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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล 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 มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๕ สิทธิในทรัพยสิน โดยวรรคหนึง่ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน ยอมไดรับ ความคุม ครอง ขอบเขตแหงสิ ทธิแ ละการจํากัด สิทธิเชน วานี้ยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ” แสดงวาสิทธิในทรัพยของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ใหความคุมครองไวนี้
จะมีขอบเขตกวางแคบเพียงใดตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และสิทธิดังกลาวอาจถูกจํากัดไดตามที่
กฎหมายบัญญัติ
อยางไรก็ต าม การจํากัดสิทธิโดยบทกฎหมายดังกลาวจะตองชอบดว ยหลักความไดสัด สว น
พอเหมาะพอควรแกกรณีตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุค คลที่ รัฐ ธรรมนูญ รั บ รองไว จะกระทํ ามิไ ด เวน แตโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญั ติแ หง กฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได” วรรคสองบัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และ
ไม มุง หมายให ใช บัง คับ แก กรณีใ ดกรณี ห นึ่ ง หรือ แก บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง เป น การเจาะจง ทั้ง ตอ งระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย” อีกทั้งการจํากัดสิทธิดังกลาวยังตอง
เป น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรมตามมาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า “การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”
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สําหรับพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ การสรางและบํารุงรักษาระบบการผลิต การสง และการจําหนายน้ําประปา ซึ่งบัญญัติวา
“ในการผลิต การสง และการจําหนายน้ําประปา ให กปภ. มีอํานาจเดินทอน้ําและติดตั้ง
อุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อที่ดินนั้นมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัย
ให กปภ. มีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดินที่เดินทอน้ํา และติดตั้งอุปกรณโดยมีความกวางจากทอน้ํา
ดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตร สําหรับทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป
และให กปภ. ทําเครื่องหมายแสดงเขตไวในบริเวณดังกลาว ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในบริเวณที่กําหนดตามวรรคสอง ให กปภ. มีอํานาจรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้น หรือตัดฟน
ตน กิ่ ง หรือรากของตน ไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ไดโดยตองจายคาทดแทนในการที่ใชที่ดิน และ
ในการรื้อถอนหรือตัด ฟน แลว แตกรณี ใหแ กเจาของหรือผูครอบครองดวยจํานวนเงิน อัน เปน ธรรม
เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการกระทํานั้นอยูดวย ในกรณีที่ไมสามารถ
ตกลงกันไดในจํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่ อ ได มี ก ารชดใช ค า ทดแทนแก เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองดั ง กล า วแล ว หรื อ เจ า ของหรื อ
ผูครอบครองเต็มใจไมรับหรือไมมีสิทธิรับคาทดแทน ตอไปจะเรียกรองคาทดแทนอีกมิได
กอนที่จะดําเนินการดังกลาวขางตน ให กปภ. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของทราบ และใหนํามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช บังคับ โดยอนุโ ลม แตเจาของหรื อ
ผูครอบครองทรัพยสินนั้น อาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด”
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงและขยาย
กิจการประปาสวนภูมิภาคใหดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการดําเนินการดังกลาว พระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงตองบัญญัติใหรัฐวิสาหกิจที่เรียกวา “การประปาสวนภูมิภาค”
(กปภ.) มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาในสวนภูมิภาค ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการจัดทําน้ําประปาอันเปนประโยชนสาธารณะของสวนรวม
พระราชบัญ ญัติการประปาสว นภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปน เพียง
บทบัญญัติเอื้ออํานวยใหการประปาสวนภูมิภาค ในฐานะหนวยงานรัฐมีอํานาจหนาที่ในการวางทอประปา
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อันถือเปน สาระสําคัญ ในการจัดทําบริการสาธารณะดัง กลาวใหเสร็จเรียบรอยและพอสมควรแกกรณี
กลาวคือตองกระทําในสวนที่ไมใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัย เพื่อมิใหเจาของที่ดินตองถูกรอนสิทธิ
หรือไดรับความเดือดรอนเกินสมควร สวนวรรคสองเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจและกําหนดวิธีการวางทอน้ํา
ขนาดใหญไวเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการวางทอน้ําขนาดใหญนั้นเปนการรบกวนสิทธิในที่ดินของเอกชน
อยางรุนแรง จึงตองกําหนดวิธีการเปนพิเศษไว ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ คงมีปญหาตองวินิจฉัยเพียงวา บทบัญญัติมาตรา ๓๐
วรรคสาม จะขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือไม
พิเคราะหบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติวา ในบริเวณที่กําหนดตามวรรคสอง
กลาวคือ การวางทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๘๐ เซนติเมตรขึ้นไปนั้น ใหการประปาสวนภูมิภาค
มีอํานาจรื้อถอนสิ่งที่สรางขึ้น หรือทําขึ้น หรือตัดฟน ตน กิ่ง หรือรากของตนไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ได
โดยตองจายคาทดแทนในการใชที่ดิน และในการรื้อถอนหรือตัดฟน แลวแตกรณี ใหแกเจาของหรือ
ผูครอบครองดวยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคา
ในการกระทํานั้นอยูดวยแลว เห็นวา แมมาตราดังกลาวจะกําหนดเกี่ยวกับวิธีการจายคาทดแทนในการใชที่ดิน
และการรื้อถอนหรือตัดฟนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นไวแลวก็ตาม แตก็มีขอความใหเขาใจไดวาการประปาสวนภูมิภาค
ไมจําตองจายคาทดแทนสําหรับกรณีที่เปนการวางทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึง ๘๐ เซนติเมตร
ผ า นที่ ดิ น ของเอกชน อั น เป น การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายจํ า กั ด ตั ด รอนสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ของเจ า ของหรื อ
ผูค รอบครองที่ดิ น ที่ ไ ม ส อดคลอ งกั บ บทบัญ ญั ติม าตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง ของรั ฐธรรมนู ญ เพราะ
เปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินสําคัญของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยไมจําเปน และกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธินนั้ ทั้งยังมีลักษณะเปนการเอาเปรียบและสรางภาระใหแกประชาชนเกินควรแกกรณี
ไมสอดรับกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่รัฐจะตองรับรองคุมครองสิทธิ
ในทรัพยสินของประชาชนเปน หลัก หากมีกรณีใดที่จะเปนขอยกเวนใหรัฐกาวลวงเขาไปลิดรอนสิทธิ
ในทรัพยสินของประชาชน รัฐจะตองรับผิดชอบในการทดแทนเยียวยาใหตามสมควรแกกรณี แตเนื่องจาก
บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสาม มิไดกําหนดใหมีการชดใชคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
อยางเปนธรรมสําหรับกรณีที่เปนปญหาในคดีนไี้ วแตอยางใด อันเปนการขัดแยงตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสองดวย ดังนั้น บทบัญญัตมิ าตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
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พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของประชาชนตามมาตรา ๔๑
ที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นวา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๐ วรรคสาม เฉพาะในสวนที่ใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจเดินทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึง
๘๐ เซนติเมตร และติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามที่ดินของบุคคลไดโดยไมตองจายคาทดแทน
การใชที่ดินและการรื้อถอน หรือตัดฟนสิ่งปลูกสรางเหนือที่ดินนั้น เปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓ วรรคสอง
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

