(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559)
ซ่ อมแซมถนนในหมู่บ้าน ... ต้ องเหมือนเดิมครับ !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟังฉบับนี้ เป็ นกรณี ที่ถนนในหมู่บา้ นจัดสรรชํารุ ด และผูไ้ ด้รับอนุญาต
ให้เป็ นผูจ้ ดั สรรได้ซ่อมแซมถนน แต่ไม่ถกู ต้องตามแผนผัง โครงการ ที่ได้รับอนุญาตไว้
ผูซ้ ้ื อ บ้านและที่ ดิ นในหมู่ บ ้า นจัด สรรจึ งได้มี ห นังสื อ ร้ องเรี ยนต่ อคณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร และคณะอนุ กรรมการคุ ม้ ครองผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรร ขอให้มีคาํ สั่งระงับการกระทําดังกล่าวและแก้ไข
ให้ถูกต้อง แต่ผูจ้ ดั สรรที่ ดินก็ไม่ดาํ เนิ นการ ผูซ้ ้ื อบ้านและที่ ดินดังกล่าวจึ งนําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาล
มี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกรุ งเทพมหานคร (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1) และคณะอนุ กรรมการ
คุม้ ครองผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร (ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 2) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
ข้อเท็จจริ งคือ บริ ษทั พ. ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูจ้ ดั สรรที่ ดินในโครงการ โดยในระหว่างรอจัดตั้ง
นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ถนนในโครงการเกิ ดการชํารุ ดแตกร้าว บริ ษทั พ. จึ งได้ทาํ การซ่ อมแซมถนนจากเดิ มที่เป็ น
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กมาเป็ นการปูยางแอสฟั สท์เสริ มทับผิวถนนคอนกรี ตเดิ มซึ่ งไม่ถูกต้องตามที่ ได้รับอนุ ญาต
ที่ตอ้ งทําเป็ นถนนคอนกรี ต โดยมีการอ้างมติของสมาชิกผูซ้ ้ื อที่ดินและบ้านอยูอ่ าศัยในโครงการดังกล่าวบางส่ วน
ปั ญหาก็คือ ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้จัดสรรจะต้ องซ่ อมแซมถนนโดยต้ องทําให้ เป็ นถนนคอนกรี ต
ตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ ? และถือว่ าผู้ถกู ฟ้ องคดีละเลยต่ อหน้ าที่หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เมื่ อ ถนนในโครงการชํา รุ ด แตกร้ า ว บริ ษ ัท พ. ผูจ้ ัด สรรที่ ดิ น
จึ งมี หน้าที่ บาํ รุ งรั กษาสาธารณู ปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ ได้จัดทําขึ้ นตามมาตรา 43 แห่ งพระราชบัญญัติ
การจัด สรรที่ ดิ น พ.ศ. 2543 การที่ บ ริ ษัท พ. ซ่ อ มแซมถนนโดยการลาดแอสฟั ส ท์ ท ับ ผิ ว ถนนคอนกรี ตเดิ ม
ย่อมไม่ เป็ นไปตามแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ ดินที่ ได้รับอนุ ญาต แม้จะอ้างว่าเป็ นการดําเนิ นการตาม
มติที่ประชุมเนื่ องจากขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร และเป็ นหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1
ซึ่ งจะต้องดําเนิ นการตามกฎหมายโดยสั่งให้ผูจ้ ัดสรรที่ ดินระงับการซ่ อมแซมถนนแบบลาดยางแอสฟั ลท์ รวมทั้ง
บํารุ งรั กษาสาธารณู ปโภคดังกล่าวให้เป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กในสภาพเดิ มตามแผนผัง โครงการและวิธีการ
จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองยังมิได้ดาํ เนิ นการตาม
อํานาจหน้าที่นบั แต่วนั ที่ผฟู้ ้ องคดีได้ร้องเรี ยน จนกระทัง่ นําคดีมาฟ้ องต่อศาลอันเป็ นเวลาเกือบ 1 ปี จึงเป็ นการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิและปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
แต่ เ มื่ อ ก่ อ นวัน นั่ง พิ จ ารณาคดี ค รั้ งแรกของศาลปกครองชั้น ต้น คู่ ก รณี ท้ ัง สองฝ่ ายแถลงว่ า
มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและจดทะเบียนรั บโอนทรั พย์ สินอันเป็ นสาธารณู ปโภคต่าง ๆ
รวมทั้งถนนพิพาทจากบริ ษัท พ. แล้ ว จึ งมีผลให้ ผู้จัดสรรที่ดินพ้ นจากหน้ าที่ในการบํารุ งรั กษาสาธารณูปโภคต่ าง ๆ
ในที่ดินจัดสรรตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ ดิน พ.ศ. 2543 และตามข้อ 12 ของ
ระเบี ยบคณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรื อนิ ติบุคคลตามกฎหมายอื่ น
และการขออนุ มตั ิดาํ เนิ นการเพื่อการบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. 2545 ดังนั้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองจึงไม่มีอาํ นาจ
ตามกฎหมายที่ จ ะออกคําสั่งให้ผูจ้ ัด สรรที่ ดินดําเนิ นการใด ๆ ตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ ดิ น
พ.ศ. 2543 ได้อีก และมีผลให้ศาลไม่อาจออกคําบังคับให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ดงั กล่าวได้อีกต่อไปเช่นกัน
จึงมีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบความ (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 1466/2558)
คดี น้ ี ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ นบรรทัด ฐานการปฏิ บ ัติ ร าชการที่ ดี ใ ห้เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่
ให้ถูกต้อ งตามที่ กฎหมายกํา หนดให้ต ้อ งปฏิ บ ัติ ซึ่ งหากตราบใดที่ ปั ญ หายัง ไม่ ได้รั บ การแก้ไ ขตามอํา นาจหน้า ที่
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ย่อ มยัง คงถื อ ว่า ละเลยต่ อ หน้า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนดให้ป ฏิ บ ัติ และยัง เป็ นอุ ท าหรณ์ ที่ ดี สํา หรั บ ประชาชนว่า
เมื่อมีการจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรและมีการรับโอนทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณูปโภคต่าง ๆ จากผูจ้ ดั สรรไปจัดการ
ดูแลบํารุ งรักษาแล้ว ย่อมอยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรที่จะดูแลต่อไป ครับ !
นายปกครอง

