คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๖๒/๒๕๖๐

ศาลแพ่ง
ศาลปกครองกลาง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานคร จําเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ว่า โจทก์ และสมาชิ กกลุ่ มคนพิ การเป็ น “คนพิ การ” ได้ รั บความเสี ยหายจากการที่ จํ าเลยได้ ทํ าสั ญญาสั มปทาน
ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานครกั บบริ ษั ทเอกชนในการให้ บริ การขนส่ งมวลชนโดยรถราง หรื อ “บี ที เอส”
โดยไม่มีก ารจัด ทํา ลิฟ ท์ และสิ่งอํา นวยความสะดวกทั ้ง ๒๓ สถานี หรือมีการจัดทําแต่ไม่แล้วเสร็จและ
ไม่ อาจใช้ งานได้ ไม่ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
คํ าพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ พิ พากษาให้ จํ าเลยจั ดทํ าลิ ฟท์ อุ ปกรณ์ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกที่ สถานี
ทั้ง ๒๓ สถานี ให้เสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่มีคําพิพากษา จึงเป็นการจงใจละเมิดและขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ เลื อกปฏิ บั ติ โดยไม่ เป็ นธรรมต่ อโจทก์ และสมาชิ กกลุ่ มคนพิ การ ขอให้ ชดใช้ ค่ าเสี ยหาย
แก่ โจทก์ และสมาชิ กกลุ่ ม เห็ นว่ า มาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญั ติ “ให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องใด มีหน้าที่ให้การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหน้าที่นั้น” และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า
“การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
บุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทํามิได้” จึงเป็นกรณี ที่กฎหมาย
กําหนดหน้ าที่ ของหน่ วยงานทางปกครองในเรื่องที่ เกี่ ยวกั บการส่ งเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การและ
คุ้ มครองคนพิ การเพื่ อมิ ให้ มี การเลื อกปฏิ บั ติ โดยไม่ เป็ นธรรมเพราะเหตุ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ รวมทั้ ง
ให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ เมื่อตามคําฟ้องโจทก์
กล่าวหาว่า การดําเนินโครงการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถรางหรือ “บีทีเอส” ซึ่งเป็นการจัดระบบการบริการ
สาธารณะในอํ านาจหน้ าที่ ของจํ าเลย ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมาตรา ๑๖ , ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการที่ จําเลยไม่เร่งรัดให้ มีการดําเนิ นการตามคํ าพิ พากษา
ศาลปกครองสู งสุ ดคดี หมายเลขแดงที่ อ. ๖๕๐/๒๕๕๗ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ ดั งกล่ าว เป็ นเหตุ
ให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มคนพิการได้รับความยากลําบากในการดําเนินชีวิต ขาดประโยชน์ในการใช้บริการระบบ
ขนส่ งมวลชนกรุงเทพ อั นเป็ นการเลื อกปฏิ บั ติ โดยไม่ เป็ นธรรมต่ อโจทก์ และสมาชิ กกลุ่ มคนพิ การ โดยมี คํ าขอ
ให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการจัดทํา
ระบบบริการสาธารณะ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้า เกิ นสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิ จารณา
คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

