(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559)

ฟ้องละเลยต่ อหน้ าที่ ... ต้ อง “ร้ องเรียน” ก่ อนฟ้องคดีปกครอง ?
ประชาชนผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายจากการที่ฝ่ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
หรื อ ปฏิ บ ัติห น้าที่ ล่าช้าเกิ น สมควรนั้น สามารถยื่นฟ้ องเป็ นคดี ต่อศาลปกครองเพื่อ ขอให้ศาลมี ค าํ พิพากษาหรื อ คําสั่ ง
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้
แต่การฟ้ องคดีดงั กล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจว่า ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งยืน่ คําขอหรื อมีหนังสื อร้องเรี ยนต่อฝ่ ายปกครอง
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายที่เกิดขึ้นก่อนฟ้ องคดี หรื อไม่
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่กนั ฟังในวันนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการที่ฝ่ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาํ เนินการควบคุมการประกอบกิจการค้าของเก่า ส่ งผลให้เกิดผลกระทบด้านสุ ขภาพและความเป็ นอยูป่ ระชาชนในชุมชน
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกันกับที่ต้ งั สถานประกอบกิจการค้าของเก่าเห็นว่า ตนได้รับ
ความเดื อดร้อนเสี ยหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สี่ (กรุ งเทพมหานคร ที่ 1 ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร ที่ 2
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 3 และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 4) ที่ไม่ดาํ เนิ นการควบคุม ตรวจสอบการประกอบกิจการ
ค้าของเก่ า รวมทั้งไม่ แก้ไขปั ญหาทางด้านสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ข องประชาชนในชุ มชนตามที่ กฎหมายฉบับ ต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดไว้ จนก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ปั ญหาการส่ งเสี ยงรบกวน การเผาพลาสติกและสายไฟจนเกิด
กลิ่นเหม็น และการตัดโลหะโดยใช้แก๊สทําให้เกิดเหตุระเบิดจนมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวติ
จึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีการจัดทําแผนหรื อมาตรการการป้ องกันสาธารณภัยและแผนฟื้ นฟูเยียวยา
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ภายหลังเกิดเหตุ และให้จดั ระเบียบการขายทอดตลาดหรื อรับซื้ อของเก่าเป็ นโซนตามที่กฎหมายกําหนด
พร้อมทั้งตรวจสอบสถานที่รับซื้ อของเก่าให้ถกู สุ ขลักษณะตามมาตรฐานทุกปี
โดยที่ ผูฟ้ ้ องคดี ไ ม่ ไ ด้มี ห นัง สื อ ร้ อ งเรี ย นต่ อ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ท้ ัง สี่ ใ ห้ ด ํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ก่อนการฟ้ องคดีแต่อย่างใด
คดีนี้ศาลปกครองสู งสุ ดได้ พิจารณาประเด็นการเป็ นผู้มีสิทธิฟ้องคดีโดยได้ วินิจฉั ยว่ า ผูฟ้ ้ องคดีได้รับ
ความเดือดร้อนและเสี ยหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีท้ งั สี่ ที่ไม่ดาํ เนินการควบคุมและตรวจสอบการประกอบ
กิ จการค้าของเก่า รวมทั้งไม่แก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนในชุ มชนที่ ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิ จการดังกล่าว
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี จึงเป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ รับความเดือดร้ อนเสี ยหาย จึงชอบทีจ่ ะยืน่ คําขอแสดงความประสงค์ หรือมีหนังสื อร้ องเรียน
ต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสี่ เพื่อให้ ดําเนินการแก้ ไขปั ญหาตามที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องปฏิบัติ แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดี ได้
ดําเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การจะดํา เนิ น การตามคํา ขอโดยกํา หนดมาตรการหรื อ ดํา เนิ น การจัด ระเบี ย บสํา หรั บ
ผูป้ ระกอบกิจการค้าของเก่าอย่างไรนั้น เป็ นอํานาจดุลพินิจของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สี่ ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปสั่งให้
ดํา เนิ น การในเรื่ องดัง กล่ า วได้ คํา ขอของผู้ฟ้ องคดี จึ ง เป็ นคํา ขอที่ ศ าลไม่ อ าจกํา หนดคํา บัง คับ ตามมาตรา 72 แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ ได้ ยื่นคําขอหรือทําหนังสื อร้ องเรี ยนก่ อนการฟ้องคดี และการมีคําขอประกอบ
คําฟ้องในลักษณะที่เป็ นอํานาจดุลพินิจที่ผ้ ูถูกฟ้องคดีท้งั สี่ ต้องดําเนินการ จึงเป็ นกรณีที่ทําให้ ผู้ฟ้องคดีไม่ ใช่ ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่ อศาลปกครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 602/2558)
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คดีน้ ี เป็ นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้ องคดีปกครอง สําหรับผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย
หรื ออาจจะเดือดร้อนหรื อเสี ยหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการละเลยต่อหน้าที่ของฝ่ ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
(1) หากการฟ้องคดีเพือ่ ให้ ฝ่ายปกครองหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องปฏิบัติ
เป็ นกรณีที่เกิดจากการละเลยต่ อหน้ าที่ดังเช่ นข้ อเท็จจริงในคดีนีแ้ ล้ ว ก่ อนการยื่นฟ้องคดีต้องมีการยื่นคําขอหรือมีหนังสื อ
ร้ องเรียนต่ อฝ่ ายปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีการดําเนินการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนหรื อเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นก่ อน เพื่อให้ฝ่ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องได้มีโอกาสดําเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
ตามอํานาจหน้าที่ อันเป็ นการดําเนินการที่เป็ นสาระสําคัญก่อนฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
(2) การมีคําขอประกอบคําฟ้องนั้นจะต้ องเป็ นคําขอที่ศาลปกครองสามารถกําหนดคําบังคับได้ ตาม
มาตรา 72 แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หากคําขอใดเป็ นคําขอที่ศาลปกครอง
ไม่อาจกําหนดคําบังคับได้ เช่น การขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้ฝ่ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็ นอํานาจดุลพินิจของฝ่ ายปกครองแล้ว กรณี จะส่ งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ผมู้ ีสิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
และศาลปกครองมีอาํ นาจไม่รับคําฟ้ องไว้พิจารณา ... ครับ !
นายปกครอง

