การตรวจสอบการทําหน้ าที่ของ “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” โดยศาลปกครอง

เป็ นทีท่ ราบกันว่า...องค์กรตามรัฐธรรมนู ญต่ างๆ ทีเ่ รารูจ้ กั อยู่ในปจั จุบนั นัน้ ได้กําเนิดขึ้นครัง้ แรก
จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญฯ ปี 2540 ซึง่ ในขณะนัน้ เรียกว่า "องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ" โดยต่อมา
รัฐธรรมนู ญฯ ปี 2550 ก็ได้บญ
ั ญัตเิ พิม่ “องค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนู ญ” ขึ้นมาอีกกลุ่มประเภทหนึง่ รวมเรียก
ทัง้ สองประเภทว่ าเป็ น “องค์ก รตามรัฐธรรมนู ญ ” โดยองค์ก รดัง กล่ าวมีห น้ าทีด่ ําเนิ น ภารกิจของรัฐตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญและกฎหมาย อย่างเป็ นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล ทัง้ นี้เพราะ
ต้องการให้ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง
เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มภี ารกิจในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ทําหน้าทีข่ องรัฐอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ เป็ นการตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารด้วยกันเอง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กร
ตามรัฐธรรมนู ญดังกล่าวจึงเป็ นการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย ทีต่ ้องอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบของ
ศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการ ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญฯ ฉบับ 2550 มาตรา 223 วรรคหนึ่ง
ซึง่ บัญญัตใิ ห้
“ศาลปกครองมีอํ า นาจพิจ ารณาพิพ ากษาคดีพ ิพ าทระหว่ า งหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับเอกชน หรือ
ระหว่างหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนู ญ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกัน อันเนือ่ งมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนือ่ งมาจากการ
ดําเนินกิจการทางปกครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ รวมทัง้ มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
เรือ่ งทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัตใิ ห้อยูใ่ นอํานาจของศาลปกครอง”

และในมาตรา 223 วรรคสอง ได้กําหนดเป็ นข้อยกเว้นไว้ว่า “อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ ง่
ไม่ ร วมถึ ง การวิ นิ จฉั ย ชี้ ขาดขององค์ ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ ซึ ง่ เป็ นการใช้ อ ํา นาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนัน้ ”
สําหรับ องค์ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ ดัง ที่ก ล่ าวมา ได้แ ก่ คณะกรรมการการเลื อ กตัง้ ผู้ตรวจการ
แผ่นดิ น คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ สภาที ป่ รึกษาเศรษฐกิ จและสัง คม ซึ่ง แม้
ปจั จุบนั รัฐธรรมนู ญ ฯ ปี 2550 จะได้ส้นิ สุด ลงแล้วตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติห รือ คสช.
แต่ อ งค์ก รตุ ล าการหรือ ศาลทัง้ หลายยังคงมีอํานาจดําเนิ นการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่ อ ไป รวมทัง้
องค์กรตามรัฐธรรมนู ญต่างๆ ก็ยงั คงทําหน้าทีต่ ่อไป ทัง้ นี้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
11/2557 นันเอง
่
ประเด็นทีค่ รองธรรมหยิบยกมาสนทนากันในวันนี้นัน้ เป็ นตัวอย่างกรณีพพิ าทเกีย่ วกับการทําหน้าที ่
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญคือ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ทีไ่ ด้กลายเป็ นข้อพิพาทขึ้นสู่
ศาลปกครอง โดยคดีน้ ีศาลปกครองสูงสุดได้เห็นต่างและกลับคําสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น รวมทัง้ วินิจฉัย
วางหลักในเรือ่ งอํานาจศาลปกครองตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ฯ ฉบับ 2550 ในมาตรา 223 วรรคสอง
ไว้ดว้ ย เรือ่ งราวของคดีมคี วามเป็ นมาอย่างไร ติดตามกันเลยครับ...
คดีน้ี... สืบเนื่องจากนายวิวทิ ธิ ์ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งเป็ นลูกจ้างประจําขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (รัฐวิสาหกิจ) ได้ย่นื ฟ้องคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติต่อศาลปกครอง ความว่า
ตนเป็ นผู้มสี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการและมีสถานะเทียบเท่ากับลูกจ้างประจําคนอื่นๆ แต่เหตุ ใดกลับถูกนายจ้าง
ลินรอนสิทธิดงั กล่าวใน 3 กรณี คือ กรณีแรก ตนได้ใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบที่กําหนดไว้
แต่กลับได้รบั ค่ารักษาไม่ครบเต็มจํานวน กรณีท่สี อง ตนได้ย่นื คําร้องขอเงินช่วยเหลือค่าสวัสดิการบุตรต่อ
หัวหน้ างาน แต่ ได้ถูกปิ ดกัน้ ไม่เสนอคําร้องต่อผู้มอี ํานาจพิจารณา และกรณีท่สี าม ตนไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมจากการปรับขึน้ ค่าจ้างประจําปีซง่ึ ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
นายวิวทิ ธิ ์จึงได้มหี นังสือร้องเรียนขอความเป็ นธรรมไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โดยขอให้ช่วยคุม้ ครองสิทธิเพื่อให้ตนได้รบั สิทธิทพ่ี งึ มีพงึ ได้ โดยต่อมาได้มหี นังสือแจ้งผลการพิจารณามาที่
บ้าน ของนายวิวทิ ธิ ์ซึ่งรับจดหมายด้วยสีหน้ าดีใจและรีบเปิ ดอ่ านทันที ! แต่ ผลไม่เป็ นไปตามคาด เพราะ
คณะกรรมการสิทธิฯ เห็นว่าไม่มเี หตุตามทีร่ อ้ งเรียนจึงมีมติให้ยตุ เิ รือ่ ง

นายวิ ว ิ ท ธิ ร์ ู้ ส ึ ก ท้ อ ใจแต่ ไ ม่ ท้ อ ถอย สุ ด ท้ า ยจึง นํ า เรื่อ งยื่ น ฟ้ องต่ อ ศาลปกครอง เพื่ อ ขอให้
คณะกรรมการสิทธิฯ รับผิด ชอบในความเสียหายที่เ กิดจากการปฏิบตั ิห น้ าที่โ ดยมิชอบ คือการยุติเ รื่อ ง
ร้องเรียนอันเป็ นเหตุให้นายวิวทิ ธิ ์ไม่ได้รบั การเยียวยาความเสียหายในสิทธิทพ่ี งึ จะได้รบั
คดีมีประเด็นทีต่ ้องพิ จารณาเกีย่ วกับเงือ่ นไขการฟ้ องคดีก่อนว่า คดีน้ ี อยู่ในอํานาจพิ จารณา
ของศาลปกครองหรือไม่ ?
เนื่องจาก มาตรา 223 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 2550 ได้กําหนดข้อยกเว้นว่า การทําหน้าที่
วินิจฉัยชี้ขาดข้อ โต้แ ย้ง ขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญ ซึ่งถือ เป็ นการใช้อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนู ญนัน้
ไม่อยูใ่ นอํานาจตรวจสอบของศาลปกครอง
ประเด็น นี้ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได้ ว ินิ จ ฉั ย วางหลัก ไว้ ว่ า มาตรา 223 วรรคสอง ดัง กล่ า ว ซึ่ง มี
ความหมายว่า กรณีการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจตรวจสอบของศาลปกครองนัน้ นอกจาก
จะต้อ งเป็ นการใช้อํานาจโดยตรงตามที่รฐั ธรรมนู ญ กํ าหนดแล้ว การใช้อํานาจนัน้ ต้องเป็ นการใช้อํ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดอีกด้วย ซึ่งคําว่า วิ นิจฉั ยชี้ ขาด ย่อมหมายความว่า เป็ นการวินิจฉัยชี้ขาดปญั หาข้อโต้แย้ง
หรือข้อพิพ าท ทีเ่ มือ่ ได้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรตามรัฐธรรมนู ญนัน้ แล้ว ไม่อาจนํ ามาฟ้ องคดีต่ อ
ศาลปกครองได้อกี
เมื่อ พิ จ ารณามาตรา 257 (1) ตามบทบัญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ ฯ ฉบับ 2550 ซึ่ง บัญ ญัติ ใ ห้
คณะกรรมการสิทธิฯ มีอํานาจหน้าที่ “ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็ นการ
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน หรือไม่เป็ นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุ ษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็ น
ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคลหรือหน่ วยงานทีก่ ระทําหรือละเลยการกระทําดังกล่าว
เพือ่ ดําเนินการ ในกรณีทปี ่ รากฏว่ าไม่มกี ารดําเนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงานต่อ รัฐสภาเพือ่ ดําเนิ นการ
ต่อไป”
ฉะนัน้ การทีค่ ณะกรรมการสิทธิฯ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายวิวทิ ธิ ์แล้วเห็นว่าไม่มเี หตุตามที่
ร้องเรียน จึงมีมติให้ยตุ เิ รือ่ ง มติดงั กล่าวถือเป็ นคําสังทางปกครองที
่
ม่ ผี ลกระทบต่อนายวิวทิ ธิ ์ อันถือเป็ นการ
ใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิฯ ซึ่งมีห น้ าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวการ
กระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนแล้วเสนอมาตรการแก้ไขต่อหน่ วยงาน ซึง่ เป็ น
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 257(1) หาใช่การวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทแต่อย่างใด

เมื่อนายวิวทิ ธิ ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าตนได้รบั ความเดือดร้อนจากมติท่ไี ม่เป็ นธรรม และขอให้
ชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็ นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลปกครองฯ ประเภท
คดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสังทาง
่
ปกครอง ซึ่งการออกคําสังในรู
่ ปของคณะกรรมการ หรือคณะบุคคลนัน้ ไม่มกี ฎหมายกําหนดให้ต้องแก้ไข
ความเดือดร้อนเสียหายหรือต้องยืน่ อุทธรณ์คาํ สังก่
่ อนฟ้องคดี นายวิวทิ ธิ ์จึงสามารถยื่นฟ้องคดีได้เลยภายใน
กํ า หนดเวลาการฟ้ องคดีก รณี ล ะเมิด คือ ภายใน 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่รู้ห รือ ควรรู้ถึง เหตุ แ ห่ ง การฟ้ องคดี
แต่เนื่องจากเป็ นการฟ้องคดีการกระทําละเมิดของเจ้าหน้ าที่ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ.2539 ได้มขี อ้ กําหนดให้ต้องยื่นฟ้อง “หน่ วยงาน” จะยื่นฟ้องตัวเจ้าหน้ าที่
ไม่ได้ เมื่อคณะกรรมการสิทธิฯ เป็ นองค์ก รตามรัฐธรรมนู ญ ซึ่งไม่สงั กัด หน่ วยงานของรัฐแห่งใด กรณีน้ี
กระทรวงการคลัง จึง ถือ เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐที่ต้อ งรับผิด ต่ อ ผู้เ สียหายจากผลแห่ งการกระทําละเมิด
ดังกล่าว
การที่นายวิว ิทธิ ์ยื่นฟ้ อ งคณะกรรมการสิทธิฯ ซึ่ง เป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ จึงไม่ต้อ งด้ว ยมาตรา 5
วรรคหนึ่ง ดังกล่าว เพราะทีถ่ กู คือต้องยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง ประกอบกับนายวิวทิ ธิ ์ ได้มคี ําขอให้ศาลสัง่
ให้คณะกรรมการสิทธิฯ ชดใช้ค่าเสียหายโดยมิได้ระบุความเสียหายเป็ นทุนทรัพย์ท่ชี ดั เจน กรณี นี้จึงถือ
เป็ นคําฟ้ องที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ซึ่งความไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนัน้ เป็ นกรณี ที่อาจแก้ไขให้ ถกู ต้ องได้
(ข้อ 37 วรรคสอง แห่ง ระเบียบของทีป่ ระชุ มใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุด ว่า ด้ว ยวิธ ีพ ิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543) ศาลปกครองสูงสุด จึ งมี ค ําสังกลั
่ บคําสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้ น เป็ นให้ รบั
คํา ฟ้ องคดี น้ ี ไว้ พิ จ ารณา เมื อ่ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ด ํ า เนิ นการแก้ ไ ขคํ า ฟ้ องให้ ถ ูก ต้ อ งและได้ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนี ยมศาลแล้ว (คําสัง่ ศปส.ที ่ 55/2557)
คดีน้ีถอื ว่า...ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย
ขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญที่ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง เว้นแต่กรณีเป็ นการใช้อํานาจ
ตามรัฐธรรมนู ญ โดยตรงในลัก ษณะของการวินิจฉัยปญั หา ข้อโต้แ ย้ง หรือ ข้อ พิพาท เช่ น การวินิจฉัยให้
ใบเหลือง ใบแดงแก่ผสู้ มัครของ กกต. ทีม่ าตรา 236(5) แห่งรัฐธรรมนู ญฯ ฉบับ 2550 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ กกต. มี
อํานาจสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชีข้ าดปญั หาหรือข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ ตามกฎหมายตาม
มาตรา 235 วรรคสอง ซึ่งต่ างจากกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทม่ี ไิ ด้มอี ํานาจลักษณะ
ดังกล่าว

ทันทีท่ีปิ ด คดีน้ี . .. ก็ทํ าให้ผ มนึก ไปถึง สุ ภาษิต กฎหมายอมตะที่ว่ า “ศาลเป็ นที่พ่งึ สุ ด ท้ายในการ
อํานวยความยุตธิ รรม (the last resort of justice) และบางท่อนในเพลง “ต้นไม้ใหญ่ ไม่ยอมแพ้” ของ
ศาลปกครองที่ว่ า... เหมือนต้นไม้ใ หญ่ ทไี ่ ม่ยอมแพ้แ ดดฝนลมแรง ต้นใบกล้าแกร่งรากยัง แข็ง แรงด้ว ย
ยุตธิ รรม ให้คนพึง่ พาไม่ว่าใหญ่น้อยตํา่ สูงเพียงใด เรือ่ งราวมากมายทีป่ ิ ดบังไว้จะไม่ให้เรรวนและเหลือ่ มลํ้า
จะยืนข้างความเป็ นธรรมด้วยหัวใจ...
ครองธรรม ธรรมรัฐ

