(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558)
มารดาเจ้ าของที่ดนิ อนุญาตด้ วยวาจา ... จะถือว่ าเจ้ าของทีด่ นิ อนุญาตให้ ราชการใช้ ทดี่ นิ หรือไม่ ?
คดี ปกครองที่ นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่ องที่ เทศบาลได้ก่อสร้ างคลองระบายนํ้ารุ กลํ้าเข้าไป
ในที่ ดินของเอกชนโดยอ้างว่าเจ้าของที่ ดินได้แสดงเจตนาโดยยินยอมด้วยวาจาแล้ว ซึ่ งหากปรากฏข้อเท็จจริ งว่า
ก่อนที่ เทศบาลจะก่อสร้ างนั้นได้ขออนุ ญาตจากมารดาเจ้าของที่ ดินด้วยวาจา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าของที่ ดิน
ได้ยนิ ยอมหรื ออนุญาต กรณี ดงั กล่าวจะถือว่าเทศบาลมีอาํ นาจที่จะดําเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่
ข้อเท็จจริ งในกรณี น้ ี คือ ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเจ้าของที่ ดินตามหนังสื อรั บรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3)
ในพื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี โดยมอบหมายให้มารดาเป็ นผูด้ ูแลที่ดินแทน เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีพกั อาศัยอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ กู ฟ้ องคดี (เทศบาล) ได้ทาํ สัญญาจ้างเอกชนทําการก่อสร้างคลองระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กําหนดเริ่ มทํางานตั้งแต่
วันที่14 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2546 ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวทําให้ผฟู้ ้ องคดีเสี ยที่ดินเนื้ อที่
ประมาณ 1 ไร่ และได้ร้องเรี ยนต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดี แต่ไม่ได้รับคําชี้แจงใด ๆ
จึ งนําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครองเมื่ อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ขอให้ศาลมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้
ผูถ้ กู ฟ้ องคดียกเลิกการสร้างคลองระบายนํ้า ให้คืนที่ดินให้ผฟู้ ้ องคดี ให้กลบคลองระบายนํ้าในที่ดินผูฟ้ ้ องคดี และให้ชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ให้การว่า ก่อนเริ่ มการก่อสร้ างได้ขออนุ ญาตมารดาและน้องสาวของผูฟ้ ้ องคดี แล้ว
และได้รับอนุญาตด้วยวาจาให้ก่อสร้างคลองระบายนํ้าในที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีได้ ขณะก่อสร้างมารดาของผูฟ้ ้ องคดีได้ไปดู
และรับทราบถึงการก่อสร้างโดยตลอด และเมื่ อก่อสร้ างเสร็ จ มารดาของผูฟ้ ้ องคดียงั ได้ให้ผรู้ ับจ้างเกลี่ยดินบริ เวณ
ข้างคลองระบายนํ้าให้เรี ยบร้ อยด้วย จึ งถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีรับรู้การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ว และเป็ นการฟ้ องคดีเมื่อพ้น
กําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี
คดีน้ ี เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อาํ นาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ซึ่ งจะต้องมายื่นฟ้ องภายในหนึ่ งปี นับ แต่วนั ที่ รู้ ห รื อ ควรรู้ ถึงเหตุ แห่ งการฟ้ องคดี แต่ ไม่ เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที่ มี เหตุ
แห่งการฟ้ องคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ปัญหาว่ าผู้ฟ้องคดียนื่ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดีหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อคลองระบายนํ้าที่พิพาทยังคงมีอยูใ่ นที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีตลอดมา
จนถึงปั จจุบนั การกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีต่อเนื่ องตลอดมา ตราบเท่าที่ยงั มิได้
มีการกลบคลองระบายนํ้าที่พิพาทในที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีให้เหมือนเดิม การที่ผฟู้ ้ องคดีนาํ คดีน้ ี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 จึงเป็ นการฟ้ องคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี
ปัญหาประการต่ อมา คือ การที่มารดาของผู้ฟ้องคดีให้ ความยินยอมด้ วยวาจา จะถือว่ าผู้ฟ้องคดีได้ อุทิศ
หรือสละการครอบครองทีด่ นิ ให้ แก่ผ้ ถู ูกฟ้องคดีแล้ วหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ อันแสดงให้เห็นได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดียนิ ยอมหรื อ
อนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีดาํ เนิ นการก่อสร้างคลองระบายนํ้าดังกล่าวได้ การที่จะถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้แสดงเจตนาอุทิศหรื อ
สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผถู ้ ูกฟ้ องคดี จะต้องปรากฏพยานหลักฐานว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รับทราบถึงข้อมูลอันเป็ น
สาระสําคัญโดยเฉพาะในส่ วนที่ จะมี ผลกระทบต่อตนอย่างชัดเจนว่าการก่อสร้ างคลองระบายนํ้าจะทําให้ผูฟ้ ้ องคดี
สู ญเสี ยที่ดินบริ เวณไหน เป็ นจํานวนเท่าใด ข้อเท็จจริ งจึงยังไม่อาจรับฟั งได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรื อ
โดยปริ ยายในการอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างคลองระบายนํ้าที่พิพาทแล้ว การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีก่อสร้างคลองระบายนํ้าที่พิพาท
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ในที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการกระทําโดยจงใจทําให้ที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีได้รับความเสี ยหาย โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผูฟ้ ้ องคดีหรื อมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อาํ นาจผูถ้ ูกฟ้ องคดีกระทําการดังกล่าวได้ จึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อ
ผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
พิพากษาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ตอ้ งปรั บสภาพที่ ดินของผูฟ้ ้ องคดี กลับคื นสู่ สภาพเดิ มและรั บผิดชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 351/2558)
คดีน้ ีไม่เพียงแต่เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะตามอํานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จะทําได้เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน หรื อมีการตกลงซื้ อขายที่ดินเป็ นการเฉพาะ
หรื อกรณี ที่เอกชนจะอุทิศหรื อสละการครอบครองที่ดินให้ทางราชการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ งอย่างใด จะต้อง
ปรากฏหลักฐานที่แสดงเจตนาของเจ้าของที่ดินให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งหรื อแสดงเจตนาโดยปริ ยายที่ จะอุทิศที่ดินให้
ทางราชการ ซึ่ งตามคดีน้ ี การได้รับอนุ ญาตด้วยวาจาจากผูเ้ ป็ นมารดาของเจ้าของที่ดินไม่ถือเป็ นการแสดงเจตนาของ
เจ้าของที่ดิน หรื อไม่ถือว่าเจ้าของที่ดินได้ยินยอมหรื ออนุญาตให้หน่วยงานใช้ประโยชน์จากที่ดิน นอกจากนี้ เจ้าของ
ที่ดินจะต้องได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนในส่ วนที่จะมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินด้วย ครับ!
นายปกครอง

