(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

จะเป็ นทางหลวงตามกฎหมาย ... ต้ องลงทะเบียนก่อนครับ !

โดย ... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ทางหลวงในประเทศไทย
สัปดาห์น้ ีประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุ ดยอดผูน้ าอาเซี ยน (ASEAN Summit)
ครั้งที่ 35 และการประชุมสุ ดยอดผูน้ าที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี และเพื่อบรรเทาปั ญหาด้านการจราจรและเป็ นการอานวยความสะดวกในการเดิ นทางของผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม
ในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วนั จันทร์ ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็ นวันหยุดราชการเป็ นกรณี พิเศษ
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ท่านผูอ้ ่านหลายท่านก็คงเหมือนกับลุงเป็ นธรรมที่จะใช้โอกาสนี้ ขบั รถท่องเที่ยว
ไปพร้อมกับชิมช้อปใช้สนองนโยบายหลวงท่านนะครับ
ในปั จจุบนั การขับรถท่ องเที่ ยวบนทางหลวงไปยังท้องที่ ต่าง ๆ มีความสะดวกสบายและมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงมากครับ ... แต่ทุกท่านทราบหรื อไม่วา่ ในอดีตคนไทยนิยมการเดินทางสัญจรไปมาโดยทางน้ า แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มี
การสัญจรทางบกเสี ยที เดี ยว หากแต่ไม่ได้รับความสะดวกเท่าทางน้ า นั่นเป็ นเพราะในอดีตประเทศไทยยังไม่มีการสร้างถนน
ที่เป็ นกิจจะลักษณะอย่างทุกวันนี้ จะมีก็แต่ทางเกวียนหรื อทางเดินที่เกิดจากการหักร้างถางพง ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 4 (หรื อที่ ทรงได้ รับการถวายพระราชสมัญญานามว่ า พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช) จึงได้มี
การตัดถนนตามแบบของชาวยุโรปขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยที่กรุ งเทพ นัน่ คือถนนเจริ ญกรุ ง (New Road) รวมทั้งถนน
บารุ งเมืองและถนนเฟื่ องนครในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
หลังจากนั้น ก็ได้มีการสร้ างถนนเพิ่มขึ้นอี กหลายสายทั้งในกรุ งเทพและหัวเมืองสาคัญแต่ก็ยงั ไม่มี
กฎหมายที่ใช้บงั คับกับถนนหรื อทางหลวงเป็ นการเฉพาะ จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 6
ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 ซึ่ งเป็ นกฎหมายฉบับแรกที่วางระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับการดาเนินกิจการรถไฟแผ่นดิน รถไฟราษฎร์ (รถไฟเอกชน) และทางหลวง ต่อมา ก็ได้มีการตรากฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วกับ ทางหลวงขึ้ น ใช้บัง คับ อี ก หลายฉบับ อาทิ พระราชบั ญ ญัติ ท างหลวงที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทาน พุท ธศั กราช 2473
พระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช 2482 และประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที่ 295
สาหรับกฎหมายทางหลวงฉบับปั จจุบนั คือ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้ทางหลวง
มีดว้ ยกัน 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิ น ทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิ่น และทางหลวงสัมปทาน
(ตามพระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542)
แต่ก ฎหมายฉบับ ดัง กล่า วก็ ยงั กาหนดต่ อไปว่า ทางหลวงประเภทต่า ง ๆ ข้า งต้น จะต้ อ งลงทะเบี ย น
ต่ อผู้จดั ให้ ลงทะเบียนตามกฎหมายทางหลวง ไม่วา่ จะเป็ นอธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ณ สถานที่ตามที่กฎหมายกาหนด แล้วแต่กรณี ครับ !
ประเด็นที่ น่าสนใจของเรื่ องนี้ จึงมีอยู่ว่า ทางหรื อถนนที่ยังไม่ ได้ ลงทะเบียนตามกฎหมายถือว่ าเป็ น
“ทางหลวง” หรือไม่ ???
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ส่ วนที่ 2 ทางหลวงตามกฎหมาย ... ต้ องลงทะเบียนก่ อนครับ !
ขอย้อนเรื่ องราวกลับไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนในอุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่ อง “บรรเทาทุกข์ ชั่วคราว” ...
หนึ่งในวิธีการชั่วคราวก่ อนพิพากษา ที่นางสาวเดือนได้มีหนังสื อคัดค้านกรุ งเทพมหานคร (กทม.) กรณี มีผยู ้ ื่นคาขออนุญาต
จัด ตั้ง สุ ส านและฌาปนสถานต่ อ กทม. ตามพระราชบัญ ญัติ สุ ส านและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และข้อ บั ญ ญัติ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 เนื่องจากเห็นว่า การตั้งสุสานในชุมชนมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนนั้น และพื้นที่ที่ใช้จดั ตั้งสุสานดังกล่าวก็ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย แต่ กทม. กลับมีหนังสื อ
แจ้งว่า การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานดังกล่าวดาเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
นางสาวเดือนจึ งยื่นฟ้ อง กทม. ต่ อศาลปกครองขอให้ เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ดังกล่ าว ซึ่ งในระหว่างการพิจารณา ศาลปกครองก็ได้มีคาสั่งกาหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครอง เพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราว
ก่อนการพิพากษา โดยห้ามมิให้ทาการฝังศพในบริ เวณสุสานพิพาทไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ตามที่นางสาวเดือนร้องขอ ตามที่ได้นาเสนอไปแล้ว
ต่อมา ศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยเนื้ อหาแห่ งคดี ซึ่ งมี ประเด็นสาคัญที่ ตอ้ งพิจารณาอยู่ 2 ประเด็น
ประเด็นแรกคือ ถนน 3 สาย ที่อยู่ใกล้ กับสุ สานพิพาททางด้ านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ซึ่ งมีสภาพเป็ นถนน
สาธารณะทีย่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียนทางหลวง ถือเป็ นทางหลวงที่เป็ นทางหรื อถนนสาหรั บประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ
หรือไม่ ???
ลุงเป็ นธรรมขออธิ บายในประเด็นแรกตามที่ได้เกริ่ นนาไว้ก่อนนะครับ โดยมีขอ้ กฎหมายที่ท่านผูอ้ ่าน
ต้องทราบเพิ่มเติ มก่ อนว่า ในการขอใบอนุ ญาตจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2528 นั้น ตามข้ อ 4 ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่ าว กาหนดว่ า การออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชนสาหรั บเก็บหรื อฝั งศพเป็ นการถาวร ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
พิ จารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขดังต่ อไปนี ้ ... (4) สถานที่ ตั้งต้ องอยู่ห่างจากทางหลวงที่ เป็ นทางหรื อถนนสาหรั บ
ประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะอย่ างน้ อยห้ าสิ บเมตร ... นอกจากนี้ สุ สานดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จึงต้องพิจารณา ข้ อ 7 ของข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 ซึ่ งกาหนดว่ า สถานที่ สาหรั บฝั งศพ
เป็ นการถาวร ต้ องมีลักษณะดังต่ อไปนี ้ (1) อยู่ห่างจากทางหลวงที่ เป็ นทางหรื อถนนสาหรั บประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ
ไม่ น้อยกว่ าห้ าสิ บเมตร ... ประกอบด้วยครับ
ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดโดยที่ประชุ มใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดพิจารณาแล้วสรุ ปได้ว่า
ในกฎกระทรวงและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครข้างต้นมิได้มีบทนิ ยามของ “ทางหลวงที่ เป็ นทางหรื อถนนสาหรั บประชาชน
ใช้ ในการจราจรสาธารณะ” ไว้เป็ นการเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความหมายดังกล่าวตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติวา่ “ทางหลวง” หมายความว่ า ทางหรื อถนนซึ่ งจัดไว้ เพื่อประโยชน์ ในการจราจรสาธารณะทางบก
ไม่ ว่าในระดับพื น้ ดิ น ใต้ หรื อเหนื อพืน้ ดิ น หรื อใต้ หรื อเหนื ออสั งหาริ มทรั พย์ อย่ างอื่ นนอกจากทางรถไฟ และหมายความ
รวมถึงที่ ดิน พืช พันธุ์ไม้ ทุกชนิ ด สะพาน ท่ อหรื อรางระบายนา้ อุโมงค์ ร่ องนา้ กาแพงกันดิ น เขื่อน รั้ ว หลักสารวจ หลักเขต
หลักระยะป้ ายจราจร เครื่ องหมายจราจร เครื่ องหมายสัญญาณ เครื่ องสัญญาณไฟฟ้ า เครื่ องแสดงสัญญาณ ที่ จอดรถ ที่ พักคนโดยสาร
ที่ พักริ มทาง เรื อหรื อพาหนะสาหรั บขนส่ งข้ ามฟาก ท่ าเรื อสาหรั บขึน้ หรื อลงรถ และอาคารหรื อสิ่ งอื่ นอันเป็ นอุปกรณ์ งานทาง
บรรดาที่ มีอยู่หรื อที่ ได้ จัดไว้ ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์ แก่ งานทางหรื อผู้ใช้ ทางหลวงนั้นด้ วย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ยังกาหนดต่อไปว่า บุคคลซึ่ งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอ
ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 13 ลงทะเบียนทางนั้นเป็ นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคล
ซึ่ งก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้แล้ว ซึ่ งหมายความว่า “ทางหลวง” ตามพระราชบัญญัติ

3
ดังกล่าว นอกจากจะมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ในบทนิยามศัพท์แล้ว ยังต้องได้มีการลงทะเบียนเป็ นทางหลวงประเภทต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายกาหนดด้วย
เมื่อถนนพิพาททั้ง 3 สาย ที่อยูใ่ กล้กบั สุ สานทางด้านทิศเหนื อ ทิศตะวันออก และทิศใต้ แม้ จะมีสภาพ
เป็ นถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้ เป็ นทางสัญจรร่ วมกัน และอยู่ในความรั บผิดชอบของกรุ งเทพมหานคร แต่ ยังมิได้ ลงทะเบียน
เป็ นทางหลวงท้ องถิน่ ถนนทัง้ 3 สายดังกล่ าว จึงมิใช่ ทางหลวงที่เป็ นทางหรื อถนนสาหรั บประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ
ตามข้อ 4 (4) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และข้อ 7 (1)
ของข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546
การที่น างสาวเดือ นอ้ า งว่ าสุ ส านพิพาทตั้ ง อยู่ห่ างจากถนนทั้ง 3 สาย น้ อ ยกว่ า 50 เมตร ก็ไ ม่ ถือ ว่ า
ต้ องห้ ามตามกฎหมายครับ !!!
จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การพิจารณาเงื่ อนไขใด ๆ ตามกฎหมาย หากกฎหมายเฉพาะในเรื่ องนั้นไม่ได้
กาหนดนิยามศัพท์ที่จะต้องนามาพิจารณาเอาไว้เป็ นการเฉพาะ ก็จาเป็ นที่ผมู ้ ีอานาจตามกฎหมายจะต้องค้นหาและพิจารณา
นิยามความหมายของคานั้นจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นในกรณี ของคาว่า “ทางหลวง” ที่กฎหมายสุสานและฌาปนสถาน
ไม่ได้กาหนดนิ ยามเอาไว้ จาเป็ นต้องพิจารณาตามกฎหมายทางหลวงซึ่ งได้ให้นิยามรวมถึงเงื่อนไขทางกฎหมายของความเป็ น
ทางหลวงเอาไว้อย่างละเอียด อีกทั้งการตีความกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางที่ มีผลกระทบต่อผูอ้ ยูใ่ นบังคับของกฎหมาย
ก็จาต้องตีความกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเดือนร้อนเสี ยหายหรื อเกิดภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
สาหรับประเด็นที่ สอง คือ ที่ตั้งสุ สานพิพาทอยู่ห่างจากทางน้าซึ่งประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ ห้ วย
แม่ น้า คลอง หรื อแหล่ งน้าสาธารณประโยชน์ อื่นอย่ างน้ อย 400 เมตร หรื อไม่ ??? ลุงเป็ นธรรมขอนาเสนอแก่ท่านผูอ้ ่าน
ในตอนต่อไปครับ ...
(ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ จากคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 919-920/2560 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั การลงทะเบียนทางหลวง
ทางหลวงประเภทต่าง ๆ ให้ลงทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้ (1) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
สัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเป็ นผูจ้ ดั ให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง (2) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
เป็ นผูจ้ ดั ให้ลงทะเบี ยนไว้ ณ กรมทางหลวงชนบท (3) ทางหลวงท้องถิ่น ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูจ้ ดั ให้ลงทะเบี ยนไว้
ณ ศาลากลางจังหวัด โดยบุคคลซึ่ งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 13 ลงทะเบียนทางนั้นเป็ นทางหลวงได้
แต่เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่งก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ทั้งนี้ ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
------------------------------------------------------

