
เรื่องต้องรู้
นางสาวปรานี	สุขศรี	ผู้อ�านวยการกลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ 

และวารสารส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานศาลปกครอง

ในท่ีดินได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากน�้าท่วมขัง 
พื้นที่ท�านาและพืชผลทางการเกษตร	 ทั้งยังทับเส้นทาง 
เดินที่ ผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะเน่ืองจากคลอง 
มีความสูงจากระดับพื้นดินปกติประมาณ	2	เมตร	

เม่ือเอกชนผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ให้ด�าเนินการแก้ไข 
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด�าเนินการแก้ไข	 
จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง	 โดยฟ้ององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด	 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	 1	 ผู้ว่าราชการ 
จั งห วัด 	 เป็ น ผู้ ถู กฟ้ อ งคดีที่ 	 2 	 และมี ค� าขอ ให้  
ศาลปกครองมีค�าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดท�าเส้นทาง 
สัญจร	 และแก้ไขคลองพิพาทโดยวางท่อระบายน�้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	80	เซนติเมตร		

ค ดี นี้ มี ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ที่ รั บ ฟั ง เ พื่ อ ยุ ติ เ กี่ ย ว กั บ 
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา	คือ		

•	องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
เสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหาความ เ ดือดร้ อน	 
และต่อมาคณะกรรมการฯ	 ได้รายงานว่าคลองพิพาท 
มีแนวคันดินยกระดับสูงประมาณ	 1	 เมตรถึง	 2	 เมตร 

หน่วยง�นของรัฐ “มีสิทธิ” แต่ก�รใช้สิทธิ 
สร้�งคว�มเสียห�ยแก่ผู้อื่น...ต้องรับผิด !!

นับแต่นี้ต่อไป	 ส�านักงานศาลปกครองจะได้น�าความรู้ที่มีเนื้อหาสาระ 
เก่ียวกับข้อพิพาททางปกครองที่ศาลปกครองได้มีค�าพิพากษาแล้ว	 มาน�าเสนอ 
ในรูปแบบ	 “อุทาหรณ์จากคดีปกครอง”	 ที่ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจ 
ได้ง่ายและน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์	 ท้ังในด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน 
จากการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครอง	 และหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีเพื่อให้การบริหาร 
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ดังเช่นอุทาหรณ์จากคดีปกครองเร่ืองแรกท่ีจะน�ามาฝากในฉบับน้ี	 	 เป็นข้อพิพาท 
อันเกิดจากการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 	 (หน่วยงานทางปกครอง	ตามมาตรา	3 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	2542) 
ใช้อ�านาจด�าเนินกิจการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	 2540 
โดยก่อสร้างคลองส่งน�้าในพื้นที่สาธารณะ	 แต่ท�าให้เอกชนซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ 

เป็นโอกาสอันดีท่ีสำานักงานศาลปกครองได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายปกครองจากคดีพิพาททางปกครองซ่ึงเป็น 
ข้อพิพาทท่ีอยู่ในอำานาจของ“ศาลปกครอง” ใน“วารสารยุติธรรม”
คอลัมน์“เร่ืองต้องรู้”
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ยาว	 710	 เมตร	 ไม่มีการวางท่อระบายน�้าเป็นเหตุให้ 
น�้ าท่ วม พ้ืนที่ท� านาของราษฎรด้ านเหนือน�้ าจริ ง 
เนื่องจากไม่สามารถระบายน�้าได้และเจ้าของพื้นที่ 
รายอื่นไม่ยินยอมให้ถมคลองพิพาทท�า เ ป็นถนน	 
แต่เห็นควรซ่อมแซม	 จัดหาระบบส่งน�้าและวางท่อ 
ลอดแนวคันดินเพื่อระบายน�้า

•	 ผู้อ�านวยการกองช่างได้รายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงว่า	 ปัจจุ บันคลองพิพาทมีสภาพช�า รุด 
ใช้ประโยชน์ ไม่ ได้ 	 เนื่ องจากราษฎรทุบขุด เจาะ 
เพื่อระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่ท�านา

•	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบส่งน�้า 
โดยในส่วนของงานวางท่อคอนกรีตอัดแรงก�าหนด 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	 0.60	 เมตร	 ต่อมาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดได้ยกเลิกโครงการ	 โดยผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านว่า 
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นแนวทางท่ีไม่อาจ 
แก้ ไขปัญหาน�้ าท่ วม ขั ง ใน พ้ืนที่ ของ ผู้ฟ้ อ งคดี ไ ด้ 	 
แต่ผู้ ฟ้องคดีก็ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์

ปัญหา	 คือ	 การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก่ อ ส ร้ า ง ค ล อ ง พิ พ า ท เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท� า ล ะ เ มิ ด 
ต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่

หากเป็นการกระท�าละเมิด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขเยียวยา 
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่	?	

ทั้งที่การด�าเนินการก่อสร้างคลองส่งน�้าเพื่อจัดให้ 
มีระบบส่งน�้าเป็นอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 พ.ศ.	 2540	 ในท่ีสาธารณประโยชน์	 
และผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการซ่อมแซมคลองพิพาท 
ดังกล่าว	

ศาลปกครองสู งสุ ด วิ นิ จ ฉั ยว่ า 	 เมื่ อปรากฏ 
ข้อเท็จจริงว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องศาลจังหวัดเพื่อขอให้ 
เจ้าของที่ ดินที่ตนเองใช้ เป็นทางเดินผ่านเข้าออก 

สู่ทางสาธารณะเปิดทางจ�าเป็นให้	 และต่อมาได้มีการจดทะเบียนภาระ 
จ�ายอมในโฉนดที่ดินของเจ้าของท่ีดินดังกล่าว	 โดยผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ 
เป็นทางเข้าออกสู่สาธารณะได้	 ประกอบกับคลองพิพาทได้ก่อสร้างบริเวณ 
แนวเขตท่ีดินที่มิใช่ที่ดินของเจ้าของที่ดินท่ีผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจ�ายอม 
การก่อสร้างคลองพิพาทจึงไม่ได้เป็นผลท�าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออก 
สู่ทางสาธารณะได้		

แต่เ ม่ือรับฟังได้ว่า	 การก่อสร้างคลองพิพาทส่งผลให้เป็นการปิดกั้น 
ทางน�้าไหล	 และไม่ได้จัดท�าท่อระบายน�้าเพื่อระบายน�้าจากที่สูงลงสู่ ท่ีต�่า 
โดยสะดวก	 เ ป็นเหตุท� า ให้น�้ าท่ วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตร 
ของผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นเสียหาย	 จึงเป็นการใช้สิทธิ ท่ีมีแต่จะให้ 
เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น	 อันเป็นการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา	 421	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 จึงเป็นการ 
ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี	 แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ เสนอเอกสารพยานหลักฐาน 
ต่อศาลเกี่ ยวกับแนวทางการแ ก้ ไขปัญหา	 จึ งรับฟั ง ได้ ว่ า 	 แนวทาง 
การแก้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอสามารถแก้ไขปัญหาได้	 
จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด�าเนินการวางท่อระบายน�้า 
เพื่ อมิ ให้ น�้ า ไหลท่ วมที่ ดิ นของผู้ ฟ้ อ งคดี 	 โดยวางท่ อระบายน�้ า ให้ มี  
ขนาดเ ส้น ผ่า ศูนย์ กลางท่อ ไม่น้ อยกว่ า 	 0 .60 	 เมตร 	 ตามแนวทาง 
ที่องค์การบริหารส่วนจั งหวัดเสนอ	 (ค�าพิพากษาศาลปกครองสู งสุด	 
ที่	อ.1848/2559)	

ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี	 ถือว่าเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติ 
ราชการที่ดีเกี่ยวกับการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ	 
ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้มีสิทธิที่จะด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะก็ตาม	 แต่การใช้สิทธินั้นจะต้องค�านึงถึงความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชนด้วย	 เพราะถึงแม้ว่าจะมีสิทธิด�าเนินการได้	 แต่หาก 
การใช้สิทธินั้นไปกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น	 ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้น 
ย่อมถือ ได้ ว่ า เป็นการกระท� าละเมิดและต้องชดใช้ค่ า เสี ยหายให้แก่  
ผู้ เ สียหาย	 นอกจากน้ี	 คดี น้ียังเป็นอุทาหรณ์ที่ดีส�าหรับเอกชนที่ ได้รับ 
ความเดือดร้อนเสียหายว่า	 จะต้องแสดงพยานหลักฐานที่ เห็นว่าส�าคัญ 
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลด้วย	เพราะในการด�าเนินคดีปกครอง 
ในศาลปกครอง กระบวนพจิารณาจะท�าในรปูลายลกัษณอ์กัษร พยานหลกัฐาน 
อันเป็นเอกสารที่โต้ตอบระหว่างคู่กรณีในส�านวนคดีถือว่ามีความส�าคัญ 
อย่างมาก	แม้ว่ากระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองจะใช้	“ระบบไต่สวน” 
( ซ่ึงแตกต่างจากกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมซ่ึงใช้	 “ระบบ 
กล่าวหา”)	 โดยตุลาการจะเป็นผู้ท�าหน้าท่ีแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ 
ข้อเท็จจริงในคดีโดยครบถ้วน	 ไม่ยึดติดอยู่กับข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่คู่กรณี	 
(คู่ความ)	 น�าเสนอหรือกล่าวอ้างเท่าน้ันก็ตาม	 แต่ในขณะเดียวกันระบบ 
วิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองก็ยังเปิดโอกาสให้ คู่กรณีมีสิทธิ โต้แย้ง 
คัดค้านการน�าเสนอหรือกล่าวอ้างของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเสมอตามหลักการ 
รับฟังความสองฝ่าย	 ดัง น้ัน	 หากคู่กรณีมีพยานหลักฐานที่ควรโต้แย้ง 
หรือสนับสนุนความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผลคดีก็สมควรท่ีจะเสนอ 
ต่อศาลให้ปรากฏในส� านวนคดี เ พ่ือให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณา 
เพื่อความเป็นธรรมต่อไป	
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ยาว	 710	 เมตร	 ไม่มีการวางท่อระบายน�้าเป็นเหตุให้ 
น�้ าท่ วม พ้ืนที่ท� านาของราษฎรด้ านเหนือน�้ าจริ ง 
เนื่องจากไม่สามารถระบายน�้าได้และเจ้าของพื้นที่ 
รายอื่นไม่ยินยอมให้ถมคลองพิพาทท�า เ ป็นถนน	 
แต่เห็นควรซ่อมแซม	 จัดหาระบบส่งน�้าและวางท่อ 
ลอดแนวคันดินเพื่อระบายน�้า

•	 ผู้อ�านวยการกองช่างได้รายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงว่า	 ปัจจุ บันคลองพิพาทมีสภาพช�า รุด 
ใช้ประโยชน์ ไม่ ได้ 	 เนื่ องจากราษฎรทุบขุด เจาะ 
เพื่อระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่ท�านา

•	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบส่งน�้า 
โดยในส่วนของงานวางท่อคอนกรีตอัดแรงก�าหนด 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	 0.60	 เมตร	 ต่อมาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดได้ยกเลิกโครงการ	 โดยผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านว่า 
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นแนวทางท่ีไม่อาจ 
แก้ ไขปัญหาน�้ าท่ วม ขั ง ใน พ้ืนที่ ของ ผู้ฟ้ อ งคดี ไ ด้ 	 
แต่ผู้ ฟ้องคดีก็ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์

ปัญหา	 คือ	 การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก่ อ ส ร้ า ง ค ล อ ง พิ พ า ท เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท� า ล ะ เ มิ ด 
ต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่

หากเป็นการกระท�าละเมิด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขเยียวยา 
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่	?	

ทั้งที่การด�าเนินการก่อสร้างคลองส่งน�้าเพื่อจัดให้ 
มีระบบส่งน�้าเป็นอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 พ.ศ.	 2540	 ในท่ีสาธารณประโยชน์	 
และผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการซ่อมแซมคลองพิพาท 
ดังกล่าว	

ศาลปกครองสู งสุ ด วิ นิ จ ฉั ยว่ า 	 เมื่ อปรากฏ 
ข้อเท็จจริงว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องศาลจังหวัดเพื่อขอให้ 
เจ้าของที่ ดินที่ตนเองใช้ เป็นทางเดินผ่านเข้าออก 

สู่ทางสาธารณะเปิดทางจ�าเป็นให้	 และต่อมาได้มีการจดทะเบียนภาระ 
จ�ายอมในโฉนดที่ดินของเจ้าของท่ีดินดังกล่าว	 โดยผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ 
เป็นทางเข้าออกสู่สาธารณะได้	 ประกอบกับคลองพิพาทได้ก่อสร้างบริเวณ 
แนวเขตท่ีดินที่มิใช่ที่ดินของเจ้าของที่ดินท่ีผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจ�ายอม 
การก่อสร้างคลองพิพาทจึงไม่ได้เป็นผลท�าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออก 
สู่ทางสาธารณะได้		

แต่เ ม่ือรับฟังได้ว่า	 การก่อสร้างคลองพิพาทส่งผลให้เป็นการปิดกั้น 
ทางน�้าไหล	 และไม่ได้จัดท�าท่อระบายน�้าเพื่อระบายน�้าจากที่สูงลงสู่ ท่ีต�่า 
โดยสะดวก	 เ ป็นเหตุท� า ให้น�้ าท่ วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตร 
ของผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นเสียหาย	 จึงเป็นการใช้สิทธิ ท่ีมีแต่จะให้ 
เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น	 อันเป็นการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา	 421	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 จึงเป็นการ 
ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี	 แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ เสนอเอกสารพยานหลักฐาน 
ต่อศาลเกี่ ยวกับแนวทางการแ ก้ ไขปัญหา	 จึ งรับฟั ง ได้ ว่ า 	 แนวทาง 
การแก้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอสามารถแก้ไขปัญหาได้	 
จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด�าเนินการวางท่อระบายน�้า 
เพื่ อมิ ให้ น�้ า ไหลท่ วมที่ ดิ นของผู้ ฟ้ อ งคดี 	 โดยวางท่ อระบายน�้ า ให้ มี  
ขนาดเ ส้น ผ่า ศูนย์ กลางท่อ ไม่น้ อยกว่ า 	 0 .60 	 เมตร 	 ตามแนวทาง 
ที่องค์การบริหารส่วนจั งหวัดเสนอ	 (ค�าพิพากษาศาลปกครองสู งสุด	 
ที่	อ.1848/2559)	

ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี	 ถือว่าเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติ 
ราชการที่ดีเกี่ยวกับการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ	 
ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้มีสิทธิที่จะด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะก็ตาม	 แต่การใช้สิทธินั้นจะต้องค�านึงถึงความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชนด้วย	 เพราะถึงแม้ว่าจะมีสิทธิด�าเนินการได้	 แต่หาก 
การใช้สิทธินั้นไปกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น	 ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้น 
ย่อมถือ ได้ ว่ า เป็นการกระท� าละเมิดและต้องชดใช้ค่ า เสี ยหายให้แก่  
ผู้ เ สียหาย	 นอกจากน้ี	 คดี น้ียังเป็นอุทาหรณ์ที่ดีส�าหรับเอกชนที่ ได้รับ 
ความเดือดร้อนเสียหายว่า	 จะต้องแสดงพยานหลักฐานที่ เห็นว่าส�าคัญ 
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลด้วย	เพราะในการด�าเนินคดีปกครอง 
ในศาลปกครอง กระบวนพจิารณาจะท�าในรปูลายลกัษณอ์กัษร พยานหลกัฐาน 
อันเป็นเอกสารที่โต้ตอบระหว่างคู่กรณีในส�านวนคดีถือว่ามีความส�าคัญ 
อย่างมาก	แม้ว่ากระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองจะใช้	“ระบบไต่สวน” 
( ซ่ึงแตกต่างจากกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมซ่ึงใช้	 “ระบบ 
กล่าวหา”)	 โดยตุลาการจะเป็นผู้ท�าหน้าท่ีแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ 
ข้อเท็จจริงในคดีโดยครบถ้วน	 ไม่ยึดติดอยู่กับข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่คู่กรณี	 
(คู่ความ)	 น�าเสนอหรือกล่าวอ้างเท่าน้ันก็ตาม	 แต่ในขณะเดียวกันระบบ 
วิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองก็ยังเปิดโอกาสให้ คู่กรณีมีสิทธิ โต้แย้ง 
คัดค้านการน�าเสนอหรือกล่าวอ้างของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเสมอตามหลักการ 
รับฟังความสองฝ่าย	 ดัง น้ัน	 หากคู่กรณีมีพยานหลักฐานที่ควรโต้แย้ง 
หรือสนับสนุนความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผลคดีก็สมควรท่ีจะเสนอ 
ต่อศาลให้ปรากฏในส� านวนคดี เ พ่ือให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณา 
เพื่อความเป็นธรรมต่อไป	
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