(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559)
การกระทําไม่ ผดิ กฎหมาย ไม่ มเี หตุรําคาญ ... ไม่ ละเลยต่ อหน้ าที่ !
คดี ป กครองที่ จ ะนํา มาเล่ า สู่ กัน ฟั ง ฉบับ นี้ เป็ นกรณี ช าวบ้า นต่ อ เติ ม บ้า นพัก อาศัย แต่ ต่ อ มาได้
ประกอบกิจการค้าขาย จึงมีผรู ้ ้องเรี ยนแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดาํ เนินการ
ข้อเท็จจริ งมี ว่า นาย ร. (นามสมมติ) ได้ยื่นคําขออนุ ญาตต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ พกั อาศัยและ
ได้รับอนุญาตจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี (นายกเทศมนตรี ตาํ บล) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หลังจากต่อเติมอาคารเสร็ จแล้ว ผูร้ ้องสอด (ภริ ยาของนาย ร.) ได้ขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายของชํา
ให้แก่ผูอ้ าศัยในบริ เวณหมู่บา้ นและได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั้งสถานที่ จาํ หน่ าย สะสมอาหารจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ งมีบา้ นติดกันได้ร้องเรี ยนว่า การประกอบกิจการค้าขายดังกล่าวสร้างความเดือดร้ อน
รําคาญ เนื่ องจากลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้าได้จอดรถบริ เวณหน้าบ้านของผูฟ้ ้ องคดี บางรายไม่ดบั เครื่ องยนต์และเปิ ดไฟหน้ารถ
ส่ องเข้าบ้านของผูฟ้ ้ องคดี ทําให้เกิดเสี ยงดังรําคาญและเหม็นกลิ่นนํ้ามันรถ ทําให้เวียนศีรษะ ทั้งบ้านของผูร้ ้องสอด
เป็ นอาคารทาวน์เฮาส์เพื่อใช้ในการอยูอ่ าศัย แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีได้อนุญาตให้ต่อเติมอาคารเพื่อการประกอบกิจการค้าขาย
ไม่เป็ นไปตามที่ขออนุญาตตามโครงการบ้านจัดสรร
ผูถ้ ูก ฟ้ องคดี ไ ด้ต รวจสอบและแจ้ง ว่า ร้ า นขายของชํา ไม่ ไ ด้ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญแก่ ผูอ้ ื่ น
ไม่พบสิ่ งที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรื อสิ่ งสกปรกหรื อสิ่ งที่จะเป็ นต้นเหตุของเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
ผูฟ้ ้ องคดี จึงนําคดี มาฟ้ องศาลขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีกระทําการเพื่อยุติ
การประกอบกิจการของผูร้ ้องสอด
ผู้ ถูก ฟ้ องคดี ล ะเลยต่ อ หน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนดให้ ต้ อ งปฏิ บั ติ กรณี น าย ร. ต่ อ เติ ม อาคาร
เพื่ออยู่อาศัยและผู้ร้องสอดได้ แต่ เปลี่ยนการใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการค้ าขายหรื อไม่ ? โดยข้ อ 2 ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ซึ่ งใช้ บังคับขณะนั้น) กําหนดว่ า
อาคารสําหรั บใช้ เพื่ อกิ จการพาณิ ชยกรรม ได้ แก่ อาคารที่ ใช้ เพื่ อประโยชน์ ในการประกอบกิ จการการค้ าหรื อธุ รกิ จ
ที่มีพืน้ ที่สาํ หรั บประกอบกิจการตั้งแต่ แปดสิ บตารางเมตรขึน้ ไป
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่ออาคารของนาย ร. ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมกับพื้นที่บา้ นของเดิมรวมกัน
มีพ้ืนที่สําหรั บประกอบกิ จการไม่เกิ นแปดสิ บตารางเมตร ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว การขออนุ ญาต
ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร จึงไม่ตกอยูใ่ นบังคับการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อพักอาศัยเป็ นอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ งเป็ นอาคารประเภทที่ตอ้ งควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ ง และไม่ตอ้ งห้ามเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองประกอบกิจการพาณิ ชยกรรมตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 44 และตามข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 36
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่เจ้าของต้องดูแล
ให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ ไม่เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อไม่กระทําให้เกิดเหตุรําคาญและ
มิ ได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็ นอาคารประเภทควบคุ มการใช้ การที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ไม่ ดาํ เนิ นการกับผูร้ ้ อ งสอดจึ งไม่เป็ น
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ส่ วนกรณี ที่ผ้ ูถูกฟ้ องคดี ไม่ ห้ามผู้ร้องสอดมิ ให้ ก่อเหตุรําคาญและไม่ ระงับเหตุรําคาญเป็ นการละเลย
ต่ อหน้ าที่ หรื อไม่ ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคําร้องเรี ยนแล้ว
ไม่พบเหตุเดือดร้อนรําคาญตามที่ผฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้าง ส่ วนการจอดรถหน้าบ้านของผูฟ้ ้ องคดีหรื อในตอนกลางคืน จะมีแสงไฟ
จากหน้ารถส่ องเข้าไปในบ้านของผูฟ้ ้ องคดี ทาํ ให้เกิ ดความรําคาญนั้น ถนนของหมู่บา้ นนั้นทุกคนมีสิทธิ ใช้ร่วมกัน
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ถ้าผูฟ้ ้ องคดีไม่ตอ้ งการให้ใครมาจอดรถหน้าบ้านตนก็ควรทําป้ ายเขียนในลักษณะว่ากรุ ณาอย่าจอดรถขวางทางเข้าออก
เมื่อการกระทําของผูร้ ้องสอดไม่พบสิ่ งที่ก่อให้เกิดกลิ่นหรื อสิ่ งสกปรก หรื อสิ่ งใดที่จะเป็ นต้นเหตุของเหตุรําคาญผูร้ ้องสอด
จึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และผูร้ ้องสอดมิได้มีการกระทําใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เกิด
เหตุ รํ า คาญตามพระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี จึ ง มิ ไ ด้ล ะเลยต่ อ หน้า ที่ (คํา พิ พ ากษา
ศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 1448/2558)
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดี กรณี การกระทําของฝ่ ายปกครอง
อันจะถือเป็ นการละเลยต่อหน้าที่วา่ หากการใช้อาํ นาจเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่กรณี ซ่ ึ งเป็ นผูอ้ ยูใ่ นบังคับนั้น
ได้ก ระทํา โดยชอบด้ว ยกฎหมาย การที่ ฝ่ ายปกครองได้ต รวจสอบการกระทํา และไม่ พ บเหตุ ใ ดอัน ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเดือดร้อนรําคาญ ย่อมไม่ถือเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ปฏิบตั ิ ครับ !
นายปกครอง

