(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558)
“วงเลีย้ วทางร่ วม” ... ต้ องมีระยะพอควร เพือ่ ความปลอดภัยของผู้ใช้ ทาง !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการใช้อาํ นาจของราชการส่ วนท้องถิ่น
ในการดําเนินการปรับปรุ งถนนหนทางและเทคอนกรี ตสําหรับจัดทําทางเลี้ยวเข้าซอย (ปี กถนนส่ วนเชื่อมทางร่ วมหรื อ
ทางแยกหรื อหูชา้ ง) โดยมีระยะความกว้าง 1.50 เมตร แต่เจ้าของบ้าน (ผูฟ้ ้ องคดี) ที่อยูบ่ ริ เวณหัวมุมถนนเห็นว่า เป็ นระยะ
ที่กว้างเกินไปและรุ กลํ้าทางเท้าหน้าบ้าน ทําให้บา้ นของตนมีความเสี่ ยงที่จะได้รับอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะที่สัญจรไปมา
ผูฟ้ ้ องคดี จึงได้คดั ค้านและร้ องเรี ยนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิ นของรั ฐสภา ซึ่ งต่อมาสํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาก็ได้สั่งการให้ผถู้ กู ฟ้ องคดี (เทศบาลตําบล) ปรับแก้ทางเลี้ยวให้มีความกว้างเหลือเพียง 0.50 เมตร
แต่ผถู้ กู ฟ้ องคดีไม่ดาํ เนินการใด ๆ ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่ง
ให้ผถู้ กู ฟ้ องคดีปรับแก้รูปแบบทางเลี้ยวให้แคบลง
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี คือ ผิวจราจรบริ เวณซอยกลางตลาดเกิดการชํารุ ด ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงได้ดาํ เนินการก่อสร้าง
ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 3 เมตร เขตทางกว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 79 เมตร
และความหนาประมาณ 0.15 เมตร บริ เวณทางเท้าสาธารณะทั้งสองด้านของถนนกว้าง 1.5 เมตร
โดยบริ เวณที่ พิพาทอยู่หน้ าบ้ านของผู้ฟ้องคดี สภาพเดิมเป็ นปี กถนนฯ สําหรั บรถเลีย้ วและอยู่ในเขต
ทางเท้ าสาธารณะ ขนาดความกว้ าง 1.5 เมตร
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ช้ ี แจงว่า ขณะทําการรื้ อผิวจราจรของถนนหลัก พื้นที่ บริ เวณพิพาทเกิ ดการแตกร้ าว
จึงได้ร้ื อปี กถนนฯ เดิมเพื่อก่อสร้างใหม่ และหลังจากที่ผฟู ้ ้ องคดีได้ร้องขอให้ปรับทางเลี้ยว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีกไ็ ด้เชิญผูฟ้ ้ องคดี
และประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าวประชุมร่ วมกันเพื่อหาข้อสรุ ป อีกทั้งได้ประชุมกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและกําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว
ประเด็นปัญหาในคดีนี้ คือ การเทคอนกรี ตสําหรั บทําปี กถนนฯ ควรจะมีขนาดความกว้ างเท่ าไหร่ ?
และการทีผ่ ้ ถู ูกฟ้ องคดีเทคอนกรี ตขนาดความกว้ าง 1.5 เมตร จะถือว่ าเป็ นระยะทีพ่ อสมควรหรือเหมาะสมหรือไม่ ?
โดยมาตรา 50 (2) แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบมาตรา 16 (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้ เทศบาลมีหน้ าที่ จัดให้ มี
และบํารุ งรั กษาทางบกทางนํา้
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อถนนซอยกลางตลาดมีสภาพผิวจราจรชํารุ ด การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีซ่ ึ งมี
อํานาจหน้าที่ในการปรับปรุ งถนนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนได้ดาํ เนินการก่อสร้างปรับปรุ งถนนสายดังกล่าว
จึงเป็ นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้
เมื่อบริ เวณที่พิพาทสภาพเดิมมีขนาดความกว้างประมาณ 1.50 เมตร อยูแ่ ล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีได้ทาํ การรื้ อ
บริ เวณดังกล่าวออก เนื่ องจากเกิดการชํารุ ดในระหว่างการรื้ อผิวจราจร ประกอบกับถนนที่ทาํ การปรับปรุ ง รวมทั้งบริ เวณพิพาท
อยูภ่ ายใต้เขตทางสาธารณะ อีกทั้งขนาดของถนนที่มีความกว้าง 3 เมตร การเทคอนกรี ตเชื่อมถนนจุดพิพาทดังกล่าว จึงเป็ น
ระยะที่พอสมควรในหลักการที่จะทําให้ การขับขี่ยานพาหนะในมุมเลีย้ วไม่ อยู่ในสภาวะเลีย้ วหักศอก เมื่อเทียบกับระยะ
ที่ผฟู ้ ้ องคดีตอ้ งการ ในขณะที่ความหนาเฉลี่ยของถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กอยูท่ ่ี 0.15 เมตร ซึ่ งถือเป็ นความสู งต่างระดับ
ที่ หากก่ อสร้ างปี กถนนเชื่ อมทางที่ แคบเกินไปโอกาสที่ การขับขี่ยานพาหนะตกขอบถนนบริ เวณพิพาทจะสร้ างความเดือดร้ อน
เสี ยหายและไม่ ปลอดภัยต่ อประชาชนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ มากกว่ า
ดังนั้น การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีได้ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยเทคอนกรี ตเป็ นปี กถนนส่ วนเชื่อม
ทางร่ วมหรื อทางแยกหรื อหูชา้ ง ขนาดความกว้างประมาณ 1.5 เมตร จึงเป็ นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.467/2558)
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คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีในเรื่ องการใช้อาํ นาจของฝ่ ายปกครอง
ในการพิจารณาดําเนิ นการเรื่ องใด ๆ ซึ่ งนอกจากจะต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายให้อาํ นาจในเรื่ องนั้นแล้ว ฝ่ ายปกครองยังจะต้อง
พิจารณาและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักการหรื อมาตรฐานการก่อสร้างและเทคนิ ควิธีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้
หากการดําเนิ นการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดมีผลกระทบต่อเอกชน ฝ่ ายปกครองยังจะต้องชัง่ นํ้าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะกับ
ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชน อีกทั้งต้องรับฟังและชี้แจงเหตุผลแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อหาข้อสรุ ปและกําหนด
แนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ดังเช่นคดีน้ ี เมื่อเทศบาลได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าที่และคํานึ งถึงความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน
รวมถึงรั บฟั งผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายแล้ว การดําเนิ นการใด ๆ ที่ เกิดขึ้นก็ย่อมเป็ นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมาย ครับ !...
นายปกครอง

