(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

ฟ้องปกป้องประโยชน์ สาธารณะ...ไม่ มีระยะเวลานะครับ

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ระยะเวลาการฟ้องคดีมขี ้ อยกเว้ น
นับตั้งแต่รัฐบาลและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศปิ ดสถานที่ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า
ร้านอาหาร สถานบริ การ สถานบันเทิ งและสถานที่ อื่น ที่ ซ่ ึ งมีคนจานวนมากไปทากิ จกรรมร่ วมกันและเสี่ ยงต่อการแพร่
เชื้อโรค เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ... จนถึงวันนี้ก็เป็ นเวลากว่า 4 สัปดาห์แล้ว
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เรี ยกร้องให้หน่วยงานราชการหรื อเอกชนซึ่ งเจ้าหน้าที่
ไม่จาเป็ นต้องเข้ามาปฏิบตั ิงานในที่ต้ งั ก็ให้สานักงานเหล่านั้นจัดให้บุคลากรทางานที่บา้ นเพื่อลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อโรค
จึ งเป็ นเหตุให้ลุงเป็ นธรรมและท่ านผูอ้ ่านอีกหลายท่ านต้องมา work at home ... เอ๊ะ! หรื อว่าจะเป็ น work from home ...
เคยได้ยนิ มาทั้งสองแบบ ลุงเป็ นธรรมก็ชกั จะเริ่ มไม่แน่ใจแล้วว่าต้องใช้อย่างไหนจึงจะถูกต้อง ??
งานนี้ลุงเป็ นธรรมจึงต้องไปขอความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
เฮียตึ๊งผูค้ ร่ าหวอดอยูใ่ นวงการยุทธจักรขององค์การระหว่างประเทศมานานกว่า 50 ปี ได้กรุ ณาอรรถาธิบายว่า
“work from home” หรื อ WFH เป็ นกรณี ของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐหรื อพนักงานบริ ษัทเอกชนที่ โดยปกติ
ทั่ วไปแล้ วต้ องเดิ น ทางไปปฏิ บัติงานประจาที่ สานั กงานที่ ตนสังกัดอยู่ แต่ต่อ มาได้ รับมอบหมายให้ ทางานที่ บ้านเป็ น
การชั่วคราวโดยไม่ตอ้ งเข้าไปที่ สานักงานเป็ นประจาเหมือนเช่นเคย อันเนื่ องมาจากเหตุผลบางประการ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ปรั บปรุ งพื้ นที่ ปิ ดซ่ อมแซมสานักงานบางส่ ว น หรื อแม้ก ระทั่ง วิก ฤติ ข องการแพร่ ระบาดเชื้ อ โรคโควิด 19 ในครั้ งนี้
แต่ อ ย่า งไรก็ ดี แม้จ ะเป็ นการท างานที่ บ้า นแต่ เ จ้า หน้า ที่ ผู ้น้ ัน ก็ ย งั คงต้อ งอยู่ภ ายใต้กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ หรื อ ข้อ บัง คับ
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อนายจ้างอยูน่ นั่ เองครับ
ส่ วน “work at home” หรื อ WAH เป็ นการทางานที่ บ้านของผู้มี อาชี พ อิ สระซึ่ ง ไม่ ได้เป็ นเจ้า หน้า ที่
หรื อลูกจ้างของใคร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจของเจ้ าของกิจการที่ มีสานักงานตั้งอยู่ที่บ้านของตนเองครับ
มาถึงตรงนี้ ผอู ้ ่านหลายท่านคงเข้าใจความแตกต่างของภาษาอังกฤษทั้งสองคานี้ เป็ นอย่างดีแล้วนะครับ ...
ส่ วนจะ work at home หรื อจะ work from home ก็สุดแต่ท่านจะพิจารณาตามความเหมาะสม ... แต่ ที่แน่ ๆ ช่ วงนี ้อย่ าเพิ่ ง
away from home กันนะครั บ!!! ... เพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมที่เรารัก ...
สัปดาห์ ที่แล้ว ลุงเป็ นธรรมนาเสนอเรื่ อ งราวเกี่ ยวกับระยะเวลาการฟ้ องคดี โดยได้เล่าถึ งระยะเวลา
การฟ้ องคดีปกครองประเภทต่าง ๆ ที่มีระยะเวลาแตกต่างกันออกไป เช่น ระยะเวลาการฟ้ องขอให้เพิกถอนกฎหรื อคาสั่ง
ทางปกครองจะต้องยื่นฟ้ องภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี หรื อการฟ้ องคดี พิพาทเกี่ ยวกับ
การกระทาละเมิ ดหรื อความรั บผิ ดอย่างอื่ นให้ยื่น ฟ้ องภายใน 1 ปี และการฟ้ องคดี พิพาทเกี่ ยวกับ สัญญาทางปกครอง
ให้ยนื่ ฟ้ องภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่มีเหตุแห่ งการฟ้ องคดี เป็ นต้น
แต่ อย่ างไรก็ดี กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองก็ยงั ได้ กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรั บคดีปกครองบางประเภทที่ สามารถนามาฟ้ อง
ต่ อศาลได้ โดยไม่ มีกาหนดระยะเวลา หรื อนามาฟ้ องต่ อศาลได้ แม้ จะพ้ นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี แล้ วก็ตาม
ประเด็นที่ น่าสนใจของสั ปดาห์ นี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ ข้ อยกเว้ นของระยะเวลาการฟ้ องคดีปกครองตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง !!!
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ส่ วนที่ 2 ฟ้องปกป้ องประโยชน์ สาธารณะ...ไม่ มรี ะยะเวลานะครับ
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการฟ้ องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้ องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เว้นแต่
จะเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ตอ้ งดาเนินการภายในระยะเวลาการฟ้ องคดีแต่ละประเภท สาหรับกรณี ที่จะเข้ าข้ อยกเว้ นเช่ นว่ านั้นมีอยู่
ทั้งสิ ้น 2 กรณี โดยกรณีแรก คือ การฟ้ องคดีเพือ่ คุ้มครองประโยชน์ สาธารณะหรือสถานะของบุคคล ที่สามารถนาคดีมาฟ้ อง
ต่อศาลเมื่อใดก็ได้ หรื ออาจกล่าวได้วา่ สามารถนามาฟ้ องได้โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี
อย่างไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ได้มี
การให้นิ ย ามของค าว่า “ประโยชน์ ส าธารณะ” ไว้ หากแต่ มี ก ารให้นิ ย ามในทางต าราหรื อ ในทางวิช าการสรุ ป ได้ว่า
ประโยชน์ สาธารณะ คื อ การด าเนิ นกิ จการใด ๆ ของรั ฐที่ มุ่ง ประสงค์จะให้เ กิ ด ผลสัมฤทธิ์ ที่ เป็ นประโยชน์ แก่ สัง คม
หรื อสาธารณชนทัว่ ไป โดยไม่มุ่งหมายแก่เอกชนหรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
สาหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองในวันนี้เป็ นเรื่ องของสานักงานที่ดินจังหวัดแห่ งหนึ่งได้ ออกหนังสือรั บรอง
การทาประโยชน์ (น.ส. 3) บนที่ ดินแปลงหนึ่ ง จานวน 6 ไร่ ให้แก่นายเดวิด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 ซึ่ งเทศบาลและชาวบ้าน
ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ นั ได้ ทราบข้ อเท็จจริ งดังกล่ าวเมื่อปี พ.ศ. 2537 จึงมีหนังสื อทักท้วงมาโดยตลอด เนื่ องจากเห็นว่านายเดวิด
ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินเพียง 2 ไร่ และการออก น.ส. 3 ให้ นายเดวิดมากกว่าความเป็ นจริ งทาให้ที่ดินดังกล่าว
ทับซ้ อนทางสาธารณะ ทีป่ ่ าช้ า และเขตป่ าถาวรทีร่ ักษาไว้ เพือ่ เป็ นป่ าชุมชน ซึ่งผู้ปกครองท้ องทีแ่ ละประชาชนใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน
เทศบาลและตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณี ดงั กล่าวจึงมายื่นฟ้ องต่ อศาลปกครองเมื่อวันที่
13 สิ งหาคม 2558 อันเป็ นระยะเวลาหลังจากทราบข้ อเท็จจริ งดังกล่ าวมานานกว่ า 20 ปี เพื่อขอให้ ศาลเพิ กถอนหนังสื อรั บรอง
การทาประโยชน์ (น.ส. 3) ของนายเดวิดในส่ วนที่ ออกในเขตป่ าถาวร และทับที่ สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ ร่วมกัน
คดีจึงมีประเด็นสาคัญที่จะต้องพิจารณาว่า เทศบาลและตัวแทนชาวบ้ านนาคดีมายืน่ ฟ้ องต่ อศาลปกครอง
เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี หรือไม่ ??
ศาลปกครองสู งสุ ดท่านพิจารณาแล้วมีคาวินิจฉัยสรุ ปได้ว่า เทศบาลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่มีกฎหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบารุ งรักษาระบบการบริ การสาธารณะ เช่น ทางบก ทางน้ า การดูแลรักษา
ที่ สาธารณะ รวมถึ งการจัด ให้มีแ ละควบคุ ม ดู แ ลสุ สานและฌาปนสถานในเขตเทศบาลเพื่อ ประโยชน์ ของประชาชน
ในท้องถิ่น และยังมีหน้าที่ร่วมกับนายอาเภอในการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้ องกันที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่ งอันเป็ นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยูใ่ นเขตอาเภอ ดังนั้น เทศบาลจึงเป็ นผู้ที่ได้ รับ
ความเดือ ดร้ อนหรื อ เสี ย หายจากการที่ สานักงานที่ ดิ น จัง หวัด ออก น.ส. 3 ให้กับ นายเดวิด โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
ส่ วนตัวแทนชาวบ้านล้วนเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่ และเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์ในทางสาธารณประโยชน์รวมถึงป่ าช้าสาธารณะ
จึ ง เป็ นผูไ้ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายในกรณี ดัง กล่ า วเช่ น เดี ย วกัน เมื่ อ การแก้ไ ขหรื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
หรื อเสี ยหายของเทศบาลและตัวแทนชาวบ้าน ศาลจาต้องมีคาบังคับโดยการเพิกถอน น.ส. 3 ดังกล่าว ประกอบกับเทศบาล
และตัวแทนชาวบ้านมิได้เป็ นคู่กรณี ในการออก น.ส. 3 ซึ่ งเป็ นคาสั่งทางปกครอง เทศบาลและตัวแทนชาวบ้านจึงมีสิทธิ
ยื่น ฟ้ องคดี ป กครองต่ อ ศาลโดยมิ ต ้อ งด าเนิ น การแก้ไ ขเยีย วยาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายเบื้ อ งต้น ก่ อ นการฟ้ องคดี
ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ จดั ตั้งศาลปกครองฯ เทศบาลและตัวแทนชาวบ้ านจึงเป็ นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่ อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่ าว
ลุงเป็ นธรรมขออธิบายขยายความสักเล็กน้อยว่า อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้น การฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
เพื่ อ ขอให้ เพิ กถอน น.ส. 3 ซึ่ ง มี ลักษณะเป็ นค าสั่ ง ทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบั ญญัติ วิธีป ฏิ บัติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะต้ องยื่ น ฟ้ องภายใน 90 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ร้ ู หรื อควรรู้ ถึ ง เหตุแ ห่ งการฟ้ องคดี ตามมาตรา 49
แห่ งพระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ตามข้อเท็จจริ งที่ ปรากฏ เทศบาลและตัวแทนชาวบ้ านนาคดีมาฟ้ องต่ อศาล
เมื่อระยะเวลาผ่ านพ้ นไปกว่ า 20 ปี แล้ วครับ !!!
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ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดท่ านเห็ นว่า เมื่ อเทศบาลและตัวแทนชาวบ้านอ้างว่าสานักงานที่ ดิน
จังหวัดออกหนังสื อ น.ส. 3 ให้แก่นายเดวิดทับทางสาธารณะ ที่ป่าช้า และเขตป่ าถาวรที่รักษาไว้เพื่อเป็ นป่ าชุมชน จึงขอให้
ศาลมี ค าพิพากษาหรื อคาสั่งให้เพิ กถอน น.ส. 3 ดังกล่าวในส่ ว นที่ ออกในเขตป่ าถาวร และทับที่ สาธารณประโยชน์ ที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน เมื่อทางสาธารณประโยชน์ เป็ นทางสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปมีสิ ทธิใช้ สัญจร ส่ วนป่ าช้ าหรื อสุ สาน
สาธารณะเป็ นป่ าหรือสถานทีท่ ปี่ ระชาชนทัว่ ไปในชุมชนใช้ ในการประกอบศาสนกิจหรือพิธีกรรมเกีย่ วกับศพของประชาชน
ในชุ ม ชน หากข้ อเท็ จ จริ งในคดี ฟั ง ได้ ว่ า มี ก ารออก น.ส. 3 พิ พ าทโดยไม่ ช อบด้ วยกฎหมาย และศาลพิ พ ากษา
ให้ เพิกถอน น.ส. 3 ดังกล่ าว ก็ย่อมเป็ นประโยชน์ แก่ ประชาชนที่ อยู่อาศัยในพืน้ ที่ และประชาชนทั่วไป กรณีจึงเป็ นการฟ้ องคดี
ที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองประโยชน์ ส าธารณะที่ ส ามารถยื่ น ฟ้ องคดี โ ดยไม่ มี ก าหนดเวลา ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองฯ
สาหรั บข้ อยกเว้ นของระยะเวลาการฟ้ องคดี กรณีที่สอง คือ การฟ้องคดีจะเป็ นประโยชน์ แก่ ส่วนรวม
หรื อ มีเ หตุ จ าเป็ นอื่น ซึ่ งมาตรา 3 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลปกครองฯ ได้ก าหนดว่า “ประโยชน์ แ ก่ ส่ วนรวม”
หมายความว่ า ประโยชน์ ต่อสาธารณะหรื อประโยชน์ อันเกิดแก่ การจัดทาบริ การสาธารณะหรื อการจัดให้ มีสิ่งสาธารณู ปโภค
หรื อประโยชน์ อื่นใดที่ เกิ ดจากการดาเนิ นการหรื อการกระทาที่ มีลักษณะเป็ นการส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุนแก่ ประชาชน
เป็ นส่ วนรวมหรื อประชาชนส่ วนรวมจะได้ รับประโยชน์ จากการดาเนินการหรื อการกระทานั้น ... โดยมีตวั อย่างการฟ้ องคดี
ที่ จะเป็ นประโยชน์แก่ ส่วนรวมหรื อมีเหตุจาเป็ นอื่ น เช่ น การฟ้ องขอให้ เพิ กถอนสิ่ งปลูกสร้ างรุ กลา้ ลาเหมืองสาธารณะ
เป็ นการฟ้ องคดีที่จะเป็ นประโยชน์ แก่ ส่วนรวม (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 319/2561) หรื อการแจ้ งผลการพิจารณาอุทธรณ์
โดยระบุที่อยู่ของผู้รับผิ ดพลาดทาให้ ค่ ูกรณี ไม่ ได้ รับแจ้ งผลการพิ จารณาอุทธรณ์ และไม่ ได้ ยื่นฟ้ องคดี ภายในระยะเวลา
ที่ กฎหมายกาหนด อั นเนื่ องมาจากความผิ ดของเจ้ าหน้ าที่ กรณี ถือว่ ามี เ หตุจาเป็ นอื่ นที่ ศาลจะรั บคาฟ้ องไว้ พิจารณาได้
(คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 273/2550) ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ในการฟ้ องคดีปกครองโดยทัว่ ไปจะมีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดระยะเวลา
การฟ้ องคดีปกครองแต่ละประเภทไว้ ซึ่งผูเ้ ดือดร้อนเสี ยหายจะต้องยื่นฟ้ องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด แต่การฟ้ อง
คดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ หรื อสถานะของบุคคล ผูฟ้ ้ องคดีจะยื่นฟ้ องคดีเมื่อใดก็ได้โดยไม่มี
กาหนดเวลา ส่ วนการฟ้ องคดี ปกครองที่ ยื่นเมื่อพ้นกาหนดเวลาการฟ้ องคดี แล้ว แต่ศาลปกครองเห็ นว่าคดี ที่ยื่นฟ้ องนั้น
จะเป็ นประโยชน์แ ก่ ส่ ว นรวมหรื อมี เ หตุ จ าเป็ นอื่ น ศาลปกครองจะรั บ ไว้พิ จ ารณาก็ ได้ ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ศ าล
ได้ใช้อานาจตุลาการตรวจสอบและคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะหรื อประโยชน์แก่ส่วนรวม อันเป็ นประโยชน์โดยรวม
หรื อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน หรื อเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงสถานะทางกฎหมายของบุคคลแล้วแต่กรณี
(ผู้ สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากค าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ 140/2559 และสามารถสื บค้ น บทความ
ย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั ข้ อยกเว้ นของระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง
การฟ้ องคดี ปกครองที่ เกี่ยวกับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ หรื อสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้ องคดี
เมื่อใดก็ได้ ส่วนการฟ้ องคดีปกครองที่ยนื่ เมื่อพ้นกาหนดเวลาการฟ้ องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้ องนั้นจะเป็ น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรื อมี เหตุจาเป็ นอื่ นโดยศาลเห็ นเองหรื อคู่กรณี มีคาขอ ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้ ทั้งนี้
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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