(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557)
“ไม่ ออกใบอนุญาต ไม่ เลือกปฏิบัติ ไม่ ขัดกฎหมาย”
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของเจ้าของอาคารได้ยื่นคําขออนุ ญาตก่อสร้าง
อาคารทดแทนอาคารเดิมที่ร้ื อถอนไป แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาต
เพราะเห็นว่า อาคารที่ ขออนุ ญาตก่อสร้างนั้น มีความยาว 36.8 เมตร จํานวน 9 คูหา ด้านซ้ายใกล้
อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกันเว้นระยะห่าง 4 เมตร ด้านขวามีอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กเดิม (ตึกแถว) จํานวน 10 คูหา
ความยาว 22 เมตร ทําให้ตึกแถวต่อเนื่ องกันมากกว่าสิ บคูหา และมีความยาวเกิน 40 เมตร ซึ่ งขัดกับกฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 4 ข้อ 34 วรรคสามและวรรคหก และข้อ 48
จึ งมี ค าํ สั่งไม่อ นุ ญาตให้ก่อสร้ างอาคาร ผูข้ ออนุ ญ าตดังกล่าวจึ งอุ ทธรณ์ คาํ สั่ง แต่คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์
ยกอุทธรณ์
หลังจากนั้นจึ งได้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองโดยเห็นว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจนํากฎกระทรวง
ฉบับ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้ได้ เนื่ องจากอาคาร
ที่ขออนุ ญาตก่อสร้าง เป็ นการสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ร้ื อถอนไป และอาคารเดิมได้ก่อสร้างมาก่อนการประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
การนํากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาใช้บงั คับย้อนหลัง เป็ นการขัดต่อหลักทัว่ ไป และกระทบต่อ
การใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและอาคารตามนัยมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และ
เป็ นการจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นอกจากนี้ ยังเป็ น
การเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม เพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตก่อสร้างอาคารรายอื่นก่อสร้างอาคาร
ได้ท้ งั ที่มีกรณี คล้ายกับผูฟ้ ้ องคดี จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
คําสั่ งไม่ อนุญาตให้ ผ้ฟู ้ องคดีก่อสร้ างอาคาร และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2543 ส่ วนผูฟ้ ้ องคดี (ผูข้ ออนุญาต) ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อ
เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น เมื่ อ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2548 การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารจึ ง เกิ ด ขึ้ น หลังจากที่ กฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จึงต้องอยูใ่ นบังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวด้วย และกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมิได้
กระทบกระเทื อนสาระสําคัญแห่ งสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูฟ้ ้ องคดี ในฐานะเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินและอาคารตาม
มาตรา 1336 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และยังมีผลเป็ นการทัว่ ไปมิได้มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใด
กรณี หนึ่งหรื อแก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นการเจาะจง
ดังนั้น แม้ว่ากฎกระทรวงฉบับ ดังกล่าวจะมี ลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิ ท ธิ และเสรี ภาพของบุ คคล
แต่เมื่อมีลกั ษณะเป็ นไปตามเงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึ งใช้บงั คับได้ เมื่ ออาคารที่ผูฟ้ ้ องคดี ขออนุ ญาตก่อสร้างขัดต่อกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
คํา สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ฟ้ องคดี ก่ อ สร้ า งอาคารและคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ (ผู ้ถู ก ฟ้ องคดี ) ยกอุ ท ธรณ์
โดยนํากฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช้บงั คับ
จึงชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดยังได้วินิจฉัยกรณี ที่ผฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่า เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ ไม่ เป็ นธรรมต่อตนเองว่า การจะอ้างว่าได้รั บการเลื อกปฏิ บ ัติโ ดยไม่ เป็ นธรรมจากหน่ วยงานทางปกครองหรื อ
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เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐนั้น จะต้อ งเป็ นกรณี ที่ บุ ค คลนั้น กระทํา การที่ ชอบด้ว ยกฎหมายแต่ ห น่ ว ยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตั ิต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญนั้นแตกต่างกัน เมื่อผูฟ้ ้ องคดีขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
โดยฝ่ าฝื นกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิ หรื อความชอบธรรมอย่างใดๆ ที่จะเรี ยกร้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาํ สั่งอนุญาตให้
ผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารที่ไม่ถกู ต้องตามกฎหมายได้ (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 142/2555)
จากคําพิพากษาข้างต้นจึงเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีวา่ ในการใช้อาํ นาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ
และหน้าที่ของบุคคล จะต้องนํากฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นเวลานั้นมาเป็ นฐานในการใช้อาํ นาจ และการที่บุคคลใดจะอ้าง
หลักความเสมอภาคเพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองจากรัฐ บุคคลนั้นก็จะต้องมีการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ครับ !
นายปกครอง

