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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๖
วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลไว
ในมาตรา ๔๑ ซึ่ง อยู ในหมวด ๓ สิท ธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย สว นที่ ๕ สิท ธิในทรัพยสิ น
โดยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รับรองไว
เชน สิทธิในทรัพยสินนี้ ตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งวรรคหนึ่ง บัญญัติวา การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได และวรรคสอง บัญญัติวา กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย นอกจากนี้ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
จะตองสอดคลองกับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา การปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรม หลักนิติธรรมนี้นับวาเปนจริยธรรมหรือธรรมะของกฎหมาย ดังนั้น กฎหมายที่จะใชบังคับ
แกบุคคลหรือประชาชนตองเปนธรรมดวย
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ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทําบริการสาธารณะอาจมีความจําเปนตองเขาไปใชประโยชนในที่ดินของบุคคล ซึ่งเปนการทําใหสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลตองถูกจํากัดสิทธิหรือเสื่อมเสียสิทธิไป รัฐก็ตองตรากฎหมายใหอํานาจหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐ วิสาหกิจเขาไปใชป ระโยชนในที่ดิน ของบุคคลได แตทั้ง นี้ตองเปน ไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
กับตองชดใชคาทดแทนอันเปนธรรมแกบุคคลผูเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การใชอํานาจของรัฐตองตั้งอยูบนหลักการเคารพในสิทธิในทรัพยสินของบุคคล ซึ่งอาจไดรับความเดือดรอน
หรื อ เสี ย หาย หรื อ ถู ก จํ า กั ด สิ ท ธิ หรื อ ถู ก รอนสิ ท ธิ อั น เกิ ด จากการใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ของบุ ค คล
เพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐตองชดใชคาทดแทนอันเปนธรรมเพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายแกบุคคล
ผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสินนั้น ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม ถาหากรัฐไมชดใชคาทดแทน
ก็อาจถือไดวาไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม
สําหรับพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมา
เรียกวา การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อดําเนินการเกี่ ยวกับการผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปา
ในสวนภูมิภาค พระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในการผลิต การสง และ
การจําหนายน้ําประปา ให กปภ. มีอํานาจเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นดิน
ของบุคคลใด ๆ ในเมื่ อที่ดิน นั้นมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับ อยูอาศัย วรรคสอง บัญญัติวา ให กปภ.
มีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดิน ที่เดิน ทอน้ําและติด ตั้งอุป กรณโ ดยมีความกวางจากทอน้ําดานละไมเกิน
สองเมตรหาสิบเซนติเมตรสําหรับทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป และให กปภ.
ทําเครื่องหมายแสดงเขตไวในบริเวณดังกลาวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และวรรคสาม
บัญญัติวา ในบริเวณที่กําหนดตามวรรคสอง ให กปภ. มีอํานาจรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้น หรือตัดฟน
ตน กิ่ง หรือรากของตน ไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ได โดยตองจายคาทดแทนในการที่ใชที่ดิน และ
ในการรื้อถอนหรือตัด ฟน แลว แตกรณี ใหแ กเจาของหรือผูครอบครองดวยจํานวนเงิน อัน เปน ธรรม
เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการกระทํานั้นอยูดวย ในกรณีที่ไมสามารถ
ตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การที่ม าตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม บัญ ญัติไ วเช น นี้ จึงทําใหเกิด การตีความวา
ถาทอน้ําประปาที่ กปภ. นํามาเดินในที่ดินนั้น มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรแลว
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กปภ. ก็ไมตองจายคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน ซึ่งเห็นวาไมเปนธรรม เพราะการที่รัฐ
เขาไปใชประโยชนในที่ดนิ ของบุคคล แมจะใชเพื่อประโยชนสาธารณะ แตก็เปนการทําใหสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคลเสื่อมเสียไปอยูดี ไมวาขนาดของทอน้ําประปาจะมีเสนผาศูนยกลางแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป
หรือแปดสิบเซนติเมตรลงมาก็ตาม การเดินทอน้ําประปาและติดตั้งอุปกรณนั้นจําเปนตองมีการกําหนด
บริเวณของที่ดินซึ่งเจาของหรือผูครอบครองไมอาจใชประโยชนได ถาถือหลักวา ในกรณีที่ทอน้ําประปา
มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไปตองจายคาทดแทน แตถามีขนาดเสนผาศูนยกลาง
แปดสิบเซนติเมตรลงมาไมตองจายคาทดแทน แลว ถาสมมุติวาทอน้ําประปามีขนาดเสนผาศูนยกลาง
๗๙.๙๙ เซนติเมตร ซึ่งในการใชประโยชนสงน้ําประปาไมไดแตกตางไปจากทอน้ําประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง
แปดสิบเซนติเมตร ก็จะเห็นไดชัดเจนวามีความไมเปนธรรมเกิดขึ้น
ขออางของ กปภ. ที่อางวา ถาทอน้ําประปามีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวาแปดสิบเซนติเมตรลงมา
ไมตองจายคาทดแทนการใชที่ดินนั้น มีแนวทางจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ ๗) เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒/๒๕๓๘ และ กปภ. ก็นํามาใชเปนเหตุผลในการไมตองจาย
คาทดแทนหากทอน้ําประปาที่เดินไปในที่ดินของบุคคล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตร
มาโดยตลอด ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกันนั้นเอง ทําใหมีการตีความ
ตามตัวอักษรไปเชนนั้น โดยไมไดคาํ นึงวา การที่รัฐเขาไปใชประโยชนในที่ดินของบุคคลเปนการทําใหสิทธิ
ในทรัพยสิน ของบุคคลเสื่อมเสียไป จึงตองใหคาทดแทนอันเปน ธรรมตามควรแกกรณี มิฉ ะนั้น แลว
ก็เปนการใชอํานาจรัฐจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพดวย ทั้งยังทําใหเกิดความไมเปนธรรม ซึ่งถือไดวาไมเปนไปตามหลักนิติธรรม
จึงเห็น วา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ วรรคสอง
และวรรคสาม ประกอบกันเฉพาะในสว นที่ทําให กปภ. ใชอํานาจรัฐไมจายคาทดแทนที่เปน ธรรม
ตามควรแกกรณีใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินสําหรับทอน้ําประปาขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึง
แปดสิบเซนติเมตร ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑
ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

