
เร่ืองเสร็จที่  ๕๓๒/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  อํานาจการปรับปรุงอัตราคาบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร  

   
 

เทศบาลนครสมุทรสาครไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ สค. ๕๒๐๐๕/๑๒๘๒ ลงวันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา เทศบาลนคร
สมุทรสาครไดประกอบกิจการประปาบริการประชาชนในทองถ่ินตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ และไดรับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาล จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๒๒ มาจนถึงปจจุบัน แตปรากฏวาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา 
การดําเนินกิจการประปาขาดสภาพคลองและไมมีงบประมาณคงเหลือเพ่ือการลงทุนปรับปรุง
ขยายกิจการประปา เนื่องจากยังเรียกเก็บคาบริการประปาในอัตราเดิมเปนผลใหรายไดไม
เพียงพอแกการดําเนินกิจการ  

เทศบาลนครสมุทรสาครประสงคจะปรับปรุงอัตราคาบริการประปา ไดแก คา
น้ําประปา และคารักษามาตรวัดน้ําประปาใหมีอัตราสูงข้ึนกวาที่เรียกเก็บอยูในปจจุบัน โดยจะเรยีก
เก็บในแบบอัตรากาวหนาราคา ลบ.ม. ละ ๔.๐๐ บาท ถึง ๑๐.๐๐ บาท ตามที่สภาเทศบาลนคร
สมุทรสาครใหความเห็นชอบ  

เทศบาลนครสมุทรสาครจึงขอหารือวา เทศบาลนครสมุทรสาครจะมีอํานาจใน
การกําหนดอัตราราคาคาน้ําประปาและคารักษามาตรวัดน้ําไดเองโดยตราเทศบัญญัติบังคับใชได
หรือไม ซึ่งเทศบาลนครสมุทรสาครพิจารณาแลว เห็นวา การปรับปรุงอัตราราคาคาบริการประปา
ดังกลาวมาขางตนไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน ประกอบกับการประกอบกิจการ
ประปาเปนหนาที่ที่เทศบาลนครสมุทรสาครตองกระทําตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ ๖ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๕๘ (การควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน) เทศบาล
นครสมุทรสาครจึงมีอํานาจที่จะตราเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราคาบริการประปาไดตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และไมอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๕๘ฯ นี้ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลว เห็นวาปญหาเรื่องนี้ เปน

เร่ืองสําคัญที่มีผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดิน สมควรที่จะไดมีการพิจารณาโดยรอบคอบ
จึงเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใหนําเร่ืองดังกลาวเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑ / ๐๗๕๗  ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒
 
คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ รวมกันพิจารณา ตามนัยขอ ๑๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการ กฤษฎีกาวา
ดวยการประชุมกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ ไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวแลว มีความเห็นเปนสองฝาย ดังนี้ 

ฝายที่หนึ่ง  เห็นวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘  มีเจตนารมณที่จะ
ควบคุมกิจการสาธารณูปโภคบางประเภท อันจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุก
ของประชาชน มิใหกระทําโดยเสรี แตจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจาก
รัฐมนตรีที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการดูแลและควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพในการ
ประกอบกิจการสาธารณูปโภคดังกลาว เชน การผลิต การจัดสง และความปลอดภัย เปนตน หาก
บุคคลใดซึ่งรวมถึงนิติบุคคลใดประสงคจะประกอบกิจการสาธารณูปโภคดังกลาวแลวก็จะตอง
ดําเนินการขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘   สําหรับกรณีที่
จะไดรับยกเวนตามที่บัญญัติไวในขอ ๖๒ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ๕๘  จะตองเปนกรณีที่
มีกฎหมายเฉพาะวาดวยการประกอบกิจการสาธารณูปโภคนั้นบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ซึ่งจะตอง
เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงการจัดตั้งและใหอํานาจในการประกอบกิจการประปาไวโดยตรง เชน
กรณีการประกอบกิจการประปาหรือการไฟฟาของรัฐวิสาหกิจ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
การไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน แตกรณีของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓๓ และมาตรา ๕๖๔ เปนเพียงการกําหนดให
เทศบาลมีหนาที่ในการทํากิจการประปา สวนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
                                                 

๑ ขอ ๑๒  ในกรณีท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ
ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการรางกฎหมายสองหรือ
สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได 

  ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรางกฎหมายซึ่งมีอาวุโสท่ีสุดเปนประธาน
ในที่ประชุม และตองมีกรรมการรางกฎหมายมาประชุมไมนอยกวาหกคนโดยตองเปนกรรมการรางกฎหมาย
จากทุกคณะที่ไดเชิญประชุม จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในการวินิจฉัยประเด็นสําคัญประธานในที่ประชุมจะให
รอการวินิจฉัยประเด็นนั้นจนกวาจะมีกรรมการรางกฎหมายมาประชุมมากกวาหกคนก็ได 

๒ ขอ ๖ ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ ๓ หรือขอ ๕ การ
ประกอบกิจการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น 

๓ มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

  (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๔ มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

  (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓
 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖๕ ซึ่งกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจ
หนาที่ในการทํากิจการสาธารณูปโภค ซึ่งแมจะรวมกิจการประปาดวย แตก็มิไดเปนกฎหมายที่
กําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาโดยเปนเพียงบทบัญญัติในลักษณะกวางๆ เปนการ
ทั่วไปที่ใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนการบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาลเทานั้น๖  ดังนั้น กรณีของเทศบาลนครสมุทรสาครจะ
ประกอบกิจการประปาไดก็ตองขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติขอ ๔ 
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ รวมถึงการปรับปรุงคาบริการน้ําประปา คารักษามาตร
วัดน้ํา ก็จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัมปทานดวย 

ฝายที่สอง  เห็นวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ มุงหมายที่จะควบคุม
การประกอบกิจการของเอกชนไมใหกระทําไดโดยเสรี โดยจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตหรือไดรับ
สัมปทานจากรัฐบาลเทานั้น แตมิไดมุงที่จะควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีกฎหมายกําหนดให
มีหนาที่ในการดําเนินกิจการสาธารณูปโภคตามที่กําหนดไว แตอยางใด  ดังที่ไดระบุไวเปน
ขอยกเวนในขอ ๖๗ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้และในกรณีของการประกอบกิจการประปา
ของเทศบาลนั้นเมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕๖๘ ประกอบกบั
มาตรา ๕๓๙ ใหเปนหนาที่ของเทศบาลนครในการจัดใหมีน้ําประปาในเขตเทศบาล และมาตรา ๑๖
๑๐ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจในการจัดระบบการบริการสาธารณปูโภคเพือ่
เปนการบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาลอันเปนบริการสาธารณะพื้นฐานที่เทศบาลจะ
ดําเนินการจัดใหมี จึงถือไดวาเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ใน
การประกอบกิจการประปา เทศบาลจึงประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลไดเองโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และตามบทบัญญัติในขอ ๖ แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ  ดังนั้น ในการประกอบกิจการประปา รวมถึงการปรับปรุงอัตราคาบริการ

                                                 
๕ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีใน

การจัด ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๔) การสาธารณูปโภคและกอสรางอ่ืนๆ  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๖ บันทึก เรื่อง หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการประปาและการไฟฟาจะตองขออนุญาต
หรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม สงพรอม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร  ๐๖๐๑/๑๖๙๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๕๒/๒๕๒๕) 

๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒,ขางตน  
๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔,ขางตน  
๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓,ขางตน  
๑๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕,ขางตน  



 ๔
 
น้ําประปาของเทศบาลนครสมุทรสาครจึงไมตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ แตอยางใด 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา ขอหารือเร่ืองนี้เปนปญหาขอกฎหมาย
ที่สําคัญจึงพิจารณาจัดใหมีการประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยขอหารือ
เร่ืองนี้ตามนัยขอ ๑๓ (๒)๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยไดฟงคําช้ีแจง
ของผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรมทรัพยากรน้ํา) ผูแทนกระทรวง 
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) และผูแทนเทศบาลนครสมุทรสาคร แลว มีมติเห็น
ดวยกับความเห็นของที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ฝายที่สอง 
กลาวคือ เห็นวา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ บัญญัติให
เทศบาลมีหนาที่ในการจัดใหมีการประปาในเขตเทศบาล ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหอํานาจ
เทศบาลที่จะจัดบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง และแมวามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ จะ
บัญญัติโดยมีเง่ือนไขวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย” ซึ่งมีความหมายวา แมจะมีหนาที่ที่ตอง
กระทํากิจการประปา แตเมื่อกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานก็จะตองมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายนั้นกอน แตตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ ข้ึนใชบังคับในป ๒๕๔๒ แลว มาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้นใหม เปนใหมีทั้งอํานาจและ
หนาที่ในการจัดใหมีระบบการสาธารณูปโภคดวย กรณีจึงมีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะที่ให
เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการประกอบกิจการประปาตามขอยกเวนของขอ ๖ แหงประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ ที่ไมตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีในการประกอบ
กิจการแตอยางใด 

เมื่อไดวินิจฉัยแลววา ในการประกอบกิจการประปาของเทศบาลไมตองไดรับ
อนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ จึงยอมจะมีผล
ใหสัมปทานที่เทศบาลนครสมุทรสาครทําไวกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปจจุบันได
โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวนั้น 
ไมอาจใชบังคับได ฉะนั้น การที่เทศบาลนครสมุทรสาครจะดําเนินการปรับปรุงอัตราคาบริการ

                                                 
๑๑ ขอ ๑๓  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตองจัดใหมีการประชุมใหญกรรมการราง

กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เม่ือคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายไดมีมติหรือ

คําสั่งหรือขอใหกรรมการรางกฎหมายวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญ 
  (๒) เม่ือกรรมการรางกฎหมายคณะใดคณะหนึ่งเห็นวา มีปญหาสําคัญที่ควรวินิจฉัยโดยที่

ประชุมใหญ 



 ๕
 
ประปา จึงเปนอํานาจของเทศบาลนครสมุทรสาครที่จะกระทําไดเองโดยไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัมปทานดังกลาวอีกแตอยางใด 

 
 

ลงช่ือ      พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทพิย  จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ 


