(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559)
ขอทราบเหตุผลทีส่ อบไม่ ผ่าน ... ถือเป็ นการอุทธรณ์ แล้วหรือไม่ ?
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟังฉบับนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้ องคดีปกครอง
โดย “การอุทธรณ์” ถือเป็ นเงื่อนไขการฟ้ องคดีที่สําคัญประการหนึ่ งที่ผฟู้ ้ องคดีจะต้องดําเนิ นการ
ก่อนฟ้ องคดี ปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอน “คําสั่งทางปกครอง” ที่ ตนเห็ นว่า
เป็ นคําสัง่ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดี น้ ี ผูฟ้ ้ องคดี ฟ้ องเพิ กถอนประกาศรายชื่ อ ผูผ้ ่านการคัดเลื อกเข้ารั บราชการ เนื่ องจากเห็ นว่า
เป็ นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตนเองไม่มีชื่อเป็ นผูส้ อบแข่งขันเป็ นนักเรี ยนนายสิ บตํารวจได้ กรณี ดงั กล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีจะต้อง “อุทธรณ์” ต่อหน่วยงานทางปกครองผูอ้ อกประกาศก่อนฟ้ องคดีต่อศาลปกครองหรื อไม่
คดีน้ ีหลังจากที่ผถู้ กู ฟ้ องคดี (ผูบ้ ญั ชาการศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ได้มีประกาศ
ศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและผูไ้ ด้รับการคัดเลือกสํารองเพื่อบรรจุ
เป็ นนายสิ บตํารวจ ผูฟ้ ้ องคดีได้ยื่นหนังสื อสองฉบับต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี คือ ฉบับแรก หนังสื อลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
เพื่อขอทราบเหตุผลที่ ไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดี มีหนังสื อลงวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2555 ชี้ แจงว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ไม่ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ งในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
โดยศาลได้มีคาํ พิพากษาว่าผูฟ้ ้ องคดี มีความผิดตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518
(ยาอัลปราโซแลม จํานวน 4 เม็ด)
หลังจากได้รั บคําชี้ แจง ผูฟ้ ้ องคดี จึ งนําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครองเมื่ อวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2555
โดยเห็ นว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี ใช้ดุลพินิจโดยไม่ ชอบและไม่ ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดี ได้ช้ ี แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อ หักล้าง
ข้อกล่าวหา จึ งขอให้ศาลมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวเฉพาะในส่ วนที่ ไม่มีรายชื่ อผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก
ฉบับที่สอง หนังสื อลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดยยืน่ อุทธรณ์คาํ สั่ง เนื่องจากไม่แน่ใจว่าหนังสื อชี้แจง
เหตุ ผลของผูถ้ ู กฟ้ องคดี น้ ัน เป็ นหนังสื อแจ้งผลการพิ จารณาอุ ทธรณ์ หรื อไม่ โดยเจ้าหน้าที่ ได้รั บเรื่ องไว้เมื่ อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2555
คดีนีม้ ีประเด็นที่ น่าสนใจ คื อ ประกาศศูนย์ ปฏิ บัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่ อ
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและผู้ได้ รับการคัดเลือกสํารองเพื่อบรรจุเป็ นนายสิ บตํารวจเป็ นคําสั่ งทางปกครองหรื อไม่ ซึ่ งหากเป็ น
คําสั่งทางปกครองจะต้องอุทธรณ์ ก่อนฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่ งเป็ นกฎหมายกลาง ในกรณี ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งไว้โดยเฉพาะ
ซึ่ งประเด็นนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ประกาศดังกล่าวเป็ นการแจ้งผลการสอบหรื อการวัดผลความรู้หรื อความสามารถ
ของบุคคล จึ งเป็ น “คําสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงมีประเด็นที่น่าสนใจต่ อไปว่ าการที่ผ้ ูฟ้องคดีมีหนังสื อสองฉบับดังกล่ าว ถือว่ าได้ อุทธรณ์ โต้ แย้ ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ ารับราชการก่อนฟ้องคดีแล้วหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า หนังสื อฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เป็ นเพียงการยื่นคําขอเพื่อขอทราบ
เหตุผลที่ ผูฟ้ ้ องคดี ไม่ผ่านการคัดเลื อกตามที่ ประกาศที่ พิพาทได้กาํ หนดไว้ให้ผูส้ มัครสอบที่ ประสงค์จะตรวจสอบ
ผลการคัดเลือกให้ยื่นคําขอเพื่อขอทราบผลการสอบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ประกาศผลสอบเท่านั้น จึงไม่อาจถือเป็ น
การยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด แม้ผถู้ ูกฟ้ องคดี ได้มีหนังสื อลงวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2555 ชี้ แจงเหตุผลที่ผฟู้ ้ องคดีไม่มีชื่อ
ปรากฏเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ก็ไม่อาจถือเป็ นการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบเช่นเดียวกัน
ส่ วนหนังสื อลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถือเป็ นการอุทธรณ์ แต่เมื่อข้อเท็จจริ งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รับหนังสื ออุทธรณ์ไว้ภายหลังจากที่ผฟู้ ้ องคดีได้นาํ คดีมายืน่ ฟ้ องต่อศาลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
กรณี จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดียงั มิได้ดาํ เนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายก่อนนําคดีมาฟ้ องต่อศาลตามมาตรา 42 วรรคสอง
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แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และแม้หลังจากที่มีการฟ้ องคดีแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะได้มีหนังสื อแจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ และได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาคําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว ผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็ นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ก็ตาม กรณี ก็ไม่มีผลทําให้คาํ ฟ้ องของผูฟ้ ้ องคดีชอบด้วยเงื่ อนไขแห่ งการฟ้ องคดีแต่อย่างใด จึ งมีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ อง
ไว้พิจารณาและให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ 113/2557)
คดีน้ ีศาลปกครองสู งสุ ดได้วางหลักการสําคัญเกี่ยวกับการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ว่า กรณี การฟ้ องเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ผูฟ้ ้ องคดีจะต้อง
ยื่นคําอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งคําสั่งทางปกครองนั้นภายในฝ่ ายปกครองให้เสร็ จสิ้ นก่อนฟ้ องคดี เพราะเป็ นเงื่อนไขสําคัญ
ของการฟ้ องคดีปกครอง ซึ่ งหากไม่ดาํ เนิ นการศาลปกครองมีอาํ นาจไม่รับคําฟ้ องไว้พิจารณาและสั่งจําหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ ดังเช่นคดีน้ ี ซึ่ งประกาศศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และผูไ้ ด้รับการคัดเลือกสํารองเพื่อบรรจุเป็ นนายสิ บตํารวจ มีลกั ษณะเป็ นการแจ้งผลการสอบหรื อการวัดผลความรู ้
หรื อความสามารถของบุคคล ถือเป็ น “คําสั่งทางปกครอง” จึงต้องอุทธรณ์คาํ สั่งทางปกครองเสี ยก่อนที่จะนําคดีมาฟ้ อง
ต่อศาลปกครอง ครับ !
นายปกครอง
______________________________
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