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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๖
วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ หรือไม
ความเห็น
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “ในการผลิต
การสง และการจําหนายน้ําประปาให กปภ. มีอํานาจเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม
หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อที่ดินนั้นมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัย
ให กปภ. มีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดินที่เดินทอน้ํา และติดตั้งอุปกรณโดยมีความกวางจากทอน้ํา
ดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตรสําหรับทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป
และให กปภ. ทําเครื่องหมายแสดงเขตไวในบริเวณดังกลาวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในบริเวณที่กําหนดตามวรรคสอง ให กปภ. มีอํานาจรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้น หรือตัดฟน
ตน กิ่ง หรือรากของตน ไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ไดโดยตองจายคาทดแทนในการที่ใชที่ดิน และ
ในการรื้อถอนหรือตัด ฟน แลว แตกรณี ใหแ กเจาของหรือผูครอบครองดวยจํานวนเงิน อัน เปน ธรรม
เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการกระทํานั้นอยูดวย ในกรณีที่ไมสามารถ
ตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อไดมีก ารชดใชค าทดแทนแกเจ าของหรือ ผูครอบครองดั งกล าวแล ว หรือ เจาของ หรื อ
ผูครอบครองเต็มใจไมรับหรือไมมีสิทธิรับคาทดแทน ตอไปจะเรียกรองคาทดแทนอีกมิได
กอนที่จะดําเนินการดังกลาวขางตน ให กปภ. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ และใหนํามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม แตเจาของ
หรือผูครอบครองทรัพยสินนัน้ อาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนัน้ ไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“สิทธิข องบุค คลในทรัพ ยสิน ยอมไดรับ ความคุม ครอง ขอบเขตแหง สิทธิแ ละการจํา กัด สิ ทธิเช น วา นี้
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พิเคราะหแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑ รับรองคุมครองสิทธิของบุคคล
ในทรัพ ยสิ น หากจะมี การจํ ากั ด สิ ทธิ ข องบุค คลในทรั พย สิน จะต องออกกฎหมายมาใช บัง คับ เท านั้ น
นอกจากนี้ยังมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๕ รับรองถึงแดนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล
โดยรวมทั้งที่เหนือพื้นดินและใตพื้นดิน กับมาตรา ๑๓๓๖ รับรองสิทธิของบุคคล ซึ่งเปนเจาของทรัพยสิน
มีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและ
เอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของ
กับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย
สวนมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในวรรคหนึ่งที่วา
ในการผลิต การสง และการจําหนายน้ําประปาให กปภ. มีอํานาจเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต
เหนือ ตาม หรือขามพื้น ดิน ของบุค คลใด ๆ ในเมื่อที่ดิน นั้น มิใชที่ตั้ง โรงเรือนสําหรับ อยูอาศัย นั้น
เปนบทบัญญัติที่เปนไปเพื่อเอื้ออํานวยใหการประปาสวนภูมิภาค ในฐานะหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําน้ําประปาอันเปนบริการสาธารณะนั้นสามารถดําเนินการไปไดโดยสะดวก ตอเนื่อง และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด ว ยการวางท อ ประปานั้ น เป น ภารกิ จ อั น จํ า เป น และเป น สาระสํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า
บริ ก ารสาธารณะดั ง กล า วให บ รรลุ ผ ล และเป น ไปอย า งพอสมควรแก เ หตุ กล า วคื อ การเดิ น ท อ น้ํ า
ตามมาตราดังกลาวตองกระทําในสวนมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัยเพื่อมิใหเจาของที่ดินนั้นตองถูกรอนสิทธิ
หรือไดรับความเดือดรอนเกินสมควร
บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจและกําหนดวิธีการวางทอน้ําขนาดใหญ
กลาวคือทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตร จะตองกําหนดบริเวณที่ดินที่เดินทอน้ํา
และติดตั้งอุปกรณโดยมีความกวางจากทอน้ําดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตร และให กปภ.
ทําเครื่องหมายแสดงเขตไวในบริเวณดังกลาวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งการวางทอน้ําขนาดใหญ
เป น การรบกวนสิ ท ธิ ห รื อ รอนสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ของเอกชนมากขึ้ น จึ ง ต อ งกํ า หนดวิ ธี ก ารเป น พิ เ ศษ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสองนี้
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ปญหาในเรื่องคาทดแทน พระราชบัญญัติก ารประปาสวนภูมิภาค มาตรา ๓๐ วรรคแรก
บัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นที่
ของบุคคลใด ๆ เมื่อที่ดินนั้นมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัย โดยมิไดบัญญัติถึงเรื่องการจายคาทดแทนไว
คงมีบัญญัติไวในวรรคสองและวรรคสามในกรณีที่เดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณโดยมีความกวางจากทอน้ํา
ดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตรสําหรับทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป
กรณีนี้การประปาสวนภูมิภาคจะตองจายคาทดแทนในการใชที่ดินแกเจาของที่ดิน
เห็นวา แมตามมาตรา ๓๐ วรรคแรก จะมิไดบัญญัติถึงเรื่องการจายคาทดแทนไว ก็มิได
หมายความวาการประปาสวนภูมิภาคจะไมตองจายคาทดแทนในการใชที่ดินแกเจาของที่ดิน ตองถือหลักทั่วไป
ที่จะตองใชคาทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๒ ที่บัญญัติวา ถาเจาของที่ดิน
ไดรับคาทดแทนตามสมควรแลวตองยอมใหผูอื่นวางทอน้าํ ทอระบายน้ํา สายไฟฟา ฯลฯ ซึ่งก็สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคแรก และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๕ และ
มาตรา ๑๓๓๖ หากจะแปลความหมายวาตามมาตรา ๓๐ วรรคแรก การประปาสวนภูมิภาคไมจําตอง
จายคาทดแทนใด ๆ เลย หากไดวางทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวาแปดสิบเซนติเมตรในที่ดิน
ของเอกชนแลว ก็จะเปนการรบกวนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใชประโยชนจากที่ดินของตน
เกินสมควร และเปนการตีความใหฝายปกครองมีอํานาจเหนือเอกชนใหประชาชนเสียเปรียบ
อย า งไรก็ ต าม การตี ค วามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ แก ค ดี นั้ น มี ค วามหมายหรื อ
จะใชบังคับอยางไร เปนอํานาจของศาลที่รับคดีไววินิจฉัย ไมไดอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวาพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง
นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

