(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559)

“ฟ้องซ้ อน” การฟ้องคดี ... ทีศ่ าลไม่ รับคําฟ้องไว้ พจิ ารณา
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ “การฟ้องซ้ อน” ซึ่ งถือเป็ นเงื่อนไขในการฟ้ องคดี
ต่อศาลปกครองประการหนึ่ ง โดยหากมี การฟ้ องซ้อนเกิ ดขึ้ น ระเบียบของที่ประชุ มใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
ว่ า ด้ ว ยวิธี พิจ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้ อ 36 (1) ได้ กํา หนดว่ า นั บ แต่ เ วลาที่ไ ด้ ยื่นคํา ฟ้ องต่ อ ศาลแล้ ว และคดีน้ั น
อยู่ในระหว่ างการพิจารณา ห้ ามมิให้ ผ้ ูฟ้องคดียนื่ คําฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่ อศาลเดียวกันหรือต่ อศาลอืน่ อีก ดังนั้น หากเป็ น
การฟ้ องซ้อ น ศาลมี อาํ นาจไม่ รับ คําฟ้ องในลักษณะดังกล่าวไว้พิจารณา แต่การยื่นคําฟ้ องในลักษณะเช่ นใดที่ จะถื อว่า
มีลกั ษณะเป็ นการฟ้ องซ้อน ? ศึกษาได้จากอุทาหรณ์ในคดีน้ ี
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ีคือ ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายตํารวจรายหนึ่ งได้รับความเดือดร้อน
หรื อเสี ยหายจากการที่สามีของผูฟ้ ้ องคดีมีความสัมพันธ์ฉันท์ชูส้ าวกับหญิงอื่น จึงได้ขอให้มีการดําเนิ นการทางวินยั ขั้นเด็ดขาด
แต่ผบู้ งั คับบัญชาของสามีของผูฟ้ ้ องคดีได้ลงโทษเพียงกักยาม 30 วัน
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยและได้ร้องเรี ยนไปยังสํานักงานตํารวจแห่ งชาติแต่ไม่มีการดําเนิ นการใด ๆ จึงเห็นว่า
การกระทําดังกล่าวเป็ นการจงใจไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและรั ฐธรรมนู ญ จึ งฟ้ องสํานักนายกรั ฐมนตรี
เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 นายกรั ฐมนตรี เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 2 และเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 เพื่อขอให้
ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาให้มีการบริ หารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้ชดใช้ค่าเสี ยหายที่ร่วมกันละเมิด
กฎหมายเป็ นเงิน 10,000,000 บาท หรื อตามที่ศาลเห็นสมควร
อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริ งว่า ก่อนการฟ้ องคดีน้ ี ผูฟ้ ้ องคดีได้ยนื่ ฟ้ องสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอ้ าํ นวยการศู นย์บริ การประชาชน และนาย น. เป็ นผูถ้ ู กฟ้ องคดี ที่ 1 ถึ งที่ 3 ตามลําดับ โดยขอให้ ผูถ้ ู กฟ้ องคดี ท้ ังสาม
บริ หารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายจากการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องไว้พิจารณา ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 58/2556 ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้ยนื่
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุ ด และคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด
ข้ อเท็ จจริ งดั งกล่ าวถื อเป็ น “การฟ้ องซ้ อน” ที่ ต้ องห้ ามมิ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี ยื่ นคํ าฟ้ องตามตามข้ อ 36 (1)
แห่ งระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 หรือไม่ ? เนื่องจากกรณี น้ ี
แม้วา่ จะมีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างในทํานองเดียวกันกับคดีที่ได้ยื่นฟ้ องไว้แล้ว และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลนั้นก็ตาม
แต่กเ็ ป็ นการยืน่ คําฟ้ องต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ไม่ใช่รายเดียวกัน
ศาลปกครองชั้นต้นในคดีน้ ี พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นการฟ้ องคดีที่ตอ้ งห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตาม
ข้อ 36 (1) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 จึงมีคาํ สั่ง
ไม่รับคําฟ้ องไว้พิจารณาและให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบความ
ผูฟ้ ้ องคดี จึ งอุ ท ธรณ์ ค าํ สั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ ไม่ รั บ คําฟ้ องไว้พิจารณาต่ อศาลปกครองสู งสุ ด
โดยเห็นว่าคดีน้ ี เป็ นการฟ้ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในการลงโทษทางวินยั แก่สามีของผูฟ้ ้ องคดี ไม่เกี่ยวกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กบั พวก ซึ่ งไม่ได้เป็ นประเด็นในศาลปกครองในคดีน้ ี
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อผูฟ้ ้ องคดียนื่ ฟ้ องคดีน้ ี ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีประเด็นเนื้อหาและ
คําขอให้ศาลมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี บริ หารราชการแผ่นดิ นให้เป็ นไปตามระเบี ยบของทางราชการหรื อ
กฎหมาย และให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ จึงเป็ นการฟ้ องคดีที่มีสภาพแห่ งข้อหา
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และข้ออ้างที่อาศัยเป็ นหลักแห่ งข้อหา รวมทั้งคําขอบังคับมีลกั ษณะทํานองเดียวกับคดีหมายเลขหมายเลขแดงที่ 58/2556
ที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด
แม้คาํ ฟ้ องในคดีน้ ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูถ้ ูกฟ้ องคดีและคําขอบังคับให้แตกต่างไปจากคดีก่อนบ้างก็ตาม
แต่ผถู ้ กู ฟ้ องคดีดงั กล่าวยังเป็ นองคาพยพเดียวกันกับคดีเดิม ทั้งประเด็นพิพาทเป็ นประเด็นหลักในการพิจารณาอย่างเดียวกัน
จึ ง เป็ นการฟ้ องซ้ อ นซึ่ งต้อ งห้ า มมิ ใ ห้ ศ าลรั บ ไว้พิ จ ารณาตามข้อ 36 (1) แห่ ง ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสูงสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องไว้พิจารณา และให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบความ
จึงเป็ นกรณี ที่ศาลปกครองสูงสุ ดเห็นพ้องด้วย และมีคาํ สั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 62/2557)
คดีน้ ี ทาํ ให้ทราบชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ “การฟ้องซ้ อน” ว่า หากคดีที่นาํ มาฟ้ องนั้น (1) มีสภาพแห่ ง
ข้อหาและข้ออ้างที่ อาศัยเป็ นหลักแห่ งข้อหา รวมทั้งคําขอบังคับในลักษณะทํานองเดียวกันกับคดีที่ได้ยื่นคําฟ้ องต่อศาล
แม้จ ะแตกต่ า งไปจากเดิ ม บ้า งก็ต าม (2) คดี น้ ัน อยู่ใ นระหว่า งการพิ จ ารณาของศาลไม่ ว่า จะศาลปกครองชั้น ต้น หรื อ
ศาลปกครองสู งสุ ด และ (3) ไม่วา่ จะเป็ นการฟ้ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีคนเดิมหรื อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูถ้ ูกฟ้ องคดีและคําขอบังคับ
ให้แตกต่างไปจากเดิม แต่ผถู้ กู ฟ้ องคดียงั เป็ นองคาพยพเดียวกันกับคดีเดิม การยืน่ ฟ้องคดีที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ ดังกล่ าว
ถือเป็ น “การฟ้องซ้ อน” ซึ่งต้ องห้ ามฟ้องคดี ครับ !
นายปกครอง

