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กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ฝ่ายปกครองได้มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแจ้งคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ในสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้พักอาศัย ทําให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ตามเวลาที่
กฎหมายกําหนดและเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทําให้ศาลปกครองมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา
เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยบทบัญญัติดังกล่าว กําหนดเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งว่า “ในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดี
ปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ
ตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด”
ซึ่งการ “อุทธรณ์” ถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่หากกฎหมาย
ในเรื่องนั้นกําหนดไว้ คู่กรณีจะต้องดําเนินการตามกฎหมายนั้นก่อนฟ้องคดี แต่หากกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้
ก็จะต้อง “อุทธรณ์” ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กล่าวคือ ต้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายใน “สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่ง” ด้วยเหตุนี้ วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง จึงมีความสําคัญต่อคู่กรณีที่จะทําให้ใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง
สํ า หรั บ การแจ้ ง คํ า สั่ ง นั้ น ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า “การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้
ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง” ดังนั้น กรณีที่คู่กรณีมีที่อยู่หลายแห่ง
ซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทําการงานเป็นปกติหลายแห่ง หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ไปยังภูมิลําเนาตามที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน โดยคู่กรณีผู้รับคําสั่งไม่ได้พักอาศัยในบ้าน
ดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแจ้งคําสั่งโดยชอบหรือไม่ และ “วันที่คู่กรณีได้รับแจ้งคําสั่ง” คือ วันใด
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
ออกคําสั่งให้ผู้ ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากขณะดํารงตําแหน่งนิติกร ๗ ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ส่งมอบรถรถยนต์ให้ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) แต่ฝากเก็บรถยนต์ของกลางที่สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอทุ่งสง ทําให้การดูแลเก็บรักษารถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบและรถยนต์ชํารุดเสียหาย
เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของรถยนต์
โดยผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ไ ด้ แ จ้ ง คํ า สั่ ง ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ท ราบทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปยั ง
บ้านเลขที่ ๑๕/๒๕ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี
โดยมีบุคคลอื่นลงลายมือชื่อรับหนังสือไว้แทนเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และนาง ท. ได้นําหนังสือดังกล่าว
ให้ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่ง
แต่ไม่ได้รับทราบผลการพิจารณา จึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

๒

และอ้างว่าไม่ได้พักอาศัยในบ้านเลขที่ดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีรู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์สอนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและเคยส่งเอกสารไปให้ผู้ฟ้องคดี
ประเด็นปัญหา คือ การแจ้งคําสั่งเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ ซึ่งตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่หรือสับเปลี่ยนกันไป
หรือมีหลักแหล่งที่ทํางานเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลําเนาของบุคคลนั้น”
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคําสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้บัญญัติถึงการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยยื่นอุทธรณ์
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง
บ้านเลขที่ ๑๕/๒๕ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่อยู่ตามที่ปรากฏในรายการทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครองตามสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จํานวน
สี่ฉบับ ล้วนแต่ระบุตรงมุมบนด้านขวาของหน้าแรกว่า เขียนที่บ้านเลขที่ ๑๕/๒๕ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้
แจ้งให้ส่งเอกสารต่าง ๆ ไปที่ที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีแต่อย่างใด และแม้จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่
บ้านเลขที่ ๓๑๗ ก็ตาม ก็ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ที่กําหนดให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลําเนา กรณีจึงถือได้ว่าบ้านเลขที่ ๑๕/๒๕
เป็นภูมิลําเนาแห่งหนึ่งด้วย กรณีจึงถือว่าการแจ้งคําสั่งไปยังบ้านเลขที่ ๑๕/๒๕ เป็นการแจ้งคําสั่งทาง
ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คําสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็น
วันที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ ง โดยต้ องยื่นภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมือ่ พ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว จึงถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนําคดีมายื่นฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๗)
ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงถื อว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรื อ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจของฝ่ายปกครอง ออกคําสั่งที่มีผล
เป็นการกระทบสิทธิ ของตน ซึ่งในทางกฎหมายถือว่ าเป็น “คํ าสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนดก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองดังเช่นการอุทธรณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะการ “ได้รับ
แจ้งคําสั่งทางปกครองวันใด” นั้น ถือเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้การนับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
คู่กรณีควรที่จะระบุที่อยู่ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจนหรือกรณีที่มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งแม้
ตามกฎหมายให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลําเนา คู่กรณีควรที่จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
เจ้าของเรื่องทราบว่าจะใช้ที่อยู่ แ ห่งใดในการติดต่อเพื่อมิ ให้ เกิดปั ญหาในการใช้สิท ธิที่พึงมีพึงได้ตาม
กฎหมายต่อไป

