(คดีจากศาลปกครอง)
เมือ่ กฎหมายอืน่ กําหนดขั้นตอนไว้ ... ฝ่ ายปกครองต้ องปฏิบัติ
ฐิติพร ป่ านไหม
ในการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น อาทิ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ หรื อพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จะบัญญัติให้อาํ นาจหน้าที่
แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดําเนินกิจการต่างๆ ในเขตการปกครองของตนเองไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น การรักษา
ความสะอาด การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดให้มีและการบํารุ งรักษาทางบกและทางนํ้า เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การใช้อาํ นาจดังกล่าว หากกรณี มีกฎหมายฉบับอื่นกําหนดอํานาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานอื่นได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อาํ นาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้เป็ นการเฉพาะ
หรื อกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรื อวิธีการในการดําเนินการไว้ดว้ ยแล้ว การใช้อาํ นาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องถือปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นอย่างเคร่ งครัดเพียงใด ? หรื อสามารถใช้อาํ นาจได้โดยอิสระภายใต้ขอบเขต
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกําหนดไว้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
คดี ป กครองที่ จ ะนํา มาฝากในคอลัม น์ ค ดี จ ากศาลปกครองในฉบับ นี้ เป็ นข้อ พิ พ าทระหว่ า ง
ฝ่ ายปกครองด้วยกันที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการเรื่ องเดียวกันตามกฎหมายคนละฉบับ
โดยคดีน้ ี เกิดจากการที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (ผูฟ้ ้ องคดี) ได้ใช้อาํ นาจตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดําเนิ นการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กลงในคลองห่ างจากชายตลิ่งประมาณ ๑.๕ เมตร ซึ่ งการดําเนิ นการดังกล่าวมี พระราชบัญญัติการเดิ นเรื อ
ในน่ านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่ านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดขั้นตอนสําคัญไว้ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ ง โดยห้ามมิ ให้ผูใ้ ดปลูกสร้างอาคารหรื อสิ่ งอื่นใด
ล่วงลํ้าเข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้าและใต้น้ าํ ของแม่น้ าํ ลําคลองอันเป็ นทางสัญจรของประชาชนหรื อที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
แต่ ผู้ฟ้ องคดี ไ ด้ด ํา เนิ น การโดยมิ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ต ามพระราชบั ญ ญัติ ก ารเดิ น เรื อในน่ า นนํ้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ฯ
ต่อมา เจ้าของที่ ดินที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณที่ ใช้ก่อสร้ างสะพานดังกล่าวได้ร้องเรี ยน ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑
(หัวหน้าสํานักงานการขนส่ งทางนํ้า) ตรวจสอบแล้วเห็ นว่า การก่อสร้างสะพานพิพาทลงในคลองผ่านหน้าที่ ดินของ
ผูร้ ้ องเรี ยนไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ ดิน และเป็ นการล่วงลํ้าลํานํ้าอันเป็ นทางสัญจรของประชาชนหรื อ
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีคาํ สั่งให้ผฟู้ ้ องคดีร้ื อถอนสะพานดังกล่าวตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ฯ
ผูฟ้ ้ องคดี อุ ท ธรณ์ คาํ สั่ง แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๒ (ปลัดกระทรวงคมนาคม) มี ค าํ วินิจ ฉัยยกอุ ท ธรณ์
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนด
และลําคลองสาธารณะอยู่ในเขตพื้นที่ ความรั บผิดชอบของตน นอกจากนี้ ยังเป็ นการดําเนิ นการตามมติ ที่ประชุ ม
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล เมื่อกฎหมายมีความขัดแย้งกันก็ควรจะพิจารณาว่า การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานใดเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด อีกทั้งภายหลังจากที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ มีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดี


พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง
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ก็ไ ด้มี ก ารยื่น ขออนุ ญ าตแล้ว แต่ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ ๑ ไม่ อ นุ ญ าต ดัง นั้น คํา สั่ ง ให้ ร้ื อถอนสะพานทางเดิ น เท้า ของ
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
ผู้ถูก ฟ้ องคดี ที่ ๑ มี อ ํา นาจออกคํา สั่ ง ให้ องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลรื ้ อ ถอนสะพานทางเดิ น เท้ า
หรื อไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าลงในลําคลองสาธารณะเป็ นการปลูกสร้างสิ่ งล่วงลํ้า
ลํานํ้าอันเป็ นทางสัญจรของประชาชนหรื อที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผูฟ้ ้ องคดีจึงต้องดําเนินการยืน่ คําขอตามแบบ
คําร้องขออธิบดีกรมการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวีกาํ หนด เพื่อขอรับอนุญาตการปลูกสร้างสิ่ งล่วงลํ้าแม่น้ าํ ลําคลอง
จากเจ้าท่าซึ่ งมี อาํ นาจหน้าที่ ดูแลรั กษาแม่น้ าํ ลําคลองและพิจารณาคําร้ องขอตามมาตรา ๑๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติ
การเดิ นเรื อในน่ านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
การที่ผฟู้ ้ องคดีไม่ดาํ เนิ นการขออนุญาตต่อเจ้าท่าก่อนจะมีการก่อสร้าง หรื อแม้จะมีการยื่นคําร้องขอ
อนุ ญาตภายหลังที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ก็ยงั มิได้อนุ ญาตแต่อย่างใด ประกอบกับเจ้าของที่ดิน
ที่อยูร่ ิ มคลองบริ เวณที่ก่อสร้างไม่ได้ให้ความยินยอม และการก่อสร้างก็ไม่ปรากฏแน่ชดั ว่าประชาชนทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์
จากสะพานทางเดินเท้าดังกล่าว มีเพียงผูอ้ ยูอ่ าศัยบางรายเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากสะพานทางเดินเท้าที่ผฟู้ ้ องคดีสร้างขึ้น
กรณี จึงเป็ นการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าจึงมีอาํ นาจออกคําสั่งให้ผฟู้ ้ องคดีร้ื อถอนสะพานทางเดินเท้าดังกล่าว
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ฯ
สําหรับประเด็นว่ากฎหมายทั้งสองฉบับขัดแย้ งกันหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า แม้ผฟู้ ้ องคดีจะมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ้า
และทางบกตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็ น
กรณี ที่ดาํ เนิ นการตามมติ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลก็ตาม แต่การมี มติ อนุ มตั ิ ดงั กล่าวเป็ นเพียงการอนุ มตั ิ
งบประมาณเท่านั้น ในส่ วนของขั้นตอนการก่อสร้างยังต้องดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ้าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ฯ ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่บญ
ั ญัติไว้เป็ นการเฉพาะ ผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่อาจดําเนิ นการให้ขดั กับกฎหมาย
ดังกล่าวได้ ดังนั้น หน่วยงานแต่ละแห่งย่อมมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในกรอบอํานาจหน้าที่ของตน
กฎหมายทั้งสองฉบับจึงไม่มีความขัดแย้งกัน และถึงแม้ปัจจุบนั ประชาชนจะไม่ได้ใช้การสัญจรทางนํ้าในลําคลองแล้ว
และการก่อสร้างสะพานในลําคลองจะไม่กีดขวางทางสัญจรทางนํ้าก็ตาม แต่ลาํ คลองยังถือเป็ นทางสัญจรของประชาชน
หรื อทางนํ้าที่ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นที่ ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรื อสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตาม
มาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่อาจนําเหตุดงั กล่าวมาอ้างเพื่อไม่ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ฯ ได้
คํา สั่ ง ของผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ ๑ ที่ ใ ห้ ผู้ฟ้ องคดี ร้ื อถอนสะพานทางเดิ น เท้า จึ ง ชอบด้ว ยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๙๒๖/๒๕๕๕)
คําพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดข้างต้น นอกจากจะเป็ นบรรทัดฐานการปฏิ บ ัติราชการที่ ดี
สําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหลายๆ แห่ งที่ตอ้ งใช้อาํ นาจในการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนแล้ว ยังเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่ วนราชการอื่นๆ ว่า ในการใช้อาํ นาจดําเนิ นการใดๆ เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรื อประโยชน์ส่วนรวมหรื อเพื่อให้การดําเนิ นภารกิจบรรลุผลสําเร็ จนั้น นอกจากจะต้องกระทําการภายใต้
กรอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เป็ นแหล่งที่มาของอํานาจของตนแล้ว ยังจะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีกฎหมายอื่นกําหนด
รายละเอียดหรื อเงื่อนไขการใช้อาํ นาจดังกล่าวด้วยหรื อไม่ เพียงใด หากกรณี มีกฎหมายอื่นกําหนดขั้นตอนหรื อวิธีการ

๓
อย่างใดๆ สําหรับการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นแล้ว แม้จะมีลกั ษณะเป็ นการจํากัดการใช้อาํ นาจตามกฎหมายเฉพาะก็ตาม
แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่ตอ้ งกระทําการตามเงื่อนไขที่เป็ นข้อจํากัดตามกฎหมายนั้นๆ อย่างเคร่ งครัด และต้องไม่ใช้
อํานาจภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็ นแหล่งที่มาของอํานาจโดยอําเภอใจ เนื่ องจากกฎหมายแต่ละฉบับล้วนมีเจตนารมณ์
ของการบังคับใช้และการกําหนดกรอบอํานาจหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ใช้อาํ นาจหรื อกระทําการเพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้ น

