(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 61 สิ งหาคม 2559)

คําสั่ งยุตกิ ารสอบสวนวินัยผู้พพิ ากษา ... ไม่ ชอบ ... ฟ้องศาลปกครอง (ไม่ ) ได้ ครับ !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษา
หรื อคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ ไม่ลงโทษผูพ้ ิพากษา และขอให้ศาลมี คาํ สั่ง
ลงโทษทางวินยั แก่ผพู ้ ิพากษา
ข้อ เท็ จ จริ งมี อ ยู่ว่ า ผู้ฟ้ องคดี เ ป็ นทนายความโจทก์ ได้ยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ยนต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดี
(คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) ให้ดาํ เนินการสอบสวนลงโทษ นาย น. ผูพ้ ิพากษาศาลแขวง กรณี มีคาํ สั่งยกคําร้อง
ขอรั บ เงิ น ที่ จ ํา เลยนํา มาวางต่ อ ศาลเพื่ อ ชํา ระหนี้ ตามคํา พิ พ ากษา โดยไม่ ไ ด้ต รวจสอบเอกสารในสํา นวนคดี ว่า
มีการมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถือเป็ นการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่และมีเจตนาหรื อจงใจปฏิ บตั ิหน้าที่
โดยมิ ช อบเพื่อให้เกิ ดความเสี ย หายแก่ ผูฟ้ ้ องคดี อัน เป็ นการกระทําผิดวินัย ข้าราชการตุ ลาการ ต่อ มา เลขาธิ ก าร
สํานักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสื อสํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า นาย น. ได้ใช้ดุลพินิจสั่งคดีในเนื้ อหาของคําร้ อง
ไม่ได้เป็ นการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อเจตนาปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ จึงมีคาํ สัง่ ให้ยตุ ิเรื่ อง
ผูฟ้ ้ องคดี เ ห็ น ว่า คํา สั่ ง ยุ ติ ก ารสอบสวนวิ นัย เป็ นคํา สั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย จึ ง ขอให้ ศ าล
มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว และมีคาํ สั่งลงโทษทางวินยั นาย น. ผูพ้ ิพากษาศาลแขวง
ปัญหาคือ ศาลปกครองมีอํานาจรับข้ อพิพาทในคดีนีไ้ ว้ พิจารณาหรือไม่ ? โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คือ มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดให้
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ น
การออกกฎ คําสั่ง หรื อการกระทําอื่นใด อยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และตามมาตรา 9 วรรคสอง
(2) แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน กําหนดว่า การดําเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
ข้าราชการตุลาการ ไม่อยูใ่ นอํานาจของศาลปกครอง
คดี น้ ี ศาลปกครองชั้นต้นวินิ จฉัยว่า ไม่ อ ยู่ใ นอํา นาจการพิ จ ารณาของศาลปกครอง ผูฟ้ ้ องคดี จึ ง
อุทธรณ์คาํ สั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการที่ ประธานศาลฎี กาแต่งตั้งนั้น คื อ คณะกรรมการสอบสวน
มิใช่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และเมื่อประธานศาลฎีกามีคาํ สั่งให้ยุติเรื่ อง จึงเป็ นการใช้อาํ นาจของ
ประธานศาลฎี ก าปฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครอง จึ ง มิ ใ ช่ อ ํา นาจของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ก.ต.)
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม จึงเป็ นข้อพิพาทที่อยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง
ศาลปกครองสู งสุ ด วินิจ ฉั ยว่ า การพิจารณาคําฟ้ องนั้น ศาลจะพิจารณาจากคําฟ้ องที่ ป รากฏใน
ศาลปกครองชั้นต้นและเจตนาในการฟ้ อง ประกอบกับคําขอบังคับของผูฟ้ ้ องคดีที่มุ่งหมายให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีดาํ เนิ นการ
ทางวินัยกับนาย น. ผูพ้ ิพากษาศาลแขวง ไม่ว่าข้อกล่าวหาว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีละเลยหรื อล่าช้าในการดําเนิ นการทางวินัย
หรื อไม่ดาํ เนิ นการทางวินยั ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ หรื อมีคาํ สั่งทางวินยั อย่างหนึ่ งอย่างใด ล้วนแต่เป็ นการดําเนิ นการ
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ ายตุลาการทั้งสิ้ น เมื่ อผูฟ้ ้ องคดี ร้องเรี ยนกล่าวหานาย น.
ผูพ้ ิพากษาศาลแขวงต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีและได้รับแจ้งตามหนังสื อสํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งยุติการสอบสวน ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดี
เห็ นว่า เป็ นการกระทําของประธานศาลฎี กา โดยคณะกรรมการสอบสวนที่ ป ระธานศาลฎี ก าแต่ งตั้ง นั้น เห็ น ว่า
การกระทําของประธานศาลฎี กาเป็ นขั้นตอนการดําเนิ นการส่ วนหนึ่ งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
ข้า ราชการฝ่ ายตุ ล าการ คดี น้ ี จึ ง ไม่ อ ยู่ใ นอํา นาจพิ จ ารณาของศาลปกครองตามนัย มาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 685/2558)
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คดีน้ ี เป็ นตัวอย่างของข้อพิพาทที่ ไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการใช้อาํ นาจของประธานศาลฎีกา
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการดําเนิ นการส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการดําเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการ
ตุลาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ครับ !
นายปกครอง

