(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558)
ความเสมอภาค ... “เหตุ” ทีอ่ ้ างไม่ ได้ !
คดี ปกครองที่ นํามาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นข้อพิพาทเกี่ ยวกับ “เหตุ ” ที่ บุ คคลไม่ อาจกล่าวอ้าง
“หลักความเสมอภาค” เพื่อให้ฝ่ายปกครองปฏิ บ ัติต่อตนได้ แม้ว่าหลักกฎหมายดังกล่าวจะเป็ นหลักกฎหมายทัว่ ไป
ในทางปกครองที่เรี ยกร้องให้ฝ่ายปกครองใช้อาํ นาจปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างเสมอภาค
โดยคดีน้ ี ผูฟ้ ้ องคดีได้ขออนุญาตตั้งเต็นท์หลังคาโครงเหล็กและหลังคาฉนวนไฟฟ้ า ความสู งประมาณ
3 เมตร เพื่อประกอบกิจการค้าขายรถยนต์และซ่อมบํารุ งรถยนต์ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)
ไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลว่าผิดตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
แต่ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้ปลูกสร้างสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวโดยมีเพิงจอดรถยนต์และซุ ้มทางเดินรุ กลํ้าแนว
เขตเดินสายไฟฟ้ าแรงสู งโดยไม่ได้รับอนุญาต ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (ผูว้ า่ การการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย) จึงสั่งให้
ผูฟ้ ้ องคดีร้ื อถอนภายใน 30 วัน
หลังจากผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่งให้ร้ื อถอน และผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 (คณะกรรมการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย) พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกคําสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องต่อศาลปกครองอ้างว่า คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ให้ผฟู ้ ้ องคดีร้ื อถอนสิ่ งปลูกสร้ าง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากบริ เวณใกล้เคียงกับที่ต้ งั เต็นท์พิพาทมีผสู้ ร้างเต็นท์ในลักษณะเดียวกันกับของผูฟ้ ้ องคดี
มาเป็ นเวลานับสิ บปี โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่เคยสั่งให้ร้ื อถอน อีกทั้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้สร้างเต็นท์ในลักษณะเดียวกันในที่ทาํ การ
ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีในแนวสายไฟฟ้ าแรงสู งและมีสิ่งปลูกสร้างแบบและชนิดเดียวกันกับผูฟ้ ้ องคดีอีกหลายแห่ งที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดี
อนุ ญาตให้สร้างได้ จึงเป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่อผูฟ้ ้ องคดี จึ งขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งและให้ชดใช้ค่าเสี ยหาย
ทางธุรกิจ
ผู้ถูกฟ้องคดีมอี าํ นาจสั่ งให้ ผ้ฟู ้ องคดีรื้อถอนเต็นท์ พพิ าทออกไปให้ พ้นจากแนวเขตสายไฟฟ้าหรือไม่ ?
ซึ่ ง ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2511
กําหนดว่ า ห้ ามมิ ให้ ผู้ใดสร้ างโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้ างในแนวเขตสายไฟฟ้ า เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาต และกรณี สร้ าง
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้ างโดยไม่ ได้ รับอนุญาตให้ กฟผ. มีอาํ นาจรื ้อถอนได้
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า ผูฟ้ ้ องคดี ยื่นคําขออนุ ญาตก่อสร้ างเต็นท์พิพาทต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1
แต่ไม่ได้รับอนุญาต หากผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสั่งไม่อนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งอุทธรณ์หรื อฟ้ องคดีตามที่
กฎหมายกําหนด แต่ผฟู้ ้ องคดีมิได้ดาํ เนินการอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าว แต่กลับทําการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างลักษณะเต็นท์
(โครงเหล็ก) ในแนวเขตสายไฟฟ้ าแรงสู งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 จึงเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 32 วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และข้อ 2 ของประกาศการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง ข้อกําหนดเขตเดินสายไฟฟ้ า ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 จึงมีอาํ นาจตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
การที่ผถู้ กู ฟ้ องคดีที่ 2 มีหนังสื อแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นเจ้าของและผูค้ รอบครองเต็นท์พิพาทรื้ อถอน
เต็นท์พิพาทออกไปให้พน้ จากแนวเขตสายไฟฟ้ าให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวัน หากไม่ ดาํ เนิ นการผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1
จะดําเนินการตามกฎหมาย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ส่ วนประเด็นการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า การเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมนั้น ต้องเป็ นกรณี ที่ผกู้ ล่าวอ้างมีสิทธิ
โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับสิ ทธิ น้ นั แต่ไม่ได้สิทธิ น้ ัน ไม่ใช่กรณี ที่ผกู้ ระทําผิดด้วยกันกล่าวอ้างว่า ผูก้ ระทําผิด

2
บางคนยังกระทําได้หรื อไม่ถูกดําเนิ นคดี กรณี บุคคลที่กระทําผิดต่อกฎหมายไม่อาจเรี ยกร้องให้หน่วยงานของรัฐหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตั ิต่อตนตามหลักความเสมอภาคได้ (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 383/2557)
จากอุทาหรณ์คดีปกครองเรื่ องนี้ ได้ปรากฏหลักการของ “หลักความเสมอภาค” ที่สาํ คัญประการหนึ่ งว่า
การที่ บุคคลใดจะกล่าวอ้างเพื่อให้ฝ่ายปกครองปฏิ บตั ิต่อตนอย่างเสมอภาคหรื อไม่เลือกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรมได้เมื่ อ
ผูก้ ล่าวอ้างเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้รับสิ ทธิ น้ นั เสมอกับบุคคลอื่น แต่หากตนไม่มีสิทธิ ตามกฎหมาย
หรื อปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายอยูแ่ ล้ว ก็มิอาจกล่าวอ้าง “หลักความเสมอภาค” เพื่อคุม้ ครองตนได้ ถึงแม้ว่ามีบุคคลอื่นที่ฝ่าฝื น
กฎหมายด้วยกันแต่ยงั ไม่ถกู ดําเนินการ ... ครับ !
นายปกครอง

