(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559)
ละเลยต่ อหน้ าที่ ... เพราะไม่ ตดิ ตั้งไฟฟ้าให้ กบั ผู้ขอ
การจัด ให้ มี ไ ฟฟ้ าถื อ เป็ นการจัด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู ป โภคอย่า งหนึ่ งที่ ฝ่ ายปกครองมี ห น้า ที่ ต ้อ ง
ดําเนิ นการให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ดี หากการยืน่ คําขอเพื่อมีไฟฟ้ าใช้จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์
ลงบนที่ดินหรื อผ่านที่ดินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว
ฝ่ ายปกครองมีอาํ นาจที่จะดําเนินการให้ได้หรื อไม่ ?
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่ องการขอติดตั้งเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ าและอุปกรณ์ระบบ
จ่ายไฟฟ้ าเพื่อใช้ในบ้าน แต่เนื่องจากการติดตั้งต้องมีการพาดสายไฟฟ้ าผ่านที่ดินที่อยูข่ า้ งเคียงซึ่ งมีเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
หลายคนรวมทั้งผูย้ นื่ คําขอ และมีเสาไฟฟ้ าเดิมปักอยูบ่ นที่ดินและมีสายไฟฟ้ าพาดผ่านอยูแ่ ล้ว
กรณี ดงั กล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินตามระเบียบการไฟฟ้ านครหลวง ว่าด้วย
การขอใช้ไฟฟ้ า พ.ศ. 2545 ข้อ 8 วรรคสอง และข้อบังคับการไฟฟ้ านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้ าและบริ การ พ.ศ. 2535
ข้อ 19 วรรคหนึ่ ง ที่กาํ หนดให้ผขู้ อใช้ไฟฟ้ าจะต้องนําหนังสื อสัญญาอนุ ญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า และหรื อ
สัญญาอนุญาตให้พาดสายไฟฟ้ าจากเจ้าของที่ดินและหรื อสิ่ งปลูกสร้างมาแสดงหรื อไม่
ข้อเท็จจริ งในคดี เกิ ดจากผูฟ้ ้ องคดีได้ปลูกสร้างบ้านลงบนที่ดินจํานวนห้าแปลงซึ่ งตนเป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ พร้อมกับยื่นคําขอให้การไฟฟ้ านครหลวง (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1) ติดตั้งเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ าใหม่และอุปกรณ์
ระบบจ่ายไฟฟ้ าเพื่อใช้ไฟฟ้ าที่บา้ นหลังดังกล่าว แต่เนื่องจากการติดตั้งจะต้องมีการพาดสายไฟฟ้ าผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 436
ที่อยูต่ ิดกันซึ่ งมีผฟู้ ้ องคดีและผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 2 ถึงที่ 11 เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์รวม
แต่ผถู ้ กู ฟ้ องคดีที่ 1 ไม่ดาํ เนินการให้เนื่องจากไม่มีหนังสื อยินยอมจากเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 436 ทุกคน
ผูฟ้ ้ องคดี จึ งนําคดี ม าฟ้ องขอให้ศ าลมี ค าํ พิ พากษาหรื อ คํา สั่ง ให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 ติ ดตั้ง เครื่ องวัด
หน่วยไฟฟ้ าและอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ าให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
การที่ ผ้ ถู กู ฟ้ องคดีที่ 1 ไม่ ดาํ เนินการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบจ่ ายไฟฟ้ าเป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่หรื อไม่ ?
โดยที่มาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ านครหลวง พ.ศ. 2501 ได้กาํ หนดให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ 1 มีอาํ นาจเดินสายส่ งศักย์สูงย่อยหรื อสายส่ งศักย์ต่าํ ไปใต้ เหนือ ตาม หรื อข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรื อปั ก หรื อตั้งเสา
สับสเตชัน่ หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรื อบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พ้ืนดินอันเป็ นที่ต้ งั โรงเรื อน
ประกอบกับข้อ 4 และข้อ 21 ของข้อบังคับการไฟฟ้ านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้ าและบริ การ พ.ศ. 2535 กําหนดให้อุปกรณ์
ระบบจ่ายไฟฟ้ า อันประกอบด้วยเสา สายไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า และส่ วนประกอบอื่น ๆ เป็ นทรัพย์สินของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 1
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การที่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ รวมคนหนึ่ งในที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ 436 จึงย่อมมีสิทธิ ใช้สอยทรัพย์สินของตนได้ตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และเมื่อการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 พาดสายไฟฟ้ าใหม่จาํ นวน 3 เส้น ไปยังเสาไฟฟ้ าเดิมที่ปักอยูบ่ นที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ 436 ซึ่ งมีสายไฟฟ้ าพาดผ่านที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี อยู่ก่อนแล้ว ไม่เป็ นการสร้างภาระเพิ่มขึ้นแก่ที่ดินดังกล่าว
ดังนั้น การใช้สิทธิของผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่ขดั ต่อสิ ทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามมาตรา 1360 วรรคหนึ่ ง แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ และแม้ว่าผูข้ อใช้ไฟฟ้ าจะต้องนําหนังสื อสัญญาอนุ ญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า และหรื อ
สัญญาอนุ ญาตให้พาดสายไฟฟ้ าจากเจ้าของที่ดินและหรื อสิ่ งปลูกสร้างมาแสดงก็ตาม แต่เมื่ อพื้นดิ นนั้นไม่ใช่พ้ืนดิน
อันเป็ นที่ ต้ งั โรงเรื อน และผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 มี อาํ นาจตามกฎหมายเพื่อ ให้การดําเนิ นกิ จการสาธารณู ปโภคเกี่ ยวกับ
การให้บริ การไฟฟ้ าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 ไม่ดาํ เนิ นการตามคําขอของผูฟ้ ้ องคดีเนื่ องจากไม่มี
หนังสื อสัญญาอนุ ญาตจากเจ้าของที่ ดินทุกคนมาแสดง จึ งไม่อาจรับฟั งได้ ประกอบกับการพาดสายไฟฟ้ าใหม่ผ่าน
เหนื อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 436 ซึ่ งเดิมมีสายไฟฟ้ าพาดผ่านอยูแ่ ล้ว เป็ นเรื่ องการจัดการตามธรรมดา มิใช่การจัดการ
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ทรัพย์สินในเรื่ องอันเป็ นสาระสําคัญ กรณี จึงไม่จาํ ต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวมตามนัยมาตรา 1358
วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 ไม่ติดตั้งเครื่ องวัดหน่ วยไฟฟ้ าและอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ าจึงเป็ นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
พิพากษาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 ดําเนิ นการติดตั้งเครื่ องวัดหน่ วยไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ระบบจ่ายไฟฟ้ า
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 573/2558)
คดี น้ ี ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ว างหลัก ปฏิ บ ัติ ร าชการเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติห น้า ที่ ตามกฎหมายของ
การไฟฟ้ านครหลวงในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ าซึ่ งต้องพาดสายไฟฟ้ าผ่านที่ดินที่ผขู้ อใช้ไฟฟ้ าเป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ รวมในที่ดินแปลงดังกล่าวด้วยว่า เมื่อผูข้ อใช้ไฟฟ้ าเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินคนหนึ่ งย่อมมีสิทธิ ที่จะใช้สอย
ทรัพย์สินของตนได้ ประกอบกับหากแต่เดิมมีสายไฟฟ้ าพาดผ่านอยูแ่ ล้ว การพาดผ่านสายไฟฟ้ าใหม่ยอ่ มไม่เป็ นการสร้าง
ภาระที่ เพิ่มขึ้นอันจะมีผลทําให้เป็ นการขัดต่อสิ ทธิ ของเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ รวมคนอื่นแต่อย่างใด กรณี จึงไม่จาํ ต้องให้
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ รวมคนอื่นทําหนังสื อสัญญาอนุญาตให้พาดผ่านสายไฟฟ้ า ทั้งยังเป็ นอํานาจโดยเฉพาะของการไฟฟ้ า
นครหลวงที่ จะต้องดําเนิ นการเดิ นสายส่ งไฟฟ้ าตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ านครหลวง
พ.ศ. 2501 ด้วย ... ครับ !
นายปกครอง

