(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557)
วันทีร่ ู้ หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้องเพิกถอน “กฎ”
คดี ป กครองที่ นํา มาเล่ าสู่ กันฟั งฉบับ นี้ เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วการใช้สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองของ
ผูท้ ี่ ได้รั บผลกระทบจากเวนคื นที่ ดินจากรั ฐ โดยมี ค าํ ขอให้ศาลมี ค าํ พิ พากษาหรื อคําสั่ งเพิ กถอนพระราชกฤษฎี กา
กําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน ซึ่ งมีสถานะเป็ นกฎ แต่ผฟู้ ้ องคดีได้ยนื่ ฟ้ องเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี
ทําให้ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องไว้พิจารณา
เรื่ องมีอยูว่ า่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร) ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกรุ งเทพมหานคร)
และผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 3 (รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย) ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืนฯ
พ.ศ. 2550 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2550 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น ซึ่ งที่ดินของ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั ยีส่ ิ บคนตั้งอยูใ่ นแนวเขตที่ดินบริ เวณที่จะเวนคืนตามแผนที่ทา้ ยพระราชกฤษฎีกา
ผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั ยี่สิบคนเห็ นว่าพระราชกฤษฎี กาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากดําเนิ นการ
ไม่ถูกต้องตามรู ปแบบขั้นตอนหรื อวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่ กฎหมายกําหนดไว้ หรื อกระทําการโดยไม่สุจริ ต
โดยก่ อ นออกพระราชกฤษฎี ก า ไม่ ดาํ เนิ น การเจรจาตกลงซื้ อ ขายโดยวิธี ก ารปรองดองก่ อ น ไม่ ดาํ เนิ นการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผูฟ้ ้ องคดี และเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินที่จะถูกเวนคืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และไม่จดั ทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และไม่เป็ นไปตาม
มาตรา 57 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ผูฟ้ ้ องคดี ท้ ัง ยี่สิ บ คนได้ยื่น คัด ค้า นการออกพระราชกฤษฎี ก าดัง กล่ า วต่ อ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ท้ ัง สาม
แต่ไม่ได้รับการแจ้งผล และยืน่ ฟ้ องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
คดี น้ ี เป็ นคดี พิ พ าทเกี่ ย วกับ การที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองหรื อเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระทํา การ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่ องจากการออกกฎ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงอยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดตามมาตรา 11 (2) และ
มาตรา 49 แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดระยะเวลาการยื่นฟ้ องคดีไว้ว่า จะต้องยื่นฟ้ องคดี ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่รู้หรื อควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี
ดังนั้น วันทีร่ ้ ู หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดีเพือ่ ขอให้ เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืนฯ พ.ศ. 2550 ควรเป็ นวันใด ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า กฎที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาหรื อมีประกาศโดยวิธีการอื่น
ตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมายและมี ผลใช้บงั คับแล้ว หากบุ คคลซึ่ งอยู่ ภายใต้ บังคับของกฎนั้นประสงค์ จะฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองว่ ากฎไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย วันที่ร้ ู หรื อควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดีให้ เริ่มนับตั้งแต่ วันที่มีการลงพิมพ์ ใน
ราชกิจจานุเบกษา หรื อวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่ าว และกฎนั้นมีผลใช้ บังคับแล้ ว กรณีที่กฎมิได้ ลงพิมพ์ ใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้ มีการประกาศโดยวิธีการอืน่ ตามที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมายให้ เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ผู้น้ันได้ รู้ หรือ
ควรรู้ ถึงกฎนั้นตามความเป็ นจริง
เมื่อพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550โดยมาตรา 2 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบัญญัติให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั ยีส่ ิ บคน
ย่อมรู ้หรื อควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้มีการประกาศใช้ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 จึงต้องยืน่ ฟ้ องภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี คือวันที่ 27 มีนาคม 2551 การที่ผฟู้ ้ องคดีท้ งั ยีส่ ิ บคนมายืน่ ฟ้ อง
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ต่อศาลเมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 จึ งเป็ นการยื่นคําฟ้ องเมื่ อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี ตามมาตรา 49 แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และคดีน้ ี เป็ นการฟ้ องคดีเพื่อประโยชน์ของ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั ยี่สิบคนโดยเฉพาะ ไม่ใช่การฟ้ องคดีที่เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุจาํ เป็ นอื่นที่ทาํ ให้
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั ยีส่ ิ บคนไม่สามารถนําคดีมาฟ้ องภายในกําหนดเวลาการฟ้ องคดี ศาลปกครองสูงสุ ดจึงไม่อาจรับคําฟ้ องของ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั ยีส่ ิ บคนไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 32/2557)
คดีน้ ี นอกจากจะเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อนหรื อเสี ยหายและประสงค์
จะฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องดําเนิ นการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว คดีน้ ี ผฟู้ ้ องคดียงั ได้กล่าวอ้างว่า
เจ้าหน้าที่ ได้ดาํ เนิ นการในช่วงปี พ.ศ. 2553 เช่น การประชุ มชี้ แจงเพื่อให้เจ้าของที่ ดินรั บทราบการเวนคื น และส่ ง
แบบสอบถามให้เจ้า ของที่ ดิน แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด วินิ จ ฉัย ว่า เป็ นเพีย งการดํา เนิ น การของ
เจ้ าหน้ าทีเ่ วนคืนเพือ่ เข้ าสํ ารวจพืน้ ทีใ่ นการเข้ าใช้ อสั งหาริมทรัพย์ในแนวเขตที่จะเวนคืนเท่ านั้น ไม่ ทําให้ วันรู้ หรือควรรู้
ถึงเหตุ แ ห่ งการฟ้ องคดี ใ นการฟ้องขอให้ เ พิก ถอนพระราชกฤษฎีก าดังกล่ า วเปลี่ย นไปจากวันที่ไ ด้ มี การประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแต่ อย่างใด ... ครับ !
นายปกครอง

