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ติดตั้งมาตรวัดน้ําประปา “ไม่ตรงใจผูข้ อใช้น้ํา” การประปารับผิดหรือไม่ ?
นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

การประปามีหน้าที่จัดทําบริการสาธารณะด้านกิจการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการผลิต จัดส่ง
และจําหน่ายน้ําประปาให้กับประชาชนใช้อุปโภคบริโภค โดยในการเดินท่อน้ํา และติดตั้งอุปกรณ์ไป ใต้ เหนือ
ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน รวมทั้งการกําหนด
บริ เวณที่ ดิ นที่ จะเดิ นท่ อน้ํ าและติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ นั้ น สํ าหรั บในเขตท้ องที่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ เป็นอํานาจของการประปานครหลวงตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๐ นอกจากนี้ ให้ เป็ นอํ านาจของการประปาส่ วนภู มิ ภาคตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญญั ติ
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และถึงแม้กฎหมายจะให้อํานาจแก่การประปาในการกําหนดบริเวณที่ดิน
ที่ จะเดิ นท่ อน้ํ าและติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ก็ ตาม คงมิ ได้ หมายความว่ าการประปาจะใช้ อํ านาจได้ ตามอํ าเภอใจ
โดยเฉพาะในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา จะต้องคํานึงถึงความสะดวกแก่การจดปริมาณน้ําประปา การตรวจสอบและ
การบํารุงรักษาท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ํา ตลอดจนต้องไม่กีดขวางหรือทําให้เจ้าของที่ดินเดือดร้อนหรือ
เสียหายด้วย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ําขอให้ติดตั้งมาตรวัดน้ําในจุดที่ตนต้องการ การประปาจะต้อง
ดําเนินการตามคําขออย่างเคร่งครัดหรือไม่ ? ดังเช่น คดีปกครองที่นํามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ แม้ว่าจะเป็น
ข้อพิพาทระหว่างการประปานครหลวงกับผู้ใช้น้ํา แต่เมื่อกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้นได้บัญญัติไว้ใน
ทํานองเดียวกัน จึงสามารถนําคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นอุทาหรณ์ที่ดี
สําหรับประชาชนผู้ขอใช้น้ําซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ การประปานครหลวง ได้ทําการปรับปรุงย้ายท่อจ่ายน้ําประปาใหม่
แทนท่ อจ่ ายน้ํ าเดิ มที่ มี อายุ การใช้ งานมา ๒๐ ปี เพื่ อให้ การจ่ ายน้ํ าแก่ ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
มีประสิท ธิภาพ ลดการสูญ เสียน้ําที่ รั่วซึม โดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาตรวัดน้ําที่ ผู้ใช้น้ําใช้มานานไปติดตั้ง
ในตําแหน่งใหม่ แต่ผู้ใช้น้ําซึ่งเป็นเจ้าของบ้านขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ย้ายมาตรวัดน้ําไปติดตั้งในจุดเดิมซึ่งอยู่ใน
บริเวณบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันและเป็นที่ตั้งของมาตรวัดน้ําพิพาทมาตลอด ๑๕ ปี
แต่การประปานครหลวงแจ้งว่า ติดตั้งในตําแหน่งเดิมไม่ได้ เนื่องจากจะรุกล้ําเข้าไปในเขตที่ดิน
ของบ้านข้างเคียงซึ่งเจ้าของบ้านไม่ยินยอมและได้ติดตั้งมาตรวัดน้ําไว้ในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดเดิม
ผู้ ฟ้ อ งคดี อ้ างว่ า ตนเองได้ ภาระจํ ายอมการติ ดตั้ งมาตรวั ดน้ํ าในที่ ดิ นดั งกล่ าวโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และการที่การประปานครหลวง เปลี่ยนท่อจ่ายน้ําและทุบทําลายพื้นที่ ทําให้เกิดความเสียหาย
จึงฟ้องการประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้าย
มาตรวัดน้ํามาติดตั้งไว้ตําแหน่งเดิมและชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย
ประเด็นที่น่าสนใจ ประการแรก คือ ผู้ฟ้องคดีได้ภาระจํายอมในการติดตั้งมาตรวัดน้ําใน
ตําแหน่งเดิมซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านข้างเคียงหรือไม่ ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ มาตรา ๑๔๐๑ มาตรา ๑๓๘๒ และมาตรา ๑๓๖๗ กําหนดให้การได้ภาระจํายอม
โดยอายุความในอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อตน โดยความสงบ เปิดเผย
ด้วยเจตนาให้ได้สิทธิภาระจํายอมในอสังหาริมทรัพย์นั้นติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับข้อบังคับ
การประปานครหลวงได้กําหนดให้ผู้ ใช้น้ําต้ องยกกรรมสิทธิ์ท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ําให้การประปา
นครหลวง และเมื่อติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ําเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้น้ํามีหน้าที่ต้องดูแลรักษามาตร

๒
วัดน้ําที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน รวมทั้งตราผนึกและลวดร้อยตราผนึกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และหากเกิด
ชํารุดเสียหายหรือสูญหายต้องชดใช้ค่าเสียหาย นอกจากนี้ ต้องยกกรรมสิทธิ์ท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ํา คือ
มาตรวัดน้ําให้ผู้ถูกฟ้องคดี มาตรวัดน้ําจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งให้ผู้ใช้น้ําหรือผู้ฟ้องคดีดูแลรักษา
มาตรวัดน้ําที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง
มาตรวัดน้ํา จึงเป็นการครอบครองเพื่อดูแลรักษาแทนผู้ถูกฟ้องคดี มิได้เป็นการครอบครองโดยยึดถือ
ทรัพย์สินนั้นเพื่อตน แม้จะครอบครองนานเพียงใด ก็ไม่ได้ภาระจํายอม อีกทั้งเป็นสิทธิของผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่จะขัดขวางมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปติดตั้งมาตรวัดน้ําของผู้ฟ้องคดีในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตน
ประการที่สอง การติดตั้งมาตรวัดน้ําในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทําละเมิดต่อ
ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอํานาจเดินท่อน้ําและติดตั้งอุปกรณ์ในที่ดิน
ซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีและมี ดุลพินิจกําหนดจุดเพื่ อติดตั้งมาตรวัดน้ําในที่ดินของผู้ ฟ้องคดีได้ตาม
กฎหมาย
คดีนี้ เดิมมาตรวัดน้ําของผู้ฟ้องคดีติดตั้งในลักษณะตั้งเรียงแนวขนานกับตึกและตั้งอยู่
กึ่งกลางระหว่างตึกของผู้ฟ้องคดีกับตึกแถวข้างเคียง ต่อมาผู้ฟ้องคดีกับตึกแถวข้างเคียงได้ปรับปรุงพื้นที่
หน้าบ้านสูงขึ้นและกั้นแนวเขตด้านหน้าเป็นกําแพง ทําให้มาตรวัดน้ําอยู่ต่ํากว่าพื้นถนน ไม่สะดวกในการอ่าน
ตัวเลขการใช้น้ํา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดําเนินการปรับปรุงท่อจ่ายน้ํา เปลี่ยนท่อน้ําและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะต้องถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ําเดิมอยู่แล้ว และการติดตั้งมาตรวัดน้ําเดิมไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงในเรื่องแดนแห่งกรรมสิทธิ์ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้ําและการบํารุงรักษา
และเจ้าของที่ดินตึกแถวข้างเคียงไม่ยินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ําล้ําเข้าไปในที่ดินของตนอีกต่อไป เมื่อมาตร
วัดน้ําเป็นเครื่องมือสําหรับวัดปริมาณน้ําที่ใช้สําหรับการอุปโภค–บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ํา
มาตรวั ด น้ํ า พิ พ าทจึ งเป็ น เครื่ องมื อวั ดปริ มาณน้ํ าที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ใ ช้ จึ งต้ อ งติ ดตั้ งบริ เ วณ
หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดี การถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ําจากจุดเดิม และนํามาติดตั้ งมาตรวั ดน้ํ าไว้ใ น
ตําแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดเดิมบริเวณหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีและชิดฝาผนังอาคารในจุดที่เห็นว่ากระทบต่อ
การใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุด จึงเป็นการดําเนินการตามข้อ ๘ ของระเบียบการประปานครหลวง
ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และเมื่อมีการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณจุดที่ติดตั้งแล้ว
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกําหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ําที่เหมาะสมอันเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย และมิใช่
เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐๑/๒๕๕๘)
จากคดีข้างต้นมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ําอย่างน้อย
๒ ประการ คือ
(๑) มาตรวัดน้ํา เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ผู้ใช้น้ํามีหน้าที่ดูแลรักษามาตรวัดน้ําให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย และการที่ ผู้ ใ ช้น้ําครอบครองมาตรวัดน้ํา เป็นการครอบครองเพื่อดูแ ลรัก ษาแทน
การประปาเท่านั้น มิได้เป็นการครอบครองโดยยึดถือทรัพย์สินนั้นเพื่อตน แม้จะครอบครองนานเพียงใด
ก็ไม่ได้ภาระจํายอมแต่อย่างใด
(๒) การใช้ดุลพินิจที่จะกําหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ํา ผู้มีอํานาจจะต้องใช้ดุลพินิจอย่าง
ถูกต้องภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อํานาจ โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ความเสียหายของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะต้องติดตั้งในบริเวณพื้นที่ของผู้ขอใช้น้ํา ไม่รุกล้ําเข้าไป
ในที่ดินบ้านข้างเคียง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้ําและการบํารุงรักษาแล้ว ก็จะต้องกระทบต่อ
การใช้สอยพื้นที่ของผู้ขอใช้น้ําน้อยที่สุดด้วย

