สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒-๔๓/๒๕๕๔

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕ ๔

เรื่อง พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา
๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ หรือไม
๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองขอนแกนและศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดี รวม ๒ คํารอง สรุปไดดังนี้
คํารองที่หนึ่ง นายอินปน ครองพวก กับพวกรวม ๕๕ คน ยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กับพวก ตอศาลปกครองขอน แกน เนื่องจาก ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการประกาศกําหนดเขต
เดินสายสงไฟฟา ทําใหไมสามารถใชประโยชนในที่ดินไดเต็มที่เพราะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อความ
ปลอดภัยในเขตเดินสายสงไฟฟา โดยที่ไมมีการเปดโอกาสใหผูฟองคดีเขารวมประชุมชี้แจง อัน เปนการออก
ประกาศโดยขาดกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการที่มี
ผลกระทบตอชุมชน และโตแยงวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา
๒๘ และมาตรา ๒๙ ซึ่งใหอํานาจออกประกาศดังกลาว เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคล โดยกําหนด
เพียงวิธีการแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดทราบลวงหนาเทานั้น แตไมได
กําหนดหลักการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสิทธิรูขอมูล วิธีการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว อัน เปนการจํากัดสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔
คํารองที่สอง
นางสมบุญ ทับทิมโต ยื่นฟองผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กับพวก
ตอศาลปกครองกลาง เนื่องจาก ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ ประกาศกําหนด เขตเดินสายไฟฟา
และโตแยงวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ ไมไดบัญญัติใหมีการสํารวจสภาพสิ่งแวดลอม
การ ใหประชาชนในเขตรัศมีสายสง
ไฟฟาแรงสูงไดรับทราบถึงผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยในอนาคต การใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเวนคืนเพื่อพาดสายสงไฟฟาแรงสูง และการพิจารณากําหนดคาทดแทน จึงขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
ศาลปกครองขอนแกน
และศาลปกครองกลางเห็นวา กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ จึงให
สงความเห็นของผูฟองคดีมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองทั้งสองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไ ม คํารองทั้งสองมีประเด็นวา
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕
และมาตรา ๘๗ หรือไม และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) จึงรับคํารองทั้งสองไวพิจารณาวินิจฉัยและรวมพิจารณา
ไปในคราวเดียวกัน

-๒๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ หรือไม
การที่พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และมาตรา
๒๙ กําหนดแตเพียงวิธีการแจงใหเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินทราบถึงการประกาศกําหนดเขต
เดินสายไฟฟานั้น มิไดขัดตอหลักการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐแตอยางใด
นอกจากนี้ มาตรา ๒๘ ยังไดกําหนดใหมีการแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนา
วาจะมีการเขาใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
ซึ่ง เอื้อตอการที่เจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยจะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนหลักการที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ หลักเกณฑดังกลาวมิไดจํากัดตัดรอนสิทธิในการ
มีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐแตอยางใด อีกทั้งไมไดตัดสิทธิของบุคคลในการฟองคดี
ตอศาลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ โดยกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเรียกคาทดแทนไดในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ กําหนดใหมีการแจง
หรือประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบกอนการเขาทําการสํารวจวา
จะเขาไปทําการสํารวจในพื้นที่ดังกลาว และมาตรา ๒๙ กําหนดใหมีการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ
ผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบกอนทําการเดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตาม
หรือขามพื้นดิน ปกหรือตั้งเสา สถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอื่นลงบนพื้นดินของบุคคลใด หรือรื้อถอน
โรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัดฟน ตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไมหรือ
พืชผลในเขตเดินสายไฟฟา และใหสิทธิในการยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรดําเนินการเชนนั้นตอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยได สวนมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่กําหนดให กฟผ. จายคาทดแทนตามความ
เปนธรรมแกเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองทรัพยสินในกรณีที่ กฟผ. เขาใชประโยชนในที่ดินหรือกระทํา
การที่กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองทรัพยสิน บทบัญญัติทั้งสาม
มาตราดังกลาวเปนการกําหนดใหมีการแจงขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากรัฐวิสาหกิจกอนการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของผูเกี่ยวของ อันเปนหลักการที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง และไมไดตัดสิทธิของบุคคลในการมีสวน
รวมในกระบวนพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ อีกทั้ง เปนการกําหนดหลักการวากรณีใดบางที่ตองจายเงิน
คาทดแทน และหากเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงิน
คาทดแทนที่ กฟผ. กําหนด ไมวาบุคคลนั้นรับหรือไมรับคาทดแทนที่ กฟผ. วางไวหรือฝากไว บุคคล
ดังกลาวมีสิทธิฟองคดีตอศาล ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรา ๓๐ จึงเปน
บทบัญญัติที่คุมครองสิทธิของบุคคลที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ จึงมิไดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐

-๓แมวาพระราชบัญญัติ นี้ เปนกฎหมายซึ่งตราขึ้นกอนที่รัฐธรรมนูญจะมีการกําหนดใหมีหลักการ
คุมครองสิทธิประชาชนโดยการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ทําใหมิไดมีการกําหนดหลักการดังกลาวไวใน
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ อยางชัดเจน แตก็ไดกําหนดใหมีการแจงหรือประกาศใหผูมีสวนไดเสียทราบ
กอนดําเนินการใด ๆ ในเขตสํารวจและเขตเดินสายไฟฟา การบังคับใชบทบัญญัติ ดังกลาว จึงตองดําเนินการ
ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญดวย โดย กฟผ. ตองใชมาตรการเทาที่จําเปน
ในการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของเอกชนใหนอยที่สุด การใชอํานาจขององคกรของรัฐที่กระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตองใชมาตรการเทาที่จําเปนและไดสัดสวนพอเหมาะพอควรแกกรณี ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนินกิจการผลิตไฟฟาซึ่งเปนประโยชนสาธารณะบรรลุผลตามความมุงหมาย หาก กฟผ. จะดําเนินการ
สํารวจเขตแนวกอสรางสายสงไฟฟาหรือกําหนดเขตเดินสายไฟฟาอันกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของบุคคลหรือชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง กอนการดําเนินการดังกลาว กฟผ. ควรรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณา และหากเปนกรณีมาตรา ๕๗ วรรคสองก็ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ ซึ่งหากไมมีการรับฟงความคิดเห็นในกรณีมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง
หรือหากไมมีกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงในกรณีมาตรา ๕๗ วรรคสอง
บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนินโครงการหรือกิจการนั้นรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
เพื่อนําไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการหรือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติคุมครองเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเปนหมูคณะ
ซึ่งพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
มิใชเปนบทบัญญัติจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ดาน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการมีสวนรวมของประชาชน พระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ทั้งสามมาตรา มิไดขัดขวางแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดังกลาว
อีกทั้งการที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวนั้น เพื่อใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน มิใชเปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
ยอโดย นางสาวณิชาภา ภูมินายก เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๖ว
และนายบท นามบุตร เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๘ ว
หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

