บันทึกแจงผลการดําเนินการติดตามรายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๕๐/๒๕๕๗
เรื่อง

ผูรอง

ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง กรณี
กลาวอางวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่รัฐไมดําเนินการระงับกิจการที่บริษัทเอกชนไดดําเนินการ
ขัดตอขอกําหนดของกฎหมาย (คํารองที่ ๔๒๔/๒๕๕๖)
ผูรอง

ผูถูกรอง ๑. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

๒. ผูอํานวยการเขตลาดกระบัง
๑. ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖ วาประชาชนที่อาศัยอยูในซอยแฮปปเพลสถนนเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดรับ
ความเดือดรอนจากบริษัทเอกชนไดเขามาภายในซอยเปนสถานที่จัดเก็บ หรือกิจการรับสงสินคาทั้งที่บริเวณดังกลาว
ตามกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได กําหนดการใชที่ดินเปนเขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และมี
ขอกําหนดห ามใช ส ถานที่เ ก็บ สถานที่รั บ ส ง กิจ การรั บ ส งสิ น คา ผู ร องและประชาชนในพื้น ที่ได ร องเรี ย นไปยั ง
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว แตไมไดรับการแกไขปญหา ผูรองจึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อ
ขอใหตรวจสอบ และใหขอเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นต อศาลปกครองเพื่อมีคําสั่งใหกรุงเทพมหานครระงับ
กิจการทีเ่ ขาขายละเมิด
๒. การดําเนินการของ กสม.
๒.๑ กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟอง
คดีตอศาลยุติธรรม เปน ผูพิจารณาตรวจสอบกรณีเรื่องรองเรียนขางตนแลว เห็นวาไมอาจเสนอเรื่องพรอมดวย
ความเห็นตอศาลปกครองตาม ม. ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เนื่องจากสมควรใหผูถูกรองทั้งสองดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาตามที่ กสม. กําหนดไวเสียกอน แตหากผู
ถูกรองทั้งสองไมดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว กสม.จะนําคํารอง
ขึ้นพิจารณาเพื่อเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองตอไป ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของผูรองที่จะดําเนินการฟอง
คดีดวยตนเอง โดย กสม.มีมติกําหนดมาตรการการแกไขปญหาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการ
เขตลาดกระบัง ดังนี้
มาตรการการแกไขปญหา
๑) การดําเนินการตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- สมควรใหรองตอศาลเพื่อใหบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
- สมควรใหดําเนินการตามบทบัญญัติไวในมาตรา๘๓วรรคสองแหงพรบ.การผังเมืองฯ ควบคู
ไปกับ การแจง ความรอ งทุก ขอ ัน เปน มาตรการทางอาญา ในกรณีที ่ผู ก ระทํ า ฝา ฝน ตามมาตรา ๒๗
พรบ.การผังเมืองฯ ซึ่งผูรองไดแจงใหมีการดําเนินการแกไขแลวแตผูที่กระทําการฝาฝนมิไดภายในกําหนดเวลาอัน
สมควร

๒

๒) การดําเนินการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- สมควรใหมีคําสั่งหามผูประกอบการที่กอเหตุรําคาญ ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญ โดยการ
มีคําสั่งเปนหนังสือใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร หามมิใหผูประกอบการนํารถหัวลาก หรือรถบรรทุกตู
คอนเทนเนอร หรือรถที่มีขนาดใหญวิ่งบนถนนในพื้นที่พิพาทซึ่งกอใหเกิดฝุนละออง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕(๔) และ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แหง พรบ.การสาธารณสุขฯ
- ดําเนิน การปรับ ปรุง บํารุงรักษาถนนที่พิพ าทใหร ถที่วิ่งบนถนนวิ่ง ไดโ ดยไมกอใหเ กิด ฝุน
ละออง และปรับ ปรุงบํารุง รักษาถนนซึ่งเปน หลุม บอ ขนาดใหญมีน้ํา ขัง ซึ่งอาจเปน แหลงสะสมสิ่ง สกปรกหรือ
เพาะพัน ธุพาหะนํ าโรค อัน เปน เหตุรําคาญซึ่ง เปน เหตุใ หเ สื่อ มหรืออาจเปน อัน ตรายตอสุขภาพของผูรอ งและ
ประชาชนที่อาศัยและใชทางสัญจรไปมาในบริเวณที่พิพาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหง พรบ.การ
สาธารณสุขฯ
๓) การดําเนินการตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
สมควรใหใชอํานาจเขาไปในบริเวณอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารของผูประกอบการใน
พื้น ที่พิพาทที่มีเหตุอัน ควรสงสัย วามีการฝาฝนหรือไมป ฏิบัติต าม พรบ.ควบคุมอาคารฯ และใชอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือสั่งใหผูประกอบการดังกลาว แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งหากตรวจพบแลวพบวามี
การกอ สรา ง ดัด แปลง รื ้อ ถอน หรือ เคลื ่อ นยา ยอาคารโดยฝา ฝน บทบัญ ญัต ิแ หง พรบ. นี ้ กฎกระทรวง หรือ
ขอบัญญัติทองถิ่น ที่ออกตาม พรบ. นี้ หรือ กฎหมายอื่น ที่เกี่ย วของ ใหผูรองทั้งสองใชอํานาจหนา ที่ในการออก
คําสั่งใหเ จาของหรือผูครอบครองอาคาร ระงับการกระทําดัง กลาว หรือรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือแตบางสว น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวแตกรณีต ามมาตรา๔๐ มาตรา๔๑ มาตรา๔๒ มาตรา๔๓ และมาตรา๔๘ แหง
พรบ.ควบคุมอาคารฯ
โดยใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตลาดกระบัง แจงผลการดําเนินการให
กสม. ทราบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ หากผูถูกรองทั้งสองไมดําเนินการ
ตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาวนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติดําเนิน การ
ตอ ไปตามมาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑ แหง พรบ. คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หากลว งพน ระยะเวลาอัน สมควรแลว ยัง ไมม ีก ารดํ า เนิน การตามมาตรการแกไ ขปญ หาดัง กลา วก็ใ หพิจ ารณา
ประเด็นตามคําขอเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองตอไป
๒.๒ สํานักงาน กสม. ไดมีห นังสือ ที่ สม ๐๐๐๗/๑๐๓๕ และ ที่ สม ๐๐๐๗/๑๐๓๖ ลงวัน ที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๗ แจงรายงานผลการตรวจสอบใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตลาดกระบัง
ดําเนิน การตามอํานาจหนาที่ มีห นังสือ ที่ สม ๐๐๐๗/๒๐๓๓ และ ที่ สม ๐๐๐๗/๒๐๓๔ ลงวัน ที่ ๒ มิถุน ายน
๒๕๕๗ แจง อนุญ าตใหใหผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตลาดกระบังขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาสิทธิมนุษยชนออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแตครบกําหนดระยะเวลาเดิม และมี
หนัง สือ ที่ สม ๐๐๐๙/๒๘๖๕ ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๗ ขอความรวมมือเรงรัดการบังคับคดีของศาลและ
ดําเนินคดีตอผูประกอบการที่ฝาฝนประกาศสํานักงานเขต

๓

๒.๓ สํานักงาน กสม.เดินทางไปปฏิบัติราชการที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อติดตามผลดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิโดยสรุปรายงานไดดังนี้
๑) มาตรการการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีให ผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู อํานวยการเขตลาดกระบังดําเนิ นการปรั บปรุ ง บํ ารุ งรั กษา ถนนที่พิพาท นั้ น พบว าไดมีการ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงทําถนนใหมเปนถนนลาดยางตั้งแตบริเวณปากซอยจนถึงเกือบทายซอยเปนระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ซึ่งครอบคลุมถนนบริเวณพิพาทตามมาตรการฯ แลว
๒) มาตรการการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตลาดกระบังรองขอตอศาลเพื่อใหบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
พบวายังมีผูประกอบการฝาฝนคําสั่งศาลโดยยังมีตูคอนเทนเนอรตั้งอยูในซอยพิพาทหลายราย และบริเวณขางหมูบานแฮปป
เพลส มีผูประกอบการตั้งกองตูคอนเทนเนอรไวจํานวนมาก สวนกรณีใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขต
ลาดกระบังดําเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติผังเมืองฯ พบวาแมสํานักงานเขต
ลาดกระบังจะมีประกาศหามประกอบกิจการ สถานที่เก็บ สถานีรับสง กิจการรับสงสินคา บริเวณถนนแฮปปเพลสแลว แตยัง
พบการขนสงสินคาและการประกอบกิจการอันมีลักษณะขัดตอประกาศดังกลาวเปนจํานวนมาก
๓. ผลการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๑ กรุ งเทพมหานครได ส งหนั งสื อ ที่ กท ๕๓๐๓/๓๗๐๕ ลงวั น ที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ และ
สํานักงานเขตลาดกระบังไดสงหนังสือที่ กท ๕๓๐๓/๖๐๙๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามมาตรการ อีก ๖๐ วัน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูระหวาเรงรัดติดตามการบังคับ
คดี และดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บังคับใชกับผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวม
๒) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูระหวางการตรวจสอบ
เอกสารการครอบครองสิ ทธิ ข องผู ป ระกอบการ เนื่ องจากเป น อาคารที่ ก อสร า งมานานหลายป เพื่อพิจ ารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓
๓) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดออกคําสั่งแจงพนักงาน
ทองถิ่นใหระงับเหตุรําคาญ ตามาตรา ๒๗ เชน หามการนํารถเขาออกผานถนนที่เกิดขอพิพาทจนกวาจะปรับปรุง
แกไข ภายใน ๑๕ วัน ซึ่งผูประกอบการไดมีหนังสือขยายระยะเวลาตามคําสั่งดังกลาว และสํานักงานเขตลาดกระบัง
ไดขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๘ ปรับปรุงซอยแฮปปเพลส จากถนนเจาคุณทหาร
ถึงซอยแฮปปเพลส ๑๓
๓.๒ สํานักงานเขตลาดกระบัง แจงผลดําเนินการเปนหนังสือ กท ๕๓๐๓/๘๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
๑) การดําเนินตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กับผูประกอบการทั้งหมด ๑๐ ราย โดย
ผูประกอบการที่ฝาฝนคําสั่งศาล จํานวน ๓ ราย ไดรื้อถอนเคลื่อนยายตูคอนเทนเนอรออกแลวจํานวน ๒ ราย ไดแก

๔

บริษัท อินแลนด คอนเทนเนอร เดลิเวอรรี่ จํากัด และบริษัท ลิมาโลจิสติกส จํากัด กรณี บริษัท อีเทอรนิตี้ แกรนด
โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) อยูระหวางประสานพนักงานอัยการใหเรงรัดบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
๒) การดําเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีคําสั่งแจงผูประกอบการ จํานวน
๓๒ ราย ใหระงับการกอสรางอาคาร (แบบ ค.๓) คําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร (แบบ ค.๔) คําสั่งให
ดําเนินการแกไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง (แบบ ค.๑๐) ตามมาตร ๔๐, ๔๑ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒
๓) การดํ า เนิ น การตาม พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได พิ จ ารณาส ง ดํ า เนิ น คดี
ผูประกอบการขอหาฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไขเพื่อระงับเหตุรําคาญกับผูประกอบการทั้ง ๓๘
ราย โดยมีห นั งสื อให ผู ป ระกอบการทั้ง ๓๘ ราย มาเปรี ย บเทีย บปรั บ ตามมาตรา ๗๔ แห ง พรบ.สาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ โทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งผูประกอบการทั้ง ๓๘ ราย
มิไดมาเปรียบเทียบปรับตามหนังสือเรียก จึงไดมีหนังสือสงดําเนินคดี ถึงผูกํากับสถานีตํารวจนครบาลรมเกลา เพื่อ
ดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนแลว ทั้งนี้ กรณีปรับปรุงซอมแซมถนน นั้น ผูประกอบการไดแจงความประสงคขอ
ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ในซอยแฮปปเพลสเปนการชั่วคราว เพื่อเบาเทาความเดือดรอนและอํานวยความสะดวก
ให กับ ประชาชน และ ในส ว นการปรั บ ปรุ งซอยแฮป ป เ พลสเป น การถาวร สํ านั กงานเขตขออนุ มัติ งบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๘ ไปแลว แตยังมิไดรับการอนุมัติงบแตอยางใด

