(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)

ไม่ ขยายเขตไฟฟ้าให้ ผ้ขู อ ... ไม่ เลือกปฏิบัติ ไม่ ละเมิด !
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
มีอาํ นาจหน้าที่ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ ง และจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ า ไม่วา่ จะเป็ นการสํารวจและวางแผนงานที่จะทําใหม่
หรื อขยายระบบการส่ งไฟฟ้ าเพิ่มเติม หรื อการกําหนดค่าบริ การในการดําเนิ นการ (มาตรา 13) โดยถือเป็ นกิจการสาธารณูปโภค
และบริ การสาธารณะที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคต้องดําเนินการภายในเขตภูมิภาคอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
อย่า งไรก็ ต าม หากปรากฏว่ า มี ป ระชาชนยื่ น คํา ขอให้ มี ก ารขยายเขตไฟฟ้ าแรงตํ่า แต่ ก ารไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคได้แจ้งให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้ า กรณี ดงั กล่าวถื อเป็ นการกระทําที่ ขดั ต่อหน้าที่ ที่ตอ้ งจัดให้มี
สาธารณู ปโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอตามความต้องการ อันเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นการกระทําละเมิด
ต่อประชาชนผูย้ นื่ คําขอ หรื อไม่ ?
ดังเช่ นคดี ปกครองที่ นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งในวันนี้ เป็ นเรื่ องของผูฟ้ ้ องคดี (ผูข้ อใช้ไฟฟ้ า) ได้ยื่นคําขอต่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค) ให้มี การขยายเขตไฟฟ้ ามายังบริ เวณที่ พกั อาศัยของตน แต่ห ลังจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้ าให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่า บริ เวณที่ขอใช้ ไฟฟ้าเป็ นสถานประกอบ
กิจการเรียกว่ า “แพวิมานลอยนํ้า รีสอร์ ท” ซึ่งมีการซื้อขายให้ บุคคลอื่นเช่ าพักอาศัยโดยมีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็ นเจ้ าของได้ พักอาศัย
และรับค่ าเช่ า การขยายเขตไฟฟ้ าในบริ เวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดําเนิ นการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้ าใช้
ในบ้านพักอาศัย และหากจะดําเนินการขยายเขตไฟฟ้ าในบริ เวณดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งเป็ นผูล้ งทุนเอง โดยต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เป็ นเงินจํานวน 568,707.14 บาท
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีหน้าที่ตอ้ งจัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอตามความต้องการ
อย่างเสมอภาค จึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครองขอให้ผถู้ กู ฟ้ องคดีดาํ เนินการขยายเขตไฟฟ้ าและออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ปัญหาว่ าการที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจากผู้ยื่นคําขอ ถือเป็ น
การเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมอันเป็ นการกระทําละเมิด หรือไม่ ?
โดยที่ขอ้ 9 วรรคสอง ของระเบียบการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้ าและบริ การของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2534 กําหนดว่า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะดําเนิ นการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให้เมื่อได้รับ
ชําระเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้ว และหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายจากผูข้ อใช้ไฟฟ้ าตามหนังสื อ
ของผูถ้ กู ฟ้ องคดี เลขที่ คผ 1–1377 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2539 กําหนดให้คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจําหน่ายเดิม
ไปถึงหน้าบริ เวณผูข้ อใช้ไฟฟ้ าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะเป็ นผูล้ งทุนให้
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้แบ่งผูใ้ ช้ไฟฟ้ าออกเป็ น 2 ประเภท คือ ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าเพื่อ
ที่อยูอ่ าศัยหรื อเพื่อการเกษตร และผูข้ อใช้ไฟฟ้ าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้ าของผูฟ้ ้ องคดีไม่อยู่
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็ นการขอใช้ไฟฟ้ าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็ นการปลูกบ้าน
เพื่อพักอาศัยหรื อทําการเกษตร การขอขยายเขตไฟฟ้ าจึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูฟ้ ้ องคดีในการประกอบธุรกิจเป็ นการเฉพาะ
ซึ่ งต้องดําเนิ นการขยายเขตไฟฟ้ าตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ แจ้ งรายละเอียดการคิดค่ าใช้ จ่าย
จากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดไว้ อันเป็ นหลักเกณฑ์ ที่ใช้ กบั บุคคลทั่วไปที่มีคําขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน
การดําเนินการดังกล่ าวจึงไม่ เป็ นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้ แตกต่ างกันในสาระสํ าคัญอันเป็ นการเลือกปฏิบัติ
แต่ อย่างใด
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การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ ดําเนินการติดตั้งพร้ อมจ่ ายไฟฟ้าให้ แก่ ผู้ฟ้องคดีตามคําขอ ก็เนื่องจากไม่ มีการชําระเงิน
ตามหลักเกณฑ์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกําหนด การกระทําดังกล่ าวจึงชอบด้ วยกฎหมายและไม่ เป็ นการกระทําละเมิดแต่ อย่ างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 208/2559)
คดี น้ ี เป็ นตัว อย่า งที่ ดี สํา หรั บ ประชาชนที่ ต ้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าว่า ผู้ ข อใช้ ไ ฟฟ้ าทุ ก รายต้ อ งปฏิ บั ติต าม
หลักเกณฑ์ ที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้ กําหนดไว้ ซึ่ งหากเป็ นการขอใช้ไฟฟ้ าเพื่อการประกอบธุ รกิจผูข้ อใช้ไฟฟ้ าต้องเป็ น
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการขยายเขตไฟฟ้ าทั้งการตั้งเสา การติดตั้งหม้อแปลง การเดินสายไฟ และค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
ทั้งนี้ โดยมี อตั ราค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามที่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้กาํ หนดไว้ และเมื่ อยังไม่ ได้รับการชําระเงิ นค่าใช้จ่าย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคก็ยอ่ มมีสิทธิ ที่จะไม่ดาํ เนินการขยายเขตไฟฟ้ าให้กบั ผูย้ นื่ คําขอใช้ไฟฟ้ าได้ ... ครับ
นายปกครอง

