(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559)
สร้ างฝายนํา้ ล้ นรุ กทีช่ าวบ้ าน .... หน่ วยงานต้ องชดใช้ !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นกรณี ที่หน่ วยงานทางปกครองทําการก่ อสร้ างฝายนํ้าล้ น
เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ยามจําเป็ น แต่การก่อสร้างได้รุกลํา้ ทีด่ นิ ของเอกชนที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
โดยเอกชนรายนี้ (ผูฟ้ ้ องคดี ) เป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ดิน ที่ไ ด้ ม าโดยการรั บ มรดก และต่ อ มา
กรมทรัพยากรนํ้า (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) ได้ก่อสร้ างฝายนํ้าล้ นเพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภคและเพื่อการเกษตรกรรม
โดยห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ล. ซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างก่อสร้างได้ก่อสร้ างคันดินขนาดใหญ่ มากรุ กลํา้ ที่ดินดังกล่ าว ผูฟ้ ้ องคดีจึงมี
หนังสื อขอให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 ลดขนาดคันดินหรื อขอเงินค่าทดแทนความเสี ยหาย แต่สาํ นักงานทรัพยากรนํ้า
ภาค 4 เห็นว่าไม่สามารถลดขนาดคันดินได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อความมัน่ คงแข็งแรงของโครงสร้างฝายนํ้าล้น
ผูฟ้ ้ องคดี จึ งนําคดี มาฟ้ องเพื่อ ขอให้ศาลปกครองมี คาํ พิพากษาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ชดใช้ค่ าเสี ยหาย
จากการก่อสร้างคันดินรุ กลํ้าที่ดินของตน
คดีน้ ี ผ้ ูถูกฟ้ องคดีอ้างว่ า ก่อนที่จะดําเนิ นการก่อสร้างฝายนํ้าล้น สามีของผูฟ้ ้ องคดีได้ยินยอมอุทิศ
ที่ดินให้สาธารณประโยชน์แล้ว แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานการที่ผฟู้ ้ องคดีมอบอํานาจให้สามีลงนามในหนังสื ออุทิศที่ดิน
ให้สาธารณประโยชน์กต็ าม แต่การเป็ นสามีภริ ยากันโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมทําให้เข้าใจโดยสุ จริ ตว่าบุคคลทั้งสอง
ได้ยนิ ยอมอุทิศที่ดินแล้ว
การก่ อสร้ างฝายนํา้ ล้ นเป็ นการกระทําละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเป็ นหน่ วยงานทางปกครองที่มีอํานาจหน้ าที่ในการจัดทํา
นโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับทรั พยากรนํ้า บริ หารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล
และแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2545 การทําสัญญาจ้างห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ล. ก่อสร้างฝายนํ้าล้นจึ งถือเป็ นการกระทํา
อันเกิดจากการใช้ อาํ นาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี
เมื่ อ การก่ อ สร้ า งฝายนํ้า ล้น ดัง กล่ า ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ไ ม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเวนคื น ที่ ดิ น ของผู้ ฟ้ องคดี
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์หรื อได้ มีการตกลงซื้อขายที่ดินกัน และไม่ มีกฎหมายอื่นใดให้ อํานาจ
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีกระทําการอันเป็ นการกระทบต่อสิ ทธิในทรัพย์สินของผูฟ้ ้ องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการตามโครงการ
และเข้ าใช้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อสร้ างคันดิ นฝายนํ้าล้น จึ งเป็ นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ งบุคคล
ในภาวะเช่ นนั้นจักต้ องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นในการตรวจสอบ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและแนวเขตการก่อสร้างคันดินได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
นอกจากนี้ การที่ผ้ ูฟ้องคดีได้ รับที่ดินพิพาทมาโดยการรับมรดก ที่ดินจึงเป็ นสิ นส่ วนตัวของผูฟ้ ้ องคดี
ตามมาตรา 1471 (3) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ซึ่ งสามีของผู้ฟ้องคดีไม่ อาจให้ ความยินยอมอุทิศที่ดิน
ให้ ส าธารณประโยชน์ โ ดยมิ ไ ด้ รั บ มอบอํา นาจจากผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ และไม่ อ าจถื อ ได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดี ไ ด้ใ ห้ค วามยิน ยอม
โดยปริ ยายแล้ว ประกอบกับการที่จะถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้แสดงเจตนาให้ความยินยอมอุทิศหรื อยกที่ดินให้ทางราชการได้น้ นั
จะต้ องปรากฏพยานหลักฐานการอุทิศหรื อยกให้เป็ นที่ สาธารณประโยชน์โดยผู้ ฟ้องคดีจะต้ องได้ ทราบถึงข้ อมู ล
อันเป็ นสาระสํ าคัญ โดยเฉพาะในส่ วนที่ จะมีผลกระทบต่อตนอย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างฝายนํ้าล้นจะทําให้สูญเสี ย
ที่ดินบริ เวณใด เป็ นจํานวนเท่าไร เมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่ทราบข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีอุทิศ
หรื อสละการครอบครองที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
พฤติ การณ์ ดงั กล่ าวถื อเป็ นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ อทําให้ ผู้ฟ้องคดีเสี ยหายในทรั พย์ สิ น
ซึ่ งเป็ นที่ดิน อันเป็ นการกระทําละเมิดที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามมาตรา 420
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 176/2559)
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คดีน้ ี ถือเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ งมี อาํ นาจหน้าที่ ในการจัดทําบริ การสาธารณะหรื อจัดให้มี สิ่งสาธารณู ปโภคสําหรั บประชาชนใช้สอยร่ วมกันว่า
หน่ วยงานและเจ้ าหน้ าที่จําต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายให้ อํานาจไว้ หากต้องกระทําการใด ๆ
อันจะมีผลกระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ เสรี ภาพหรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินของบุคคลใดแล้ว ก็จาํ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง
โดยตรวจสอบข้ อเท็จจริ งอย่ างรอบด้ าน รวมทั้งต้องกระทําไปภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายให้ อํานาจไว้ นอกจากนี้
การที่ ฝ่ายปกครองได้ว่าจ้างให้เอกชนดําเนิ นการใด ๆ แทน เมื่อเอกชนผูร้ ับจ้างทําให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ย่อมเป็ น
ความรับผิดชอบของฝ่ ายปกครองด้วยครับ !
นายปกครอง
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