ครัง้ ที่ ๔๗ / ๒๕๖๕

กาหนดนัดพิ จารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
สานักงานศาลปกครองขอแจ้งกาหนดนัดพิจารณาคดีท่นี ่ าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๙ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้
- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาลปกครองสูงสุดนั ดนั ง่ พิ จารณาคดี ครัง้ แรก
ในคดี หมายเลขด าที่ อส.๖๗/๒๕๖๔ ระหว่ าง สมาคมต่ อ ต้ านสภาวะโลกร้ อ น กับพวกรวม ๑๖ คน
(ผู้ฟ้องคดี ) กับ ผู้อานวยการเขตวัฒนา กับพวกรวม ๕ คน (ผู้ถกู ฟ้ องคดี ) และบริ ษัท อนั นดา เอ็มเอฟ
เอเชี ย อโศก จากัด หรือ บริ ษัท อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ ทู จากัด (ผู้ร้องสอด) คดี พิพาทเกี่ ยวกับการที่
หน่ วยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ กระท าการโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย และละเลย
ต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ หรือปฏิ บตั ิ หน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกิ นสมควร
(ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้อานวยการเขตวัฒนา กับพวกรวม ๕ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าทีต่ ามที ่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ กรณีร่วมกันออกคาสังอนุ
่ มตั หิ รืออนุ ญาตให้ผปู้ ระกอบการเอกชนก่อสร้างอาคารชุด
พักอาศัยขนาดใหญ่พเิ ศษ ชือ่ โครงการแอชตัน อโศก ในซอยสุขุมวิท ๒๑ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยขัดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิชุมชน และละเมิดสิทธิความเป็ นอยู่ส่วนบุคคลของชาวบ้าน
โดยรอบพื้น ทีโ่ ครงการดัง กล่ า ว ด้ว ยการปล่ อ ยให้ม ีก ารปิ ด กัน้ หรือ ใช้ ป ระโยชน์ ถ นนสาธารณะนอกขอบ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทาให้ผฟู้ ้ องคดีเดือดร้อนเสียหาย)
คดีนี้ ศาลปกครองชัน้ ต้ นพิ พากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง
รือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้ อาคาร โดยไม่ย่นื คาขอรับใบอนุ ญาตที่ออกให้แก่ผู้รอ้ งสอด
โดยให้มผี ลย้อนหลังถึงวันทีอ่ อกหนังสือทุกฉบับในกรณีดงั กล่าว
เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เดิมที่ดนิ ที่ใช้เป็ นที่ตงั ้ ของอาคารโครงการแอชตัน อโศก มีทาเล
ที่ตงั ้ ติดกับถนนสาธารณะ (ถนนอโศกมนตรี) แต่ต่อ มาที่ดนิ ด้านที่ติดกับถนนสาธารณะบางส่วนถู กเวนคืน
เพื่อสร้างทางพิเศษฯ ทาให้ท่ดี นิ ส่วนที่เหลือไม่มสี ่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดนิ ตัง้ อยู่ติดถนนสาธารณะ และไม่ม ี
ทางออกสู่ถนนอโศกมนตรีได้เช่นเดิม ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้อนุ ญาตให้
ผู้ร้องสอดใช้ประโยชน์ ในที่ดนิ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นทางผ่านหรือเข้า - ออก
สู่ถนนถนนอโศกมนตรี ซึ่งมีขนาดความกว้าง ๑๓ เมตร เพื่อประโยชน์ แก่ผู้ร้องสอดในการดาเนินโครงการ
แอชตัน อโศก ตามคาขอของผูร้ อ้ งสอดเท่านัน้ มิได้มเี จตนาทีจ่ ะยกที่ดนิ บางส่วนของ รฟม. ให้เป็ นถนนสาธารณะ
โดยเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรแต่อย่างใด ดังนัน้ ผูร้ อ้ งสอดจึงไม่อาจนาทีด่ นิ ของ
รฟม. ไปประกอบการยื่นแจ้งการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ได้ และไม่อาจถือได้ว่า
ที่ดิน รฟม. ดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่ดินที่ใ ช้เ ป็ นที่ต งั ้ อาคารของผู้ร้อ งสอด ตามนิยามในข้อ ๑ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข
เพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
/ ดังนัน้ ...

-๒ดังนัน้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นที่ตงั ้ อาคารโครงการแอชตัน อโศก จึงไม่มดี ้านหนึ่งด้านใดของที่ดนิ ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มเี ขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อ เนื่อ งกัน โดยตลอดจนไป
เชื่อ มต่ อ กับถนนสาธารณะอื่นที่มเี ขตทางกว้า งไม่น้ อ ยกว่า ๑๘ เมตร การที่ผู้อ านวยการสานัก การโยธา
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ปฏิบตั ิราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) อนุ ญาตให้แก่ผู้ร้องสอด
ทาการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก จึงเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสมควร
ทีศ่ าลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับ แจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึงวันที่
ออกคาสังดั
่ งกล่าว เพื่อมิให้คาสังดั
่ งกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป
สาหรับประเด็นทีผ่ วู้ ่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔) ออกประกาศ
เรื่อง กาหนดประเภทการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของ รฟม. เป็ นทางผ่าน นัน้ ศาลเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี
ทัง้ สิบหกไม่ใ ช่ผู้ท่มี ที ่ดี นิ และที่อ ยู่อ าศัยตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่ขออนุ ญาตใช้ท่ดี ินของ รฟม.
เป็ น ทางผ่ า นเข้า - ออกสู่ ท างสาธารณะ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สิบ หกจึง มิใ ช่ ผู้ท่ีอ ยู่ใ นบัง คับ ของประกาศที่พิพ าท
และไม่ใช่ผู้ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศดังกล่าว จึงไม่มสี ทิ ธิฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
เพิก ถอนประกาศดัง กล่ า ว ส่ ว นการที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔ ออกใบอนุ ญ าตให้ใ ช้ประโยชน์ ใ นที่ดินของ รฟม.
เพื่อประโยชน์ของที่ดนิ ของผู้รอ้ งสอด นัน้ ศาลเห็นว่า กรณีดงั กล่าวเป็ นเพียงการก่อตัง้ สิทธิการใช้ประโยชน์
ในทีด่ นิ ของ รฟม. ตามคาเสนอของผูร้ อ้ งสอด การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงไม่มลี กั ษณะเป็นคาสังทางปกครอง
่
และผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบหกไม่ใช่ผู้ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ดังนัน้ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบหกจึงไม่มสี ทิ ธิฟ้อ ง
ในข้อหานี้
ผู้ฟ้ อ งคดี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ - ๔ และผู้ร้อ งสอดจึงยื่นอุ ท ธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองชัน้ ต้น ต่ อ
ศาลปกครองสูงสุด
ณ ห้องพิ จารณาคดี ๑๒ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สานักงานศาลปกครอง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

