(๗) คดีกดั เซาะชายฝัง่
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

คาสัง่

ศาลปกครองสูงสุด

คาสังที
่ ่

๖๓๐/๒๕๕๑

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

นายสาลี มะประสิทธิ ์ ที๑่ กับพวกรวม ๓ คน
ผูฟ้ ้ องคดี
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ที๑่ กับพวกรวม ๒ คน ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติ/ ละเมิดทางปกครอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาสัง่
การกระทาละเมิ ดของผูถ้ กู ฟ้ องคดีเกิ ดจากการใช้อานาจตามกฎหมายหรือการละเลย ต่อหน้ าที่
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า การออกคาสังและด
่
าเนินการสร้างเขือ่ นกันทรายและคลื่นบริเวณปาก
คลองสะกอม ตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อไม่ให้เกิดการทับถมของตะกอนบริเวณร่อง
น้า ทาให้ชายหาดสะกอมถูกน้าทะเลกัดเซาะและพังทลายลง ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อมถูกทาลาย
และผูฟ้ ้ องคดีรวมทัง้ ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่อาจทาการประมง และใช้
ประโยชน์จากชายหาดได้ คาสังและการกระท
่
าของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นการ
กระทาละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
ศาลปกครองชัน้ ต้น วินิจฉัยในส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีฟ้องเป็ นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทา
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย ตาม
พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลปกครองฯ มาตรา 9 (3) นัน้ เห็นว่า การกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 120 ในการดูแลรักษาร่องน้ามิให้
ตืน้ เขิน ซึง่ แม้จะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน หรือทาลายสิง่ แวดล้อมนัน้ ก็เป็นเรือ่ ง

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการงดเว้นการกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดี กรณีจงึ เป็ นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการ
กระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ มิได้เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการทีผ่ ถู้ ูก
ฟ้องคดีใช้อานาจตามกฎหมายในการมีคาสังและด
่
าเนินการก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและคลื่นโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เพราะไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็นสาระสาคัญทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
ดังนัน้ มูลละเมิดตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้าง จึงเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
กรณีจงึ เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิด
จากการใช้อานาจตามกฎหมาย
อายุความฟ้ องคดี
ส่วนคาขอให้ฟื้นฟูเยียวยาชายหาด
ศาลปกครองครองชัน้ ต้นวินิจฉัยว่า แม้ผฟู้ ้ องคดีได้รหู้ รือควรได้รถู้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดี
แล้ว แต่เพิง่ นาคดีมาฟ้องต่อศาลเมือ่ พ้นกาหนดเวลาการฟ้องคดีนนั ้ เนื่องจากเป็ นการฟ้องขอให้ศาล
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทาการฟื้นฟูชายหาดและเยียวยาสภาพแวดล้อม หากศาลมีคาบังคับตามคาขอ
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนอื่นในพืน้ ทีด่ ว้ ย จึงเป็ นการฟ้องคดีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม คา
ฟ้องส่วนนี้จงึ ไม่ขาดอายุความ ศาลมีอานาจรับคาฟ้องประเด็นนี้ไว้พจิ ารณา
ส่วนคาขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผฟ้ ู ้ องคดี
ศาลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีน้ภี ายใน
กาหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูเ้ หตุแห่งการฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็ นคดีพพิ าท
เกีย่ วกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตาม
กฎหมาย แม้ผฟู้ ้ องคดีจะรูห้ รือควรรูเ้ หตุแห่งการฟ้องคดีเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่ความเสียหายของผูฟ้ ้ อง
คดียงั มีอยูต่ ่อเนื่องตลอดมา จึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ยี งั คงมีอยูใ่ นขณะทีม่ กี ารนาคดีมาฟ้องต่อศาล
ศาลปกครองมีอานาจรับคาฟ้องในส่วนทีข่ อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดีเฉพาะความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ภายในหนึ่งปีก่อนการฟ้องคดีไว้พจิ ารณาได้
ผูฟ้ ้ องคดีมีอานาจฟ้ องคดีและขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝังหรื
่ อไม่
การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยว่า ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
เสียหาย หากมีการฟื้นฟูเยียวยาชายหาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
ั ่ ฟ้องคดีเรียก
เมือ่ ไม่ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั มอบอานาจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงให้
ค่าเสียหายแทน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิฟ้องเรียกค่าเสียหายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ ศาล

ปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย และเห็นว่าบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีผ่ ฟู้ ้ องคดียกขึน้ กล่าวอ้างนัน้ เป็ นเรือ่ ง
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ไม่ถอื เป็นบทบัญญัตทิ ก่ี าหนดสิทธิหน้าทีใ่ ห้ประชาชนเป็นผูเ้ สียหายทีม่ สี ทิ ธิ
ฟ้องคดีแทนหน่ วยงานรัฐได้
ผลของคาสัง่
ให้รบั คาฟ้องเป็ นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย และให้รบั คาฟ้องในประเด็นทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนฟ้องคดีไว้
พิจารณา

