งหนึ่ งก่อน
โดยเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคาสั่งหรื อผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่น้ ัน อันเป็ นการควบคุมภายในฝ่ ายปกครอง ก่อนที่ จะมีการนา
ข้อพิพาทนั้นมาสู่องค์กรตุลาการ ซึ่งก็คือศาลปกครอง อันเป็ นการควบคุมภายนอกฝ่ ายปกครองนัน่ เอง
สาหรั บ ประเด็นที่ น่าสนใจของสั ปดาห์ นี ้เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ การดาเนิ นการตามขั้นตอนหรื อ วิธีการ
สาหรับการแก้ ไขความเดือดร้ อนหรือเสียหายก่ อนฟ้ องคดีปกครอง !!!
ส่ วนที่ 2 คาสั่งทางปกครองต้ องอุทธรณ์ ก่อนฟ้องนะครับ !
ขั้นตอนหรื อวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดื อดร้อนหรื อเสี ยหายก่อนฟ้ องคดี ปกครอง โดยหลักแล้ ว
จะใช้ ในข้ อพิพาทที่มีลักษณะเป็ นการฟ้ องขอให้ เพิกถอนคาสั่งทางปกครองเท่ านั้น ไม่รวมถึงการฟ้ องขอให้เพิกถอนกฎ
การกระทาอื่น ละเมิด หรื อแม้แต่สัญญาทางปกครอง โดยมีหลักกฎหมายทัว่ ไปที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ว่า คาสั่ งทางปกครองใดที่ไม่ มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ ภายในฝ่ ายปกครองไว้
เป็ นการเฉพาะ ให้ ค่ ูก รณี อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครองนั้ น โดยยื่น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ผ้ ูท าค าสั่ ง ทางปกครองภายในสิ บ ห้ า วั น
นับแต่ วันที่ตนได้ รับแจ้ งคาสั่ งดังกล่ าว โดยต้องทาเป็ นหนังสื อระบุ ขอ้ โต้แย้งและข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายที่ อา้ งอิ ง
ประกอบด้ว ย และกฎหมายยัง ได้ก าหนดต่ อ ไปว่า ค าสั่ง ทางปกครองที่ อ าจอุ ท ธรณ์ ห รื อ โต้แ ย้ง ต่ อ ไปได้ เจ้าหน้า ที่
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ผูอ้ อกคาสั่งจะต้องระบุกรณี ที่อาจอุทธรณ์หรื อโต้แย้ง การยื่นคาอุทธรณ์หรื อคาโต้แย้ง และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์
หรื อการโต้แย้งดังกล่าวไว้ดว้ ย หากเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคาสั่งไม่ดาเนิ นการ ให้ระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรื อการโต้แย้ง
เริ่ มนับใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับแจ้ง แต่ถา้ ไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวสั้นกว่า 1 ปี ให้ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์
เป็ นหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่ ทางปกครอง
แต่ หากคาสั่ งทางปกครองใดมีกฎหมายกาหนดเรื่ องการอุทธรณ์ ไว้ เป็ นการเฉพาะ และการอุทธรณ์ นั้น
มีหลักเกณฑ์ ที่ประกันความเป็ นธรรมหรื อมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ ตา่ กว่ าหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรื อเป็ นกรณี ที่เกี่ ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ โต้ แย้ ง ก็ให้ ดาเนิ นการ
ตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี การอุทธรณ์ดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง
เว้นแต่จะมีการสัง่ ให้ทุเลาการบังคับ ซึ่งเป็ นไปตามหลักความมัน่ คงแห่งนิติฐานะของคาสัง่ ทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 3
ประกอบมาตรา 40 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
นอกจากนี้ การอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองดังกล่าวก็ยงั มีขอ้ ยกเว้นอยู่ว่า หากคาสั่ งทางปกครองนั้ น
ออกโดยรั ฐมนตรี หรื อเป็ นคาสั่ งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะจั ดตั้งขึ ้นตามกฎหมายหรื อไม่
คู่กรณี มีสิทธิ นาคาสั่ งทางปกครองนั้ นมาฟ้ องต่ อศาลปกครองได้ โดยที่ ไม่ ต้องมี การอุทธรณ์ ก่ อน ทั้งนี้ ตามมาตรา 44
ประกอบมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ส าหรั บ อุ ท าหรณ์ จ ากคดี ป กครองในวัน นี้ ก็ เ ป็ นเรื่ องของนายศั ก ดิ์ ซึ่ งเป็ นผู ้ส มั ค รรั บ เลื อ ก
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นดังกล่าวไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายและมีการทุจริ ตซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง จึ งได้ยื่นหนังสื อคัดค้ านการเลือกผู้ใหญ่ บ้านต่ อนายอาเภอ ซึ่ งนายอาเภอได้มี
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี ดงั กล่าวแล้วเห็นว่า ข้อคัดค้านของนายศักดิ์ไม่มีมูลจึงสัง่ การให้ยตุ ิเรื่ อง
ต่ อ มา นายอ าเภอได้มี ค าสั่ ง ลงวัน ที่ 24 สิ ง หาคม 2559 แต่ ง ตั้ง นายสิ ท ธิ์ เป็ นผู ้ใ หญ่ บ้า นดัง กล่ า ว
ซึ่ ง นายศักดิ์ เห็ นว่าการออกคาสั่ง ของนายอ าเภอเป็ นการกระทาที่ ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมาย จึ งมายื่น ฟ้ องต่ อศาลปกครอง
เพื่อขอให้เพิกถอนคาสัง่ ของนายอาเภอที่แต่งตั้งนายสิ ทธิ์เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นดังกล่าว
เรื่ องนี้ มีประเด็นที่ น่า สนใจว่า การที่นายศั กดิ์ยื่น หนังสื อคัดค้ านการเลือกผู้ใ หญ่ บ้านต่ อ นายอาเภอ
ถือเป็ นการดาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ ไขความเดือดร้ อนหรือเสียหายที่กฎหมายกาหนดไว้ ก่อนนาคดี
มาฟ้ องต่ อศาลปกครอง หรือไม่ ???
ลุงเป็ นธรรมขอเท้าความให้ท่านผูอ้ ่านได้ทราบเบื้ องต้นว่า กานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นตาแหน่ งที่ อยู่คู่กับ
สัง คมไทยมาอย่า งยาวนาน หากนับ ย้อ นไปตั้ง แต่ ค รั้ งกรุ ง สุ โ ขทัย ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา กรุ ง ธนบุ รี มาจนถึ ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ จะเห็นได้วา่ ชุมชนขนาดเล็กของชาวบ้านที่อาศัยอยูร่ วมกันจะต้องมีหัวหน้าคนหนึ่ งที่เรี ยกว่า “นายบ้าน”
หรื อ “ผูใ้ หญ่บา้ น” จวบจนกระทัง่ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงปรับปรุ งและจัดระเบียบการปกครองให้ทดั เทียมอารยะประเทศ
ทั้งในส่วนกลางและการปกครองหัวเมืองต่าง หนึ่ งในนั้นคือการกาหนดให้มีกานันและผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นตาแหน่งผูน้ าชุมชน
ในส่วนภูมิภาค โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการทดลองเลือกตั้งกานันผูใ้ หญ่บา้ นขึ้นเป็ นครั้งแรกที่แขวงบางปะอิน
เมืองกรุ งเก่า (หรื อจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปั จจุบนั ) เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2435 (ในภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดให้ ว นั ที่ 10 สิ ง หาคมของทุ ก ปี เป็ น “วัน ก านัน ผู ้ใ หญ่ บ้า น”) ต่ อ มา ได้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ ต รา
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ รัตนโกสิ นทร์ ศก 116 (ตรงกับ พ.ศ. 2440) ขึ้นใช้บงั คับทัว่ ประเทศ และได้ปรับปรุ งแก้ไข
เรื่ อยมาจนถึ งรัชสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช 2457 ขึ้นใช้บงั คับมาจนถึ งปั จจุบนั นี้ โดยพระราชบัญญัติท้ งั สองฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้มีสถาบัน
กานันผูใ้ หญ่บา้ นขึ้น เพื่อให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นตัวแทนของประชาชนในท้องที่ และทาหน้าที่ เป็ นผูเ้ ชื่ อมโยงระหว่าง
ประชาชนในท้องที่ตาบลหรื อหมู่บา้ นกับทางราชการ
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สาหรับการได้มาซึ่ งผูด้ ารงตาแหน่ งกานันและผูใ้ หญ่บา้ นนั้น เป็ นการออกคาสั่ งแต่ งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ ได้ รับเลือกตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรา 13 วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที่ พระพุทธศักราช
2457 แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้ อ 87 ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการเลื อกผู้ใ หญ่ บ้าน พ.ศ. 2551 อันเป็ นที่ มาของข้อ พิพ าทในคดี ที่ ข้ ึ นสู่ การพิ จารณาของ
ศาลปกครองสูงสุดนี้
มาต่ อ กัน ในประเด็ น ปั ญ หาของอุ ท าหรณ์ กัน ครั บ ... โดยศาลปกครองสู ง สุ ด ท่ า นพิ จ ารณาแล้ ว
มีความเห็นสรุ ปได้ ว่า ข้อพิพาทอันเกิดจากคาสั่งแต่งตั้งผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง
โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ งอยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เมื่อนายศักดิ์ ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจากคาสั่งแต่งตั้งผูใ้ หญ่บา้ น และคาขอของนายศักดิ์ที่ขอให้
ศาลเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าว เป็ นคาขอที่ศาลมีอานาจกาหนดคาบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ นายศักดิ์ จึ งเป็ นผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดี ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว และโดยที่
การโต้ แย้ งคัดค้ านการเลือกผู้ใหญ่ บ้านกฎหมายได้ กาหนดขั้นตอนการแก้ ไขความเดือดร้ อนหรื อเสี ยหายได้ กาหนดวิธีการไว้
ตามมาตรา 13 วรรคห้ า แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ องที่ พระพุทธศักราช 2457 ประกอบกับข้ อ 88 ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการเลือกผู้ใหญ่ บ้าน พ.ศ. 2551 ที่กาหนดว่า หากมีการแต่ งตั้งผู้ใหญ่ บ้านแล้ ว หากผู้ใดเห็นว่ า
การเลือกผู้ใหญ่ บ้านเป็ นไปโดยไม่ สุจริ ตและเที่ ยงธรรมให้ ทาคาร้ องคัดค้ านเป็ นหนังสื อ ยื่นต่ อนายอาเภอได้ ภายใน 15 วัน
นับแต่ วันที่ นายอาเภอมีคาสั่ งแต่ งตั้ง ดังนั้น การที่นายศั กดิ์ได้ คัดค้ านการเลือกผู้ใหญ่ บ้านโดยทาเป็ นหนังสื อลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2559 ยื่นต่ อนายอาเภอจึงเป็ นกรณีที่ผ้ ูฟ้องคดีได้ ดาเนินการตามขั้นตอนหรื อวิธีการสาหรั บการแก้ ไขความ
เดือดร้ อนหรือเสียหายทีก่ ฎหมายเฉพาะกาหนดไว้ แล้ ว ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ จึง
รับคาฟ้ องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า โดยปกติทวั่ ไปขั้นตอนหรื อวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย
ก่อนฟ้ องคดีปกครองจะถูกนามาใช้กบั การฟ้ องขอให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองแต่เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น ซึ่ งก็คือการยื่น
อุทธรณ์ คาสั่งทางปกครองของคู่กรณี ผูอ้ ยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองนั้นต่อเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคาสั่ง หรื อผูม้ ี อานาจ
พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด อัน เป็ นหลัก เกณฑ์ที่ ก ฎหมายบัง คับ เอาไว้ หากไม่มี ก ารด าเนิ น การดัง กล่ า ว
และนาคดี พิพาทนั้นมาฟ้ องต่อศาลปกครอง ศาลจะไม่อาจรับคดี ดงั กล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้แม้ว่าคู่กรณี น้ ันจะเป็ น
ผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามกฎหมายก็ตาม
(ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ จากคาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 24/2561 และสามารถสื บค้ นบทความย้ อนหลัง
ได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั การแก้ ไขความเดือดร้ อนเสียหายก่ อนฟ้องคดีปกครอง
มาตรา 42 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542
กาหนดว่า ในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการสาหรั บการแก้ไขความเดื อดร้ อนหรื อเสี ยหายในเรื่ องใดไว้
โดยเฉพาะ การฟ้ องคดีปกครองในเรื่ องนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการ
สัง่ การตามกฎหมายนั้น หรื อมิได้มีการสัง่ การภายในเวลาอันสมควร หรื อภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด
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