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วิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทรำบถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บ

รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวคิดทฤษฎีและข้อควำมคิดของสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
ตลอดจนเพื่อให้ทรำบปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีผู้ได้
ใช้ประโยชน์จำกสำธำรณสมบัติของแผ่นดินในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้ใช้
ประโยชน์ในทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ งนี้ เพ่ือที่จะได้แนวทำง
เกี่ยวกับกำรตรำกฎหมำย เพื่อให้อ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
จำกผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จำกสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน หรือได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งมี
อยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำอ ำนำจหน้ำที่และรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก ำหนดไว้
โดยกฎหมำย คือ พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่วนอ ำนำจในกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะ
เป็นไปตำมที่กฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ก ำหนดไว้ เช่นอ ำนำจในกำรออก
ข้อบังคับ อ ำนำจในกำรออกค ำสั่ง อ ำนำจในกำรท ำสัญญำ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีสำธำรณสมบัติของแผ่นดินอยูในเขตของตน ซึ่งมีปัญหำว่ำหำกมีผู้ใดได้ใช้ประโยชน์จำกสำธำรณ
สมบัติของแผ่นดิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำธำรณสมบัติของแผ่นดินปะเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1304 (2) เช่น มีคนน ำน้ ำจำกแหล่งน้ ำสำธำรณะในเขต
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ เช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บค่ำใช้น้ ำดังกล่ำว
ได้หรือไม ่
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ซ่ึงจำกกำรศึกษำเพ่ิมเติมปรำกฏว่ำ กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรียกเก็บเงินรำยได้ได้
นั้น จะต้องมีกฎหมำยให้อ ำนำจไว้จึงจะสำมำรถกระท ำได้ เช่น กำรเรียกเก็บภำษี หรือในกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำบริกำรสำธำรณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่นนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้บริกำรได้ โดยเรียกว่ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ดังนั้น หำกมี
กรณีที่มีผู้ได้ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติหรือใช้ประโยชน์จำกสำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทส ำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันดังกล่ำว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่อำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ใช้ได้ 
เพรำะไม่ได้จัดให้มีกำรบริกำรสำธำรณะแต่อย่ำงใด ตลอดจนไม่อำจจัดหำประโยชน์จำกสำธำรสมบัติ
ของแผ่นดินได้ เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยให้อ ำนำจไว้โดยชัดแจ้ง  

แต่ถึงกระนั้นก็ดี ผู้ศึกษำเห็นว่ำ หำกเป็นกรณีที่เป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่อยู่ในที่      
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน ไปผลิตส ำหรับกำรบริกำรสำธำรณะ เช่นนี้ ควรจะยกเว้นมิให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว เนื่องจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกรณีนี้ก็เพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชน แต่รัฐต้องควรพิจำรณำจัดสรรเงินรำยได้จำกกำรเก็บค่ำบริกำรสำธำรณะ
ดังกล่ำวในรูปแบบของเงินอุดหนุนพิเศษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลรักษำแหล่ง
ทรัพยำกรนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้น ำเงินที่ ได้รับกำรจัดสรรนี้ ไปบูรณะ ดูแล รักษำ แหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีสภำพสมบูรณ์ใช้กำรได้อยู่เสมอต่อไป 
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This thesis has the purpose on studying the concepts and theories of the 

revenue collection of the local government, including the concepts and theories of 
general revenue collection, public property and the issue of the revenue collection 
in case of there is a person who benefits from the public property or natural 
resource which is in the jurisdiction of the local government. The main motivation for 
this study is to reach the principal guidelines in legislation for authorizing the local 
government in revenue collection of the beneficiary from the public property or 
natural resource. 

The study has shown that the authority and revenues of local government 
has already been provided in the related law which is Formulating of Plan and Steps 
of Decentralization Act B.E.2542. In case of the authority of local government in 
some specific activities, the authority will be in accordance with the local 
government-establishing act of each local government. The authorities of the local 
government include authority of regulation, authority of commanding and authority 
of contracting. The local governments always possess the public property in their 
own jurisdictions. The issues is , if there anyone who benefit from public property, 
especially the collective-benefiting public property as provided in the Thai 
Commercial and Civil Code section 1304(2), such as the one who uses the water 
from the public water sources. In this case, can local government collect the 
revenue from the individual’s water usage? In the current related provisions, there is 
no text with absolute description for these types of circumstance. 
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In further study and research, the revenue collection activities (such as 
taxation) of the local government must be authorized by the law. In case of public 
service, the local government can collect the revenue from the services. Therefore, if 
any one benefit from the natural resource or the collective-benefiting public 
property, the local government cannot collect the revenue from the services 
because they do not provide the public service by themselves and the local 
government cannot benefit in revenue collection from the public property for the 
financial support because there is no any law which expressly authorized such 
activity. 

Even though the current legislation does not authorize the local government 
for the revenue collection in the aforementioned situations, the author of this thesis 
has a different view. If the natural resources which located in the public property are 
used for the public service, there should be exception for revenue collection of 
natural resources because the usage of this natural resource is for the good of the 
public. But the government should considers the allocation of revenue from the 
revenue collection in the form of special subsidiary to financially support the local 
government in restoring, preserving and protecting the natural resources in their own 
jurisdiction. 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเนื้อหาใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าโดยให้ความ
อนุเคราะห์ในการค้นคว้าข้อมูล ให้ค าแนะน าในการจัดท าและเรียบเรียง อีกทั้งช่วยเหลือในด้านการ
ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์นี้จนส าเร็จลุล่วง ผู้เขียนมีความส านึกในความกรุณา
ของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย  

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านรองศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะวณิช 
และ อาจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ค าแนะน าในการตรวจสอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  

ตลอดระยะเวลาในการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ภรรยา และ
บุตรชาย ผู้ซึ่งให้ความรัก ความเมตตา รวมถึงให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด  

ในส่วนของคุณประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอให้คุณ
ความดีเหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาแก่บิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและสภำพของปัญหำ 
 

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองนั้น รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  

ส าหรับอ านาจหน้าที่และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ถูกก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งมีการก าหนดให้จัดสรรรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เหมาะสมกับภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่ งในหมวด 2 ของ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบบริการสาธารณะไว้
นอกเนือจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง โดยอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีอยู่ 31 ประการ (มาตรา 16) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 
29 ประการ (มาตรา 17) ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นกฎหมายฉบับนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ รวมทั้งหมดของ
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 18)  

ส่วนอ านาจในการกระท าการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นไปตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล เพ่ือที่จะได้มีอ านาจกระท าการเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยอ านาจกระท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ได้แก่อ านาจในการออกกฎข้อบังคับ อ านาจในการออกค าสั่ง อ านาจใน
การท าสัญญา รวมถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายให้อ านาจไว้ อ านาจในการออกกฎ
ข้อบังคับ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้เป็นอ านาจที่ส าคัญประการหนึ่ง เพราะเป็น
อ านาจที่ก าหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติการหรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดท า 
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บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตน 

ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 ได้บัญญัติไว้
ว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของ แผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ
สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือ
กลับมา เป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็น
ต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ (3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็น
ต้นว่า ป้อม และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 

และเนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 มาตรา 
67 ได้ก าหนดให้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกและ (7) คุ้มครอง ดู แล 
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปัญหาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่
ได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพยากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไรตัวอย่างเช่น การประปาส่วนภูมิภาคได้น าน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาผลิตเป็นน้ าประปาเพ่ือจ าหน่ายแก่ประชาชน เช่นนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการประปาส่วนภูมิภาคใน
การใช้น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าได้หรือไม่เป็นต้น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาษี อากร และค่าธรรมเนียม 
2) เพ่ือศึกษาเรื่องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เพ่ือศึกษาข้อความคิดเก่ียวกับการดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
4) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณี

ที่มีผู้ได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้ใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการตรากฎหมายเพ่ือให้อ านาจแก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ใช้ประโยชน์ในสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
จัดท าบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการสาธารณะดังกล่าว กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดบริการสาธารณะบางอย่าง 
จึงจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งผู้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะนั้นโดยตรง ดังนั้น ถ้าหากไม่ได้จัดท าบริการสาธารณะแล้วจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่
ได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ได้ แม้ว่าผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์นั้นจะไม่ใช่บุคคลใน
ท้องถิ่นก็ตาม เว้นแต่จะมีกฎหมายได้ให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ของตน อาทิการ
จัดเก็บรายได้จากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบ้ติของแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ 

 
1.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพและวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยจากต ารา หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ 
รวมทั้งสิ่งพมิพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในเว็บไซตต์่าง ๆ 

หลังจากที่ได้ข้อมูลจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็จะน ามาวิเคราะห์แบบพรรณนาต่อไป 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) เพ่ือทราบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาษี อากร และค่าธรรมเนียม 
2) เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เพ่ือทราบถึงข้อความคิดเก่ียวกับการดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
4) เพ่ือทราบสภาพปัญหา เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี

ที่มีผู้ได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้ใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือได้แนะแนวทางในการตรากฎหมายเพ่ือให้อ านาจแก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ 

 



 
บทท่ี 2 

 
ข้อควำมคิด เกี่ยวกับภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม  

 
ดังที่ได้ตั้งค าถามมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ ไดใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้หรือไม่  อย่างไร                 
ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษีอากร ดังนั้น ในบทนี้ก็จะได้อธิบายถึงรายละเอียด 
ของภาษี อากร และค่าธรรมเนียม ตลอดจน ความหมายของค าว่าภาษีท้องถิ่น ต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ข้อควำมคิดและควำมหมำยของค ำว่ำภำษีและอำกร 
 

การกระท าใด ๆ ของฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ ซึ่งฝ่ายปกครองจะกระท านอกขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ โดยบทบัญญัติ
กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่จะให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองกระท าการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎร
จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนเป็นผู้ตราขึ้น ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง โดยหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ
ทั้งนี้ หลักนิติรัฐมีหลัการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 
และหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ1 

หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย คือ องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนต่อ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ โดยฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจก าหนดมาตรการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายได ้

ส าหรับ หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ คือ องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ได้ก็
ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท าการนั้น ๆ ดังนั้น การกระท าขององค์กรฝ่าย
ปกครองจึงต้องมีฐานในทางกฎหมายรองรับ 

                                           
1วรเจตน์ ภาคีรัฐ, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง: หลักกำรพื้นฐำนของ

กฎหมำยปกครองและกำรกระท ำทำงปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546), 
หน้า 22-23. 
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ฉะนั้น จากหลักการที่กล่าวมา แสดงให้เห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษีอากรจึงต้องด าเนินการโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากรเนื่องด้วยการจัดเก็บภาษี
อากรเป็นการกระท าที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท า
การได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจและต้องกระท าภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ฝ่ายปกครองจะใช้
อ านาจขัดหรือเกินไปกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ได้  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญพ้ืนฐานของหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ฉะนั้น องค์กรฝ่ายปกครองจะมีอ านาจ
ด าเนินการจัดเก็บภาษีใดได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีต้อง
ด าเนินการภายใต้บทบัญญัติที่กฎหมายภาษีก าหนดไว้ด้วย2 

โดยการจัดเก็บภาษีมีประวัติศาสตร์ทางกฎหมายมาอย่างยาวนาน กล่าวคือ ในสมัย
อาณาจักรบาบิโลนเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล กฎหมายที่กษัตริย์ฮัมบูราบี (Hammurabi) 
บัญญัติขึ้นจะมีเนื้อหาที่คุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของบุคล และในทัศนะของนักบวชคริสต์ (The 
Canonist) สมัยก่อนยุคกลางและกฎหมายสิบสองโต๊ะของอาณาจักรโรมัน ถือว่าเศรษฐศาสตร์ คือ 
แก่นหรือโครงร่างของกฎหมาย เพราะมนุษย์หวงแหนในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเขาเอง ชีวิตของใคร
คนหนึ่งก็คือทรัพย์สินของเขาคนนั้น มนุษย์มีชีวิตอยู่เพ่ือแสวงหาทรัพย์สิน การเสียสละทรัพย์สินของ
เขาให้กับรัฐจึงเป็นเรื่องใหญ่ รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องออกมาตรการบังคับเอาทรัพย์สินจากบุคคลในรูป
ของการจัดเก็บภาษี การออกมาตรการบังคับดังกล่าว หมายความว่า การจัดเก็บภาษีต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติ กฎ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบของรัฐ เพ่ือใช้บังคับประชาชนให้เสียภาษี กล่าวคือ เป็น
วิธีการการบังคับเอาเงินจากประชาชนโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น รัฐจึงต้องออกกฎหมายขึ้นมาเพ่ือ
เป็นฐานรองรับในการจัดเก็บภาษี3 ต่อไป 

ในส่วนของความหมายของค าว่า ภาษี และ อากร นั้น มีรายละเอียด ดังจะกล่าว ดังนี้ 
“ภาษี” หรือ “ภาษีอากร” เป็นค าที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “tax” 
อย่างไรก็ตาม ภาษี ยังมีความหมายที่แยกจากค าว่าอากร ได้ด้วย กล่าวคือ ภาษี ตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า “tax” แต่อากรตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “duty”  

                                           
2ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, ค ำอธิบำยทฤษฎีและกฎหมำยภำษีอำกร, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุง

ใหม่ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 77-82. 
3สุนทร ราชวงศ์ศึก,“รัฐกับการจัดเก็บภาษี,” กระแสอำคเนย์, 5, 55 (กรกฎาคม 2551):   

8-24. 
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 นอกจากนี้ กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงให้ความหมายของทั้งสองค าดังกล่าวไว้ว่า 
 “ภาษี” คือ รายได้ที่เกิดจากมีผู้รับประมูลที่จะส่งเงินให้หลวง ผู้ใดประมูลได้ผู้นั้นก็จะเป็น 
เจ้าภาษีนั้น  

“อากร” คือ การชักเอารายได้หรือผลประโยชน์ที่ราษฎรท ามาหาได้ โดยประกอบกิจการ 
ต่าง ๆ หรือได้รับสิทธิจากรัฐบาล อาทิ การให้จับปลา การให้ต้มสุรา และการท าสวน เป็นต้น4 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ ให้ความหมายของค าว่า “ภาษี” ไว้ว่า เป็นการจัดเก็บเงินที่รัฐบังคับเก็บ
จากเอกชนในลักษณะถาวรและไม่มีสิ่งตอบแทน เพ่ือน าไปใช้จ่ายในสิ่งที่เกี่ยวกับภาระ
สาธารณะ ส าหรับ “ภาษีอากร” คือ บังคับเก็บโดยอ านาจมหาชน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักใน
การน าไปใช้จ่ายในสิ่งที่เกี่ยวกับภาระสาธารณะ 
และยังให้ความหมายของค าว่า “อากร” ไว้ว่า คือ เงินที่บังคับเก็บจากผู้ได้รับประโยชน์

โดยตรงจากการบริการสาธารณะ โดยที่ประโยชน์ที่ได้รับนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนในการผลิต
บริการสาธารณะ และเป็นเงินที่บังคับเก็บเพ่ือประโยชน์ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์การมหาชนอิสระ5 

โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25426 ได้ให้ความหมายของค าทั้งสองค า
ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 

1) ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารประเทศ
หรือท้องถิ่น 

2) อากร หมายถึง บ่อเกิด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากสิ่งของที่เกิดจาก
ธรรมชาติ หรือสิ่งท าขึ้นเพ่ือการค้า 

 
 
 

                                           
 4หลวงอรรถไกวัลวที และหลวงนรกิจบริหาร, รำยงำนกำรบริหำรทั่วไปและระบบวิธีกำร
จัดเก็บภำษีอำกรในสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ ญี่ปุ่น (พระนคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมมหาดไทย, 
2505). 

5สมคิด เลิศไพฑูรย์, ค ำอธิบำยกฎหมำยกำรคลัง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 
2541), หน้า 104-107. 

6พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์, 2546), 
หน้า 823, 1359. 
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2.1.1 ลักษณะของภำษ ี
ดังนั้น จากความหมายของค าว่า ภาษี ข้างต้น จึงเห็นได้ว่า ภาษี จะมีลักษณะ ดังนี้7 

1) มีลักษณะบังคับ 
กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้ว บุคคลย่อมไม่อยากที่จะเสียรายได้ หรือทรัพย์สินที่ตนหามาได้ 

ดังนั้น จึงไม่มีใครที่จะมีความประสงค์ที่จะเสียภาษี รัฐจึงต้องใช้กระบวนการจัดเก็บภาษี โดยผ่าน
กระบวนการนิติบัญญัติ โดยการออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องเสียภาษีตามที่ก าหนด  

2) ไม่มีการให้ประโยชน์ตอบแทนโดยตรง  
กล่าวคือ รัฐไม่มีภาระผูกพันในการที่จะต้องตอบแทนโดยตรงให้กับผู้เสียภาษีแต่ละคน

หรืออาจเรียกได้ว่าการเสียภาษีเป็นเรื่องของการน าภาษีมาใช้จ่ายเพ่ือส่วนรวม ทั้งนี้ รัฐต้องท าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ดังกล่าวมาใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

อย่างไรก็ดี การที่รัฐจะใช้จ่ายภาษีได้ จะต้องกระท าโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ
เช่นกัน  

 
2.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บภำษี 
ฉะนั้น จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า ในการจัดเก็บภาษีนั้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้8 

1) เพ่ือหารายได้ 
เป็นการหารายได้มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาครัฐ

กับภาคเอกชน หากรัฐมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายน้อย ก็จะจัดเก็บภาษีน้อย ถ้ารัฐมีความจ าเป็นใน
การใช้จ่ายมาก ก็จะจัดเก็บภาษีมากข้ึน แต่ก็เพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น 

2) เพ่ือการควบคุม 
รัฐใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภค และการผลิต กล่าวคือ ถ้ารัฐเห็นว่า

สินค้าใดที่ประชาชนบริโภคเข้าไปแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ หรือเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือย รัฐก็
อาจจัดเก็บภาษีจากการบริโภคสินค้านั้น ๆ ให้สูงกว่าสินค้าอ่ืน เพ่ือท าให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น 
ประชาชนจะได้ลดการบริโภคสินค้าชนิดนั้น และจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิต โดยผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้า
ดังกล่าวให้มีจ านวนลดลงไปด้วย 

 

                                           
7อรัญ ธรรมโน, ควำมรู้ทั่วไปทำงกำรคลัง (ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ 

พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2548), หน้า 72-73. 
8เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
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3) เพ่ือกระจายทรัพยากร 
รัฐใช้ภาษีเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร ตัวอย่างเช่น การ

จัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้สูงมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ า หรือที่เรียกว่าการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า 
4) เพ่ือรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ในภาวะเงินเฟ้อ รัฐจะมีการเพ่ิมอัตราภาษี หรือก าหนดภาษีประเภทใหม่  ๆ ขึ้นมา 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อ หากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รัฐก็จะลดอัตราภาษีหรือยกเลิก
ภาษีบางประเภท เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 

5) เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น การลดหรือยกเลิกภาษีเงิน

ได้ ให้แก่กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม การยกเว้นภาษีน าเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือเครื่องจักรบางชนิด 
รวมถึงการตั้งก าแพงภาษี ส าหรับสินค้าน าเข้าท่ีจะเข้ามาแข่งขันกับสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐ 

 
2.1.3 หลักกำรเกี่ยวกับภำษ ี
อาดัม สมิธ นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชาวสก๊อตแลนด์ ได้กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับ

ภาษีไว้ 4 ประการ ได้แก่9 
1) หลักความยุติธรรม 
ภาษีที่ดีต้องเก็บอย่างยุติธรรม โดยต้องจัดเก็บให้ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ผู้ที่มี

รายได้มาก ก็ต้องเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อย 
2) หลักความแน่นอน 
ภาษีท่ีดีต้องมีความชัดเจนแน่นอนในการจัดเก็บ จ านวนหรือสัดส่วนของภาษีจะต้องมี

ลักษณะที่แน่นอน ข้อความในกฎหมายภาษีก็จะต้องชัดเจน ตลอดจนต้องมีนโยบายที่แน่นอนในการ
จัดเก็บภาษ ี

3) หลักความสะดวก 
ภาษีที่ดีต้องมีความสะดวกในการจัดเก็บ คือเป็นการง่ายต่อรัฐในฐานะผู้จัดเก็บ และ

ง่ายต่อประชาชนในฐานะผู้เสียภาษี กฎหมายภาษีต้องเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนจนคนทั่วไปไม่เข้าใจ  
แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อก าหนดต่าง ๆ ต้องง่ายต่อการปฏิบัติ รวมไปถึงรัฐต้องอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้เข้ามาเสียภาษีได้โดยง่ายด้วย 

                                           
9อรวรรณ หันแม้นเทพอมร, กำรตรวจคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 6-9. 
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4) หลักความประหยัด 
ภาษีท่ีดีต้องประหยัด ซึ่งหมายถึง รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้น้อยที่สุด และผู้

เสียภาษีก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดเช่นกัน10 
สรุป 
จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การจัดเก็บภาษีอากรนั้น เป็นการกระท าทางปกครองอย่างหนึ่ง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับทางปกครอง ดังนั้น 
การที่รัฐจะบังคับจัดเก็บภาษีจากประชาชน จึงต้องผูกพันอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท าทางปกครอง กล่าวให้ชัดเจนก็คือ การใช้อ านาจของรัฐเพ่ือบังคับจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมี
กฎหมายให้อ านาจ และด าเนินการภายในขอบอ านาจที่กฎหมายให้ไว้ 
 

2.2 ภำษีท้องถิ่น 
 

ภาษีท้องถิ่นเป็นการแบ่งประเภทภาษีโดยพิจารณาจากองค์กรผู้จัดเก็บภาษี โดยภาษีท้องถิ่น
เป็นภาษีเป็นภาษีอากรที่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง และรายได้ทั้งหมดของภาษีดังกล่าวจะเป็น
ของรัฐบาลท้องถ่ิน 

โดยมีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ภาษีท้องถิ่น” ไว้ ดังนี้ 
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา11 กล่าวว่า “ภาษีท้องถิ่น”  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้ที่กฎหมายระบุว่า

มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่น โดยถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์12 กล่าวว่า “ภาษีท้องถิ่น” คือ อ านาจในการจัดเก็บภาษีของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่น มีขอบเขตจ ากัดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือที่เรียกว่า  ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษี
อากรตามที่กฎหมายระบุ 

                                           
10วิภาพร โอฬารกิจอนันต์, กำรจัดเก็บภำษีรูปแบบใหม่ (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 6-10. 
11พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่น กำรบริหำรท้องถิ่น

ส ำหรับนักบริหำรภำครัฐและภำคเอกชน, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2544). 
 12ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ควำมสำมำรถกำรหำรำยได้ของ เทศบำล และ อบต. ทบทวนทฤษฎี
และกำรศึกษำเชิงประจักษ์, หน้า 6, ค้นวันที่ 30 เมษายน 2559 จาก http://www.tlg.rmutt.ac.th 
/wp-content/uploads/2011/04/ความสามารถการหารายได้ของ-เทศบาล-และ-อบต..pdf 
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เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม13 กล่าวว่า “ภาษีท้องถิ่น” เป็นภาษีอากรที่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้
จัดเกบ็เอง และรายได้ทั้งหมดของภาษี เป็นของรัฐบาลท้องถ่ิน ตัวอย่างภาษีอากรดังกล่าว ได้แก่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ เมื่อจัดเก็บแล้วก็จะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาและการด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาษีท้องถิ่นเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่ง ซึ่งรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกอบด้วยกัน 4 ส่วน คือ 1. ภาษีท้องถิ่น 2. ค่าธรรมเนียมจากการใช้
บริการ รายได้จากทรัพย์สินก าไรของหน่วยงานเชิงพาณิชย์ และรายได้เบ็ดเตล็ด 3. ภาษีแบ่งซึ่งรัฐเป็น
ผู้จัดเก็บและแบ่งให้กับท้องถิ่น 4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน    
เฉพาะกิจ)14 
 

2.3 ค่ำธรรมเนียม  
 

มีการให้ค านิยามของค่าธรรมเนียมไว้ ดังต่อไปนี้ 
A Revenue Guide for Government15 กล่าวว่า ค่าธรรมเนียมต้องก่อให้เกิดความเป็น

ธรรม ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์ และยังเป็นเครื่องชี้ว่า บริการประเภทใดที่
เป็นที่ต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีบริการสาธารณะอย่างเพียงพอ รวมทั้งยังเป็นเครื่องชี้ว่า
รัฐควรจะลดการให้บริการสาธารณะประเภทใดบ้าง ตลอดจนผู้บริหารต้องค านึงถึงความเป็นธรรมใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเปรียบเทียบการจัดเก็บและอัตราการจัดเก็บกับท้องถิ่น อ่ืน  ๆรวมถึง
ความรู้สึกของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาค่าธรรมเนียมทุกปี เพ่ือเป็นการสะท้อน
ค่าใช้จ่ายจริงกับอัตราเงินเฟ้อ และควรได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

                                           
13เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, กำรคลังท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจกำรคลังในประเทศ

ไทย (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 2522), หน้า 203. 
14นาฎลัดดา มหาชัย, กำรปฏิรูประบบกฎหมำยภำษีท้องถิ่นของประเทศไทย : ศึกษำ

เปรียบเทียบกับระบบกฎหมำยภำษีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 14-18. 

15จรูญศรี ชายหาด และคณะ, รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: รำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2545), หน้า 1-8. 
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การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือจะได้สะดวกต่อการศึกษา
วิเคราะห์ 

David N. Hyman16 กล่าวว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นไปตามความต้องการทางการ
เมืองมากกว่าจะเป็นไปตามกลไกตลาดและค่าธรรมเนียมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น เรียกเก็บเป็นค่าใช้
บริการโดยตรงตามปริมาณการใช้และการได้รับประโยชน์ โดยอาจเรียกเก็บเป็นค่าใบอนุญาต หรือ
เรียกเก็บเป็นค่าตั๋ว 

ดร. อรัญ ธรรมโน17 ให้ค านิยามว่า ค่าธรรมเนียม เป็นเงินที่รัฐเก็บจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมอ่ืนที่รัฐจัดให้ โดยเรียกเก็บจากประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละคนได้รับ 
อาทิ ค่าบ าบัดน้ าเสีย ค่าเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้น้ าประปา 

นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียม ยังหมายถึงราคาที่ประชาชนจ่ายให้แก่รัฐ เพ่ือการได้รับสิทธิหรือ
การอนุญาต ให้สามารถด าเนินกิจกรรมบางประเภทตามสิทธิที่ได้รับหรือตามการอนุญาตของรัฐ 

และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254218 ได้ให้ความหมายของ ค่าธรรมเนียมไว้
ว่า ค่าธรรมเนียม (กฎ) น. เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการ
ของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
2.3.1 ประเภทของค่ำธรรมเนียม 
จากที่กล่าวมาจึงแบ่งประเภทของค่าธรรมเนียม ได้เป็น 2 ประเภท คือ19 

2.3.1.1 ค่าธรรมเนียมผู้ได้รับประโยชน์ 
คือ ค่าธรรมเนียมผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งผู้ได้รับบริการสาธารณะ จ่ายเป็นค่าบริการ

เท่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ 
เก็บจากการใช้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับจ านวนการใช้บริการ โดยในบาง

กรณีจะรวมค่าธรรมเนียมการใช้ขั้นต่ าด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปา ค่าใช้โทรศัพท์ 

                                           
16เรื่องเดียวกัน. หน้า 1-5. 
17อรัญ ธรรมโน, เรื่องเดิม, หน้า 208. 
18พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542, เรื่องเดิม, หน้า 242. 
19จรูญศรี ชายหาด และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 6-3−6-4. 
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2) ค่าธรรมเนียมจากการพัฒนา 
เก็บจากเจ้าของทรัพย์สินนั้น ซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนสาธารณะ 

ตัวอย่างเช่น ถนน ระบบประปา การไฟฟ้า 
2.3.1.2 ค่าธรรมเนียมแบบใบอนุญาต 
เป็นค่าธรรมเนียม ซึ่งเก็บจากเอกชนหรือธุรกิจ เพ่ืออนุญาตใก้จัดท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ก็เพ่ือการควบคุมดูแล 
โดยทั่วไปจะจัดเก็บในอัตราคงท่ีส าหรับแต่ละประเภทกิจกรรม และส่วนใหญ่จะก าหนดระยะเวลาจ่าย
เป็นรายปี  

นอกจากนี้การออกใบอนุญาตอาจใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมรายได้ท้องถิ่น หรือ
เพ่ือควบคุมความสงบเรียบร้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมแบบ License  
ออกให้แก่ผู้ให้บริการที่มาขอจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจ โดยรัฐอาจต้องมีการตั้ง

มาตรฐานหรือการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน เช่น 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

2) ค่าธรรมเนียมแบบ Permit Fee  
เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการบางกลุ่มที่

ต้องการให้ใช้สินค้าหรือบริการพิเศษต่างจากบุคคลอ่ืน หรืออนุญาตให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

 
2.3.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม 
นอกจากที่กล่าวมา ค่าธรรมเนียมยังแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บได้ ดังนี้20 

1) เพ่ือหารายได้ 
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเพ่ือเป็นการหารายได้ให้แก่รัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเก็บ

จากการด าเนินกิจกรรมที่รัฐไม่จ าเป็นต้องเข้าไปดูแลตรวจสอบหรือก ากับกิจการนั้น  

                                           
20กิตติยา พรหมจันทร์, ปัญหำกำรควบคุมกำรติดตั้งป้ำย: ศึกษำกรณีกำรใช้มำตรกำรทำง

ภำษีและค่ำธรรมเนียม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2555), หน้า 20. 
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ส าหรับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมย่อมเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่น โดยท้องถิ่นสามารถใช้เป็นรายได้ส าหรับการพัฒนา โดยไม่มีหลักเกณฑ์
ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนมีความเป็นธรรมกว่าภาษี เพราะเป็นการจัดเก็บโดยตรงจากผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้สินค้า หรือจากการรับบริการที่ท้องถิ่นจัดให้มีขึ้น ผู้ใดที่ไม่ได้รับบริการก็ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าธรรมเนียมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
บริการสาธารณะของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย 

2) เพ่ือมุ่งควบคุมกิจกรรม 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือมุ่งควบคุมกิจกรรม เป็นค่าธรรมเนียมที่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ

กิจการเหล่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนได้รับสิทธิอนุญาต ไม่ว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บนั้นจะสูง
หรือต่ าก็ตาม  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมตามวัตถุประสงค์นี้ก็
เป็นไปเพ่ือควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของท้องถิ่น เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างจ าเป็นต้องมีการควบคุม ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องจัดเก็บค่า
ค่าธรรมเนียมส าหรับกิจการที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลตรวจสอบ 

 
2.3.3 หลักกำรพื้นฐำนในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม21 

1) ผู้ใช้บริการ  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องระบุตัวผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ใช้บริการ 

เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการโดยตรง 
2) ความยุติธรรมในการจัดเก็บ 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมนั้น โดยอาจพิจารณาได้จาก

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการว่าการที่รัฐได้จัดบริการต่าง ๆ ให้นั้น รัฐได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่รัฐเสียไปหรือไม่ กล่าวคือ เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา คุ้มทุนเท่านั้น 
ไม่เก็บมากเกินความจ าเป็นในลักษณะเป็นการแสวงหาก าไร เพียงแค่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือตอบแทนการ
ใช้บริการจากรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ดีจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนด้วย22 

                                           
21จรูญศรี ชายหาด และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 6-1−6-2. 
22ภราธร วิเชียรเนตร, ภำษีประจ ำปีรถยนต์และค่ำธรรมเนียมกำรใช้ถนน (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 9. 
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2.4 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษีและค่ำธรรมเนียม 
 

จากที่กล่าวมา จะเห็นความแตกต่างระหว่างภาษีท้องถิ่นกับค่าธรรมเนียมได้ว่า ภาษีท้องถิ่น
และค่าธรรมเนียมจะมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บสิ่งเหล่านี้เพ่ือน าไป
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดเก็บเหล่านี้ใช้วิธีการบังคับเก็บ 

แต่ถึงกระนั้นก็ดี ภาษีท้องถิ่นจะมีความแตกต่างจากค่าธรรมเนียม คือ ภาษีนั้นเมื่อจัดเก็บ
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีสิ่งตอบแทนให้ แต่ส่วนของค่าธรรมเนียมนั้น ประชาชนจะ
ได้รับบริการเป็นการตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

สรุป 
ภาษีมีลักษณะส าคัญ คือ การบังคับจัดเก็บ แต่ค่าธรรมเนียมไม่มีลักษณะดังกล่าว โดยขึ้นอยู่

กับตัวผู้ที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเองว่า สมัครใจที่จะเข้าใช้หรือรับบริการนั้น ๆ หรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี 
ก็มีค่าธรรมเนียมบางประเภทที่มีลักษณะบังคับ เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอออกใบอนุญาตขับขี่เป็น
ต้นนอกจากนี้ ภาษีมีลักษณะไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงและเป็นการถาวร แต่อาจมี
ผลประโยชน์ตอบแทนทางอ้อม เช่น การได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ได้รับสวัสดิการสาธารณะ 
แตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับประโยชน์จากการใช้บริการโดยตรง หรือได้รับการ
ตอบแทนเป็นบริการสาธารณะอีกทั้ง จุดประสงค์ในการจัดเก็บภาษีนั้น ก็เพ่ือหารายได้มาใช้เป็นการ
ทั่วไป แต่ส าหรับค่าธรรมเนียมจะเป็นการออกข้อก าหนด หลักเกณฑ์ หรือบทบัญญัติเป็นการเฉพาะ
ส าหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างให้กับผู้เข้าใช้หรือผู้เข้ารับบริการดังนั้น จึงอาจระบุตัวผู้เสีย
ค่าธรรมเนียมได้ชัดเจนกว่าตัวผู้ เสียภาษี 23 ทั้ งนี้  การจัดเก็บภาษีจะต้องออกฎหมายเป็น
พระราชบัญญัติ ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอ านาจของฝ่ายปกครอง ตลอดจนค่าธรรมเนียมนั้น
ประโยชน์ที่ได้รับจะมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนกับต้นทุนการบริการสาธารณะนั้น ๆ24 

 
 

                                           
23กิตติยา พรหมจันทร์, ปัญหำกำรควบคุมกำรติดตั้งป้ำย: ศึกษำกรณีกำรใช้มำตรกำรทำง

ภำษีและค่ำธรรมเนียม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2555), หน้า 21-22. 

24สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ข้อสังเกตบางประการในทางกฎหมายเกี่ยวกับค าว่า “ภาษี”,” ใน 
รวมบทควำมกฎหมำยกำรคลัง 1, สมคิด เลิศไพฑูรย์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2537), หน้า 30. 



 
บทท่ี 3 

 
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.1 รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายได้จากภาษีอากร      
และค่าธรรมเนียม หรือจากทรัพย์สินของตนเอง ดังนั้น ในบทนี้ ก็จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของรายได้
ดังกล่าว ดังนี้ 
 

3.1.1 รำยได้จำกภำษีอำกร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จากภาษีอากร ทั้งที่จัดเก็บเอง (ภาษีท้องถิ่น) และที่รัฐ

จัดเก็บและน ามาแบ่งให้ (ภาษีแบ่ง)25 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
3.1.1.1 ภาษีอากรที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง เป็นภาษีที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเองจากผู้

เสียภาษีในพื้นที่ ซึ่งหลักการทั่วไปภาษีประเภทนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดประเภท
และอัตราของภาษีที่จะจัดเก็บเอง แต่ในกรณีของประเทศไทยนั้น รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดประเภทและ
อัตราภาษี และจะบังคับใช้กับท้องถิ่นทุกประเภทและทุกขนาดพ้ืนที่ โดยภาษีที่ท้องถิ่นมีอ านาจ
จัดเก็บได้เองมีดังนี้26 

1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนและ
ที่ดินที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือน โดยค านวณจากค่าเช่ารายปีที่เจ้าของโรงเรือนจะได้รับ อย่างไรก็ดี
โรงเรือนที่เจ้าของอยู่เองจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ 

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีและโรงเรือน
และที่ดิน พุทธศักราช 2475 โดยมาตรา 7 ทวิ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการแต่งตั้ง

                                           
25นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ , ทิศทำงกำรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและ

ต่ำงประเทศเปรียบเทียบ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546), หน้า 41. 
26เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
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พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี27 โดยในมาตรา 38 ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าค่าภาษี
ไปช าระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินส านักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตั้งอยู่หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน28 

2) ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยค านวณจากราคาที่ดินในอัตราต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมูลค่า
ของที่ดิน 

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทองที่ 
พ.ศ. 2508 โดยภาษีบ ารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น แต่ภาษีบ ารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด29 

3) ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากป้ายที่เป็นรายชื่อของธุรกิจ เครื่องหมาย
การค้าหรือรูปสินค้าต่าง ๆ โดยผู้เป็นเจ้าของป้ายเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับขนาดของป้ายและภาษีที่ใช้ 

                                           
27มาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี 
 28มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 วรรคแรก ให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีน าค่าภาษีไปช าระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตั้งอยู่
หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ณส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

29มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทองที ่พ.ศ. 2508 ภาษีบ ารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดิน
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

ภาษีบ ารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
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โดยการจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ .ศ. 2510 ซึ่ง
ในมาตรา930 และมาตรา 1031 ก าหนดว่าภาษีป้ายที่เก็บในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บ
ภาษ ี

4) อากรการฆ่าสัตว์ อากรการฆ่าสัตว์เป็นภาษีเรียกเก็บในอัตราต่าง ๆ จาก
ผู้น าปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ หมู และสัตว์อ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงไปฆ่าในเขต
การปกครองของท้องถิ่น 

ซึ่งการเก็บอากรการฆ่าสัตว์เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่32 เพ่ือเรียกเก็บ
อากรการฆ่าสัตว์จากผู้ที่ด าเนินการฆ่าสัตว์33  

จากข้อ 1) - 4) ที่กล่าวมา นั้น มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ยังได้ก าหนดว่า ภาษีบ ารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย 
อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการ  
สวนทองถิ่นอ่ืน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น และใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหสภาต าบลตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

นอกจากนี้ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท รวมทั้ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างก็

                                           
30มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ภาษีป้ายที่เก็บในเขตราชการส่วน

ท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของราชการส่วนนั้น 
31มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ .ศ. 2535 ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 32มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีอธิบดีหรือราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 33มาตรา15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ผู้ใดมี
ความประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งจ านวนสัตว์ที่จะฆ่าวันและเวลาที่จะด าเนินการฆ่าสัตว์และชื่อของโรง
ฆ่าสัตว์ตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาต่อพนังาน
เจ้าหน้าที่และเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ก าหนดที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า รายได้ส่วนหนึ่งขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจะมาจากภาษีอากร ตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เก็บตามประมวลรัษฎากร หรือออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึ้น34 ได้อีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มาตรา 64 ได้ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษี บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
สถานค้าปลีกในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1. น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่
คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ 2. ยาสูบ ไม่เกินมวนละห้าสตางค์ ราคาจ าหน่าย
ปลีกท่ีเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาด และในมาตรา 66 ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บ 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทส าหรับในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราช การส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ดังต่อไปนี้ 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตาม
กฎหมายว่าด้วยสุรา 3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วย การพนัน ใน
การเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ 
ให้ถือเป็นภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมาตรา 67 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บ ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม
เพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บ ตามประมวลรัษฎากรส าหรับในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา ร้อยละศูนย์ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 2 . ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
เรียกเก็บ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามประมวลรัษฎากร เป็นต้น 

 
 
 

                                           
34นันทวัฒน์ บรมานันท์, กำรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพ่ิมเติม

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 163-170. 
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3.1.1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บให้ มี 2 ประเภท35 คือ 
1) ภาษีเสริม (Surcharge Taxes) เป็นภาษีที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บให้ 

โดยท้องถิ่นเรียกเก็บร่วมในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บได้ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนี้ 

(1) ภาษีการค้า เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากยอดรายรับรายเดือนของหน่วย
ธุรกิจที่ประกอบกิจกรรมซื้อขายหรือประกอบการผลิตสินค้าเกือบทุกประเภทที่เกิดขึ้นในประเทศใน
อัตรา ต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรภาษีตามสัดส่วนของจ านวนภาษี
การค้าที่เก็บได ้

(2) ภาษีเครื่องดื่ม เป็นภาษีรูปแบบหนึ่งที่เรียกเก็บจากกิจกรรมบันเทิงที่
ไม่มีแอลกอฮอล์เจือปน โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยรัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นโดย
ใช้จ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ 

(3) อากรมหรสพ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากกิจกรรมบันเทิงที่มีการเรียก
เก็บค่าเข้าชม เช่น การแสดงการละเล่นต่าง ๆ (ละคร หรือร้องเพลง ฯลฯ) ภาพยนตร์ การแข่งขันกีฬา 
เป็นต้น โดยท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรตามจ านวนภาษีท่ีเก็บได้ในท้องถิ่นนั้น ๆ 

(4) ภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เป็นภาษีที่ เรียกเก็บจากน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันเตา น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น ก๊าซ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากน้ ามันปิโตรเลียม โดย
ผู้ผลิตเป็นผู้เสียภาษี การจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นใช้จ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ 

2) ภาษีแบ่งส่วนรายได้ (Shared Taxes) เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ทั้ง
จ านวนแล้วจัดแบ่งรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ประกอบด้วยภาษีต่อไปนี้ 

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน รวมถึงเงินเพ่ิมตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนโดยมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ก าหนดว่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(2) ภาษีการพนัน 
(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าภาคหลวงแร่กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 62 ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 
จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้  และใน

                                           
35นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 43-44. 
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มาตรา 63 ก าหนดว่าค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย การนั้น ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
3.1.2 รำยได้จำกค่ำธรรมเนียม 
รายได้ในส่วนนี้ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เป็นรายได้ที่จัดเก็บจาก

บริการและการอนุญาต ที่ท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยอาศัยฐานอ านาจในการจัดเก็บจาก
กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น อาทิ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร เป็นต้น 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นการเก็บโดยตรงจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใดไม่ได้ใช้บริการก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือผู้ที่ใช้บริการมากก็ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมมาก ผู้ที่ใช้บริการน้อยก็เสียค่าธรรมเนียมน้อย 

ซึ่งกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างก็ก าหนดว่า รายได้ส่วนหนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมาจาก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตในการเล่นการพนันเพ่ิมขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพนัน ทั้งนี้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ยังสามารถ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากการให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถออก
ข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 254036, 37 หรือการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถออก

                                           
36นันทวัฒน์ บรมานันท์, กำรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 171-175. 
37มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้38 

 
3.1.3 รำยได้จำกทรัพย์สิน39 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 97 (4) 40 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 70 (5) 41 ได้ก าหนดให้
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของตนได้ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 117 
(8)42 ได้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ที่ เกิดจากการจ าหน่าย
พันธบัตรของตน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 89 (5) 

                                           
38มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บ ค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

39นันทวัฒน์ บรมานันท์, กำรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 177-182. 
40มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การจ้าง และการพัสดุ 

41มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  เมืองพัทยา
มีอ านาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 

  (5) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการ  
จาง และการพัสดุ 

42มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
  (8) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและตรา

เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
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(6)43 ได้ก าหนดเมืองพัทยาสามารถออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายพันธบัตรของ
ตนได้และยังสามารถออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดจากเงินกู้ได้ด้วย 
 

3.2 ที่มำของรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย44 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยส่วนมากจะมีที่มาของรายได้จากกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ และจากกฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่น ปรากฏรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีที่มาของรายได้ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร คือพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 254045 ซ่ึงได้ก าหนดที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้ 
1) ภาษีอากรตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
2) ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
3) รายได้จากทรัพย์สิน 
4) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามทีม่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
6) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรมนิติบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
8) เงินที่มีผู้อุทิศให้เพ่ือเป็นการกุศลสาธารณประโยชน์ 

                                           
43มาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  เมืองพัทยา

อาจมีรายไดอ่ืนดังตอไปนี้ 
   (5) รายไดจากการจ าหนายพันธบัตรเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว 

  (6) เงินกเูมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปนขอบัญญัติแลว 
ถาเปนเงินกจูากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย 

44ดุษฎี สุวัฒนาวิตยากร, รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (นนทบุรี: 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2551), หน้า 13-18. 
 45มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
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9) รายได้อ่ืนใดตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีที่มาของรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่น คือ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254246 ดังนี้ 

1) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน 
น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกันกับก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้า
ในเขตจังหวัด โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละ
ไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

2) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษี มูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หัก
ส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินร้อยละ สามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

5) ภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

6) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบ

ของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา

ร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
10) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้

พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

                                           
 46มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และให้
ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

12) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 

13) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

3.2.2 เทศบำล 
เทศบาล มีที่มาของรายได้ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร คือพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

ประกอบพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 และตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 249647 ได้บัญญัติให้เทศบาลมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาษีอากรตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
(2) ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
(4) รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
(5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(6) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(8) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(9) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

2) พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 249748 ได้ก าหนดรายได้ของเทศบาล ดังนี้ 
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที ่
(3) ภาษีป้าย 
(4) อากรการฆ่าสัตว์ 
(5) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                                           
 47มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 48มาตรา 4-8 มาตรา 10-13 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497  
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(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
(8) ภาษีบ ารุงเทศบาลจากอากรข้าวและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์จากน้ ามันเบนซิน 
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน 
(11) ค่าใบอนุญาตค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
(12) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

3) เทศบาล ยังมีที่มาของรายได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254249 ดังนี้ 

 (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 (2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
 (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
 (4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ

การจัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

 (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นใน
อัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

 (6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่า
ด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

 (7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

 (8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
 (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 (10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

                                           
 49มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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 (11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
 (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐใน

อัตราร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปนี้ 
  (ก) เทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรใน

อัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ข) เทศบาลที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้

ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ค) เทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงิน

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
 (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็น

รายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรใน

อัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ข) เทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามสัมปทาน ให้

ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ค) เทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงิน

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
 (14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มี

ทุนทรัพย์ภายในเขต ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ตามที่

คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนด 
 (16) ออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละสิบของ

ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 
  (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
  (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
 (17) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หน้าที่ให้เทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ และให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่า
ใบอนุญาต และค่าปรับให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัด
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 



28 

 (18) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนด 

 (19) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะที่จัดให้มีข้ึน 

 (20) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล  
 

3.2.3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีที่มาของรายได้ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร คือ พระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 74-82 ซึ่งได้ก าหนดที่มาของรายได้ของ
องค์การบริหารสวนต าบลไว้ ดังนี้50 

1) ภาษีบ ารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและอากรการฆ่าสัตว์ 
2) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน 
6) อากรรังนกอีแอ่นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากรประทาน

บัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมงค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

7) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม 

8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
9) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 

(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
(5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

                                           
50ดุษฎี สุวัฒนาวิตยากร, เรื่องเดิม, หน้า 19-23. 
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(6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให ้
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(8) รายได้ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีที่มาของรายได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการ

จัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้
หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตรา

ร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับ

การจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตาม

ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
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(3) องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบ
ของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้
ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 (1) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการ
จัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตาม
สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

 (3) องค์การบริหารส่วนในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มี    
ทุนทรัพย์ภายในเขต ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ตามที่คณะกรรมการ
กระจายอ านาจฯ ก าหนด 

16) ออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

 (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
 (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
17) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

เทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ และให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัด
ตามท่ีคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนด 

18) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนด 

19) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
จัดให้มีขึ้น 

20) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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3.2.4 กรุงเทพมหำนคร 
กรุ ง เทพมหานครมีที่ มาของรายได้ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 252851 ดังนี้ 
1) ภาษีบ ารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและอากรการฆ่าสัตว์ 
2) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
3) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครจากน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกันน้ ามันดีเซลและ

น้ ามันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียม 
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการขายสุรา 
6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน 
7) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
8) นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
 (2) รายได้จากสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 
 (3) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครการท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืน

หรือจากสหการ 
 (4) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาล

หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
 (5) ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
 (6) ค่าบริการ 
 (7) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
 (8) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
 (9) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเงินสมทบจาก

รัฐบาล 
 (10) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ 
 (11) เงินกู้จากต่างประเทศองค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (12) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 

                                           
51ดุษฎี สุวัฒนาวิตยากร, เรื่องเดิม, หน้า 24-32. 
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 (13) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
 (14) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพ่ือแสวงหา

ก าไรในกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายก าหนด 
 (15) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมี

กฎหมายก าหนด 
 (16) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีที่มาของรายได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
4) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล

และน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขต
กรุงเทพมหานครโดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และไม่เกิน
กิโลกรัมละสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

5) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้
หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่
จะจัดเก็บ 

8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและ
ให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะ
จัดเก็บ 

9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษี

รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
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11) ภาษีการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร 

ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
15) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักใน

โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

อัตราและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกัอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุน

ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ

สามสิบของค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
 (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 

20) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 

21) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 
 

3.2.5 เมืองพัทยำ 
เมืองพัทยามีที่มาของรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์การ คือ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 80-83 และมาตรา 87-90 ดังนี้ 
1) ภาษีบ ารุงท้องที ่
2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3) ภาษีป้าย 
4) ภาษีอากรการฆ่าสัตว์ 
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5) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน 
10) ภาษีบ ารุงเมืองพัทยาจากน้ ามันเบนซิน 
11) นอกจากนี้เมืองพัทยาอาจมีรายได้ ดังนี้ 

(1) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา 
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(3) รายได้จาการพาณิชย์ของเมืองพัทยา 
(4) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
(5) เงินกู ้
(6) เงินอุดหนุน (รัฐบาลตั้งงบประมาณให้โดยตรง) 
(7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ 
(8) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน 
(9) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(10) รายได้ของทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพ่ือแสวงหา

ก าไรในเมืองพัทยาตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(11) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา 

นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีที่มาของรายได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการ

จัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้
หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
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6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบลโดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ
อัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
12) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุน

ทรัพย์ภายในเขต ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
13) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ตามที่คณะกรรมการ

กระจายอ านาจฯ ก าหนด 
14) ออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละสิบของ

ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

15) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
เมืองพัทยา ป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ 

16) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนด 

17) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
จัดให้มีขึ้น 

18) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา 
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3.2.6 รำยรับอ่ืน ๆ  
นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3.2.1-3.2.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย

อ านาจฯ มาตรา 28 ยังก าหนดให้ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อาจมีรายรับ ดังต่อไปนี้ 
1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) รายได้จากสาธารณูปโภค 
3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อ่ืนหรือจากสหการ 
4) ภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดตามที่มี

กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ค่าบริการ 
6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
8) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
9) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
10) เงินกู้จากต่างประเทศองค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
12) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่

ด าเนินการเพื่อมุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษการออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ

หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ตาม (9) การกู้เงินตาม (10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

3.2.7 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่น่ำสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บ
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) เรื่องเสร็จที่ 534/2543 
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จาด

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใดนั้น ย่อมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เสริมกันและกัน ส่วนการที่จะหามาหรือได้
รับมาซึ่งรายได้ดังกล่าวด้วยวิธีใดย่อมสุดแต่การหามาหรือการได้รับมาซึ่งรายได้นั้นว่าจ าเป็นต้องอาศัย
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อ านาจตามกฎหมายหรือไม่ รายได้ใดจ าเป็นต้องมีอ านาจตามกฎหมายจึงจะหามาได้ เช่น การหามา
ซึ่งรายได้จากภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม องค์กรปกครองส่งนท้องถิ่นจะหารายได้นั้น ต้องมีกฎหมาย
ให้อ านาจจัดเก็บด้วย เช่น การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะตามาตรา 62 และมาตรา 
66 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หรือมาตรา 82 และมาตรา 83 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมใดนั้น ย่อมจะต้องมีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหากกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้อ านาจ    
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการจัดเก็บ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจไปเรียกเก็บ
จากประชาชนได้ 

2) เรื่องเสร็จที่ 629/2543  
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า การก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 

และรายได้ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนต้องอาศัยอ านาจขององค์กรนิติบัญญัติที่จะออก
กฎหมายให้มีการจัดเก็บได้เท่านั้น เมื่อพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไว้ด้วยแล้ว จึงต้องจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นใดท่ีให้อ านาจจัดเก็บได้ 

3) หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0901/1724 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2546 

คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า แม้มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติเพ่ือใช้บังคับใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ โดยก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะ
เรียกเก็บได้ก็ตาม แต่การที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น จะต้องเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้เสียค่าธรรมเนียม และผู้เสียค่าธรรมเนียมได้ประโยชน์จากบริการนั้น
โดยตรงอันเป็นหลักการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันละก าหนด
หลักการนี้ไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (9) ด้วย ฉะนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะอาศัยอ านาจตาม
มาตรา 67 (7) พระราชบัญญัติสภาต าบลฯ หรือมาตรา 16 (24) พระราชบัญญัติก าหนดแผนฯ ในการ
ออกข้อบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยว ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพราะนักท่องเที่ยวมิได้เป็นผู้รับบริการ
หรือประโยชน์จากการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น จะต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น 
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3.3 กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่ำงประเทศ 
 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส าคัญ ในการจัดบริการที่จ าเป็นให้กับชุมชน 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเงินรายได้ที่เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในการจัดบริการ
ดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการควบคุมติดตามดูและงบประมาณส่วนท้องถิ่นให้มีการใช้จ่าย
อย่างคุ้มค่า และไม่ให้มีการทุจริต ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระดับท้องถิ่นอยู่ด้วย โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
4 ประเทศ คือ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น โดยมี
รายละเอียด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 

3.3.1 ประเทศฝรั่งเศส 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส มีรายได้อยู่หลายประการอาจแบ่งเป็น

ประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือรายได้จากภาษีและรายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จากภาษี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1) รายได้จากภาษ ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บภาษีใดได้ จะต้องรับอนุญาตจากจากรัฐเสียก่อน 

ตลอดจนฐานภาษีก็ถูกก าหนดโดยรัฐ เพียงแต่รัฐจะเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ก าหนดอัตราภาษีได้ แต่ก็ต้องไม่เกินไปกว่าเพดานขั้นสูงที่รัฐก าหนดไว้ โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสมีอยู่ 4 ประเภท กล่าวคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีที่อยู่อาศัย และภาษีการประกอบอาชีพ รายได้หลักดังกล่าวมีความส าคัญมาก
ต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหามาได้เอง มิใช่รายได้ที่
ได้รับจัดสรรมาจากส่วนกลางหรือได้มาจากการกู้ยืม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเทศบาลได้รับรายได้
ประเภทนี้ในอัตราสูงถึง 50% ของรายได้ทั้งหมดภาษี โดยภาษีแต่ละประเภทดังกล่าว มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีชนิดนี้ เก็บจากการครอบครองที่ดิน ทั้งที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่มีสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีชนิดนี้มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น เพราะไม่ค่อยได้มีการปรับอัตราภาษีหรือประเมินราคาที่ดิน
บ่อยนัก เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีประเภทนี้ โดยภาษีนี้คิดค านวณจาก
ค่าเช่าเฉลี่ยของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ โดยอัตราภาษีโรงเรือนที่ใช้อยู่ก็คือร้อยละ 50 ของค่า
เช่าเฉลี่ยอย่างไรก็ดี มีทรัพย์สินบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน อาทิ ทรัพย์สิน
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ของทางราชการซึ่งมีลักษณะบริการสาธารณะ และมิได้มุ่งหวังในทางการค้าก าไร ทรัพย์สินของ
ศาสนกิจ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ าดื่ม เป็นต้น 

(2) ภาษีบ ารุงท้องที่  
เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินซึ่งไม่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น โดยค านวณ

จากค่าเช่าเฉลี่ยของที่ดินนั้น อัตราเรียกเก็บคือร้อยละ 20 ของค่าเช่าเฉลี่ยโดยที่ทรัพย์สินที่ได้รับการ
ยกเว้น เช่น ทรัพย์สินของทางราชการที่มีลักษณะเป็นการบริการสาธารณะ และมิได้มุ่งหวังในทาง
การค้าก าไร 

(3) ภาษีเพ่ือการอยู่อาศัย  
เป็นการเก็บภาษีจากที่อยู่อาศัยจะพบว่าในเขตเมืองจะเก็บภาษีชนิดนี้ได้มากกว่า

ในเขตชนบท เพราะเขตเมืองหรือชุมชนที่หนาแน่นจะมีอาคารที่อยู่อาศัยหนาแน่นกว่าในชนบท โดย
จะเรียกเก็บจากบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรือน หรือจะเรียกเก็บจากผู้ที่เช่าโรงเรือนหรือครอบครอง
โรงเรือนอยู่ก็ได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม ทั้งนี้ ภาษีนี้ไม่ใช้กับ
โรงเรือนที่เป็นอาคารที่มีไว้เพ่ือการอุตสาหกรรม52 

(4) ภาษีเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
เป็นภาษีเงินได้จากอาชีพอิสระ ซึ่งไม่มีเงินเดือนประจ า โดยเป็นภาษีที่เก็บได้มาก

เป็นอันดับแรกของท้องถิ่น คือ ประมาณครึ่งหนึ่งของภาษีท้องถิ่นที่เก็บได้ กล่าวคือ เป็นภาษีเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพ เรียกเก็บจากทั้งบุคคลธรรมธรรมดา และนิติบุคคล ที่ประกอบวิชาชีพเป็นประจ า
สม่ าเสมอ โดยไม่ใช่ผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจ า ดังนั้น ภาษีชนิดนี้จึงเรียกจากเจ้าของวิสาหกิจทางการค้า
และอุตสาหกรรม เจ้าของกิจการบริการ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ โดยภาษีเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ คิดค านวณจากค่าเฉลี่ยของโรงเรือนและที่ดิน ค่าเฉลี่ยของเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ รวมกับ
เงินได้เฉลี่ยของบุคคลที่ต้องเสียภาษีนั้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดอัตราภาษีนี้
เองอย่างไรก็ตาม ภาษีชนิดนี้จะไม่เรียกเก็บจาก เกษตรกร ช่างฝีมือหัตถกรรม วิสาหกิจการพิมพ์ 
องค์การมหาชน โรงเรียนเอกชนนอกจากภาษีทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมีรายได้จากการเก็บภาษีชนิดอ่ืน ๆ อีกด้วย อาทิ ภาษีรถยนต์ อากรมหรสพ ภาษีสุราและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น 

 
 

                                           
52สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมำยกำรปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ

เปอร์เน็ท, 2550), หน้า 196-198. 
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2) รายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี 
รายได้อ่ืน ๆ นี้ เป็นรายได้ที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าทรัพย์สิน และน า

ทรัพย์สินดังกล่าวออกหารายได้ อาจด้วยวิธีการขายหรือให้เช่า เช่น การขายต้นไม้ การให้เช่าตึกหรือ
ที่ดิน รายได้จากการให้บริการ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง รายได้จากการสาธารณูปโภค เช่น การเก็บค่า
น้ าประปา และจากการประกอบการพาณิชย์อ่ืน ๆ รายได้ชนิดนี้เป็นรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจ จึงเป็นรายได้ที่อิสระมากที่สุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเม่ือเปรียบเทียบกับรัฐ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากทรัพย์สินมาก มักเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง เช่น เทศบาลในชนบทที่มีป่ าไม้ในความครอบครอง 
เป็นต้น ดังนั้น รายได้ชนิดนี้จึงขึ้นอยู่กับทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีจ านวนมากหรือ
น้อย ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีทรัพย์สินน้อย 

นอกจากรายได้ข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีรายได้จากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 
เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็น

รายจ่ายประจ า เช่นค่าจ้างพนักงาน การดูแลรักษาอาคาร ถนน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประกันสังคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องหมดสิ้นไป เช่น เครื่องใช้ส านักงาน 
ฯลฯ เงินอุดหนุนจ านวนนี้รัฐเป็นผู้ก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของภาษีมูลค่าเพ่ิมของรัฐในแต่ละปี 

(2) เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 
เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการลงทุน เช่น 

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อสร้างอาคาร จัดสรรให้ซื้อที่ดินเพ่ือสร้างถนน เป็นต้น เงิน
อุดหนุนเพ่ือการลงทุนดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจที่จะน าไปใช้
จ่ายในด้านใด ๆ ยกเว้นในบางกรณีที่รัฐจะก าหนดเป็นการเฉพาะว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องจ่ายเพื่อกิจการใด โดยมีรัฐเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนของเงินอุดหนุนชนิดนี้ 

(3) เงินอุดหนุนเพ่ือการกระจายอ านาจ 
เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ปีเพ่ือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่แทนรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระที่จะน าไปใช้จ่ายในด้าน
ใด ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ เงินอุดหนุนชนิดนี้จะถูกก าหนดรวมอยู่ในงบประมาณของรัฐ นอกจากเงินรายได้ที่
กล่าวมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมีรายได้จากเงินกู้อีกด้วยซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางในการกู้เงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถิ่นติดต่อกับธนาคารหรือ
หน่วยงานที่ให้กู้ยืมได้โดยตรงในอัตราเดียวกับอัตราทั่วไปที่ธนาคารหรือหน่วยนั้น ๆ ให้กู้ 
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กล่าวโดยสรุป รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้กับท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บรายได้ โดยรายได้
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสได้มาจากภาษีอากรทั้ง 4 ประเภท คือ ภาษี
โรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีที่อยู่อาศัย และภาษีการประกอบอาชีพ รายได้จากทรัพย์สิน จาก
สาธารณูปโภค จากการประกอบการพาณิชย์ รวมทั้งรายได้จากการบริการ เช่น การบริหารการ
เดินทางรถประจ าทาง การขายอาหาร และการจัดบริการที่จอดรถของสถานีรถโดยสาร ซึ่งเป็นรายได้
จ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นเงินอุดหนุนการรัฐบาลกลาง ซึ่ง
ได้แก่ เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินการ เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน และเงินอุดหนุนเพ่ือการกระจาย
รายได้ รวมทั้งเงินกู้53 
 

3.3.2 ประเทศอังกฤษ 
ในประเทศอังกฤษรายได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่ก็จะคล้ายคลึงกับในของประทศฝรั่งเศส 

กล่าวคือ มีรายได้หลักจาก ภาษีท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เงินอุดหนุนลักษณะทั่วไป เงิน
อุดหนุนเฉพาะลักษณะ ค่าเช่า การขาย และค่าบริการ เงินยืม ส่วนรายจ่ายของท้องถิ่นมีสองลักษณะ
คือ รายจ่ายประจ าและรายจ่ายในลักษณะการลงทุนการคลังส่วนท้องถิ่นในอังกฤษซึ่งอยู่ภายใต้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลกลาง โดยงบประมาณรายรับส่วนใหญ่นั้นจะมาจากรัฐบาลกลาง 
นอกจากนั้นจะมาจากการเก็บภาษีท้องถิ่น การจัดบริการเชิ งพาณิชย์ และเงินช่วยเหลือหรือเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลางในลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น เงินอุดหนุนในด้านการต ารวจ การเคหะ เป็นต้น 
เงินภาษีที่ท้องถิ่นเก็บเองนั้นมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดของท้องถิ่น แม้ว่าท้องถิ่นจะ
สามารถเพ่ิมอัตราค่าบริการส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายรับก็ตาม แต่ท้องถิ่นก็มีอ านาจในการเพ่ิมอัตรา
ค่าบริการและเพ่ิมอัตราภาษีท้องถิ่นได้ไม่มากนัก 

ส าหรับงบประมาณในลักษณะการลงทุน มีกิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ส่วนท้องถิ่นใน
ลักษณะที่ต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก เช่นการสร้างที่อยู่อาศัย โรงเรียนและวิทยาลัย ถนน สระว่ ายน้ า 
สนามกีฬา การจัดให้มีการประปา การก าจัดขยะ การวางแผนพัฒนาและการจัดบริการสังคม เป็นต้น 
ซึ่งท้องถิ่นจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือมาใช้จ่ายในโครงการเช่นนี้ การกู้เงินสามารถท าได้โดยการกู้จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารเอกชน หรือขายพันธบัตรก็ได้ แต่รัฐบาลสามารถ
ควบคุมดูแลการกู้เงินของท้องถิ่น โดยการก าหนดเพดานเงินกู้ส าหรับท้องถิ่นแต่ละแห่งไว้ เพ่ือมิให้
ท้องถิ่นสร้างภาระผูกพันที่มากเกินก าลังความสามารถของท้องถิ่นหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยใน

                                           
53นันทวัฒน์ บรมานันท์, กำรปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: ส านักนโยบาย

ศึกษา, 2544), หน้า 68-72. 
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หลักการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดงบประมาณของตนเองได้โดยตรง แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้น ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของท้องถิ่นอยู่ในความดูแลของรัฐบาล เช่น การบริการด้านการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนครู จ านวนสัดส่วนของครูกับนักเรียน ในขณะที่
ท้องถิ่นเป็นผู้รับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ท้องถิ่นจึ งไม่สามารถเพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ 
เพราะต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการให้ได้ตามที่รัฐบาลก าหนดด้วย ต่างจากการ
ให้บริการในเรื่องท่ีส าคัญไม่มากนัก เช่น การบริการด้านการกีฬา การสันทนาการ ท้องถิ่นจะสามารถ
ใช้ดุลพินิจและความต้องการของท้องถิ่นในการจัดบริการได้โดยตรง ทั้งนี้ เพราะไม่มีผลกระทบกับ
มาตรฐานหรือความรับผิดชอบระดับส่วนกลางมากนัก ท้องถิ่นจึงสามารถจัดบริการในส่วนเหล่านี้ได้
หลากหลายและกว้างขวางกว่าบริการที่ส าคัญ ๆ ของท้องถิ่นเนื่องจากรายรับของท้องถิ่นส่วนใหญ่มา
จากรัฐบาลกลาง ดังนั้น รัฐบาลกลางจึงเป็นผู้ดูแลฐานะทางการคลังของท้องถิ่นที่ท าให้มีการ
ตรวจสอบทางการคลังโดยหน่วยงานภายนอกท้องถิ่นเป็นประจ า รวมทั้งรัฐบาลยังคงต้องดูแลไม่ให้
ท้องถิ่นเพ่ิมภาษีส่วนท้องถิ่นมากเกินไป โดยเฉพาะการควบคุมอัตราภาษีรายหัว (Poll Tax) และยัง
ต้องดูแลมิให้ท้องถิ่นใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองด้วย 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศอังกฤษจะมีรายได้จากการ
เก็บภาษีส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือน และภาษีบุคคลหรือภาษีรายหัว รวมทั้งยังมีรายได้จาก
การขายและการบริการของท้องถิ่น เช่น บริการเดินรถประจ าทาง การขายอาหาร และการจัดบริการ
ที่จอดรถ สถานีรถโดยสาร เป็นต้น รวมทั้งเงินค่าเช่าบ้านหรือให้เช่าอาคารส านักงาน และรายได้ที่
ส าคัญของท้องถิ่นส่วนสุดท้ายก็คือ เงินอุดหนุนและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากงบประมาณ
ส่วนกลางซึ่งรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาจัดสรรมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ภาษีท้องถิ่น  
การจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือภาษีบุคคล และภาษีธุรกิจ 

(1) ภาษีบุคคล (The Poll Tex) 
ภาษีนี้ เป็นภาษีที่ค านวณและจัดเก็บเป็นรายบุคคลหรือรายหัวจากจ านวน

ประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และคิดค านวณถัวเฉลี่ยจ่ายในอัตราเดียวกันทั้งหมด 
อาจมีข้อยกเว้นส าหรับบุคคลบางประเภทที่จ่ายในอัตราพิเศษได้ เช่น จ่ายในอัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ของ
อัตราปกติ ซึ่งได้แก่ นักเรียนภาคพิเศษหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูผู้อ่ืน ผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 
ได้แก่ ผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน นักโทษ พระ แม่ชี เป็นต้น การเก็บภาษีดังกล่าว
เป็นการเก็บจากประชาชนในทุกครัวเรือนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่ผู้ใดมีบ้านในครอบครองหรือ
เป็นเจ้าของบ้านมากกว่าหนึ่งหลังก็จะต้องจ่ายเพ่ิมข้ึนอีกเท่าหนึ่งด้วย 
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(2) ภาษีธุรกิจ (The Business Rate) 
เป็นภาษีที่เก็บจากอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือใช้ในการค้าอุตสาหกรรม โดยการค านวณ

เป็นอัตราค่าเช่าต่อปี เพ่ือให้เป็นฐานในการก าหนดอัตราภาษีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ที่ที่เรียกว่ากรมภาษีภายใน (Inland Revenue) จะเป็นผู้ก าหนดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เป็นอัตรา
ค่าเช่าเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น เมื่อท้องถิ่นต้องการงบประมาณในส่วนนี้เท่าไรก็จะ
ก าหนดเป็นอัตราภาษีต่อปอนด์ในปีนั้น จะเห็นได้ว่าท้องถิ่นสามารถค านวณภาษีในส่วนนี้ได้ล่วงหน้า 
เพราะมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่นั้นได้ถูกก าหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว ท้องถิ่นเพียงแต่
ค านวณว่าต้องจัดเก็บในอัตราเท่าไรต่อปอนด์ จึงจะได้งบประมาณเพียงพอตามท่ีต้องการเท่านั้น 
นอกจากภาษีดังกล่าวแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีรายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอีกด้วย ดังนี้ 

2) รายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี 
รายรับส่วนนี้ เป็นแหล่งรายได้ของท้องถิ่นนอกเหนือไปจากการเก็บภาษีท้องถิ่น 

ลักษณะของรายได้เหล่านี้ ได้แก่ 
(1) รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินของท้องถิ่น ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 

ส านักงาน ร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
(2) ค่าบริการ ค่าบริการจากสนามกีฬา สระว่ายน้ า ค่าบริการใบอนุญาต และ

ค่าบริการรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 
(3) รายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการอ่ืน ๆ เช่น จัดบริการที่จอดรถ 

ขายอาหาร บริการให้เช่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
3) เงินอุดหนุนจากงบประมาณส่วนกลาง 
เงินช่วยเหลือทางการคลังของรัฐบาลแก่ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือในรูป

เงินอุดหนุน ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายสมทบให้กับส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ การจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้กับท้องถิ่นดังกล่าวจะมีระบบการคิดค านวณที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
ต่างกันหลายประเด็น เช่น การคิดจากอัตราภาษีท้องถิ่นที่ประชากรในท้องถิ่นนั้นจะต้องจ่ายและ
รัฐบาลกลางจะจ่ายสมทบบางส่วน บางเขตคิดจากความหนาแน่นของประชากรและจ านวนเด็กที่อยู่
ในวัยเรียน หรือการค านวณมูลค่าทรัพย์สินท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ดังนั้นการค านวณเหล่านี้จึงท าให้
ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับเงินสนับสนุนไม่เท่ากัน ในทางปฏิบัติจะมีหน่วยงานในฐานะตัวแทนท้องถิ่นกับ
ฝ่ายรัฐบาลร่วมกันก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ค านวณอัตราเงินอุดหนุนส่วนนี้ 

เงินอุดหนุนจากงบประมาณส่วนกลางมีทั้งในรูปของเงินอุดหนุนประจ าปี และเงิน
อุดหนุนในลักษณะเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางนับเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญที่สุดของท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมีสัดส่วนประมาณร้อยละสามสิบถึงร้อยละสี่สิบของรายได้ส่วนท้องถิ่น  
เงินอุดหนุนประจ าปีมีเกณฑ์ในการค านวณจากประชากรและปัจจัยทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นเพ่ือ
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น าไปใช้จ่ายในบางส่วนที่เป็นรายจ่ายประจ าของท้องถิ่นโดยทั่วไปได้ การค านวณเงินอุดหนุนอาจท า
ให้ท้องถิ่นได้รับเงินแตกต่างกันได้ตามสภาพปัญหาท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน ท้องถิ่นที่มีปัญหา
สังคมมากกว่าหรือมีแหล่งรายได้ท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่าจะได้รับเงินอุดหนุนในส่วนนี้มากกว่า นอกจากนี้
รัฐบาลได้น าเอาอัตราภาษีท้องถิ่นที่เก็บได้มาพิจารณาด้วย ถ้าเห็นว่าท้องถิ่นใดเก็บภาษีในอัตราที่สูง 
รัฐบาลอาจลดส่วนของเงินอุดหนุนส่วนนี้ลงได้ 
 

3.3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เนื่องด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในลักษณะที่

เป็นสหพันธรัฐ จึงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละมลรัฐเป็นจ านวนมาก และมีความอิสระจาก
รัฐบาลกลางเป็นอย่างมาก จึงท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละรัฐนั้นมีอิสระต่อกันจึงท าให้การจัดเก็บรายได้
ของแต่ละท้องถิ่นมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน ซึ่งมลรัฐใหญ่ ๆ อย่างเช่น มลรัฐนิวยอร์ก มลรัฐเท็กซัส   
มลรัฐแคลิฟอเนีย การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก 
ในขณะที่มลรัฐเล็ก ๆ เช่น มลรัฐอาคันซอว์ มลรัฐมิสซูรี่ยังมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ยังไม่สามรถ
เพียงพอต่อภารกิจค่าใช้จ่ายของตน ดังนั้นจึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า ระหว่างมลรัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริการายได้
ท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกานั้นเก่ียวข้องผูกผันระหว่างหน่วยการปกครองหลายระดับ นั้นตั้งแต่หน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นเล็ก ๆ ไปจนถึงรัฐบาลระดับสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลมล
รัฐซึ่งดูแลฐานะการเงินของท้องถิ่นนับตั้งแต่รายรับ รายจ่าย การกู้ยืม ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัด เก็บภาษีของท้องถิ่นด้วย 
หน่วยงานการปกครองระดับท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีรายรับของตนเองโดยที่เพียงพอส าหรับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ ดังนั้น รัฐบาลสหพันธรัฐจึงต้องมีส่วนดูแลให้ความช่วยเหลือ
การจัดเก็บรายได้ระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เพราะภาระหน้าที่ส าคัญในระดับท้องถิ่นบางอย่างเป็น
ความรับผิดชอบในระดับสหพันธรัฐด้วย เช่น การศึกษา การดูแลรักษากฎหมายและการสาธารณสุข 
เป็นต้น ทั้งนี้ รายรับส่วนท้องถิ่นอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.3.3.1 รายได้จากท้องถิ่น 
1) รายได้จากภาษ ี
ในระดับสหพันธรัฐ หน่วยการปกครองทั้งสามระดับคือ รัฐบาลสหพันธรัฐ 

รัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น ต่างก็มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บภาษีทั้งสามระดับ  โครงสร้างภาษีทั้งสาม
ระดับนี้ ต้องสอดคล้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างชัดเจน มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาการเก็บซ้ าซ้อนและ
ขัดแย้งกันได้ แหล่งภาษีของการปกครองทั้งสามระดับนั้นอาจแตกต่างกันออกไป ภาษีระดับมลรัฐและ
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ภาษีท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแหล่งภาษีเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีการขาย ภาษีเงินได้ ภาษี
น้ ามันเชื้อเพลิงภาษียานพาหนะ ภาษีเครื่องดื่มและสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีทะเบียนการค้า ภาษี
ที่ดิน และภาษีมรดก เป็นต้น 

ส าหรับ ในระดับมลรัฐภาษีที่ส าคัญ คือภาษีการขาย ภาษีเงินได้ และภาษี
น้ ามันเชื้อเพลิง แต่ในระดับรัฐบาลสหพันธรัฐ ภาษีส าคัญคือ ภาษีเงินได้ ซึ่งจัดเก็บได้เป็นสัดส่วน
ประมาณกว่า 90% ของภาษีที่เก็บได้ในระดับสหพันธรัฐ โดยในส่วนของระดับท้องถิ่น ภาษีส าคัญคือ 
ภาษีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณเกือบ 70% ของภาษีที่ท้องถิ่นเก็บได ้ 

ดังนั้น ภาษีส าคัญของระดับมลรัฐ และระดับสหพันธรัฐ คือภาษีเงินได้ 
(Income Taxes) ส่วนระดับท้องถิ่น ภาษีที่ส าคัญคือ ภาษีทรัพย์สิน (Property Taxes) ภาษี
ทรัพย์สิน (Property Taxes) ดังได้กล่าวมาแล้วว่าภาษีทรัพย์สินคือภาษีส าคัญในระดับท้องถิ่น บาง
รัฐมีรายได้จากภาษีทรัพย์สินเป็นรายได้หลักที่มีความส าคัญต่อการคลังส่วนท้องถิ่นมากที่สุด เช่น รัฐ
แถบนิวอิงแลนด์ และรัฐนิวแฮมเชอร์ เป็นต้น  

ในส่วนของภาษีทรัพย์สินที่ท้องถิ่นจัดเก็บ อาจแบ่งออกได้ 4 ประเภท 
ด้วยกัน ดังนี้  

(1) ภาษีทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารบ้านเรือน
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

(2) ภาษีทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินในบ้าน รถยนต์ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีราคาต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

(3) ภาษีทรัพย์สินที่นับมูลค่า หรืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ เช่น 
บัญชีเงินฝากในธนาคาร เงินออมสิน ทอง เงิน เป็นต้น 

(4) ทรัพย์สินส่วนสาธารณะ หมายถึง ทรัพย์สินทั้งสามลักษณะข้างต้น 
แต่เป็นทรัพย์สินของระดับรัฐ ซึ่งต้องจัดเก็บในระดับรัฐต่อรัฐ 

ในทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน นับตั้งแต่การ
ก าหนดลักษณะทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี อัตราภาษี และระบบการจัดเก็บภาษีถ้าเป็นภาษีระดับรัฐหรือ
ระหว่างรัฐ เช่น ระบบพลังงานไฟฟ้า ก๊าชเชื้อเพลิง โทรศัพท์ หรือบริการเดินรถไฟ จะเป็นการจัดเก็บ
ในระดับรัฐ มีระบบการประเมินมูลค่าภาษียุ่งยากซับซ้อนกว่าทรัพย์สินในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่
ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินขององค์การ หรือมูลนิธิการกุศล และศาสนา 

ภาษีการขาย (Sales Tax) ภาษีชนิดนี้ เก็บจากการขายสินค้าที่ส าคัญ เช่น บุหรี่ เหล้า 
และน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะการคิดภาษีจะก าหนดเป็นร้อยละต่ออัตราขาย ภาษีการขายเป็นภาษีที่
จัดเก็บในทุกรัฐและเป็นภาษีที่มีรายรับสูงอีกประเภทหนึ่ง  
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นอกจากนี้แล้ว ยังมีภาษีประเภทอ่ืนอีกหลายประเภท เช่น ภาษีค่าผ่านทาง (Highway Usertax) 
ภาษีมรดกต่าง ๆ (Death Taxes) ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมทั้งก๊าชธรรมชาติ น้ ามัน ถ่านหิน 
แร่ธาตุต่าง ๆ และทรัพยากรจากป่า รวมทั้ง ยังมีการเก็บภาษีการด าเนินธุรกิจ เช่น การขยายระบบ
บริษัทเครือข่ายทางธุรกิจในบางรัฐ (Franchise Tax) 

3.3.3.2 รายรับท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ภาษี 
รายรับของท้องถิ่นนั้นเป็นผลมาจากการจัดท างบประมาณในระดับมลรัฐเป็นส าคัญ 

รายรับบางส่วนมาจากภาษี แต่ยังมีรายรับอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเก็บภาษีรายรับ ดังนี้54 
1) รายได้จากการออกใบอนุญาต เป็นค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เป็นกรณีที่

ท้องถิ่นมีอ านาจตามก าหมายในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ และสามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากการออก
ในอนุญาตดังกล่าว เช่นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ใบอนุญาตล่าสัตว์ ใบอนุญาตตก
ปลา ใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตในด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการ
สังคมอ่ืน ๆ อีกด้วย  

2) รายได้จากค่าบริการท้องถิ่น เป็นการจัดบริการซึ่งท้องถิ่นได้จัดท าขึ้นและ
เรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการหรือจากการใช้บริการเหล่านั้น เช่นการเก็บขยะ ค่าบริการการใช้
ทาง ค่าบริการด้านการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ค่าบริการน้ าประปา บริการที่จอดรถยนต์ 
บริการรถโดยสาร บริการรถใต้ดิน บริการของส านักทะเบียน บริการจัดค่ายพักแรม เป็นต้น  

3) การเก็บค่าบริการสาธารณูปโภค มีลักษณะคล้ายกับการเก็บค่าบริการของ
ท้องถิ่น แต่ระบบสาธารณูปโภคท่ีเป็นบริการที่มีขนาดใหญ่ เช่น ไฟฟ้า ประปา การสร้างทาง เป็นต้น 

4) เงินจากงบประมาณส่วนกลาง  
5) การกู้ยืม ส่วนมากน ามาใช้การบริการการศึกษา หรือในการจัดท าระบบ

บ าบัดน้ าเสียหรือการจัดตั้งกองทุนเพ่ือทหารผ่านศึก เป็นระบบที่สามารถหาทุนหมุนเวียนมา
ด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น ทั้งนี้ การกู้ยืมอาจท าในรูปการขายพันธบัตรเงินกู้ระยะยาว 
ประมาณ 10 ถึง 40 ปี โดยให้ธนาคารระดับมลรัฐเป็นผู้ดูแล 

 
 
 
 

                                           
54ปรัชญา เวสารัชช์, กำรปกครองท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (กรุงเทพมหานคร: แอลเอส 

เพรส, 2542), หน้า 24-28. 
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3.3.4 ประเทศญี่ปุ่น 
รายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในญี่ปุ่นมาจากหลายแหล่ง อาทิจากภาษีท้องถิ่น (Local 

Taxes) ภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ท้องถิ่น (Local Allocation Taxes) ภาษีที่รัฐจัดเก็บและโอน
มอบให้ท้องถิ่น (Local Transfer Taxes) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้ (National Government 
Disbursement) พันธบัตรเงินกู้ท้องถิ่น (Local Public Bonds) และรายได้อ่ืน ๆ ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้55 

1) รายได้จากภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) ประกอบด้วยภาษีของจังหวัด ได้แก่ ภาษี
บุหรี่ ภาษียานยนต์ ภาษีที่ดิน ภาษีนิติบุคคล และภาษีของเทศบาล ได้แก่ ภาษีบุหรี่ ภาษีผังเมือง 
ภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีอยู่อาศัยในเทศบาล และภาษี Fixed Asset Tax ทั้งนี้ รายรับของท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มาจากภาษีท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันโดยภายใต้กฎหมาย Local Tax Law 
ท้องถิ่นสามารถขึ้นภาษีหรือออกมาตรการเรียกเก็บภาษีชนิดใหม่ๆได้ภาษีท้องถิ่นมีด้วยกันหลาย
ประเภท เช่น ภาษีเกี่ยวกับการอยู่อาศัย (Inhabitant Tax) ภาษีการค้า (Enterprise Tax) ภาษีการ
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (Real Property Acquisition Tax) ภาษียาสูบ (Tobacco Tax) ภาษี
รถยนต์ (Automobile Tax) ทั้งนี้ ได้มีการจัดระบบการจัดเก็บไว้ ในระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาล กล่าวคือ การจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับการอยู่อาศัย ซึ่งจะต้องเสียภาษีนี้ให้แก่ทั้ง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ภาษีท้องถิ่นบางประเภทเป็นภาษีเฉพาะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและภาษีล่าสัตว์ ภาษีกอล์ฟ จะ
เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับ ภาษีผังเมือง ภาษีการใช้น้ า จะเป็นของเทศบาล 

2) การกู้ยืมของรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government Borrowing) เป็นการกู้จากทั้ง
สถาบันการเงินของรัฐ หรือสถาบันการเงินเอกชน รวมทั้งการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น โดย
ส่วนมากท้องถิ่นจะกู้เงินจากรัฐบาลเพื่อการด าเนินโครงการใหญ่ ๆ ที่มีระยะเวลาด าเนินการยาว 

3) รายได้รัฐบาลกลางจัดสรรให้ จากรายได้การเก็บภาษีที่ส่วนกลางเก็บ (Local 
Allocation Tax) กล่าวคือ ภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
โดยการจัดสรรดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนที่แน่นอนของรายได้จากภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บได้รายได้จาก
การเก็บภาษีแต่ละประเภทของรัฐบาลกลาง ได้ถูกก าหนดให้จัดสรรเป็นอัตราคงที่ส าหรับจัดสรรให้ 

                                           
55ศุภัช ศุภชลาศัย และคณะ, เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรคลัง: 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545), หน้า 
3-10. 
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ดังนี้ ภาษีรายได้และแอลกอฮอล์ จัดสรรให้ 32.0% ภาษีรายได้นิติบุคคล จัดสรรให้34.0% ภาษี
บริโภคหรือมูลค่าเพ่ิม จัดสรรให้ 29.5% และภาษีบุหรี่ จัดสรรให้ 25.0% 

4) เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง (National Subsidy) จัดสรรเพ่ืออุดหนุนส าหรับ
โครงการเฉพาะตามนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลกลาง เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูใน
จังหวัดหนึ่ง รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณชดเชยให้แก่จังหวัดนั้นเป็นการเฉพาะ เป็นต้น 

5) ส่วนกลางเก็บภาษีบางชนิดแล้วโอนให้ท้องถิ่น (Local Transfer Tax) กล่าวคือ 
ภาษีประเภทนี้ ที่จริงแล้วเป็นภาษีท้องถิ่น แต่เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รัฐจึง
เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บและโอนมอบต่อไปให้ท้องถิ่นตามสัดส่วน ภาษีนี้มีด้วยกัน 6 ชนิด คือ ภาษี
บริโภค ภาษีถนน ภาษีน้ ามันปิโตเลียม ภาษีน้ ามันเครื่องบิน ภาษีการตรวจสภาพและน้ าหนักยวดยาน 
(Motor Vehicle Toansfer Tax) และน้ าหนักพิเศษ (Special Tonnage Transfer Tax) เป็นต้น 

6) การชดเชยรายได้ของรัฐบาลกลางแก่รัฐบาลท้องถิ่น กล่าวคือ หากรายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นไม่เพียงพอกับรายจ่ายทั้งหมด รัฐบาลกลางจะจัดสรรเงินงบประมาณพิเศษให้
เพ่ิมเติม ให้รัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือออกพันธบัตรเอง ส าหรับเป็นการชดเชยการขาดดุลงบประมาณของ
ท้องถิ่นนั้น 



 
บทท่ี 4 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

 
เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสมบัติของ

แผ่นดินอยู่หลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดปัญหา
ความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ โดยแต่ละหน่วยงานต่างก็มีกฎหมายที่ให้อ านาจดังกล่าวแตกต่างกันไป 
อาทิ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยการเดือนเรือในน่านน้ าไทย ตลอดจน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กฎหมายที่ให้อ านาจในการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็คือ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 (2) มาตรา 53 (5) และมาตรา 56 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 (10) 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27) มาตรา17 (5) และมาตรา 18 ได้ก าหนดให้กระจายอ านาจการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ ดังมีรายละเอียด ดังจะกล่าว 
ต่อไปนี้ 
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4.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
 

4.1.1 ประมวลกฎหมำยที่ดิน56  
ได้ให้อธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  ซึ่งไม่มีกฎหมายอื่นก าหนดว่าให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนดูแล หาก
มีกฎหมายพิเศษก าหนดอ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจดูแลก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
พิเศษดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

                                           
56มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 บรรดาที่ดินทั้งหลาย

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายก าหนดไวเป
นอยางอ่ืน ใหอธิบดีมีอ านาจหนาที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองปองกันไดตามควรแกกรณี
อ านาจหนาที่ดังวานี้รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืน  เปนผูใชก็ได 

  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินส าหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพ่ือประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจ    
ถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใชประโยชนอยางอ่ืนหรือน าไปจัดเพ่ือประชาชนไดในกรณีดังตอไปนี ้

  (1) ที่ดินส าหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดิน
มาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระท าโดยพระราชบัญญัติแตถาพลเมือง
ไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินส าหรับพลเมืองใชรวม
กัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอ านาจกฎหมายอ่ืนแลว การถอนสภาพใหกระท าโดย
พระราชกฤษฎีกา 

  (2) ที่ดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตาม
ความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใชหรือไมตองการหวงหามหรือสงวน    
ตอไป เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซึ่งมี  
หนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ไดแตถาจะโอนตอไปยังเอกชน ใหกระท าโดยพระราชบัญญัติ
และถาจะน าไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ใหกระท าโดยพระราช
กฤษฎีกา 

  การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบ   
ทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นดวย 
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พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457  

ส าหรับที่รกร้างว่างเปล่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้อ านาจตามมาตรา 8 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ใช้อ านาจ
แทนแล้ว กล่าวคือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้อ านาจ
ดังกล่าวภายในเขตของตน57 

 
4.1.2 พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518  
ที่ราชพัสดุเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินชนิดหนึ่ง58 ซึ่งมีกฎหมายให้การดูแลรักษาและ

คุ้มครองป้องกันไว้เป็นพิเศษ แตกต่างจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างอ่ืน กล่าวคือ มีการก าหนด
วิธีการจัดท าทะเบียน การส ารวจและออกหนังสือส าคัญ การระวังและชี้แนวเขต การด าเนินคดีต่าง ๆ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 

 
4.1.3 พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักรำช 2457  
ได้ก าหนดให้ก านันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและสิ่ งซึ่ ง เป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในต าบลนั้น ส่วนนายอ าเภอให้มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                           
 57ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย, ที่ 505/2552 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนมีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน, 20 พฤศจิกายน 2552. 
 58มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  ที่ราชพัสดุ หมายความว า 
อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้ 
   (1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
   (2) อสังหาริมทรัพยส าหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน   
เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
   สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถิ่นไมถือ  
วาเปนที่ราชพัสดุ 
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ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนในเขตอ าเภอ ทั้งนี้ นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดและปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง59 

 
4.1.4 พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. 2535 
ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมทางหลวงก ากับดูแลทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง

สัมปทาน ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทก ากับดูแลทางหลวงชนบท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ากับดูแลทางหลวงท้องถิ่น60 
 

4.1.5 พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำสยำม พระพุทธศักรำช 2456 
ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลรักษาและคุมครองป้องกันทางเรือเดิน แม่น้ า        

ล าคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ าไทยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ61 
 
4.1.6 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่

สาธารสมบัติของแผ่นดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า62 
 
4.1.7 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507  
ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ63 
 
 

                                           
 59มาตรา 40 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457   
 60มาตรา 19 - 21 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  
 61มาตรา 117 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม พระพุทธศักราช 
2456  
 62มาตรา 5 มาตรา 38 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535   
 63มาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507   
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4.1.8 พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 
ก าหนดให้อธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สา

ธารสมบัติของแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติ64 
 
4.1.9 พระรำชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
ให้หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นผู้ดูและรักษาและคุมครองป้องกันที่สาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน65 

                                           
 64มาตรา 5 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504   
 65มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ก าหนดว่าเมื่อได้มี
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 32 แล้ว ถ้าคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเห็นสมควรให้น าที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกานั้นมาด าเนินการจัดรูปที่ดิน ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน หรือเป็นที่ดินที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ ด้วย ให้พระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา 32 มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินดังกล่าว โดยมิต้อง
ด าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้กรมชลประทานมีอ านาจน าที่ดินนั้นมาใช้ใน
การจัดรูปที่ดินได้ (2) ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อ
กระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 32 มีผลเป็นการถอนสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินดังกล่าว โดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้กรมชลประทานมีอ านาจน าที่ดินนั้นมาใช้ในการ
จัดรูปที่ดินได้ (3) ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินและสภาพของที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยรวมอยู่ด้วย ให้กรมชลประทานมีอ านาจ
น าที่ดินนั้นมาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้  ถ้าที่ดินที่ได้ถอนสภาพตาม (1) และ (2) เป็นที่ดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้
ตามความต้องการของทางราชการ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินที่ได้สงวนหรือหวงห้าม
ไว้ตามความต้องการของทางราชการต่อไป ถ้าไม่อาจด าเนินการได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
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4.1.10 พระรำชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
กฎหมายนี้ก าหนดให้เลขาธิการส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดูแลรักษาและคุ้มครอง

ป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน66  
 

4.1.11 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

ในมาตรา 16 (27) มาตรา 17 (5) ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการ
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
4.1.12 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 
มาตรา 89 (10) ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 
4.1.13 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 (3) ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็น       

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 

4.1.14 พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา 45 (7) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

                                                                                                                         
จังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกานั้นให้แทนเมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของที่ดินตอนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย และให้ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในลักษณะเดียวกับก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา 32 
 66มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  



55 

4.1.15 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) ก าหนดให้เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร มีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดมูลฝอยและปฏิกูล 
 

4.1.16 พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 68 (8) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและ

รักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 

4.2 กำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษำและคุ้มครองป้องกัน
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
 
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งให้ด าเนินกิจการบางอย่างเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
และผลประโยชน์ของท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่และใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด จึงทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของประชาชนได้อย่างดี และยังแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของรัฐโดยการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ได้ก าหนดถึงหลักการในการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่าให้มีการ
กระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น เพ่ือท้องถิ่นได้พ่ึงตนเองและตัดสินใจในการด าเนินกิจการของท้องถิ่นได้
ด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ใน 2 ประการ ได้แก่67 

1) อ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นและการจัดการศึกษาอบรม 

2) อ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ การเข้าไปมี

                                           
 67มาตรา 289-290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 



56 

ส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ในกรณีที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

ส าหรับในส่วนของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไว้ 6 ประการ กล่าวคือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในเรื่องของการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะอยู่ในในแผนกระจายอ านาจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445) ให้รัฐมนตรีว่าก าร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงาน
รักษาคลอง 

2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม พระพุทธศักราช 2456 ก าหนดให้อธิบดีกรม
เจ้าท่ามอบหมายให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าท่า โดยให้มีอ านาจในเขต พ้ืนที่
ของตน ในการอนุญาตหรือให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล้ าล าน้ า รวมถึงมีอ านาจแจ้งให้เจ้าของรื้อ
ถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามที่อนุญาตไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดร่องน้ าเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่ของตน อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่เป็นทางน้ าที่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
ก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้ง มีอ านาจสั่งห้ามและแก้ไขท่ารับส่งคนโดยสาร 

3) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีอ านาจแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

4) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีอ านาจแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
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5) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

4.3 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรดูแลรักษำคุ้มครองป้องกัน  
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

 
4.3.1 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในกำรดูแลรักษำคุ้มครองป้องกัน

สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
68 (8) 

(2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) มาตรา 53 (5) มาตรา 56 
(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) 
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (3) 
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 

89 (10) 
2) อ านาจหน้าที่เฉพาะเรื่อง ดังนี้ 

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส ารับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

(2) ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 505/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดย
รัฐมนตรีมหาดไทยได้ใช้อ านาจตามาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร มีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา 
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3) อ านาจหน้าที่ตามการถ่ายโอนภารกิจ 
(1) ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27) มาตรา 17 (5) มาตรา 18 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้มีการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
พ้ืนที่ ดังนั้น การดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(2) ค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยามให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยามให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง 2 ค าสั่งดังกล่าวได้ออกมาเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีได้มอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจด าเนินการ เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ได้แก่ โรงสูบน้ า การ
วางท่อ สายเคเบิล การปักเสาไฟฟ้า กระชังเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนให้มีอ านาจในการอนุญาตให้ขุดลอก 
ดูแลรักษาร่องน้ าทางเดินเรือ และงานติดตั้งบ ารุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ และการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม พระพุทธศักราช 2456 
มาตรา 117 มาตรา 120 

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่ดินรกร้างว่าง
เปล่า ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และท่ีดินที่ใช้ในราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติแผ่นดิน ไว้ดังต่อไปนี้ 

1) เรื่องเสร็จที่ 1658/2544 
กรมการปกครองได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ว่า ซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของ
นายอ าเภอและส่วนราชการอ่ืนตามที่ทีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องบัญญัติไว้แต่เดิมหรือไม่ ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ดูแลรักษาท่ีสาธารณะมีขอบเขตเพียงใด 
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(2) อ านาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการ
ดูแลรักษาท่ีสาธารณะนั้น เป็นการซ้ าซ้อนกับอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอตามมาตรา 11768 และ
มาตรา 12269 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 รวมทั้งส่วนราชการ
ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาท่ีสาธารณะตามกฎหมายหรือไม่ 

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าอ านาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกตินั้นย่อมมีอยู่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ หรือมีอยู่ตามกฎหมายอ่ืนใดที่จะบัญญัติให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้ด้วย เช่นนี้บทบัญญัติดังกล่าว
เป็นผลท าให้มีการขยายอ านาจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ออกไปและสร้างความสมบูรณ์ของอ านาจและหน้าที่ขึ้นทันที แต่เนื่องจากการจัดบริการ
สาธารณะบางประการในขณะนี้ด าเนินการอยู่ทั้งโดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความซ้ าซ้อน

                                           
 68มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ห้วย คลอง 
และล าน้ าต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกปักรักษา เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอจะต้องตรวจตรา
อย่าใหเ้สีย และอย่าให้ผู้ใดท าให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซมแต่งให้กรมการอ าเภอเรียก
ราษฎรช่วยกันท าอย่างกันปิดน้ า ฉะนั้น 
 69มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 นายอ าเภอ
มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขต
อ าเภอ 
   นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดิน
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันด าเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการ ก็ให้มีอ านาจกระท าได้ ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้ 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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จึงยังมีอยู่ และเนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีความประสงค์ที่จะให้มีการถ่ายโอนการจัดบริการสาธารณะไปยัง
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ในปัญหาความซ้ าซ้อนนี้จึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรมการกระจายอ านาจฯ 
ตามมาตรา 12 ที่จะพิจารณาว่าอะไรคือความซ้ าซ้อน และภารกิจใดที่สมควรจะให้มีการถ่ายโอน โดย
ก าหนดไว้ในแผนการกระจายอ านาจตามมาตรา 30 ส่วนความซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของส่วนราช
กานอ่ืนนั้น คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก็ย่อมต้องพิจารณาด้วยเช่นกันว่า จะคงความซ้ าซ้อนไว้
หรือไม่ หรือถ้าจะไม่ให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืนหรือประสงค์ที่จะให้เป็นอ านาจและหน้าที่ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเด็ดขาดแล้ว ก็จะต้องด าเนินการให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายนั้นๆ ใน
แผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 ต่อไป ดังนั้น แม้มาตรา 16 (27) จะก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการดูแลและรักษาที่สาธารณะ แต่เมื่ออ านาจ
ดังกล่าว เป็นอ านาจที่ซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอ านาจดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการถ่ายโอนตามมาตรา 30 (1) (ก) และก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามมาตรา 30 (2) เสียก่อน   

2) เรื่องเสร็จที่ 9/2548 
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาปัญหาที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือว่า ที่ดิน

บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรีที่เกิดจากการถมทะเล หน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลรักษา และ
นายอ าเภอซึ่งมีอ านาจในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 สามารถยื่นค าขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้
หรือไม ่ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ก าหนดประเด็นการพิจารณาเป็น 2 ประเด็นดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง  พ้ืนที่ดินที่เกิดจากการที่เทศบาลเมืองชลบุรีได้ด าเนินการถมดินลงใน
ทะเล หน่วยงานใดจะมีหน้าที่ดูแลที่ดินดังกล่าว ในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่
กรรมการร่างกฎหมาย) ได้เคยวินิจฉัยกรณีที่ดินใต้ทะเลจะเป็นที่ดินประเภทใดและเมื่อมีการถมขึ้น
แล้วจะเป็นที่ดินประเภทใด ไว้ในเรื่องเสร็จที่ 141/2537 ว่า ทะเลในอาณาเขตของประเทศไทยย่อม
เป็นที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการคมนาคมและการประมง  ดังนั้น ทะเลจึงเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของทะเลนี้รวมถึงที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลด้วย เพราะเป็น
องค์ประกอบของความเป็นทะเลด้วยกัน  ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐที่
กฎหมายก าหนดให้มีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินต่าง ๆ จึงต้อง คงสภาพเดิมไว้ตามที่กฎหมายก าหนดจะน าไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดมิได้ เว้นแต่เป็น
การใช้ “ชั่วคราว” ที่ไม่ท าลายวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว
ขึ้น  เมื่อกฎหมายก าหนดหลักไว้เช่นนี้ การที่มีผู้ใดถมพ้ืนที่ดินในทะเลขึ้นโดยพลการก็ดี หรือโดยได้รับ
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อนุญาตก็ด ี ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางกฎหมายของทะเลที่ถูกถมแต่อย่างใด ทะเลที่ถูก
ถมยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ต่อไปเช่นเดิม 

กรณีตามข้อหารือ  พ้ืนที่ดินที่ได้จากการถมทะเลดังกล่าวยังคงมีฐานะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง  ส่วนหน่วยงานใดจะ
มีอ านาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น เป็นเรื่อง
ที่จะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ละฉบับที่แบ่งเขตอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายต่างกันไป ส าหรับกรณีที่หารือนี้มีปัญหาว่า กรมการขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า (เดิม)) เทศบาลเมืองชลบุรี หรืออ าเภอเมืองชลบุรี เป็นผู้มีอ านาจ
และหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เห็นว่า 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม มีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทาง
น้ าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้มีการกระท าใด ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็น
อันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ าของประชาชน ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีขึ้นในบริเวณท้อง
น้ า ในบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ าตลอดเวลา หรือในบริเวณที่ดินซึ่งจมอยู่ใต้น้ าในขณะที่น้ าขึ้นและอยู่
เหนือน้ าในขณะที่น้ าลงหากมีการปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย
นาวีผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญาและถูกบังคับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย  และเมื่อใดที่พ้ืน
น้ าซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจรทางน้ านั้นเกิดการตื้นเขินขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามธรรมชาติ โดยมี
ผลท าให้พ้ืนที่ส่วนดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นพ้ืนน้ าที่ประชาชนใช้ส าหรับสัญจรทางน้ าได้อีก พ้ืนที่ส่วนที่
ตื้นเขินนั้นย่อมพ้นจากสภาพการเป็น “ทางน้ า” และไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบดูแลของ
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีตามมาตรา 11770 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
สยาม พระพุทธศักราช 2456 อีกต่อไป และเช่นเดียวกันกับการด าเนินการถมทะเลของเทศบาลเมือง

                                           
 70มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม พระพุทธศักราช 2456 ห้ามมิ
ให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า  ของแม่น้ า ล าคลอง บึง 
อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
   หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้ าที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้ง พร้อม
ทัง้ระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย 
   เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค้าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธี การและลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
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ชลบุรี พ้ืนที่ดินที่เกิดจากการถมทะเลย่อมพ้นจากสภาพการเป็น “ทางน้ า” จึงไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ดูแลรักษาของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีอีก อย่างไรก็ดี  แม้ว่าที่ดินดังกล่าวจะพ้นจาก
สภาพการเป็นทางน้ า ซึ่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีมีหน้าที่ดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ าสยาม แล้วก็ตามทางน้ าหรือทะเลที่ถูกถมก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่ต่อไป มิได้เปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสภาพไปด้วยตราบใดที่ยังไม่มีการถอน
สภาพที่ดินนั้นจากการเป็น “สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” ที่ดินนั้นก็ยังคงมี
สภาพเป็น “สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” อยู่ตราบนั้น และอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของนายอ าเภอแห่งท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 ประกอบกับมาตรา 6271 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และ
โดยที่การเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี
ไปยังนายอ าเภอเป็นไปโดยผลของกฎหมายจึงไม่ต้องด าเนินการในทางกฎหมายอย่างใดอีกส่วนใน
ปัญหาว่า เทศบาลเมืองชลบุรีจะมีอ านาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะหรือไม่นั้น   โดยที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะ ในเรื่องเสร็จที่ 168/2544 ว่า อ านาจดังกล่าวเป็นอ านาจที่
ซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจ ได้
จะต้องได้รับการถ่ายโอนตามมาตรา 30 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ และก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามมาตรา 30 (2) เสียก่อน คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 7) จึงเห็นว่า ในระหว่างที่ยังมิได้มีการถ่ายโอนอ านาจดังกล่าว อ านาจและหน้าที่ใน
การดแูลรักษาท่ีสาธารณะคงอยู่ในความรับผิดชอบของนายอ าเภอแห่งท้องที่นั้นตามกฎหมาย 

ประเด็นที่สอง  นายอ าเภอซึ่ งมีอ านาจและหน้าที่ ในการดูแลรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 จะสามารถยื่นค าขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่ดินแปลงดังกล่าวได้หรือไม่   

เห็นว่า โดยที่พ้ืนที่ดินแปลงที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการถมขึ้นจากทะเลนั้น คงมีฐานะ
เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่ต่อไป ดังนั้น นายอ าเภอแห่ง

                                           
 71มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในอ าเภอ
หนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบ
งานบริหารราชการของอ าเภอ 
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ท้องที่ซึ่งที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตั้งอยู่จึงยังมีอ านาจยื่นค าขอออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงต่อไป จนกว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เรื่องเสร็จที่ 247/2549   
ในกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือว่าตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะที่ 1) และ (คณะที่ 7) ได้มีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ 168/2544 และเรื่องเสร็จที่ 9/2548 ว่า 
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวคง
อยู่ในความรับผิดชอบของนายอ าเภอ ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งที่ 320/2546 ว่า บทบัญญัติ
มาตรา 16 (27) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล แต่มิได้ก าหนดเงื่อนไขว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภทใด จึงมีผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะทุกประเภทภายในท้องที่ของตน ซึ่งรวมถึงที่สาธารณะอัน
เป็นที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอท้องที่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และแม้ว่าการด าเนินการของ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจด าเนินการถ่ายโอนภารกิจและก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของ
รัฐแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะยังไม่เสร็จสิ้น ก็ไม่เป็นเหตุให้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องสะดุด
หยุดลงแต่ประการใด 

ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 คณะที่ 2 และคณะที่ 7) ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดูแลรักษาที่สาธารณะ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เรื่อง การขอออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงส าหรับที่ดินที่ได้ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี  เป็นการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจในการจัดการดูแลรักษาที่สาธารณะระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระหว่างที่ยังมิได้มีการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน
ภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส าหรับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 320/2546 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 มี
ประเด็นแห่งคดีเป็นการวินิจฉัยถึงอ านาจในการฟ้องคดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2544 โดยตามมาตรา 68 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง 
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ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ประกอบกับข้อ 5 (2) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ที่ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันควบคู่ไปกับอ านาจ
หน้าที่ของนายอ าเภอท้องที่ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยกันดูแลและคุ้มครอง
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย โดยอ านาจหน้าที่นี้ย่อมหมายรวมถึงการฟ้องหรือถูกฟ้องคดีในกรณีที่มี
การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวด้วย และโดยที่ศาลปกครองสูงสุดมิได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ
อ านาจในการบริหารจัดการดูแลรักษาที่สาธารณะระหว่างนายอ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 320/2546 และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) และ 
(คณะที ่7) จึงมิได้มีความขัดหรือแย้งกันแต่ประการใด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่า อ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาที่
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีขอบเขตอย่างไร เพียงใด ยังคงเป็นไปตามแนวทางใน
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เรื่อง การขอออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงส าหรับที่ดินที่ได้ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี 

 
4.3.2 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงประเทศในกำรดูแลรักษำคุ้มครอง

ป้องกันสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
ในประเทศฝรั่งเศส มีประมวลกฎหมายทรัพย์สินของรัฐ ก าหนดให้ Service des Domaines

ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่จัดการดูแลสาธารณสมบั ติของ
แผ่นดิน รวมถึงการอนุญาตให้เอกชนใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นการเฉพาะราย ซึ่งหาก
กฎหมายก าหนดให้องค์กรใดมีหน้าที่จัดการดูแล ก็ให้เป็นไปตามนั้น ดังนั้น จึงมีองค์กรหลายองค์กรที่
มีอ านาจดูแลจัดการสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งองค์กรปกครองทางพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้จัดท าบริการ
สาธารณะ ได้แก่ องค์การมหาชนอิสระต่าง ๆ ส าหรับการแบ่งหน้าที่ในการจัดการดูแลสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินนั้น ในบางกรณีก็จะแยกความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่างหากกันไป
ตามแต่ละองค์กร เช่น เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลจัดการทางส่วนท้องถิ่น (ในเขตเทศบาลและ
ในเขตชนบท) ตลาดสาธารณะต่าง ๆ ที่ท าการเทศบาล โบสถ์ ตลอดจนที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล เป็นต้น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีอ านาจหน้าที่ดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น 
ทางหลวงระดับจังหวัด ส าหรับองค์กรส่วนกลางอย่างกรมทางหลวงก็จะมีหน้าที่จัดการดูแลทางหลวง
ของประเทศ ทั้งนี้ สาธารณสมบัติของแผ่นดินบางประเภทกฎหมายก็ได้ก าหนดให้ทั้งองค์กรปกครอง
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ส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันดูแล แต่ในเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจจ ากัดกว่าองค์กรส่วนกลาง อย่างเช่นกรณีการอนุญาตให้เอกชนใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจเพียงอนุญาตให้เอกชนใช้ได้แค่พ้ืนผิวสาธารณะเท่านั้น แต่
ในกรณีเดียวกันองค์กรปกครองส่วนกลางมีอ านาจอนุญาตให้เอกชนติดตั้งสิ่งใดอย่างแน่นหนาหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้72 

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอ านาจหน้าที่ในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิม
สิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา ต่อมากฎหมายฉบับลงวันที่ 10 
กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ได้บัญญัติการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทุกคน และมีกฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1983 บัญญัติรับรองไว้อีกว่า การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานของเทศบาล 
จังหวัด และภาค ที่จะต้องร่วมมือกับรัฐในการด าเนินการ นอกจากนั้น ในมาตรา 10 แห่งประมวล
กฎหมายผังเมืองยังได้บัญญติไว้ว่าแผ่นดินฝรั่งเศสเป็นทรัพย์สมบัติร่วมกันของคนในชาติ ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบและบ ารุงรักษา ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะเรื่องที่ออกมาเพ่ือ
วางหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายลงวันที่ 3 มกราคม 
ค.ศ. 1992 เกี่ยวกับน้ า กฎหมายลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1995 เกี่ยวกับภูเขา กฎหมายเกี่ยวกับ
ชายฝั่ง ทะเล อากาศ การสร้างอ่างเก็บน้ า สวนสาธารณะ กฎหมายควบคุมการล่าสัตว์73 
 

                                           
 72สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ , กำรใช้และกำรคุ้มครองสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หน้า 54-57. 
 73Dominique Turpin,                                                        
             (Paris: n.p., 1995), pp. 212-213 อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, กำรปกครอง
ท้องถิ่นฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, 2544), หน้า 80. 



 
บทที ่5 

 
วิเครำะห์ปัญหำในเรื่องอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
 
5.1 สภำพปัญหำ 
 

โดยที่กล่าวมาแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ โดยเรียกเก็บจากผู้ที่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดท าขึ้น74,75โดยในการศึกษาในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหา ในกรณีที่ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแม้จะไม่ได้จัดท าบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะมีอ านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใน
เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ อย่างไร 

โดยในบทนี้ จะกล่าวถึงสภาพปัญหาทั้งทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในเรื่องอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ใช้หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้ง ผู้ที่ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ 

                                           
74มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(19) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัด

ให้มีข้ึน 
75มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 (12) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 
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โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่องของการจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม76 รวมทั้ง จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค77 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง กล่าวคือ ให้มีอ านาจใน
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง การดูแลที่สาธารณะ78 

จากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ท าให้เห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีหน้าที่ในการดูแลและรักษาทางน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
จัดให้มีน้ าไว้ใช้ ซึ่งปัญหามีอยู่ว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการตามที่กฎหมายได้
ก าหนดหน้าที่ไว้ดังกล่าว โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น หากมี
กรณีท่ีมีผู้ใดได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ านี้เพื่อหารายได้ เช่นนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ านี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้
เคยวินิจฉัยและมีความเห็นในกรณีนี้ ดังนี้ 

1) กรณีศึกษา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ดังจะยกตัวอย่างจากกรณีที่เคยมีการหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวคือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน จังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบอ่างเก็บน้ าจากหน่วยงานราชการแห่ง
หนึ่ง และต่อมาการประปาส่วนภูมิภาคได้น าน้ าจากอ่างเก็บน้ าดังกล่าวมาผลิตเป็นน้ าประปาเพ่ือ

                                           
76มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

77มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

78มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
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จ าหน่ายให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านจึงเห็นว่าอ่างเก็บน้ าแห่งนี้เป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ดังนั้น หากหน่วยงานใดหารายได้จากทรัพย์สินดังกล่าว ก็
น่าจะมีค่าตอบแทนคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านเพ่ือเป็นค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาด้วย ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวจึงเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจในการออกข้อบัญญัติหรือเรียกเก็บค่าใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคได้ แต่การประปาส่วน
ภูมิภาคได้มีความเห็นแย้งว่า เนื่องจากทั้งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ต่างก็ไม่ได้ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลในการที่จะออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล79 เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบ รวมทั้ง อ่างเก็บน้ าดังกล่าวก็เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้ส าหรับประชาชนใช้ร่วมกัน โดยเป็นทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) ดังนั้น ประชาชนรวมทั้งการประปาส่วน
ภูมิภาคซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการประกอบธุรกิจประปา จึงมีสิทธิใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ
ดังกล่าวได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านจึงไม่มีสิทธิออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดังกล่าวได้ ซึ่งในกรณีนี้ ได้มีการหารือมายังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้วินิจฉัยแล้วมีความเห็นโดยสรุปว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบดูแลอ่างเก็บน้ าโดยใช้งบประมาณของตนเอง ดังนั้น  
เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคน าน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าไปผลิตเป็นน้ าประปาเพ่ือจ าหน่ายแก่ประชาชน
อันมีลักษณะเป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านจึงสามารถเรียกเก็บค่า
ใช้น าจากการประปาส่วนภูมิภาคได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล80 

จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
วินิจฉัยว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านมีหน้าที่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ า ซึ่งเมื่อมีผู้ใดน าน้ าจากอ่าง

                                           
79มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติ
หรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับ
ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

80คณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกท่ี 372/2552 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคิดค่าน้ าดิบ
จากการประปาส่วนภูมิภาค, 27 กุมภาพันธ์ 2552 (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
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เก็บน้ าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าก็จะต้องเสียค่าใช้น้ าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน โดย
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกามิได้หยิบยกข้อกฎหมายมาสนับสนุนการให้เหตุผลดังกล่าวแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี จากกรณีข้างต้นเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เคยวินิจฉัยไว้เรื่องหนึ่ง กล่าวคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หารือมายังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความได้ว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้น าน้ าจากล าคลองท่าดี ที่อยู่ ในเขตของ
องค์การบริหารสวนต าบลท่าดี ไปผลิตเป็นน้ าประปาจ าหน่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีเห็นว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้น าน้ าซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งก าเนิดอยู่ภายในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีไปใช้
เพ่ือการพาณิชย์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี จึงมีสิทธิเรียกร้องขอรับผลประโยชน์ตอบแทน
จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้วินิจฉัยว่าล าคลองท่าดี
เป็นล าคลองธรรมชาติอันมีลักษณะเป็นทางน้ า จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างหนึ่งซึ่งมีไว้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ในส่วนที่น้ าไหลมาตามคลองนั้นย่อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งผู้ใดจะ
อ้างเอาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวไม่ได้ เมื่อน้ าไหลไปถึงที่ใดประชาชนย่อมสามารถใช้น้ านั้นได้ ความเป็น
สาธารณะของน้ านั้น จะเห็นได้ว่า ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
133981 ที่ว่าแม้แต่เจ้าของที่ดินยังต้องยอมรับน้ าที่ไหลมาสู่ที่ดินของตนโดยธรรมชาติ รวมทั้งเจ้าของ
ที่ดินที่อยู่สูงกว่าจะกันเอาน้ านั้นไว้ใช้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่ที่ดินของตนเท่านั้น ไม่อาจกักเก็บไว้จนผู้ที่มี
ที่ดินอยู่ต่ ากว่าลงไปไม่อาจใช้น้ าได้ และถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) และ (7) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) และ (27) จะได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาทางน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ก็
มิได้หมายความว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวจนกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคลจนท าให้บุคคลอ่ืนไม่สามารถได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านเข้าไปในพ้ืนที่
ของตนได้ ส าหรับอ านาจหน้าที่การดูแลบ ารุงรักษานั้น แม้อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ล าน้ านั้นไหลผ่านก็ตาม ต้องถือว่าเมื่อล าน้ าไหลผ่านเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

                                           
81มาตรา 1339 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า เจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าซึ่งไหลตามธรรมดาจาก
ที่ดินสูงมาในทีด่ินของตน น้ าไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ า และจ าเป็นแก่ที่ดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของ
ที่ดินซึ่งอยู่สูงกว่าจะกันเอาไว้ได้เพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่ที่ดินของตน 
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ท้องถิ่นใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นย่อมมีหน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษา แต่จะอ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือ
เรียกเก็บประโยชน์ตอบแทนจากการใช้น้ าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้82 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระเต็น83 (จังหวัดบุรีรัมย์) กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นได้น าความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ 732/2552 มาเป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบ พ.ศ. 2554 เพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบจากผู้ใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็น โดยก าหนดให้การประปาส่วนภูมิภาค
ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า
อ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นตั้งอยู่ในลุ่มน้ าล าจักราช เป็นพื้นที่ลุ่มต่ ารับน้ าจากที่สูงที่ไหลลงมาและเป็นแหล่ง
รับน้ าตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 2,450 ไร่ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารสวนต าบลเย้ยปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ชัย และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ า ได้จัดท าโครงการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าทุ่งกระเต็น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
และปรับปรุงพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือปรับปรุงระบบระบายน้ า การบริหารจัดการน้ า และเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย ตลอดจนเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนของชุมชน และเพ่ือป้องกันการบุกรุกเข้าครอบครองพ้ืนที่ของประชาชน 
และเม่ือได้ด าเนินการฟื้นฟูเสร็จแล้ว กรมทรัพยากรน้ าก็ได้ส่งมอบให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดูแลรักษารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ า  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเห็นว่า การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นได้ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่องการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบ พ.ศ. 2554 เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบจากผู้ใช้น้ าใน
อ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็น นั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจองค์การ
บริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบหรือเรียกเก็บค่าน้ าดิบ

                                           
82ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 790/2546 เรื่อง การเรียกผลประโยชน์

ตอบแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชน าน้ าในล าคลองท่าดี
ไปผลิตเป็นน้ าประปา (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

83ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 1045/2555 เรื่อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระเต็นออกข้อบัญญัติเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบจากการประปาส่ วนภูมิภาค 
(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 



71 

โดยตรงจากการใช้น้ าในอ่างเก็บน้ า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2)84 การที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระเต็นออกข้อบัญญัติดังกล่าว โดยมีบทบัญญัติเรื่องว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบ
เพียงเรื่องเดียว โดยมิได้มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลรักษา และบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าและ
น้ าในอ่างเก็บน้ าดังกล่าวเพ่ือเป็นฐานในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จึงเห็นได้ว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในกรณีนี้มีลักษณะเป็นการซื้อขายน้ าซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
จึงเป็นการมิชอบ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจที่จะกระท าได้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 
1) พิจารณาแล้วเห็นว่า อ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งมีไว้เพ่ือประชาชนใช้
ร่วมกันตามาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับน้ าในอ่าง
เก็บน้ านั้น เมื่อน้ าดังกล่าวเป็นน้ าฝนและน้ าตามธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า น้ าในอ่างเก็บน้ าทุ่ง
กระเต็นจึงย่อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ใดจะอ้างเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แม้ว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นจะมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าทุ่ง
กระเต็น ตามมาตรา 67 (7) ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงและดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์จากน้ าในอ่างเก็บน้ า 
ตามาตรา 16 (24) และ (27) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ก็ตามแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะอ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนการใช้น้ า
ในอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นจากผู้อ่ืนมิได้ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นจะออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นเพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น จะต้องเป็นกรณีที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดบริการสาธารณะอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้เสียค่าธรรมเนียม และผู้เสียค่าธรรมเนียม
ได้รับประโยชน์จากบริการนั้นโดยตรง ตามมาตรา 23 (19) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

                                           
84มาตรา 1304 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. 2535.บัญญัติว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทรัพย์สินทุกชนิด
ของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 

(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 

(2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ  
(3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร ส านัก

ราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์  
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ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ดังนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงได้มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นในเรื่องเสร็จที่ 790/2556 ว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระเต็นจึงไม่สามารถออกข้อบัญญีติเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบในกรณีนี้ได้ 

2) วิเคราะห์ปัญหา  
จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งสามเรื่องดังกล่าว พบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้พิจารณาแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าจากผู้ใช้น้ าได้ กับอีกแนวทางหนึ่งก็องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าจากผู้ใช้น้ าได้ แต่ถึงกระนั้นก็ดี หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วก็จะพบว่าทั้ง
สองความเห็นนี้มีสาระที่สมควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 

ในความเห็นเรื่องเสร็จที่ 372/2552 กับ ความเห็นเรื่องเสร็จที่ 790/2546 และเรื่องเสร็จที่ 
1045/2555 นั้นมีสาระส าคัญที่เหมือนกันคือเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ แต่มีจุดที่แตกต่างกันคือ ในกรณีเรื่อง
เสร็จที่ 372/2552 เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมาจากแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กล่าวคือ 
เป็นการใช้น้ าในอ่างเก็บน้ า แต่ในกรณีเรื่องเสร็จที่ 790/2546 เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จากแหล่งธรรมชาติ กล่าวคือ เป็นการใช้น้ าจากแม่น้ าล าคลอง และเรื่องเสร็จที่ 1045/2555 เป็นเรื่อง
ของการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า  

ซึ่งหากจะวิเคราะห์ว่าเหตุใดคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน นั่นก็
เพราะว่า กรณีอ่างเก็บน้ า ในเรื่องเสร็จที่ 372/2552 เห็นว่า เนื่องจากอ่างเก็บน้ าเป็นสิ่งก่อสร้าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงย่อมมีหน้าที่ต้องดูรักษาอ่างเก็บน้ าให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ แต่ใน
ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ าก็มีลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีไว้ส าหรับประชาชนได้ใช้
ร่วมกัน ดังนั้น หากมีผู้มาใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า หากเป็นการใช้ในลักษณะปกติ เช่น ใช้น้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค ตามสมควร เช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถหารายได้โดยการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าได้ รวมถึงหากเป็นการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าในลักษณะอย่างอ่ืน เช่น 
การจับปลา เช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่อาจหารายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการหาปลา
ได้ แต่หากเป็นการใช้ในลักษณะพิเศษ กล่าวคือ น าไปใช้เป็นจ านวนมากส าหรับเป็นวัตถุดิบส าหรับ
ผลิตเป็นสินค้าเ พ่ือจ าหน่ายในทางการค้ า เช่นนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ แต่ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บต้องเป็นการเรียกค่าใช้จ่ายโดยน าเงินที่ได้มา
บูรณะทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งในที่นี้ก็คือการน าเงินมาท านุบ ารุงดูแลรักษาอ่างเก็บน้ า โดยจะมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเรียกเก็บเงินจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงมิได้ 

ส าหรับกรณีเรื่องการใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ในกรณีเรื่องเสร็จที่ 790/2546 นั้น ก็จะ
เห็นได้ว่า แหล่งน้ าธรรมชาตินั้นมีลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่แล้ว 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแต่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ตามสมควรเท่านั้น อย่างเช่น การขุดลอกหรือก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า และอีกประการก็คือสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันดังกล่าว ย่อมไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใดท้องถิ่นหนึ่ง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีไม่มีหน้าที่ที่จะต้องบูรณะสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในลักษณะนี้แต่อย่างใด เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้น้ าได้ ไม่ว่าผู้ใช้น้ าจะใช้ในลักษณะปกติทั่วไป หรือใช้ในลักษณะพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์ก็ตามทั้งนี้ ในกรณีรวมตลอดถึงการใช้ที่สาธรณประโยชน์ ส าหรับหาประโยชน์อย่าอ่ืน เช่น 
การร่อนทอง การประมง เป็นต้น กรณีเช่นว่านี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถหารายได้จาก
การเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีนี้ได้ เช่นกัน  

และส าหรับกรณี ในเรื่องเสร็จที่ 1045/2555 จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นการใช้น้ าในอ่างเก็บน้ า 
แต่อ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นเดิมเป็นที่รองรับน้ าตามธรรมชาติอยู่แล้ว กล่าวคือ มีสภาพเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนในการใช้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว รัฐเพียงแค่เข้าไปปรับปรุงให้แหล่ง
น้ าดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่คล้ายกับกรณีในเรื่องเสร็จที่ 
790/2546 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าจากผู้ใช้น้ าได้แต่
อย่างใด 

จากที่ได้วิเคราะห์มาจะเห็นได้ว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้างต้นนั้น เกิดจาก
ข้อเท็จจริงคนละอย่างกัน ดังนั้น ค าวินิจฉัยทั้งสองแนวทางมิได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด รวมทั้งมีเหตุผล
ที่รับฟังได้ ทั้งนี้ ส าหรับค าวินิจฉัยในเรื่องเสร็จที่ 790/2546 และ เรื่องเสร็จที่ 1045/2555 ยัง
สอดคล้องกับหลักกฎหมายของสหพันธรัฐเยอรมันในเรื่องของทรัพย์มหาชนอีกด้วย  

อย่างไรก็ดี กรณีเรื่องเสร็จที่ 372/2552 ผู้ศึกษามีความเห็นว่า หากเป็นกรณีที่เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ไปผลิตส าหรับการบริการสาธารณะ เช่นนี้ ควรจะยกเว้นมิให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีนี้ก็ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน แต่รัฐต้องควรจัดสรรเงินรายได้จากการเก็บค่าบริการสาธารณะดังกล่าวใน
รูปแบบของเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรนั้น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้น าเงินที่ได้รับการจัดสรรนี้ไปบูรณะ ดูแล รักษา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพ
สมบูรณ์ใช้การได้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4)85 

                                           
85มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะออกใช้บังคับได้นั้น จะต้องได้มีการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ทั้งทางรูปแบบและทางเนื้อหาเสียก่อน เพ่ือปกป้องประโยชน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเองและประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจากกรณีเรื่องเสร็จที่ 790/2546 และ เรื่องเสร็จที่ 1045/2555 
กฎหมายก าหนดให้นายอ าเภอเป็นผู้ตรวจสอบความชอบดังกล่าวพร้อมให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจากที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้นพบว่าข้อบัญญัติสภาต าบลทั้งสองเรื่อง
ดังกล่าวมีเนื้อหาซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้น้ าดิบได้ แต่นายอ าเภอกลับเห็นชอบให้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ใช้บังคับได้   
 

5.2 ปัญหำเพ่ิมเติม  
 

เนื่องจาก ปัจจุบันเกิดสภาะปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหามลภาวะทางน้ า ปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ และปัญหามลภาวะจากของเสียและขยะมูลฝอย เป็นต้น และคนในท้องถิ่นจะเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหามลภาวะ ดังกล่าวมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
มลพิษจากโรงไฟฟ้า เนื่องด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า มักจะปล่อย ฝุ่นละออง เขม่า ควัน 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์86 ซึ่งสารดังกล่าวเป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และกรณีของเหมืองถ่านหิน จังหวัด

                                                                                                                         
(4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 
2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า ทั้งนี้ โดยการเพ่ิมสัดส่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และโดยการจัดสรร
สัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นด้วย 

86ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์, กำรจัดเก็บภำษีมลพิษทำงรถยนต์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 7-8.  
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ล าปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่มีการปล่อยมลพิษจนประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องน้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ
ของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ต่างก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วย รวมทั้ง 
มลพิษในแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าบางปะกง โดยกลุ่มกรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส ารวจเกี่ยวกับ
มลพิษทางน้ าในประเทศไทยพบว่ามีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ ามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเป็นอุตสาหกรรมสูง ทั้งนี้ ในปัญหามลพิษทางน้ านั้นมีอยู่แทบทุกภาคของ
ประเทศ แต่ในพ้ืนที่ภาคกลางจะมีความเสี่ยงในการเกิดมลพิษมากที่สุดเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรม
และบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น87 โดยปัญหาดังกล่าว ท าให้รัฐต้องจัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก  

วิเคราะห์ปัญหา 
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษมาก

ที่สุด ดังนั้น จึงควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นผู้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย เนื่องจากอยู่ใน
พ้ืนที่จึงสามารถรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดี รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
ความต้องการของปะชาชน ฉะนั้น เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรที่จะมีกฎหมายให้
อ านาจองค์กรปกครองส่วนถิ่นได้ออกข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ พ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นั้นได้
กระท าให้เกิดหรือหรือการกระท านั้นน่าจะเกิดปัญหามลพิษแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ยกตัวอย่างเช่น กรณีโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมย่อมใช้ทรัพยากรธรมชาติที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ในการประกอบกิจการด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ าจากแหล่งน้ าเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตหรือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการการผลิต รวมทั้งการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ         
ซึ่งพฤติการณ์ในลักษณะนี้ก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในท้องถิ่น และส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเช่นว่านี้ก็ควรจะได้เสียค่าธรรมเนียมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้

                                           
87อริศรา เจริญปัญญาเนตร, รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำพื้นที่และแหล่งน้ ำที่เสี่ยงต่อกำรเกิด

มลพิษทำงน้ ำในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2552), ค้นวันที่ 
30 เมษายน 2559 จาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/testing/reports/water-
pollution-risk-areas-thailand/ 



76 

จัดบริการสาธารณะใด ๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวเลย ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง
ป้องกัน และบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน     
จึงควรที่จะมีกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอ านาจจัดเก็บรายได้โดยการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าวได้ 

 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 

6.1.1 กรณีรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากที่กล่าวมาในบทก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จากภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใดได้นั้น ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เสริมกันอยู่  ทั้งนี้ การหามาซึ่งรายได้ไม่ว่าจะเป็นจากภาษีอากร หรือ
ค่าธรรมเนียมก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ
ให้กระท าการจัดเก็บได้ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใดนั้น ย่อมจะต้องมี
ผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหากกฎหมายมิได้ก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
ด าเนินการจัดเก็บ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่อาจเรียกเก็บจากประชาชนได้ 

นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอาจมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
ให้บริการสาธารณะ จากผู้ที่ได้ใช้บริการสาธารณะดังกล่าวโดยตรงทั้งนี้ เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
ไว้ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากบริการและการอนุญาต 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้แก่ประชาชนโดยอาศัยฐานอ านาจในการจัดเก็บจากกฎหมาย   
ต่าง ๆ เช่นกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เป็นต้น 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นการจัดเก็บโดยตรงจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใดมาได้ใช้บริการก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ผู้ที่ใช้บริการมากก็ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมมาก ผู้ที่ใช้บริการน้อยก็เสียค่าธรรมเนียมน้อย ตัวอย่างเช่น เทศบาลได้อาศัยอ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล จัดท าที่จอดรถเพ่ือ
บริการประชาชน เช่นนี้ เทศบาลมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถดังกล่าวจากผู้ใช้บริการที่
จอดรถได้ นอกจากที่กล่าวมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอาจมีรายได้จากการประกอบกิจการ เช่น 
การประปา สถานธนานุบาล  
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ส าหรับเหตุผลที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บค่าบริการจากบริการ
สาธารณะได้นั้นก็คือเพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับการผลิตบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั่นเอง กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้ด้วยตนเองเพ่ือใช้ในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น และเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บ
เองแล้ว ก็ยังมีรายได้ที่เกิดจากการที่รัฐจัดสรรให้อีกด้วย เช่น รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ ที่เรียกว่า
ภาษีแบ่ง รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีรายได้ตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1) จากภาษีอากร ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2) จากค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ตามที่กฎหมายก าหนด 
3) รายได้จากทรัพย์สิน 
4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
5) พันธบัตรและเงินกู้ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 
6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม นิติบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ 

จากที่กล่าวมาจึงสามารถจ าแนกได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้หลักอยู่ 3 ประการ 
กล่าวคือ 1. รายได้จากภาษีอากร 2. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 3. รายได้อ่ืน ๆ ซึ่งมีรายละเอียด        
โดยสรุป ดังนี้ 

1) รายได้จากภาษี ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น เป็นต้น ส าหรับภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าภาคหลวงตามกฎหมายป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีสุรา ภาษีการพนัน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2) รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน ค่าปรับ 
เช่น ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ค่าธรรมเนียมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง ค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย รวมทั้ง รายได้จากทรัพย์สิน จาก
การพาณิชย์ 

3) รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ เงินช่วยเหลือพิเศษจากองค์กรอื่น   
 
6.1.2 กรณีสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยเฉพาะที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) ได้ให้ตัวอย่างไว้ว่า เช่น ที่ชายตลิ่งทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ แต่ที่ดิน
พล เม ือง ใช ้ร ่วมก ันย ังม ีอ ีกมาก  และเ ร ียกชื ่อต ่า ง  ๆ  ก ันหลายชื ่อ  เช ่น  ที ่สาธารณะ ที่
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สาธารณประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้“ที่สาธารณประโยชน์” เป็นค าใช้เรียกชื่อที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ ห้วย หนอง คลอง ล าน้ า
ต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะเป็นผู้ปกปักรักษา ตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้อง  
โดยในมาตรา 122 ได้บัญญัติให้ความหมายของที่สาธารณประโยชน์ว่า ที่สาธารณประโยชน์ คือ ที่
เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้ส าหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงสัตว์ด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทาง และที่อย่างอ่ืน
ซึ่ งเป็นของกลางให้ ราษฎรไปใช้ รวมกันที่ สาธารณประโยชน์ซึ่ งประกาศสงวนนั้น คงเป็นที่
สาธารณประโยชน์อยู่จนกว่าจะประกาศเลิกที่ชนิดนี้...” ส าหรับพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
มาตรา 16 บัญญัติว่า “ ที่สาธารณประโยชน์คือ ที่จับสัตว์น้ าซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิท าการประมง และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า...”ดังนี้ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าว ก็จะพบว่า ที่สาธารณประโยชน์ คือ
ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) นั่นเอง 

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนี้ มีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงมีกฎหมายคุ้มครองไว้ ในการใช้และการจัดการจะต้องมุ่งรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีที่ดินดังกล่าวเป็นส าคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่
ถึงกับเป็นการผูกมัดไม่ให้มีการจัดการที่จะท าให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม เสียเลยทีเดียว 
ดังนั้น การให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนัก และไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงสามารถกระท าได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
เป็นการถาวร ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง
ด าเนินการถอนสภาพเสียก่อนตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ที่ดินประเภทนี้จะไม่
สามารถน าไปจัดหาผลประโยชน์ได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 10 ได้ก าหนดมิให้จัดหา
ผลประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
 จากความส าคัญของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวจึงมีกฎหมายหลายฉบับ
ก าหนดให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกัน ได้แก่ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 8 บัญญัติว่า “บรรดาที่ดินทั้งหลายอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่าง
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อ่ืนให้อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อ านาจหน้าที่
ดังกล่าวนี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้” ดังนั้น ที่อธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่
ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน 

2) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราช
พัสดซุึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด และรวมถึงที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 

3) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 122 ให้ 
นายอ าเภอ มีหน้าที่ดูแลตรวจตรารักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน คือ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้ส าหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน ตลอดจนถนนหนทางและ
ที่อย่างอ่ืน ซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน 

4) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 120 ให้
เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายใน
น่านน้ าไทย 

5) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ผู้อ านวยการทางหลวงเป็นผู้
ควบคุมทางหลวงโดยอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อ านวยการทางพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง
สัมปทาน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อ านวยการ
ทางหลวงชนบท นายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการทางหลวง และประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็น
ผู้อ านวยการทางหลวง สุขาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่การ
ดูแลคุ้มครองป้องกันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลั บมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอื่น ตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน 

8) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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9) พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และในเรื่องการดูแลรักษาที่
สาธารณะ 

10) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน 

11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เมือง
พัทยามีอ านาจหน้าที่ใน การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

12) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้
กรุงเทพมหานครมีหน้าทีดู่แลรักษาที่สาธารณะ 

13) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มีและบ ารุง
ทางน้ า ทางบก 

จากข้อกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือที ่เรียกว่า
สาธารณประโยชน์ อยู ่ในความดูแลรักษาของผู ้ว ่าราชการจังหวัดตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน 
นายอ าเภอท้องที่  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
เฉพาะในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ยกเว้นแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่าง
เก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทะเลภายในเขต
น่านน้ าไทย หรือชายหาดของทะเลดังกล่าวจะอยู่ ในความด ูแลร ักษาของกรมเจ ้าท ่าตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าสยาม แต่ถ้าที่ริมแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ 
หรือชายทะเล ที่อยู่นอกเหนือจุดแบ่งเขต ได้แก่ ที่ชายตลิ่ง ก็เป็นหน้าที ่ความรับผิดชอบของ
นายอ าเภอท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ถ้าเป็นทางหลวงตาม
พระราชบัญญัติทางหลวงก็อยู่ในความดูแลของผู้อ านวยการทางหลวง 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นได้ว่าแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ใน
การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ตาม แต่ก็ไม่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ใช้ประโยชน์
จากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติแผ่นดินได้ เพราะไม่ได้เป็นการจัดให้มีการบริการสาธารณะ
ตลอดจนไม่อาจจัดหาประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้
อ านาจไว้โดยชัดแจ้ง แต่อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาเห็นว่า หากเป็นกรณีที่เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่
ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไปผลิตส าหรับการบริการสาธารณะ เช่นนี้ ควรจะยกเว้นมิให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีนี้ก็เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน แต่รัฐต้องควรพิจารณาจัดสรรเงินรายได้จากการเก็บค่าบริการสาธารณะ
ดังกล่าวในรูปแบบของเงินอุดหนุนพิเศษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลรักษาแหล่ง
ทรัพยากรนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้น าเงินที่ ได้รับการจัดสรรนี้ ไปบูรณะ ดูแล รักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้การได้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

 
เรื่องเสร็จที่ ๓๗๒/๒๕๕๒ 

 
บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคิดค่าน  าดิบจากการประปาส่วนภูมิภาค 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๖๐๖/๖๓๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์๒๕๕๒ 
สรุปความได้ว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาสุขาภิบาลลาน
หอยบนที่ดินที่ก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านด่านลานหอยมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ โดยอาศัยน้ าดิบจาก
อ่างเก็บน้ าเกิดผลมาท าการผลิตน้ าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านได้มี
หนังสือ ที ่สท ๗๓๒๐๑/๒๒๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ หารือนายอ าเภอบ้านด่านลานหอยว่า โดยที่
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ได้ก าหนดให้
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกและ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงเห็นได้ว่า 
กฎหมายทั้ งสองฉบับได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่ วนต าบลดูแลและรักษาทางน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับอ่างเก็บน้ าเป็นแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น และต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา จึงน่าจะถือได้ว่าอ่างเก็บน้ าเกิดผลเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน  ดังนั้น 
หากหน่วยงานใดหารายได้จากทรัพย์สินดังกล่าว จึงน่าจะมีค่าตอบแทนคืนให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด่านเพ่ือทดแทนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วย จึงขอหารือว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด่านจะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเรียกเก็บค่าใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าเกิดผลจาก
ส านักงานประปาสุโขทัยได้หรือไม่ และมีแนวทางด าเนินการอย่างไร นั้น 
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กปภ. เห็นว่าการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านจะคิดค่าน้ าดิบ หน่วยละ ๕๐ สตางค์/
ลูกบาศก์เมตร โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามมาตรวัดน้ าที่ส านักงานประปาสุโขทัยได้ติดตั้งไว้  โดยอ้าง
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น กฎหมายทั้งสองฉบับไม่ได้ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด่านในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบหรือ
เรียกเก็บค่าน้ าดิบโดยตรงจากการที่ กปภ. น าน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าเกิดผลมาใช้ผลิตน้ าประปาใน
กิจการของ กปภ. อีกท้ังอ่างเก็บน้ าเกิดผลเป็นทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ประชาชนรวมทั้ง กปภ. ซึ่งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้ กปภ. มีอ านาจหน้าที่ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
โดยการส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่าย
น้ าประปา รวมทั้งการด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปาเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็น
ส าคัญ จึงมีสิทธิใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะดังกล่าวได้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านไม่มี
สิทธิออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบหรือเรียกเก็บค่า
น้ าดิบโดยตรงจากการที่กปภ. ใช้น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าเกิดผลในการผลิตน้ าประปาแต่อย่างใด 

กปภ. จึงขอหารือว่า ความเห็นของ กปภ. เกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสิทธิในการเรียกเก็บค่าน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าเกิดผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน
ถูกต้องหรือไม่เพียงใด 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของการประปาส่วนภูมิภาค โดยได้
ฟังค าชี้แจงของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (ส านักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด่าน) และผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ที่ดินที่ใช้
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเกิดผลอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรามค าแหง โดยเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
จังหวัดสุโขทัยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในขณะนั้นให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในที่ดินดังกล่าว  ซึ่งจังหวัด
สุโขทัยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ ส านักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเกิดผล ต่อมาเมื่อวันที่ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ ฯ ได้ท าหนังสือมอบอ่างเก็บน้ าเกิดผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รับผิดชอบดูแลรักษาตลอดจน
การใช้ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ าซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
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รักษาอ่างเก็บน้ า โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ส่วนการประปาส่วน
ภูมิภาคได้น าน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าเกิดผลมาใช้ผลิตน้ าประปาเพ่ือจ าหน่ายแก่ประชาชนทั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านและเขตเทศบาลต าบลลานหอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคิดค่า
น้ าประปาในอัตราเดียวกัน 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเกิดผลจะอยู่ในพ้ืนที่เขต
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก็ตาม แต่เมื่อกรมป่าไม้ในขณะนั้นได้อนุญาตให้จังหวัดสุโขทัยก่อสร้างอ่างเก็บน้ าได้  และจังหวัด
สุโขทัยได้มอบให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ ฯ เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง และ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที ่๓๔ ฯ ได้ท าหนังสือมอบอ่างเก็บน้ าเกิดผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด่าน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รับผิดชอบดูแลรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ า
เกิดผลแล้ว จากการอนุญาตของกรมป่าไม้และการส่งมอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  จึงถือได้ว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าดังกล่าวและมีหน้าที่
ต้องดูแลรักษาอ่างเก็บน้ าโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน  ดังนั้น เมื่อการ
ประปาส่วนภูมิภาคน าน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าเกิดผลไปใช้ผลิตน้ าประปาเพ่ือจ าหน่ายแก่ประชาชนอันมี
ลักษณะเป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านจึงสามารถเรียกเก็บค่าใช้
น้ าดิบจากการประปาส่วนภูมิภาคได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา  ๗๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
 
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ 
      (คุณพรทิพย์ จาละ) 

    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
           มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 
หมายเหตุ: บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งพร้อมหนังสือ ที ่นร ๐๙๐๑/๐๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล
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ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
ก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ฯลฯ 
 



 
ภาคผนวก ข 

 
เรื่องเสร็จที่ ๗๙๐ /๒๕๔๖ 
 

บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 

                      กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชน าน  าในล าคลองท่าดีไปผลิตเป็นน  าประปา 
_______________ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี ได้มีหนังสือที่ นศ ๗๖๖๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๘พฤษภาคม 

๒๕๔๖ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้น าน้ าจากล า
คลองท่าดี ซึ่งเป็นล าคลองที่มีต้นก าเนิดของน้ าจากเทือกเขาหลวงและเทือกเขาเทวดา  ที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  ไปผลิตเป็นน้ าประปา
จ าหน่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างโรงสูบน้ าชนิดใช้
กระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งวางท่อล าเลียงน้ าเข้าสู่โรงงานผลิตน้ าประปาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี เห็นว่า กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้น าน้ า
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งก าเนิดอยู่ภายในเขตปกครองของตนไปใช้เพ่ือการพาณิชย์และ
แปรรูปเป็นสินค้าจ าหน่ายอีกต่อหนึ่งนั้น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี จึงมีสิทธิเรียกร้องขอรับผลประโยชน์ตอบแทนจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ทั้งนี ้เพ่ือน ารายได้มาด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ดีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ดี จึงขอหารือว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีมีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้หรือไม่ เพียงใด และมีกฎหมายฉบับใดให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระท าการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้ราษฎรและท้องถิ่น และยึดถือเป็น
แนวทางการบริหารราชการต่อไป 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้รับฟังค าชี้แจงของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดีแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินกิจการประปาโดยใช้น้ า
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จากล าคลองท่าดีมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี โดยก่อสร้างโรงสูบน้ าจ านวน ๒ แห่ง คือ ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช และในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี ซึ่งการตั้งโรงสูบน้ าในแห่งที่สองนี้ 
ได้รับค าแนะน าจากกรมโยธาธิการให้ส ารวจและเตรียมการรองรับภาวะน้ าขาดแคลน  จึงได้มีการ
ส ารวจและตั้งโรงสูบน้ าแห่งที่สองบริเวณสะพานท่าใหม่ ในเขตต าบลท่าดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นสภาต าบล
ท่าดีและได้อนุญาตให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดตั้งโรงสูบน้ า ได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และมิได้
เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนแต่ประการใด ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาต าบลท่าดีได้จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีได้เรียกร้องให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดีขอรับผลประโยชน์ตอบแทนจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกรณีน าน้ าในล า
คลองท่าดีไปผลิตเป็นน้ าประปาซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงพาณิชย์  ที่ผ่านมาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้เคยชี้แจงกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีแล้ว ทั้งได้เคยให้ความช่วยเหลือในด้าน
เครื่องจักรที่ทางเทศบาลไม่ใช้แล้วแก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีด้วย แต่ราษฎรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดียังคงเรียกร้องขอให้เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอยู่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวประกอบกับค าชี้แจงของ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า ล าคลองท่าดีเป็นล าคลองธรรมชาติอันมีลักษณะเป็นทางน้ า 
จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างหนึ่งซึ่งมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับน้ าที่ไหล
มาตามล าคลองนั้นย่อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งผู้ใดจะอ้างเอาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวมิได้ 
เมื่อน้ าไหลไปถึงที่ใดประชาชนย่อมสามารถใช้น้ านั้นได้ ความเป็นสาธารณะ โดยธรรมชาติของน้ านั้น 
จะเห็นได้ว่า แม้แต่เจ้าของที่ดินยังต้องยอมรับน้ าที่ไหลมาสู่ที่ดินของตน โดยธรรมชาติ ดังที่ปรากฏใน
มาตรา ๑๓๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่าเจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าซึ่งไหล
ตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ทั้งเจ้าของที่ดินที่อยู่สูงกว่าจะกันเอาน้ านั้นไว้ใช้ได้เพียง
เท่าที่จ าเป็นแก่ที่ดินของตนเท่านั้น ไม่อาจกักไว้จนผู้ที่อยู่ต่ าลงไปไม่อาจใช้ได้และถึงแม้ว่า
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๑) และ (๗)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๔) และ (๒๗) จะได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การดูแลรักษาทางน้ า และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็มิได้หมายความว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวจนกระทบต่อสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลจนท าให้บุคคลอ่ืนไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ของตนได้  ส าหรับอ านาจหน้าที่การดูแล
บ ารุงรักษานั้นแม้อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ล าน้ านั้นไหลผ่านก็ตาม  แต่
ย่อมจะต้องถือว่าเมื่อล าน้ าไหลผ่านเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นย่อมมีหน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษาและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และในการดูแลบ ารุงรักษา
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ดังกล่าวจะต้องไม่ท าในลักษณะที่ท าให้ผู้ที่อยู่ท้ายน้ าไม่สามารถใช้น้ านั้นได้  ซึ่งในการนี้หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีก าลังเงินเข้มแข็งกว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ก าลังเงินอ่อนแอกว่าก็ย่อมสามารถท าได้ในลักษณะของการร่วมมือหรือให้ความอนุเคราะห์ต่อกัน แต่
จะอ้างสิทธิใดๆ เพ่ือเรียกเก็บในลักษณะเป็นประโยชน์ตอบแทนการใช้น้ าจากอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ ด้วย
เหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ 
    (นางสาวพรทิพย์ จาละ) 

   รองเลขาธิการฯ 
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 
หมายเหตุ: บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งพร้อมหนังสือ ที ่นร ๐๙๐๑/๑๒๖๖ ลงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๓๙ เจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน
น้ าไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ า และจ าเป็นแก่ท่ีดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่สูงกว่าจะกัน
เอาไว้ได้เพียงที่จ าเป็นแก่ท่ีดินของตน 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
ฯลฯ  

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ  

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

ฯลฯ  
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(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ  
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ฯลฯ  



 
ภาคผนวก ค 

 
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔๕/๒๕๕๕ 
 

บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

การใช้น  าดิบจากการประปาส่วนภูมิภาค 
_______________ 

 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีหนังสือที ่มท ๕๕๖๐๔-๑/๒๔๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา    เคยมี
ความเห็นเกี่ยวกับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บประโยชน์ตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมจาก
การน าน้ าดิบจากผู้ใช้น้ าในแหล่งน้ าที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๒ แนวทาง คือ 
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่อง การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดี กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชน าน้ าในล าคลองท่าดีไปผลิตเป็นน้ าประปา 
(เรื่องเสร็จที่ ๗๙๐/๒๕๔๖) และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลคิดค่าน้ าดิบจากการประปาส่วนภูมิภาค (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๒/๒๕๕๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นได้น าแนวความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๓๗๒/๒๕๕๒ มาเป็น
แนวทางในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้น้ าดิบ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบจากผู้ใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็น 
โดยก าหนดให้ กปภ. ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ สตางค์ต่อเดือน 
โดยคิดจากมาตรวัดน้ า ส าหรับเอกชน บริษัท และห้างร้านเสียค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบในอัตรา 
๕๐๐ บาทต่อครั้ง โดยคิดจากการขออนุญาตใช้น้ าเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
นั้น 

อ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ าล าจักราช มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๕๐ ไร่ครอบคลุมเขต
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเย้ยปราสาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ชัย และองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าท าการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไป
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ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าทุ่งกระเต็น และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมทรัพยากรน้ าได้จัดท าโครงการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าทุ่ง
กระเต็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ (๑) อนุรักษ์และปรับปรุงพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในด้านต่าง ๆ (๒) ปรับปรุงระบบระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ า การบริหารจัดการน้ า และเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย (๓) ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของชุมชน และ (๔) ป้องกันการบุกรุกเข้าครอบครองพ้ืนที่ของราษฎร 
ทั้งนี้ เมื่อด า เนินการแล้วเสร็จกรมทรัพยากรน้ า จะได้มอบให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาตลอดจนการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ ากปภ . เห็นว่า การที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระเต็นอาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบจากผู้ใช้น้ าในอ่างเก็บ
น้ าทุ่งกระเต็น นั้น เมื่อพิจารณากฎหมายดังกล่าวแล้วไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อ านาจองค์การบริหาร
ส่วนต าบลออกข้อบัญญัติเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบหรือเรียกเก็บค่าน้ าดิบโดยตรงจาก
การใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา  
๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นออก
ข้อบัญญัติดังกล่าวโดยมีบทบัญญัติว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ า ดิบเพียงเรื่องเดียวมิได้
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลรักษา และบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าและน้ าในอ่างเก็บน้ า
ดังกล่าวเพ่ือเป็นฐานในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จึงเห็นได้ว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีนี้มี
ลักษณะเป็นการซื้อขายน้ าซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นการมิชอบ
เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจที่จะกระท าได้ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นในการออกข้อบัญญัติขึ้นใช้บังคับในเขตตน  ดังนั้น กปภ.จึงขอ
หารือว่าความเห็นของ กปภ. ข้างต้นนี้ถูกต้องหรือไม ่เพ่ือจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของ กปภ. โดยมีผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น และผู้แทน กปภ. เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ว่าอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ ารับน้ าจากที่สูงที่ไหลลงมาและเป็นแหล่งรับน้ าตามธรรมชาติ
ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นสามารถใช้
น้ าจากอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรตามฤดูกาล และยังเป็นแหล่งน้ าส าหรับ กปภ. น าไปใช้ผลิต
น้ าประปาเพ่ือจ าหน่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ ในอ าเภอหนองกี่ แต่มิได้จ าหน่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เนื่องจาก กปภ. เห็นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระเต็นมีลักษณะกระจายตัว การวางท่อประปาเพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จะต้องใช้
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งบประมาณมากไม่คุ้มทุน ด้วยเหตุนี้ ประชาชนในพ้ืนที่จึงเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระเต็นออกข้อบัญญัติเพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบจาก กปภ. แต่ปัจจุบัน กปภ. ยังมิได้ช าระ
เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของ กปภ. ประกอบกับข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมข้างต้นแล้ว เห็นว่า ข้อหารือนี้มีประเด็นปัญหาโดยสรุปว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระเต็นสามารถออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก กปภ. ในการ
ใช้น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นเป็น
แหล่งรับน้ าตามธรรมชาติซึ่งประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่อ่างเก็บน้ าตั้งอยู่อันได้แก่ต าบลเย้ยปราสาท  
ต าบลท่าโพธิ์ชัย ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา และต าบลทุ่งกระเต็น อ าเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากอ่างเก็บน้ าเรื่อยมา อ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็น จึงเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินซึ่งมีไว้ส าหรับประชาชนใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับน้ าในอ่างเก็บน้ า เมื่อน้ าดังกล่าวเป็นน้ าฝนและน้ าตามธรรมชาติที่ไหลจากที่
สูงลงสู่อ่างเก็บน้ า น้ าในอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นจึงย่อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งผู้ใดจะอ้างเอาเป็น
เจ้าของแต่เพียงผู้เดียวมิได้  

กรณีตามข้อหารือนี้จึงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 
๑) เรื่อง การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี กรณีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชน าน้ าในล าคลองท่าดีไปผลิตเป็นน้ าประปาโดยเห็นว่า แม้ว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระเต็นจะมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็น ตาม
มาตรา ๖๗ (๗)๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงและดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์จาก    น้ าในอ่างเก็บน้ าทุ่ง
กระเต็นตามมาตรา ๑๖ (๒๔) และ (๒๗)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาก็
ตาม แต่การมีอ านาจหน้าที่และภาระดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะอ้างสิทธิใดๆ 
เพ่ือเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนการใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าทุ่งกระเต็นจากผู้อ่ืนมิได้ การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นจะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม
มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฯ นั้น ต้องเป็นกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดบริการสาธารณะอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้เสียค่าธรรมเนียม  และผู้เสีย
ค่าธรรมเนียมได้รับประโยชน์จากบริการนั้นโดยตรง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๓ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระเต็นจึงไม่สามารถออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบในกรณีนี้ได้ 
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อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีข้อสังเกตว่า ปัญหาการเรียกร้องให้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าดิบในเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ กปภ. มิได้จัดจ าหน่ายน้ าประปาให้แก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต า บลทุ่งกระเต็นโดยพิจารณาจากเหตุความคุ้มทุนในการ
ให้บริการแต่เพียงประการเดียว ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปา         
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติให ้กปภ. มีวัตถุประสงค์ในการจัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเป็นส าคัญแล้ว การมิได้จัดจ าหน่ายน้ าประปาโดยพิจารณาเพียงความคุ้มทุนแต่มิได้ค านึงถึง
สุขภาพอนามัยและประโยชน์ที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นจะได้รับ  
จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง กปภ. 

 
(นายอัชพร จารุจินดา) 
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