(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556)
แผงลอยนี้ ... ผม (ผู้ค้าเดิม) มีสิทธิได้ !
คดีที่จะนามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในตลาดของเทศบาลภายหลังจากที่เทศบาล
ได้มีการปรับปรุ งพื้นที่สาหรับการค้าขาย ซึ่งทาให้ผคู ้ า้ ขายรายเดิมไม่ได้รับสิ ทธิ ให้คา้ ขายอีกต่อไป ผูค้ า้ ขายรายเดิมจึงนาคดี
มาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้คุม้ ครองสิ ทธิดงั กล่าว
โดยฟ้ องว่า ตนเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายเสื้ อผ้ามือสองในตลาดริ มสันเขื่อนแม่น้ า มานานกว่า 20 ปี
ในปี 2538 - ปี 2540 ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้คา้ ขายในแผงลาดับที่ 105 และในปี 2539 กรมโยธาธิ การ
และผังเมื อ งได้ทาการก่ อสร้ างสันเขื่ อนป้ องกันตลิ่ ง ริ มแม่น้ าท าให้พ้ืนที่ จ าหน่ ายสิ น ค้าแผงที่ 97 - 113 ถูกยกเลิ ก
ผูฟ้ ้ องคดี จึงย้ายมาทาการค้าขายในแผงลอยของบิ ดามารดาแทน ต่อมาในปี 2546 เทศบาล (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ) ได้พฒั นา
และปรับปรุ งพื้นที่ บริ เวณตลาดและได้สร้างอาคารที่จะใช้เป็ นที่ จาหน่ ายสิ นค้าแล้วเสร็ จ จึ งได้คดั เลือกผูค้ า้ ขายจาก
ผูค้ า้ รายเดิ มและผูค้ า้ รายใหม่ดว้ ยวิธีการจับสลากแยกเป็ นคนละวันก่อนหลังตามลาดับ แต่ผฟู ้ ้ องคดีไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้จบั สลากในฐานะเป็ นผูค้ า้ รายเดิมและจับสลากในกลุ่มผูค้ า้ รายใหม่แต่ไม่ได้รับคัดเลือก
หลังจากเทศบาลทาสัญญากับผูค้ า้ ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าผูป้ ระกอบการค้าห้อง D - 16
ไม่ใช่เจ้าของห้องที่ได้รับสิ ทธิ จึงขอให้เทศบาลจัดสรรแผงลอยให้และเห็นว่าตนน่าจะมีสิทธิ ดีกว่าเพราะเป็ นผูป้ ระกอบการ
รายเดิม แต่เทศบาลไม่ดาเนินการ จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีพิจารณาให้สิทธิประกอบการค้าแก่ผฟู ้ ้ องคดี
คดีน้ ีผถู ้ ูกฟ้ องคดีอา้ งเหตุที่ไม่พิจารณาให้ผฟู ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระกอบการรายเดิม เนื่ องจากในการพิจารณา
คัดเลือกผูป้ ระกอบการจะพิจารณาจากผูค้ า้ รายเดิ มก่ อนโดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่ ชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตต่อเนื่ องทุกปี
ติดต่อกัน แต่ผฟู ้ ้ องคดีไม่ได้ชาระค่าธรรมเนี ยมแผงที่ 105 ตั้งแต่ปี 2541 และไม่ได้ประกอบการค้าตั้งแต่น้ นั มา จึงเห็นว่า
มีเจตนาที่จะไม่รักษาสิ ทธิในแผงลอย
นอกจากนี้ ผูถ้ ูก ฟ้ องคดี ย งั ได้โ ต้แย้งในชั้นอุท ธรณ์ เกี่ ยวกับเขตอ านาจศาลปกครองโดยเห็ นว่า
ข้อพิพาทที่เกิ ดขึ้นนี้ มิใช่ การใช้ อานาจทางปกครองหรือดาเนินกิจการทางปกครอง แต่เป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งบุคคลที่ จะเข้าทาสัญญาที่ มีลกั ษณะเป็ นสัญญาทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึ งมิใช่คดี พิพาท
ที่จะนามาฟ้ องต่อศาลปกครองได้
ข้ ออ้ างของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้นหรื อไม่ ? การกระทาของเทบบาลทีไไม่ จัดให้ ผู้ฟ้องคดีเปน นผู้มีสิทธิ
เข้ าทาสั ญญาประเภทผู้ประกอบการรายเดิมเปน นการกระทาทีไชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ? และผู้ฟ้องคดีจะได้ รับสิ ทธิ
ในการค้ าขายต่ อไปหรือไม่ ?
บาลปกครองสู งสุ ดได้ วนิ ิจฉัยประเดนนต่ างๆ ไว้ อย่ างน่ าสนใจว่ า เมื่อแผงขายสิ นค้าของผูฟ้ ้ องคดีถูกยกเลิกไป
ตั้งแต่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งทาให้ไม่มีแผงใช้ประกอบการค้า จนต้องไปอาศัย
แผงลอยของบิดามารดาทาการค้าขายเรื่ อยมา จึงเห็นได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีไม่มีเจตนาที่จะเลิกประกอบการค้าในสถานที่ดงั กล่าว
และการที่ ผฟู ้ ้ องคดีไม่ได้ชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2541 เกิ ดจากสาเหตุจาเป็ นที่ไม่ใช่ความผิดของผูฟ้ ้ องคดี
อีกทั้งผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการของกรมโยธาธิ การและผังเมืองและผูถ้ ูกฟ้ องคดี ดังนั้น ผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่สมควรที่จะถูกตัดสิ ทธิในการเป็ นผูค้ า้ เดิมที่มีสิทธิเช่าพื้นที่อาคารพิพาท และสมควรที่จะได้รับการเยียวยาหรื อบรรเทา
ความเดือดร้อนเสี ยหาย ผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับสิ ทธิเข้าทาสัญญาเช่าประเภทผูค้ า้ เดิม
การที่ ผ้ ูถกู ฟ้ องคดีดาเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการค้ าโดยไม่ จัดให้ ผ้ ูฟ้องคดีเป็ นผู้มีสิทธิ เข้ าทาสั ญญา
ประเภทผู้ประกอบการค้ าเดิม จึ งเป็ นการกระทาที่ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย และเป็ นการกระทาละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดี จึงพิพากษา
ให้เพิกถอนการคัดเลือกบุ คคลให้ไปทาการค้าโดยไม่จดั ให้ผูฟ้ ้ องคดี มีสิทธิ เข้าทาการค้าในฐานะผูป้ ระกอบการค้าเดิ ม
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และให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี จดั ให้ผูฟ้ ้ องคดี เข้าทาการค้าเสื้ อผ้าในอาคารพิพาทที่ จดั ไว้สาหรับผูป้ ระกอบการค้าเดิ ม หรื อจัดให้
ตามความเหมาะสมเทียบเท่ากันจานวน 1 ห้อง
สาหรับประเดนนเรืไองเขตอานาจบาลปกครองนั้น บาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยประเดนนนีว้ ่ า คาโต้ แย้ งดังกล่ าว
ไม่ใช่เหตุที่นามาฟ้ องเป็ นคดีน้ ี เพราะว่าการที่ผฟู ้ ้ องคดีอา้ งว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีดาเนิ นการคัดเลือกผูท้ ี่จะเช่าพื้นที่อาคารพิพาท
โดยไม่ชอบ เนื่ องจากไม่ปรากฏรายชื่อของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ ีสิทธิ เข้าทาสัญญา ทั้งที่เคยเป็ นผูค้ า้ ขายอยูใ่ นบริ เวณที่ต้ งั อาคาร
มาก่อน ซึ่งน่าจะมีสิทธิดีกว่าผูป้ ระกอบการค้าที่ได้รับคัดเลือกบางราย จึงเป็ นการโต้แย้งการดาเนิ นการคัดเลือกบุคคล
ให้เข้าไปทาสัญญาเช่าอาคารซึ่งเป็ นกระบวนการก่อนการทาสัญญาเช่า จึงมิใช่เป็ นกรณี ที่ผฟู ้ ้ องคดีมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับ
สิ ทธิหรื อหน้าที่ตามข้อกาหนดในสัญญาเช่าแต่อย่างใด (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 591/2555)
คดีน้ ีเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้อานาจกระทาการใดๆ
ที่มีผลเป็ นการกระทบสิ ทธิของเอกชน จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริ งในแต่ละกรณี ให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนที่จะใช้อานาจ
ให้สิทธิหรื อตัดสิ ทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ ง และหากเอกชนได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการของเจ้าหน้าที่โดยที่เอกชน
ไม่ได้เป็ นผูก้ ่อให้เกิดขึ้นและทาให้ตอ้ งเสี ยสิ ทธิแล้ว ดังเช่นข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในคดีน้ ี ซึ่ งเหตุที่ผฟู ้ ้ องคดีไม่ได้คา้ ขาย
และไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนี ยมก็เพราะสาเหตุของการปรั บปรุ งพื้นที่ ของหน่ วยงานของรั ฐเอง ดังนั้น จึ งต้องเยียวยา
หรื อบรรเทาความเดือดร้อนนั้น จะตัดสิ ทธิโดยอ้างว่าไม่จ่ายค่าธรรมเนียม จึงฟังไม่ข้ ึนครับ !!
นายปกครอง

