เหตุเกิด ... เพราะเจ้ าหน้ าทีไ่ ม่ แนะนา !
คดีปกครองที่นามาเล่าสู่กนั ฟังในวันนี้ เป็ นเรื่ องที่ผฟู ้ ้ องคดีนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง เนื่ องจาก
เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
ซึ่งเป็ นคดีพิพาทที่อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 แต่ผลสุ ดท้ายกลับกลายเป็ นว่า ผูฟ้ ้ องคดี เองเป็ นผูท้ ี่ ไม่ได้ดาเนิ นการตามที่
กฎหมายกาหนดไว้
เหตุเกิดเพราะอะไร ? และเรื่องราวจะเป็ นอย่ างไร ? มาติดตามกันครับ
ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูป้ ระกอบการค้าในตลาดนัด จตุจักร โดยร่ ว มท าการค้ากับ นาย ก. ผูไ้ ด้รับ สิ ท ธิ
ในแผงค้า ไก่ ช นเลขที่ 93 และนาย ข. ผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นแผงค้า ไก่ ช นเลขที่ 94 หลัง จากนั้น นาย ก. และนาย ข.
ได้สละสิ ทธิ ในการเข้าทาการค้าในแผงค้าเลขที่ 93 และเลขที่ 94 ให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี ต่อมา ได้มีการนาตูค้ อนเทนเนอร์
มาตั้งวางที่บริ เวณแผงค้าดังกล่าว และจัดให้ผฟู ้ ้ องคดีทาการค้าบริ เวณอื่นแทน เมื่อได้มีการเคลื่อนย้ายตูค้ อนเทนเนอร์
ไปที่อื่น ผูฟ้ ้ องคดีจึงได้ยนื่ คาร้องลงวันที่ 4 ตุลาคม 2546 ขอสิ ทธิเข้าทาการค้าตามเดิม ซึ่งผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (ผูอ้ านวยการ
ตลาดนัด) ได้รับ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริ ง จากเจ้าหน้าที่ ว่า นาย ก. และนาย ข. ซึ่ งเคยมีชื่อเป็ นผูค้ ้าไก่ชน
แผงค้าเลขที่ 93 และเลขที่ 94 ได้แสดงเจตนายืนยันขอสละสิ ทธิ ให้ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูท้ าการค้า ผูฟ้ ้ องคดี สมควรเป็ น
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในแผงค้าดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดี ได้มีหนังสื อขอให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 ดาเนิ นการออกสมุดคู่มือทะเบี ยนผูค้ า้
ให้ผูฟ้ ้ องคดี แต่ ก็ มิ ไ ด้ด าเนิ น การแต่ อ ย่า งใด ผูฟ้ ้ องคดี จึ ง น าคดี ม าฟ้ องต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าลมี ค าพิ พ ากษา
หรื อคาสัง่ ให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 หรื อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร) ออกคู่มือทะเบียนการค้าให้แก่ผฟู ้ ้ องคดี
ในการออกคู่มอื ทะเบียนการค้ าให้ กบั ผู้ค้าทีไ่ ด้ รับโอนสิทธิการค้ าในตลาดนัดจตุจักรจะต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อ 8 ของระเบียบกรุ งเทพมหานคร ว่ าด้ วยการจัดแผงค้ าในตลาดนัดกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2533 กาหนดไว้ ว่ า
ผู้ค้าที่ได้ สิทธิแผงค้ าโดยวิธีการจับสลากและทาการค้ ามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1 ปี หรื อผู้ค้าที่ได้ สิทธิ แผงค้ าโดยวิธีอื่น
โอนสิ ทธิแผงค้ าให้ ผู้อื่นได้ โดยต้ องชาระค่ าธรรมเนียมแผงละ 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน) แต่ ถ้าโอนสิ ทธิให้ ทายาท
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ให้ ชาระค่ าธรรมเนียมแผงละ 2,500 บาท (สองพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
คดีนีถ้ ือว่ า ผู้ถูกฟ้ องคดีทั้งสองละเลยต่ อหน้ าที่ ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติหน้ าที่
ดังกล่ าวล่ าช้ าเกินสมควรหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิ จฉั ยว่ า ผูฟ้ ้ องคดี เคยท าการค้า ในแผงค้า ไก่ ชน เลขที่ 93 และเลขที่ 94
มาก่อน โดยอาศัยสิ ทธิ ของนาย ก. และนาย ข. ผลทางกฎหมายจึ งมีวา่ ผูฟ้ ้ องคดีได้ เข้ าทาการค้ าในฐานะที่ เป็ นบริ วาร
หรื อเป็ นผู้อ าศั ยสิ ทธิ ข องบุคคลทั้ ง สองเท่ านั้ น ผู้ฟ้องคดี ไม่ อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไ ด้ รับอนุญาตหรื อได้ รับ สิ ทธิ ให้ เข้ า
ทาการค้ าในแผงดังกล่ าวจากผู้ถกู ฟ้ องคดีทั้งสอง และผูฟ้ ้ องคดีจะยกเอาการเข้าทาการค้าเช่นนั้นมาอ้างต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ทั้งสองเพื่อขอให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองออกคู่มือทะเบียนผูค้ า้ ให้แก่ตนหาได้ไม่
การที่ นาย ก. และนาย ข. ประสงค์จะสละสิ ทธิ ของตนโดยยอมให้ผูฟ้ ้ องคดี เข้าทาการค้าแผงค้า
ทั้งสองแทนนั้น ทั้งผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. และนาย ข. จะต้ องทาการโอนและชาระค่ าธรรมเนียมให้ ถูกต้ อง แต่ปรากฏว่า
ไม่ได้มีการดาเนินการเช่นนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองจึงไม่มีหน้าที่ในการออกคู่มือทะเบียนผูค้ า้ ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี และการที่ ผ้ ูถูกฟ้ องคดี ทั้งสองไม่ ดาเนิ นการออกคู่ มือทะเบี ยนผู้ค้าให้ แก่ ผ้ ูฟ้องคดี จึงไม่ ได้ เป็ นการละเลย
ต่ อหน้ าที่ ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติหน้ าที่ ดังกล่ าวล่ าช้ าเกินสมควร
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คดีน้ ีไม่เพียงแต่ศาลจะมีคาพิพากษาในประเด็นข้อพิพาทเท่านั้น ศาลปกครองสู งสุ ดยังมีข้อแนะนา
สาหรับการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐด้ วยว่ า ในเมื่อขณะที่ผูฟ้ ้ องคดี ยื่นคาขอต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 เพื่อขอสิ ทธิ
เข้าทาการค้าในแผงค้าที่พิพาท และได้มีการสอบปากคาผูฟ้ ้ องคดี นาย ก. และนาย ข. ด้วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก็ควรให้
คาแนะนาแก่ ผู้ฟ้องคดีเพื่อจัดให้ มีการโอนสิ ทธิกันในระหว่ างผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. และนาย ข. เสี ยให้ ถูกต้ องอันเป็ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พึงมีในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการและหากได้ มีการดาเนินการ
เช่ นนั้น ก็คงไม่ มขี ้ อพิพาทในคดีนีเ้ กิดขึน้
พิพากษายกฟ้ อง (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 23222553)
คดี น้ ี คงจะเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรั บประชาชนทั่วไปที่ ประสงค์จะยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
เพื่อขอออกใบอนุญาตหรื อใบทะเบียนต่างๆ โดยจะต้องสารวจตรวจสอบก่อนว่าตนเป็ นผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือไม่
หรื อกฎหมายได้ กาหนดให้ ตนต้ องกระทาการอย่ างใดหรื อไม่ เพื่อที่ จะได้ปฏิ บตั ิให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมาย
กาหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เกี่ ยวกับการให้คาแนะนากับประชาชน ซึ่ งแม้จะ
ไม่ใช่หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ตอ้ งปฏิบตั ิ แต่ก็เป็ นหน้าที่โดยทัว่ ไปที่พึงกระทาตามหลักการปฏิบตั ิราชการที่ดี
เพราะกฎหมายมีมากมายหลายฉบับ ประชาชนทัว่ ไปคงจะไม่สามารถทราบรายละเอียดได้ดีเท่ากับเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งนั้น ๆ โดยตรง หากเพี ย งได้ใ ห้ค าแนะน าหรื อ ท าความเข้า ใจกับ ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการ
นอกจากจะเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายแล้ว เรื่ องราวก็คงจะไม่บานปลายจนกลายเป็ นคดีพิพาทขึ้นสู่ศาล ... นะครับ
นายปกครอง

