(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 27 สิ งหาคม 2559)
กําหนดค่ าใช้ นํา้ ประปาขั้นตํ่าตามประเภทผู้ใช้ ... “ไม่ เลือกปฏิบัต”ิ
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อาํ นาจของการประปาส่ วนภูมิภาค
ในการออกข้อบังคับเพื่อกําหนดประเภทผูใ้ ช้น้ าํ และอัตราค่าใช้น้ าํ ประปาขั้นตํ่าที่มีความแตกต่างกัน โดยประเภทที่ 1 คือ
ที่ อยู่อาศัยและอื่น ๆ คิดอัตรา 50 บาท ประเภทที่ 2 คือ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก คิดอัตรา 100 บาท และประเภทที่ 3
คือ รั ฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ คิดอัตรา 200 บาท
กรณี ดงั กล่าวจะถือเป็ นการ “เลือกปฏิบัต”ิ อย่างไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ ?
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี เกิดจากกรณี ที่ผถู้ ูกฟ้ องคดี (การประปาส่ วนภูมิภาค) ได้เรี ยกเก็บค่าใช้น้ าํ ประปาจาก
บ้านที่ผฟู ้ ้ องคดีได้พกั อาศัยอยู่กบั ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีอาชีพค้าขายอยู่ที่บา้ นหลังดังกล่าว โดยภรรยา
เป็ นผูท้ าํ สัญญาการใช้น้ าํ ประปา ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีเรี ยกเก็บเป็ นเงิน 139.10 บาท แบ่งเป็ นค่านํ้า 100 บาท ค่าบริ การทัว่ ไป
30 บาท และค่าภาษี 9.10 บาท
ผูฟ้ ้ องคดี เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้เรี ยกเก็บเกินกว่าจํานวนนํ้าที่ใช้จริ ง และการออกข้อบังคับการประปา
ส่ วนภูมิภาค ว่าด้วยการกําหนดราคาจําหน่ายประปา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548 โดยกําหนดให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูใ้ ช้น้ าํ ประเภทธุ รกิจ
ขนาดเล็กและเรี ยกเก็บในอัตราสูงกว่าผูใ้ ช้น้ าํ ประเภทที่อยูอ่ าศัยทัว่ ไป เป็ นการกระทําที่ไม่ถกู ต้องและไม่เป็ นธรรม
ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าว
ประเด็นปัญหา คือ การกําหนดอัตราค่ านํ้าประปาขั้นตํ่าสําหรั บผู้ใช้ นํ้าประปาประเภทธุรกิจขนาดเล็ก
ในอัตราทีส่ ู งกว่ าผู้ใช้ นํ้าประเภททีอ่ ยู่อาศัย จะถือว่ าเป็ นการเลือกปฏิบัติทไี่ ม่ เป็ นธรรมหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีกาํ หนดอัตราค่าใช้น้ าํ ประปาขั้นตํ่าให้แตกต่างกันไปตาม
ประเภทผูใ้ ช้น้ าํ แม้วา่ จะใช้น้ าํ ในปริ มาณที่ต่าํ กว่าค่าใช้ประปาขั้นตํ่าตามที่กาํ หนดไว้น้ นั เนื่องจากโดยทัว่ ไปแล้วจํานวนสมาชิก
ผูน้ ้ าํ ใช้ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ย่อมมีมากกว่าประเภทที่ 1 ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงคิดอัตราค่าใช้น้ าํ ของผูใ้ ช้น้ าํ ประเภทที่ 1 ตํ่ากว่า
ประเภทอื่น และกําหนดอัตราเพิ่มขึ้นตามลําดับโดยพิจารณาตามประเภทผูใ้ ช้น้ าํ จึงไม่อาจกล่าวได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีกระทําการ
อันเป็ นการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูฟ้ ้ องคดี ซึ่ งหากผูใ้ ช้น้ าํ รายใดเป็ นผูใ้ ช้น้ าํ ประเภทที่ 2 ผูถ้ ูกฟ้ องคดียอ่ มคิด
ในอัตรา 100 บาท เช่นเดียวกัน อันเป็ นการปฏิบัตติ ่ อสิ่ งที่มีสาระสํ าคัญเหมือนกันอย่ างเท่ าเทียมกัน สําหรับผูใ้ ช้น้ าํ ประเภทอื่น
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีก็ยอ่ มคิดในอัตราที่แตกต่างกันไปตามประเภทผูใ้ ช้น้ าํ อันเป็ นการปฏิบัติต่อสิ่ งที่มีสาระสํ าคัญแตกต่ างกัน
ให้ แตกต่ างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น จึงเป็ นไปตามหลักความเสมอภาคแล้ว
สําหรั บกรณี ที่ผ้ ูถูกฟ้ องคดีควรจะคิ ดค่ าใช้ นา้ํ ประปาตามปริ มาณการใช้ นา้ํ จริ งหรื อไม่ นั้น ศาลปกครอง
สู งสุ ดวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า การกําหนดอัตราค่าใช้น้ าํ ประปาดังกล่าว ถือเป็ นเงื่อนไขการใช้น้ าํ ประปาตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้น้ าํ ตามประเภทของผูใ้ ช้น้ าํ นั้น ๆ ซึ่ งหากกําหนดให้มีการจัดเก็บค่าใช้น้ าํ ประปาตามจํานวนที่ใช้น้ าํ จริ ง ก็ทาํ ให้ตอ้ งจัดเก็บ
จากผูใ้ ช้น้ าํ ทุกกลุ่มในอัตราเดียวกันใหม่ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการคํานวณต้นทุนนํ้าประปาและรายได้ของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
นอกจากนี้ เมื่อผูใ้ ช้น้ าํ ตกลงเข้าทําสัญญาโดยยอมรับเงื่อนไขการใช้น้ าํ ประปา ย่อมถือว่าผูใ้ ช้น้ าํ สมัครใจยอมรับภาระ
ค่าใช้น้ าํ ประปาแล้ว อีกทั้งผูใ้ ช้น้ าํ ส่ วนใหญ่ต่างยอมรับการกําหนดอัตราค่าใช้น้ าํ ประปาของผูถ้ กู ฟ้ องคดีท้ งั สิ้ น
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการกําหนดอัตราเรี ยกเก็บค่าใช้น้ าํ ประปาที่มุ่งหมายให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการให้บริ การนํ้าประปาแก่ประชาชน และการพัฒนาการผลิตนํ้าประปาที่มี
คุณภาพให้มีปริ มาณเพียงพอและทัว่ ถึง เปรี ยบเทียบกับภาระของผูใ้ ช้น้ าํ รวมถึงผูฟ้ ้ องคดีที่ตอ้ งชําระค่าใช้น้ าํ ประปาแล้ว
ถือเป็ นไปตามหลักความได้ สัดส่ วน เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้เลือกกําหนดข้อบังคับฉบับดังกล่าวด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งพัฒนา
คุ ณภาพการให้บริ การเพื่ อให้ประชาชนได้มี โอกาสใช้น้ ําประปาอย่างทั่วถึ งทุ กครั วเรื อน ซึ่ งการดําเนิ นงานเพื่ อให้บรรลุ

2
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ผูถ้ กู ฟ้ องคดีจึงต้องมีรายได้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการลงทุนวางท่อขยายเขตจ่ายนํ้าประปา ดังนั้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ย่อมมีความจําเป็ นและชอบที่จะแก้ไขปรับปรุ งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้น้ าํ ประปาเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรื อสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นได้เพื่อให้สาธารณะได้ประโยชน์มากที่สุด การออกข้อบังคับฉบับพิพาท
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 442/2559)
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้อธิ บายสาระสําคัญของหลักความเสมอภาคและหลักความได้สัดส่ วน
ซึ่ งเป็ นหลักกฎหมายปกครองสําคัญที่ควบคุมการใช้อาํ นาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ใช้อาํ นาจตามอําเภอใจ แต่การใช้อาํ นาจ
ในการออกกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับหรื อมาตรการอย่างหนึ่ งอย่างใดมาใช้บงั คับกับประชาชนนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาว่า
มีกฎหมายให้อาํ นาจกระทําการหรื อไม่แล้ว ฝ่ ายปกครองยังต้องเคารพและปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน และมาตรการ
ที่ฝ่ายปกครองเลือกใช้ตามที่กฎหมายกําหนด ก็จะต้องพอสมควรแก่เหตุหรื อได้สัดส่ วนระหว่างประโยชน์สาธารณะและ
ความเสี ยหายที่เอกชนได้รับด้วย นอกจากนี้ คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดีน้ ี ยงั ทําให้ประชาชนเข้าใจจุดมุ่งหมายของ
การประปาส่ วนภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้นด้วยว่า การจัดกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ และเรี ยกเก็บอัตราค่าใช้น้ าํ แตกต่างกันไปตามประเภทผูใ้ ช้น้ าํ นั้น
ไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ แต่เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเกณฑ์การใช้น้ าํ และเพื่อให้มีรายได้สาํ หรับจัดให้มีน้ าํ สะอาดไว้
บริ การแก่ประชาชนอย่างพอเพียงและทัว่ ถึง ซึ่ งผูอ้ ่านที่สนใจเพิ่มเติมสามารถอ่านรายละเอียดได้จากคําพิพากษาดังกล่าว ครับ !
นายปกครอง

