
เรื่องต้องรู้

นายสุทธิกร จิตต์พานิชย์
พนักงานคดีปกครองช�านาญการ

ส�านักวิจัยและวิชาการ ส�านักงานศาลปกครอง

ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เง่ือนไขสำาคัญประการหน่ึง  
คือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
ตามมาตรา 42 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หากไม่ใช่ 
ผู้เดือดร้อนเสียหายดังกล่าว ศาลปกครองมีอำานาจไม่รับคำาฟ้อง 
ไว้พิจารณาและส่ังจำาหน่ายคดีออกจากสารบบความ

หนังสือแจ้งให้ผู้รับเงิน 
   ส่งคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับ  
ผู้รับเงินฟ้องศาลปกครอง 
  ได้หรือไม่ ? ดังเช่นอุทาหรณ์คดีปกครองที่น�ามาฝากในฉบับนี ้

เป็นกรณีที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 มีหนังสือ 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงนาง ส. (นามสมมุติ)  
ซึง่เป็นข้าราชการมเีนือ้ความว่า นาง ส.ไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิ 
ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญตามมาตรา 5 
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัด 
บ�านาญ 2521 (กรณสีามเีสียชวีติจากการปฏิบติัราชการ) 
เน่ืองจากนาง ส. ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานราชการ 
และให้น�าเงิน ทีไ่ด้รบัไปโดยไม่มสีทิธส่ิงคนืกรมบญัชกีลาง 
เพื่อส ่งคืนคลัง นาง ส. จึงมีหนังสือขอให้ยกเลิก 
การเรียกเงินคืน แต่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  
มีหนังสือลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 แจ้งว่าไม่อาจ 
ด�าเนินการตามค�าขอได้และแจ้งให้นาง ส. มาท�าหนังสือ 
รับสภาพหนี้ 
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นาง ส. เห็นว ่าหนังสือแจ้งให้คืนเงินดังกล่าว 
เป็นค�าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาล 
โดยฟ้องผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 ผู้ถูกฟ้อง 
คดีท่ี 1 ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้เพิกถอน 
หนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และหนังสือลงวันที ่
27 พฤษภาคม 2553 (คดีน้ีศาลปกครองชั้นต้นมีค�าสั่ง 
เรียกให้กรมบัญชีกลางเข้าเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด  
โดยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) 

ปัญหา คือ นาง ส. เป็นผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสยีหายตามมาตรา 42 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตั ิ
จัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิ จารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองหรือไม่ ? 

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว ่า ผู ้ฟ ้องคดี 
เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัด 
บ�านาญ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิน 
ช่วยค่าครองชีพผู ้รับเบ้ียหวัดบ�านาญ พ.ศ. 2521  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพ 
ผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 เงินจ�านวน 
ทีผู่ฟ้้องคดไีด้รับเกนิสทิธอิยู ่จึงมลีกัษณะเป็นลาภมิควรได้ 
ผู ้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ 

แต่เมือ่พจิารณาพระราชกฤษฎกีาเงนิช่วยค่าครองชพี 
ผู ้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2525 แล้ว  
ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติมาตราใดก�าหนดให้หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�านาจออกค�าสั่ง 
เรยีกให้ผูท้ีไ่ด้รบัเงนิช่วยค่าครองชพีผูร้บัเบีย้หวดับ�านาญ 
เกินสิทธิไว้เป็นลาภมิควรได้ คืนเงินนั้น อีกทั้งไม่มี 
บทบัญญัติแห ่ งกฎหมายใดให ้อ� านาจหน ่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่ของรัฐให ้ออกค�า ส่ัง 
ในลักษณะเช่นว่านี้ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสือ 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และมีหนังสือลงวันที่  
27 พฤษภาคม 2553 จึงไม่ได้เป็นการกระท�าที่อาศัย 
อ�านาจตามกฎหมายท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น 
ระหว่างผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 กับผู ้ฟ ้องคดี จึงไม่เป ็น 
ค�าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกับ 
เนื้อหาสาระตามหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2553  
เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีช�าระเงินเท่าน้ัน 
และหนังสือลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 เป็นการให ้
ข ้อเท็จจริงและความเห็น พร ้อมทั้งให ้ค�าแนะน�า 
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินให้แก่ทางราชการ  
โดยท�าหนังสือรับสภาพหน้ีไว้ก่อนเท่าน้ัน หาใช่ค�าสั่ง 

ที่ มี ผลบั ง คับแต ่ประการใด สิทธิของ ผู ้ฟ ้ องค ดี 
ยังไม่ถูกกระทบ ดังน้ัน จึงยังถือไม่ได้ว ่าผู ้ฟ ้องคด ี
เป็นผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย หรืออาจเดอืดร้อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ อันเน่ืองมาจาก 
การกระท�า หรือการงดเว้นการกระท�าของผู ้ถูกฟ้อง 
คดีที่  1 อันเกิดจากหนังสือทั้ งสองฉบับดังกล ่าว  
ผู ้ฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
ตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห ่งพระราชบัญญัต ิ
จัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิ จารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 (ผู ้ ท่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียด 
เพ่ิมเติมได้จากค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ.1496/2559) 

คดีน้ี ศาลปกครองสูงสุดได้อธิบายถึงลักษณะของ 
“ค�าสัง่ทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ว่าจะต้อง 
เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายให้อ�านาจไว้และหน่วยงาน 
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้อ�านาจ 
ตามกฎหมายออกค�าสั่ งที่ มีผลให ้ เป ็นการสร ้าง 
นติสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบคุคล ในอนัทีจ่ะก่อ เปลีย่นแปลง  
โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหน ้าที่ของบุคคล เ ม่ือหน ่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้รับเงินคืนเงินที่รับไปอันเป็นลาภมิควรได้ โดยไม่มี 
กฎหมายให้อ�านาจกระท�าได้ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มี 
สภาพเป็น “ค�าสั่งทางปกครอง” ที่จะมีผลบังคับ  
ในทางกฎหมายต ่อผู ้ที่ รับ เงิน  (ผู ้ รับหนั งสือ )  
และในขณะเดียวกันผู ้ที่ รับเงิน (ผู ้ รับหนังสือ)  
ก็ไม่ถือเป็นผู ้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ 
จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

เม่ือหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหนังสือ 
แจ้งให้ผู้รับเงินคืนเงินท่ีรับไป 
อันเป็นลาภมิควรได้ โดยไม่มี 
กฎหมายให้อำานาจกระทำาได้ 
หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็น 
“คำาส่ังทางปกครอง” 
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