เรื่องเสร็จที่ ๗๔๑/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หลักเกณฑในการยกเวน ลดหยอน และผอนชําระคาชลประทานและเงินเพิ่ม
ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง

กรมชลประทานไดมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยกรมชลประทานมีปญหาขอกฎหมายในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคางชําระคาชลประทานและเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
มาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๓๖ วรรคสอง กับผูคางชําระหนี้ ซึ่งขอเท็จจริงปจจุบันปรากฏวา มีผู
คา งชํา ระคาชลประทานและเงิน เพิ่มตามกฎหมาย จํานวน ๗ ราย คือ การประปานครหลวง
เทศบาลตําบลกังแอน เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลตําบลโคกกรวด และการประปาสีคิ้ว รวมหนี้คาชลประทานจํานวน ๓๙๘,๑๙๙,๕๗๕.๔๒
บาท (สามรอยเกาสิบแปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบสองสตางค)
และเงินเพิ่มจํานวนหนึ่งเทาของคาชลประทานที่คางชําระจํานวน ๓๙๘,๑๙๙,๕๗๕.๔๒ บาท
(สามรอยเกาสิบแปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบสองสตางค) โดยหนี้
ดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปจจุบัน ซึ่งกรมชลประทานไดมีการดําเนินการกับ
ผูคางชําระหนี้ และไดมีการสงเรื่องผูคางชําระหนี้บางรายใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินคดีตาม
กฎหมาย สําหรับผลของคดีนั้น คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวน
ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดชี้ขาดใหผูคางชําระหนี้ชําระหนี้ใหกรมชลประทาน ปจจุบันอยู
ระหวางการบังคับคดีโดยจะใหผอนชําระหนี้ สวนผูคางชําระหนี้รายที่ยังไมไดสงเรื่องใหสํานักงาน
อัยการสูงสุด ไดมีการตกลงจะผอนชําระหนี้ แตกรมชลประทานยังไมไดใหผอนชําระหนี้เพราะผู
คางชําระหนี้ขอยกเวน ลดหยอนเงินเพิ่มตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง โดยเหตุที่ขอยกเวน ลดหยอน
เพราะมาตรา ๓๖ วรรคสอง กําหนดไววา ถาผูคางชําระหนี้ไมไดนําคาชลประทานที่คางชําระมา
ชําระในกําหนดเวลาที่เจาพนักงานไดกําหนดใหชําระ ผูคางชําระหนี้จะตองชําระเงินเพิ่มจํานวน
หนึ่งเทาของคาชลประทานที่คางชําระ และหากไมชําระจะตองถูกดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๓๖
วรรคหนึ่ง จึงอยูในระหวางการระงับขอพิพาท
เมื่อขอเท็จจริงเปนดังที่กลาว กรมชลประทานมีปญหาเกี่ยวกับประเด็นการบังคับ
คดี กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่
เกี่ยวของชี้ขาดใหผูคางชําระหนี้ชําระหนี้ใหกรมชลประทาน และประเด็นการระงับขอพิพาทกอน
สงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการตามกฎหมาย อันมีปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
มาตรา ๘ (๕) ทั้งประเด็นการผอนชําระหนี้คาชลประทาน และประเด็นการยกเวน ลดหยอน ผอน
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๑๒๓ ลงวั น ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๑ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ชําระเงินเพิ่ม กรมชลประทานจะตองดําเนินการตามกฎหมายโดยออกเปนกฎกระทรวงกําหนด ซึ่ง
ปจจุบันกรมชลประทานจะดําเนินการขอออกกฎกระทรวง โดยใหอํานาจกรมชลประทานกําหนด
หลักเกณฑ หรือระเบียบ ในการลดหยอนและวิธีการผอนชําระกับผูใชน้ําที่คางชําระคาชลประทาน
หรือเงินเพิ่มตามกฎหมาย แตมีปญหาในการตีความขอกฎหมายวาจะกระทําไดหรือไม เพียงใด
จึงขอหารือขอกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง มาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๓๖ วรรคสอง
ดังตอไปนี้
๑. กรณีที่ค ณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดํ าเนินคดีแ พงของสวน
ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของชี้ขาดใหผูคางชําระหนี้ชําระหนี้ใหกรมชลประทาน หรือถาเปน
กรณีที่กรมชลประทานจะระงับขอพิพาทกอนสงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการตาม
กฎหมาย กรมชลประทานในฐานะเจาหนี้มีอํานาจใหผอนชําระหนี้ไดโดยตรงโดยไมตองอาศัย
อํานาจการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ (๕) ไดหรือไม อยางไร
๒. หากผลตามขอ ๑ กรมชลประทานไมมีอํานาจในการใหผอนชําระหนี้ กรม
ชลประทานจําตองปฏิบัติโดยการออกเปนกฎกระทรวงกําหนดตามมาตรา ๘ (๕) จึงมีปญหาใน
ขอกฎหมายวาตามมาตรา ๘ (๕) ไดระบุอํานาจการออกกฎกระทรวงในเรื่องการยกเวน ลดหยอน
ผอนชําระ เฉพาะคาชลประทานแตเพียงอยางเดียว โดยไมรวมถึงเงินเพิ่มตามมาตรา ๓๖ วรรค
สอง ใชหรือไม
๓. หากผลตามขอ ๒ ไมรวมถึงเงินเพิ่มตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง อํานาจในการ
ยกเวน ลดหยอน ผอนชําระเงินเพิ่มดังกลาวเปนอํานาจของบุคคลใด
๔. กฎกระทรวงที่กรมชลประทานจะดําเนินการนี้ จะออกไวเพื่อรองรับบังคับใช
กับผูคางชําระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา ทั้งจะใชบังคับกับผูคางชําระหนี้ทั้ง ๗ รายดังกลาวได
หรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือของกรมชลประทาน
โดยมีผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
แล ว เห็ น ว า กรณี มี ป ระเด็ น ที่ ต อ งพิ จ ารณาเพี ย งประเด็ น เดี ย วว า กรมชลประทานมี อํ า นาจ
กําหนดใหมีการผอนชําระคาชลประทานที่คางชําระและเงินเพิ่มตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ หรือไม ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา การที่มาตรา ๘ (๕)๑
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานหลวง พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
๑

มาตรา ๘ รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกเก็บคาชลประทานจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินใน
เขตชลประทานหรือจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ไมวาผูใชน้ําจะอยูในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเปน
กฎกระทรวงกําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) หลักเกณฑ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระคาชลประทานตลอดจนการ
ยกเวน ลดหยอน หรือวิธีการผอนชําระคาชลประทาน
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารในการจั ด เก็ บ หรื อ ชํ า ระค า
ชลประทาน ตลอดจนการยกเวน ลดหยอน หรือวิธีการผอนชําระคาชลประทานไดนั้น กรณีจะตอง
เปนการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการยกเวน ลดหยอน หรือผอน
ชําระคาชลประทานที่ผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานตองชําระตามปกติ มิใชคาชลประทานที่คาง
ชําระ เพราะหากเปนกรณีการคางชําระคาชลประทาน ผูคางชําระคาชลประทานจะตองนําเงินคา
ชลประทานที่คางชําระและเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของคาชลประทานดังกลาวมาชําระแกเจาพนักงาน
ภายในเวลาที่เจาพนักงานกําหนด โดยตองเปนการชําระคาชลประทานที่คางชําระและเงินเพิ่มเต็ม
จํานวนเทานั้น จึงจะมีผลเปนการยกเวนโทษทางอาญาใหแกผูคางชําระคาชลประทานได ทั้งนี้
ตามนัยมาตรา ๓๖ วรรคสอง๒ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ และในขณะเดียวกัน
หากผูคางชําระคาชลประทานไมดําเนินการชําระคาชลประทานที่คางชําระและเงินเพิ่มภายในเวลา
ที่เจาพนักงานกําหนด กรมชลประทานยอมมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง๓
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ กับผูคางชําระคาชลประทานตอไป โดยไมอาจนํา
หลักการบังคับทางแพงมาใชบังคับกับกรณีการคางชําระคาชลประทานได ดังนั้น กรณีตามทีห่ ารือ
มานี้ กรมชลประทานจึงไมมีอํานาจกําหนดใหมีการผอนชําระคาชลประทานที่คางชําระและเงิน
เพิ่มตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ ไดแตประการใด
อยา งไรก็ ดี เนื่ อ งจากปญ หาที่ เ กิด ขึ้ น ตามขอ หารื อนี้เ กิ ด จากการที่ มิ ไ ด มีแ นว
ปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น การตามกฎหมายที่ ชั ด เจนมาตั้ ง แต ต น จึ ง สมควรที่ ห น ว ยงานต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของจะไดหารือรวมกันเพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการชําระ
คาชลประทานที่คางชําระนี้ใหเปนที่ยุติอยางเหมาะสมตอไป นอกจากนี้ โดยที่พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณซึ่งเปนหนวยงานผูรักษาการตามกฎหมายจะไดพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน

(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒

มาตรา ๓๖ ผูใดไมชําระคาชลประทานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ออกตามความใน
มาตรา ๘ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินสิบเทาของคาชลประทานที่คางชําระ
เมื่อผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดนําคาชลประทานที่คางชําระ และเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทา
ของคาชลประทานดังกลาวมาชําระแกเจาพนักงานภายในเวลาที่เจาพนักงานกําหนดใหแลว ใหยกเวนโทษในคดี
นั้นเสีย
๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน

๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๕๑

