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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 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 โดยมาตรา ๔๑ อยูในสวนที่ ๕ วาดวยสิทธิในทรัพยสิน วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุม ครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ วรรคสอง บัญญัติใหการสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคล
ในการสื บ มรดกย อ มเป น ไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ เป น
การประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพยสินและใหความคุม ครองแกผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือ
ผูมีสิทธิครอบครอง รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอยหรือจําหนายจายโอนหรือสิทธิอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยสินนั้น แตสิทธิในทรัพยสินดัง กลาวอาจถูกจํากัดโดยบทบัญ ญัติแหงกฎหมาย เชน การอายัด
การยึด หรือการริบทรัพยจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายใหอํานาจ เปนตน สิทธิในทรัพยสินนี้เปนหลักการ
ที่บัญญัติไว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนครั้งแรก และบัญญัติไว
ในฉบับตอ ๆ มา ซึ่งมีความสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๘
ขอ ๑๗ ที่ใหบุคคลมีสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพังตนเอง และโดยการรวมกับบุคคลอื่น
การยึดเอาทรัพยสินของบุคคลใดไปเสียโดยพลการจะกระทํามิได
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการประปาสวนภูมิภาค
(กปภ.) มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาในสวนภูมิภาคและมีอํานาจ
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ดําเนินการที่เกี่ยวของกับกิจการของ กปภ. ใหสามารถดําเนินการใด ๆ ใหเกิดประโยชนในการบริการ
สาธารณูปโภคแกประชาชน กรณีการสรางและบํารุงรักษาระบบการผลิต การสงและการจําหนายน้ําประปา
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญ ญัติห ลักเกณฑแ ละเงื่อนไขการใชสอย
เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยและการจายคาทดแทนไวในหมวด ๓ โดยมาตรา ๓๐ บัญญัติใหอํานาจของ
กปภ. ในการเดินทอน้ํา และติดตั้งอุปกรณไปใตพื้นดิน เหนือพื้นดินในที่ดินของบุคคลใด ๆ ได และ
มิไดกําหนดขนาดของทอน้ําที่เดินในที่ดินเพื่อใชในระบบการประปา การจะใชทอน้ําขนาดใด กปภ.
จะพิจารณาความเหมาะสมตอระบบการผลิต การสงและการจําหนายน้ําประปาตามความตองการของ
ประชาชนและชุมชน อีกทั้งยังตองใชบริเวณที่ดินเปนระยะเวลานานในการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ
เพื่อใหการบริการประปาตอเนื่อง และการกํา หนดบริเวณที่ดิน ตามบทบั ญ ญัติดังกลา วจะบัญ ญัติไ ว
เฉพาะกรณีที่การเดินทอน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางตัง้ แตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป กปภ. มีอํานาจกําหนด
บริเวณที่ดินที่เดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณโดยมีความกวางจากทอน้ําดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตร
และต อ งทํ า เครื่ อ งหมายแสดงเขตไว ใ นบริ เ วณดั ง กล า วตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนด
โดยในบริเวณที่เดินทอน้าํ และติดตั้งอุปกรณดังกลาวหากตองมีการรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้น หรือตัดฟน
ตน กิ่ง หรือรากของตนไม หรือพืชผลอยางใด ๆ กปภ. มีอํานาจรื้อถอน ตัดฟนไดแตตองจายคาทดแทน
ในการที่ใชที่ดินและการรื้อถอนหรือตัดฟนนั้น ๆ ใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน สวนการวางทอน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตร บทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดให กปภ. จายคาทดแทน
การใชที่ดินหรือไม แต กปภ. ไดปฏิบัติตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๖๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ กรณีมีความเห็นวา กปภ. เดินทอน้ําที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตร กปภ. ไมตองจายคาทดแทนในการใชที่ดินใหแกเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินแตอยางใด สําหรับคาทดแทนในการรื้อถอน ตัดฟนสิ่งปลูกสรางหรือตนไม แมวา
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง จะมิไดกําหนดเรื่อง การจายคาทดแทน แตถาการปฏิบัติของพนักงานของ กปภ.
หรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานดังกลาวไดกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
หรื อ ผู ท รงสิ ท ธิ อื่ น ๆ บุ ค คลนั้ น ย อ มเรี ย กค า ทดแทนจาก กปภ. ได ต ามมาตรา ๒๙ วรรคสาม
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปาส ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การประปาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การวางทอน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางไมถึง
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แปดสิบเซนติเมตร เจาของหรือผูครอบครองที่ดินจึงไมไดรับการจายคาทดแทนการใชที่ดินจาก กปภ.
ในขณะเดียวกันเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมสามารถใชประโยชนในที่ดินสําหรับกอสรางโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางสําหรับอยูอาศัยได
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ วรรคสาม
กรณี กปภ. เดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณสําหรับทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวาแปดสิบเซนติเมตร
ในที่ ดิ น ของประชาชนโดย กปภ. ไม ต อ งจ า ยค า ทดแทนการใช ที่ ดิ น ตามความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เห็นไดวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว เปนการบัญญัติใหเกิดชองวาง
การใชดุลยพินิจที่กวางขวางเกินไป จนเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติและกระทบตอสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๑ และเปนการกระทบสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินของประชาชน เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินดังกลาวไมสามารถปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น รวมทั้งการปลูกตนไมหรือกระทําการใด
ในบริเวณที่ดินที่มีการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคตอ
ระบบการผลิต การสงหรือการจําหนายน้ําประปา ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติหามการกระทําดังกลาวไวตาม
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
สิทธิในทรัพยสิน เปน สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองคุมครองไว แตเปนสิทธิที่อาจถูกจํากัดไดโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ในกรณีพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เปนการบัญญัติให กปภ. มีอํานาจบังคับใชกฎหมายในทางจํากัด
สิทธิของเจาของที่ดินหรือผูครอบครองทําใหไมอาจใชที่ดินในแดนแหงกรรมสิทธิ์ได ไมอาจใชประโยชน
ในที่ดินไดอยางปกติและมิไดบัญญัติใหตองจายคาทดแทนการใชที่ดินกรณีเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ
ขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวาแปดสิบเซนติเมตรแกเจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน เปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมและกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน แมวา กปภ. จะเขาใชบริเวณที่ดิน
เพื่อเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ จะกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะก็ตาม แตเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
ยอมตองไดรับความคุมครองภายใตขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ที่บัญญัติใหเกิดชองวางในสวนที่เกี่ยวกับการใหอํานาจ กปภ.
เขาใชที่ดิน ของประชาชนกรณีต่ํากวาแปดสิบ เซนติเมตร โดยไมจายคาทดแทนจึง ขัด ตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๒ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๐ วรรคสาม เปน บทบัญ ญัติแ ห งกฎหมายที่มีชอ งว างใหใช ดุลยพินิจ ที่ขัด ตอรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

