
ก  

“ประปาสัมปทานปลอดภัย ผาสุก ยุติธรรม เพื่อดื่มและใช้ ให้พี่น้องไทยทุกคน” 

 

 
 

     
 

 

             
   
   
   
   
   
   
   

   
   

สป.สบจ. 2562-03 
ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คู่มอืประชาชนคู่มอืประชาชน  
การด าเนนิการเก่ียวกับการด าเนนิการเก่ียวกับ  

สัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานประกอบกิจการประปา  





ก  
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ค้าน้า 
 

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับ สัมปทานประกอบกิจการประปาเล่มนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องในเรื่อง สัมปทานประกอบกิจการประปา โดยมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุม และครบถ้วนในทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ
ประปาสัมปทาน และเพ่ือให้เข้าใจง่าย ได้เพ่ิมเติมตัวอย่าง  โดยคู่มือเล่มนี้จะ
แนะน าและให้ความรู้เริ่มตั้งแต่ความหมายของสัมปทานประกอบกิจการประปา 
ตลอดจนถึงการได้รับสัมปทาน และเมื่อได้รับสัมปทานฯ แล้วจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร คู่มือนี้จะท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาเป็นอย่างดี และเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ จะขอรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา หน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการน้ าประปาใน
พ้ืนที่ที่ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา นอกจากนี้ จะท าให้ส านักบริหาร
จัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า สามารถควบคุมก ากับการประกอบกิจการประปา
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานฯ 
  

ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ประชาชนเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เรื่องของสัมปทานประกอบกิจการประปา ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการ
ให้ประชาชนได้รับการบริการน้ าประปาที่ปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน 
 
                                                         คณะผู้จัดท า 

     พฤษภาคม 2562 
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สารบัญ 

 
สัมปทานประกอบกิจการประปา คืออะไร 1 
ท าไมต้องขอสัมปทาน 1 
การจ าหน่ายน้ าประปาโดยไม่ได้รับสัมปทานมีความผิดอย่างไร 2 
ใครบ้างที่ต้องขอสัมปทาน 2 
ผู้ให้สัมปทาน คือใคร 2 
ปว 58ฯ คืออะไร 3 
สาระส าคัญหลักใน ปว 58ฯ เกี่ยวกับประปา มีอะไรบ้าง 4 
ประกาศและสัญญาที่บังคับใช้ในปัจจุบันภายใต้ ปว 58ฯ มี
อะไรบ้าง 

5 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการเก่ียวกับ
สัมปทานฯ ก าหนดอะไรไว้บ้าง 

6 

สัญญาสัมปทาน คืออะไร 6 
พนักงานเจ้าหน้าที่ คือใคร 7 
การด าเนินการที่เก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา มี
อะไรบ้าง 

8 

ยื่นขอด าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน ได้ที่ไหน 9 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอด าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานฯ 10 
การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอรับสัมปทาน 23 
เมื่อผู้ประกอบการยื่นเรื่องแล้ว ส่วนราชการด าเนินการอย่างไร 25 
ค่าใช้จ่ายในการขอด าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน 29 
เมื่อได้รับสัมปทานแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร 30 
การขออนุญาตเปิดจ าหน่ายน้ าประปา 31 
พ้ืนที่ได้รับสัมปทาน 32 
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สารบัญ 

 
เมื่อสัมปทานหมดอายุจะท าอย่างไร 32 
ถ้าต้องการขยายพื้นท่ีการประกอบกิจการประปา จะต้องท า
อย่างไร 

33 

โอนสัมปทานให้กับบุคคลอ่ืนได้หรือไม่ 33 
ราคาค่าน้ าประปาหรือค่ารักษามาตรวัดน้ าปรับเพิ่มได้หรือไม่ 33 
การขอยกเลิกสัมปทานท าได้หรือไม่ 34 
การปฏิบัติผิดกฎหมายมีบทลงโทษอย่างไร 35 
สถานที่ติดต่อหน่วยราชการ กรมทรัพยากรน้ า 36 
ที่ปรึกษา / ผู้จัดท า 39 
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การประกอบกิจการประปาสัมปทาน คืออะไร 
การประกอบกิจการประปาสัมปทาน คือ การที่บุคคล หรือนิติบุคคล

ใดได้รับอนุญาตจากรัฐให้ประกอบกิจการค้าขายน้้าประปาให้แก่ประชาชน 
หรือผู้ใช้น้้าในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว 
 

 
 

ท าไมต้องขอสัมปทาน 
การประกอบกิจการประปา เป็นการจ้าหน่ายน้้าสะอาดให้แก่ประชาชน 

หรือผู้ใช้น้้า เพื่อใช้ในการอุปดภคบริโภค ซึ่งน้้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส้าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการด้ารงชีวิต หากร่างกายขาดน้้าหรืออุปโภคบริโภคน้้าที่ไม่สะอาดจะเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้น การประกอบกิจการประปาจึงเป็นกิจการค้าขาย
ที่กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัย หรือความผาสุกของสาธารณชน รัฐถือว่า
กิจการดังกล่าวเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค จึงได้มีกฎหมายควบคุม
ให้ผู้ประกอบการค้าดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐก้าหนด คือ ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ก้าหนดให้กิจการประปา
เป็นกิจการสาธารณูปโภค และบังคับให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการประปาต้อง
ได้รับสัมปทาน หรือได้รับอนุญาตจากรัฐก่อนด้าเนินการจ้าหน่ายน้้าประปา
ให้แก่ประชาชน 
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การจ าหน่ายน  าประปาโดยไม่ได้รับสัมปทานมีความผิดอย่างไร 
การจ้าหน่ายน้้าประปาให้แก่ประชาชนหรือผู้ใช้น้้าโดยไม่ได้รับสัมปทาน

จากรัฐ มีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 
ใครบ้างที่ต้องขอสัมปทาน 

ผู้ที่ต้องขอสัมปทานประกอบกิจการประปา คือ บุคคล หรือนิติบุคคล
ภาคเอกชน ที่จะด้าเนินกิจการค้าขายในลักษณะของการผลิตและจ้าหน่าย
น้้าประปาให้แก่ประชาชน หรือผู้ใช้น้้า หรือองค์กร ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เช่น  
การผลิตและจ้าหน่ายน้้าประปาให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรบ้านและ
ที่ดิน  การผลิตและจ้าหน่ายให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การประปา
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบลฯลฯ 
 

 
 
ผู้ให้สัมปทาน คือใคร 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ก้าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยมีอ้านาจหน้าที่เป็นผู้ให้สัมปทานประกอบกิจการประปา แต่ต่อมา
เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับการโอนอ้านาจหน้าที่ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
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กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 131 ก้าหนดให้แก้ไขค้า
ว่า “กระทรวงมหาดไทย” ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2515 ให้แก้ไขเป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา   ดังนั้น ผู้ให้สัมปทานในปัจจุบัน คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
ปว 58ฯ คืออะไร 

ปว .  58ฯ เป็นชื่อย่อของ ประกาศ ของ คณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 58  
ลงวันที่ 26 มกราคม 2515  คือ  กฎหมายที่ออกมาเพ่ือควบคุมกิจการ
ค้าขาย อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ได้แก่ การรถไฟ 
การเดิน อากาศ  การประปา การชลประทาน ฯลฯ โดยให้อ้านาจรัฐมนตรีในการ
อนุญาต/ให้สัมปทาน ตลอดจนการควบคุม ก้ากับดูแล  ซึ่ง “การประกอบกิจการ
ประปา” เป็นกิจการค้าขาย อันเป็นสาธารณูปโภคท่ีอยู่ภายใต้ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 
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สาระส าคัญหลักใน ปว. 58ฯ เกี่ยวกับประปา มีอะไรบ้าง 
สาระส้าคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาใน ปว . 58ฯ สรุปโดย

ย่อได้ ดังนี้ 
ข้อ 3 (5) การประปาเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
ข้อ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี 
ข้อ 6 ในกรณีมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3 

การประกอบกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกิจการนั้น (เช่น  
การประปานครหลวงตาม พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510, การประปา
ส่วนภูมิภาคตาม พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2543 เป็นต้น เข้าข่ายการได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
สัมปทานตามกฎหมายข้อนี้) 

ข้อ 11 ให้กระทรวงมหาดไทยมีอ้านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการประปา 
(ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการโอนอ้านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 131 ก้าหนดไว้  “ในประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ให้แก้ไขค้าว่า กระทรวงมหาดไทย เป็น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการ
ประปา” ปัจจุบันจึงเป็นอ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 13 ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติ
กิจการที่อยู่ในอ้านาจและหน้าที่ของกระทรวงตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศของ
คณะปฏิวัติ 

ข้อ 15 ในการปฏิบัติหน้าที่ หนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในสถาน
ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3 ในระหว่างเวลาท้าการ เพ่ือตรวจสอบให้
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การเป็นไปตามประกาศ ของคณะปฏิวัติ หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า  
มีการกระท้าความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ
ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับการกระท้าความผิดดังกล่าว 
เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินคดีได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามสมควร 

ข้อ 16 ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 
 
ประกาศและสัญญาที่บังคับใช้ในปัจจุบันภายใต ้ปว. 58ฯ  
มีอะไรบ้าง 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

หลักเกณฑ์การด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา 
เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554  

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจการประปา  

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
แบบบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 

 สัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา 
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ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทานฯ ก าหนดอะไรไว้บ้าง 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์
การด้าเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือ
ผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554  เป็นกฎหมายที่ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการยื่นเอกสารและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอด้าเนินการ
เกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา ว่าสามารถยื่นได้ท่ีใด ต้องใช้เอกสาร
ใดบ้าง และใช้จ้านวนกี่ชุด 
 
สัญญาสัมปทาน คืออะไร 
 

 

 
สัญญาสัมปทาน คือ สัญญาที่ท้าขึ้นระหว่างผู้ให้สัมปทานกับผู้รับ

สัมปทาน เมื่อมีการอนุญาตให้สัมปทานกับผู้ใดผู้หนึ่ง โดยก้าหนดข้อบังคับต่าง  ๆ
เกี่ยวกับการด้าเนินกิจการประปาที่ได้สัมปทานไปแล้ว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
และความผาสุกของประชาชน การควบคุมการด้าเนินการกิจการประปา ควบคุม
ใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้ 

1. การก่อสร้างโรงงานท้าการประปา/เครื่องอุปกรณ์ และการ
บ้ารุงรักษาระบบประปา 

2. ความต่อเนื่องในการจ้าหน่ายน้้าประปา 
3. การควบคุมราคาค่าน้้าประปา 
4. การควบคุมคุณภาพน้้าประปา 
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พนักงานเจ้าหน้าที ่คือใคร 
 

 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ปฏิบัติกิจการตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ ในส่วนของการประกอบ กิจการประปา ซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการด้าเนินกิจการประปา หากพบกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท้าความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจยึด 
หรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับการกระท้าความผิดดังกล่าว เพื่อ
ประโยชน์ในการด้าเนินคดีได้  พนักงานเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันประกอบด้วย 
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า 
 ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้้า 
 ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน้้า 
 นายช่างโยธาตั้งแต่ระดับช้านาญงานขึ้นไป วิศวกร วิศวกรโยธา 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช้านาญ
การข้ึนไป สังกัดส้านักบริหารจัดการน้้า 

 นิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 พนักงานราชการต้าแหน่งนิติกร 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
 ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค กรมทรัพยากรน้้า 
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 นายช่างโยธาตั้งแต่ระดับช้านาญงานขึ้นไป วิศวกร วิศวกรโยธา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช้านาญการขึ้นไป สังกัดส่วน
บริหารจัดการน้้า ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค กรมทรัพยากรน้้า 

 ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุก
จังหวัด 

 
การด าเนินการที่เกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  
มีอะไรบ้าง 
 

 
 

การด้าเนินการที่เก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม คือ 
 1. การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา (ขอด้าเนินการเมื่อต้องการ 

    ท้ากิจการค้าขายน้้าประปา) 
2. การขออนุญาตจ้าหน่ายน้้าประปา (เมื่อได้รับสัมปทาน และก่อสร้าง 
    โรงงานท้าการประปาและเครื่องอุปกรณ์เสร็จแล้ว ผู้ประกอบการ 
    ต้องขออนุญาตก่อนเปิดจ้าหน่ายน้้าประปาแก่ประชาชน) 
3. การขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา (ขอด้าเนินการ 
    เมื่อต้องการขยายพื้นท่ีเพ่ิมเติมจากพ้ืนที่เดิมท่ีได้รับสัมปทาน) 
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4. การขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา (ขอด้าเนินการเมื่อ 
    สัมปทานจะหมดอายุ และต้องการท้ากิจการประปาต่อไปอีก 
5. การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา (ขอด้าเนินการเมื่อ 
    ต้องการโอนสัมปทานให้บุคคลอื่น) 
6. การขอปรับอัตราค่าน้้า หรือค่ารักษามาตรวัดน้้า (ขอด้าเนินการ 
    เมื่อต้องการขอปรับเพิ่มอัตราค่าน้้า หรือค่ารักษามาตรวัดน้้าจาก 
    อัตราเดิมที่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บจากประชาชนผู้ใช้น้้า) 
7. การขอเพ่ิมก้าลังการผลิต (ขอด้าเนินการเมื่อต้องการเพิ่มก้าลังการ 
    ผลิตน้้าประปา) 
8. การขอยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการประปา (ขอด้าเนินการเมื่อ 
    ต้องการยกเลิกสัมปทาน) 

 
ยื่นขอด าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน ได้ที่ไหน 
 

 

 
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นขอด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ

กิจการประปาทั้ง 8 กิจกรรม สามารถด้าเนินการได้โดยยื่นหนังสือแสดงความ
ประสงค์ตามกรณีต่าง ๆ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ โดย 
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 ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นที่กรมทรัพยากรน้้า 
ตั้งอยู่ที่ 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ผู้ประกอบการในเขตต่างจังหวัด ยื่นที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้น ๆ 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอด าเนินการ 

การด้าเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  มีกิจกรรม  
ที่จะต้องด้าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด้าเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อ
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554  ประกาศฉบับนี้ได้ ก้าหนด
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอด้าเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทาน โดยแยกตามกิจกรรม ดังนี้ 
 
 การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา 

การด้าเนินการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา เป็นการ
ด้าเนินการที่จะให้บุคคล หรือนิติบุคคลก้าหนดขอบเขตการจ้าหน่ายน้้าประปา 
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในขอบเขตที่ไม่ทับซ้อนกับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาของผู้รับสัมปทานรายอ่ืน  ๆ หรือทับซ้อนกับพ้ืนที่บริการน้้าประปาของ
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เป็นต้น เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่น
เพ่ือขอรับสัมปทาน ประกอบกิจการประปามีรายละเอียด แยกตามขนาดของ
กิจการประปา ดังนี้ 
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ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
1. แบบค้าขอเพ่ือด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  

(แบบ สป.1)  ให้ยื่นต้นฉบับจ้านวน 1 ชุด และส้าเนาจ้านวน 2 ชุด 
2. ในกรณีเป็นบริษัทจ้ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้จัดส่งส้าเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเรื่องขอด้าเนินการ และจะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประปา จ้านวน 3 ชุด 

3. ในกรณีมอบอ้านาจให้ผู้อ่ืนท้าการแทน ให้จัดท้าหนังสือมอบอ้านาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ต้นฉบับจ้านวน 1 ชุด และส้าเนา 
จ้านวน 2 ชุด ส้าเนาทะเบียนบ้านและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ้านาจ และผู้รับมอบอ้านาจ จ้านวน 3 ชุด 

4. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
ด้าเนินการ จ้านวน 3 ชุด 

5. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการขอด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปา (แบบ สป.2) ให้ยื่นต้นฉบับจ้านวน 1 ชุด และส้าเนาจ้านวน 2 ชุด 

6. แผนผังประกอบกิจการประปาและแนวเขตสัมปทาน จ้านวน 7 ชุด 
7. แผนที่สังเขป จ้านวน 7 ชุด  
8. ผังบริเวณการประปา จ้านวน 3 ชุด 
9. ผังแนวท่อจ่ายน้้าประปา จ้านวน 7 ชุด 
10. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนอาคารผลิตน้้าประปา 

จ้านวน 3 ชุด 
11. รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการผลิต และวิธีการก้าจัด  

สิ่งปนเปื้อนในน้้าดิบให้ได้มาตรฐานน้้าประปาตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด จ้านวน 3 ชุด 

12. รายละเอียดการค้านวณออกแบบระบบประปา ประกอบด้วย 
รายการค้านวณความต้องการใช้น้้า ระบบสูบน้้า ระบบผลิตน้้า ระบบฆ่าเชื้อโรค 
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และระบบท่อจ่ายน้้า พร้อม หนังสือรับรอง และส้าเนาใบประกอบวิชาชีพของ
วิศวกรผู้ท้ารายการค้านวณ จ้านวน 3 ชุด 

13. ผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าดิบที่ใช้ผลิตน้้าประปา  ให้
ด้าเนินการตรวจวิเคราะหต์ามมาตรฐานน้้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก้าหนด (ปัจจุบันใช้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย  เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน้้าประปาดื่มได)้ และจะต้องตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ  โดย
ผู้ขอรับสัมปทานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด จ้านวน 3 ชุด 

14. เอกสารหลักฐานแสดงการยินยอมให้ใช้ที่ดิน เพื่อท้าการก่อสร้าง
ระบบประปา (กรณทีี่ดินนั้นเป็นของบุคคลอื่น) จ้านวน 3 ชุด 

15. ส้าเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ้านาจในพื้นที่ท่ีขอ
ด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน จ้านวน 3 ชุด 

16. รายงานการวิเคราะห์อัตราค่าน้้าประปา รายงานการวิเคราะห์ค่า
รักษามาตรวัดน้้า จ้านวน 3 ชุด 

17. หนังสือแจ้งแผนการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปาของการประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 3 ชุด 

18. เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ เช่น 
   18.1 ส้าเนาใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล (กรณีใช้น้้าบาดาล) จ้านวน  
          3 ชุด 
   18.2 ส้าเนาใบอนุญาตใช้น้้าผิวดิน (กรณีใช้น้้าผิวดินและแหล่ง 
          น้้านั้นเป็นของบุคคลอ่ืน) จ้านวน 3 ชุด 
   18.3 แบบรูปตัดขวางของล้าน้้า หรืออ่างเก็บน้้า แบบแปลนแสดง 
            พ้ืนที่ของอ่างเก็บน้้า หรือสระเก็บน้้า ระดับน้้าปกติ ระดับ 
          น้้าสูงสุด ระดับน้้าต่้าสุด และรายการค้านวณปริมาณน้้า 
          ดิบของวิศวกร เพื่อยืนยันความเพียงพอของแหล่งน้้าดิบ  
          (กรณีใช้น้้าผิวดินเป็นแหล่งน้้าดิบ) จ้านวน 3 ชุด 
  18.4  ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จ้านวน 3 ชุด 
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ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ 
ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานเหมือนระบบประปาขนาดเล็ก และ

เอกสารอื่นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) แผนธุรกิจการประกอบกิจการประปาของผู้ขอรับสัมปทาน 
2) เอกสารหลักฐานอื่น เช่น สัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด้าเนินกิจการ

เกี่ยวกับระบบประปาหรือสัญญาผลิตน้้าประปา (ในกรณีผู้รับสัมปทานผลิตหรือ
จ้าหน่ายน้้าประปาให้กับหน่วยงานของรัฐ) 
 
 การขออนุญาตจ้าหน่ายน้้าประปา 

 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา และท้าการ
ก่อสร้างระบบประปาและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ  เสร็จสมบูรณ์  พร้อมที่จะ
จ้าหน่ายน้้าประปาแล้ว ก่อนท้าการเปิดจ้าหน่ายน้้าประปาแก่ประชาชน ผู้รับ
สัมปทานต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดจ้าหน่ายน้้าประปา และเม่ือยื่นเรื่องแล้ว
ต้องเก็บตัวอย่างน้้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด  (เขตต่างจังหวัด) หรือของ
กรมทรัพยากรน้้า  (เขตก รุงเทพฯ ) ส่งตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้้าประปาที่กระทรวงฯ ก้าหนด (ปัจจุบันใช้เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกรม
อนามัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาดื่มได)้ หากคุณภาพน้้าประปา
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ และระบบประปาก่อสร้างถูกต้อง ตามท่ีได้รับสัมปทาน 
กรมทรัพยากรน้้าจะอนุมัติโดยออกเป็นหนังสือให้จ้าหน่ายน้้าประปาได้   การขอ
อนุญาตจ้าหน่ายน้้าประปา ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

1. หนังสือขออนุญาตจ้าหน่ายน้้าประปา จ้านวน 1 ชุด 
2. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา จ้านวน 3 ชุด โดยให้

ด้าเนินการเหมือนกรณีขอต่ออายุสัมปทาน 
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 การขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 

ผู้รับสัมปทานที่ประสงค์จะขยายเขตพ้ืนที่ประกอบกิจการประปาเพ่ิมเติม
จากพ้ืนที่เดิมท่ีได้รับสัมปทาน ต้องยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขอขยายเขต
สัมปทานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และจะขยายเขต
สัมปทานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้สัมปทานเสียก่อน 
 

 

 
ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารตามข้อ 1 – 5 ของการขอรับ สัมปทานประกอบกิจการ
ประปา   

2. แผนผังประกอบกิจการประปาและแนวเขตสัมปทานเดิม  พร้อมทั้ง
แผนผังประกอบกิจการประปาและแนวเขตสัมปทานที่จะขอขยายเขตสัมปทาน 
จ้านวน 7 ชุด 

3. แบบแปลนอาคารผลิตน้้าประปาที่จะก่อสร้างเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
จ้านวน 3 ชุด  

4. ผังบริเวณการประปาเพ่ิมเติม (ถ้ามี) จ้านวน 3 ชุด 
5. ผังแนวท่อจ่ายน้้าประปาเดิมและท่ีจะขอขยายเขตสัมปทาน ฯ  

จ้านวน 7 ชุด 
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6. รายการค้านวณออกแบบระบบประปาในส่วนที่ ขอขยาย เขต
สัมปทานฯ ประกอบด้วย รายการค้านวณความต้องการใช้น้้า ระบบสูบน้้า ระบบ
ผลิตน้้า และระบบท่อจ่ายน้้า พร้อมหนังสือรับรองและส้าเนาใบประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกรผู้ท้ารายการค้านวณ จ้านวน 3 ชุด 

7. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าดิบที่ใช้ผลิตน้้าประปา
เพ่ิมเติม (ในกรณีที่ใช้แหล่งน้้าดิบเพิ่มเติม) ให้ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ ตาม
มาตรฐานน้้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด (ปัจจุบันใช้
เกณฑ์มาตรฐานน้้าประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย) และจะต้องตรวจ
วิเคราะห์โดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานราชการ  โดยผู้ขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 
จ้านวน 3 ชุด 

8. เอกสารหลักฐานแสดงการยินยอมให้ใช้ที่ดิน เพื่อท้าการก่อสร้าง
ระบบประปาเพ่ิมเติม (กรณีท่ีดินนั้นเป็นของบุคคลอื่น) จ้านวน 3 ชุด    

9. ส้าเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ้านาจในพื้นที่ส่วนที่ขอ
ขยายเขตสัมปทานจ้านวน 3 ชุด 

10. เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ เช่น 
   10.1 ส้าเนาใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล (กรณีเจาะบ่อน้้าบาดาล 
          เพ่ิมเติม) จ้านวน 3 ชุด 
   10.2 ใบอนุญาตใช้น้้าผิวดิน (กรณีใช้แหล่งน้้าผิวดินเพิ่มเติม และ

แหล่งน้้านั้นเป็นของบุคคลอื่น) จ้านวน 3 ชุด 
   10.3 แบบรูปตัดขวางของล้าน้้า หรืออ่างเก็บน้้า แบบแปลน แสดง

พ้ืนที่ของอ่างเก็บน้้า หรือสระเก็บน้้า ระดับน้้าปกติ ระดับน้้าสูงสุด ระดับน้้า
ต่้าสุด และรายการค้านวณปริมาณน้้าดิบของวิศวกร เพื่อยืนยันความเพียงพอ
ของแหล่งน้้าดิบ (กรณีใช้น้้าผิวดินเพ่ิมเติม) 
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ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ  
ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานเหมือนกับระบบประปาขนาดเล็ก และ

เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม เช่น สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมในการให้
สิทธิเช่าบริหารและด้าเนินกิจการเกี่ยวกับระบบประปา หรือสัญญาแก้ไข
เพ่ิมเติมการผลิตน้้าประปา (ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ) 
 
 การขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา 

 

เมื่ออายุสัมปทานหมดลง จะมีผลท้าให้การประกอบกิจการประปาไม่
สามารถด้าเนินการต่อไปได้ ตามเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา ก้าหนดเงื่อนไขการต่ออายุสัมปทาน ต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุก่อนสัมปทาน
หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการ
ประปาต่อไป ต้องยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขอต่ออายุสัมปทานพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา โดยต้องยื่นเรื่องก่อนสัมปทานหมดอายุอย่างน้อย 
6 เดือน 
 

 
 
ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 4 ของการขอรับสัมปทานฯ 
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2. ภายหลังการด้าเนินกิจการประปาสัมปทานไปแล้ว จนถึงก่อนสิ้นสุด
อายุสัมปทานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรมทรัพยากรน้้าจะแจ้งไปยังผู้ประกอบการ
ให้มาด้าเนินการขอต่ออายุสัมปทาน หลักฐานในการขอต่ออายุสัมปทานมีหลักการ
ในการตรวจสอบเช่นเดียวกับการตรวจส้าหรับการขอขยายเขตสัมปทาน  และ
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น 

    2.1 ใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล (กรณีใช้แหล่งน้้าบาดาล) จ้านวน 3 ชุด 
    2.2 ใบอนุญาตใช้น้้าผิวดิน (กรณีใช้แหล่งน้้าผิวดิน) จ้านวน 3 ชุด 
3. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา จ้านวน 3 ชุด โดยให้

ด้าเนินการดังนี้ 
3.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าหลังยื่นเรื่องขอด้าเนินการแล้ว 
3.2 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส้านัก

บริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า เก็บตัวอย่างน้้าประปามาตรวจวิเคราะห์ และ
ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 

3.3 ในเขตต่างจังหวัด ผู้ประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้น ๆ เก็บตัวอย่างน้้าประปามาตรวจ
วิเคราะห์ และผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 

3.4 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้้าประปา ให้ตรวจวิเคราะห์ โดย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ได้รับกา รรับรองจากหน่วยงาน
ราชการ และจะต้องตรวจให้ครบทุกพารา  มิเตอร์ ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าหนด  คือ ปัจจุบันใช้เกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้า ประปา
ดื่มได้ 

3.5 เมื่อได้ผลวิเคราะห์คุณภาพน้้า ประปาแล้ว ผู้ประกอบการต้อง
น้ามายื่นเป็นเอกสารหลักฐานในการขอต่ออายุสัมปทานต่อไป 

4. ส้าเนาหนังสือแจ้งแผนการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปาของการ
ประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 3 ชุด 
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ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ 
  ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามระบบประปาขนาดเล็ก และใช้เอกสาร
และหลักฐานอื่น ๆ เช่น ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจ่ายน้้าประปา
ในเขตพ้ืนที่โครงการที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการน้้าประปาได้ แต่ผู้รับสัมปทานประสงค์
จะด้าเนินกิจการประปาต่อไป 
 
 การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา 

 

การโอนสัมปทาน คือ การโอนสัมปทานประกอบกิจการประปาจาก
ผู้รับสัมปทานเดิมไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งการโอนสัมปทานให้บุคคล
อ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนสามารถด้าเนินการได้โดยผู้รับสัมปทานเดิมยื่นเรื่องแสดง
ความประสงค์ขอโอนสัมปทาน พร้อมระบุโอนสัมปทานให้บุคคลหรือนิติบุคคล
ใด และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอโอนฯ โดยการโอนสัมปทานจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้สัมปทานเสียก่อน 

 

 
 

ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 4 ของการขอรับสัมปทานฯ 
2. หนังสือแสดงความประสงค์การโอนสัมปทานและการรับโอนสัมปทาน

จากผู้โอน และผู้รับโอน ให้ยื่นต้นฉบับ จ้านวน 1 ชุด และส้าเนา จ้านวน 2 ชุด 
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3. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้โอน 
และผู้รับโอนสัมปทาน จ้านวน 3 ชุด 

4. เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จ้านวน 3 ชุด เช่น 
      4.1 รายงานการประชุมการเลือกตั้ง จัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร 
      4.2 หนังสือส้าคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่
ส้านักงานที่ดินออกให้ (ในกรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน) 
      4.3 ส้าเนาข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  
      4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
เกี่ยวกับการรับโอนสาธารณูปโภคจากผู้รับสัมปทาน 
      4.5 บันทึกถ้อยค้าข้อตกลงโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค
ระหว่างนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผู้รับสัมปทานต่อเจ้าพนักงานที่ดิน 
      4.6 ส้าเนาใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลที่ผู้รับสัมปทานโอนให้กับนิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรร (กรณีใช้น้้าบาดาล) 
 

  ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ 
  ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานเหมือนระบบประปาขนาดเล็ก ตามข้อ 1 - 3 
และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. แผนธุรกิจการประกอบกิจการประปาของผู้รับโอนสัมปทาน  
 2. เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จ้านวน 3 ชุด เช่น  
      2.1 ข้อบังคับของบริษัทของผู้โอนและผู้รับโอน  
      2.2 รายงานการประชุมของผู้โอนในส่วนที่เกี่ยวกับมติของบริษัทท่ี
ยินยอมโอนสัมปทานให้แก่ผู้รับโอน (ตามข้อบังคับของบริษัท) 
      2.3 รายงานการประชุมของผู้รับโอนในส่วนที่เกี่ยวกับมติของบริษัท
ในการับโอนสัมปทานจากผู้โอน (ตามข้อบังคับของบริษัท)   

 



20  

“ประปาสัมปทานปลอดภัย ผาสุก ยุติธรรม เพื่อดื่มและใช้ ให้พี่น้องไทยทุกคน” 

 การขอปรับอัตราค่าน้้า หรือค่ารักษามาตรวัดน้้า 
 

ผู้รับสัมปทานต้องเก็บค่าน้้าประปา หรือค่ารักษามาตรวัดน้้า ไม่เกิน
ราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา แต่หากกิจการ
ประปามีต้นทุนในการผลิตน้้าประปาเพ่ิมข้ึน หรือต้นทุนค่ามาตรวัดน้้าเพิ่มขึ้น 
ผู้รับสัมปทานสามารถขอปรับเพิ่มราคาค่าจ้าหน่ายน้้า หรือค่าบ้ารุงรักษามาตร
วัดน้้าได้  โดยยื่นเรื่องขอปรับอัตราค่าน้้าประปา หรือค่ารักษามาตรวัดน้้าจาก
ผู้ให้สัมปทาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ และผู้รับสัมปทานจะปรับ
อัตราค่าน้้าประปา หรือค่ารักษามาตรวัดน้้าได้เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากผู้ให้สัมปทานเสียก่อน 
 

 

 
ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 4 ของการขอรับสัมปทานฯ 
2. รายงานการวิเคราะห์อัตราค่าน้้าประปา หรือรายงานการวิเคราะห์

อัตราค่ารักษามาตรวัดน้้า พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ จ้านวน 3 ชุด 

3. ในพ้ืนที่เก็บค่าอนุรักษ์น้้าบาดาล ต้องแนบใบเสร็จค่าอนุรักษ์น้้า
บาดาล (กรณีใช้น้้าบาดาลในเขตพ้ืนที่วิกฤตน้้าบาดาล) 
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ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ 
  ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานเหมือนระบบประปาขนาดเล็ก ข้อ 1 - 2 
และอัตราค่าน้้าประปาแนบท้ายสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด้าเนินกิจการ
เกี่ยวกับระบบประปาหรือสัญญาผลิตน้้าประปา (ในกรณีผู้รับสัมปทานได้ตกลง
กับหน่วยงานของรัฐแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา) 
 
 การขอเพ่ิมก้าลังการผลิตน้้าประปา 

 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการประปา และจ้าหน่าย
น้้าประปาไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ต่อมามีผู้ใช้น้้าเพิ่มขึ้นจนระบบผลิตน้้าประปา
ไม่สามารถรองรับกับปริมาณการใช้น้้าประปาที่เพ่ิมข้ึนได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับ
สัมปทานจะต้องด้าเนินการเพ่ิมก้าลังการผลิต เพ่ือให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
ผู้รับสัมปทานต้องยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขออนุญาต เพ่ิมก้าลังการผลิตน้้า 
ประปาต่อผู้ให้สัมปทาน และเมื่อยื่นเรื่องแล้วต้องเก็บตัวอย่างน้้าร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของจังหวัด (ในต่างจังหวัด) หรือของกรมทรัพยากรน้้า  (ในกรุงเทพฯ ) ส่งตรวจ
วิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาที่กระทรวงฯ ก้าหนด (ปัจจุบันใช้
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย  เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้้า  
ประปาดื่มได้ ) หากคุณภาพน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก้าหนด  ระบบ
ประปาก่อสร้างถูกต้องตามท่ีได้รับสัมปทาน และรายการค้านวณออกแบบ
ระบบประปาสอดคล้องกับปริมาณการผลิตน้้าประปาท่ีเพ่ิมข้ึน ผู้ให้สัมปทาน
จะอนุมัตใิหเ้พ่ิมก้าลังการผลิตน้้าประปาได้  
 
ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 18 ของการขอรับสัมปทานฯ 
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ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ  
ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานเหมือนการขอรับสัมปทาน ข้อ 1 - 18 

และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมในการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด้าเนินกิจการเกี่ยวกับระบบประปา หรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมการผลิตน้้า 
ประปา (ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญากับหน่วยงานของรัฐ) 
 
 การขอยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการประปา 

 

ในระหว่างที่สัมปทานยังไม่สิ้นอายุ ผู้รับสัมปทานสามารถขอยกเลิก
สัมปทานได้  โดยท้าหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัมปทานต่อผู้ให้สัมปทาน การขอ
ยกเลิกมี 2 กรณี คือ 

1. การขอยกเลิกด้วยเหตุไม่ประสงค์ประกอบกิจการประปา เนื่องจาก
ไม่มีการประกอบกิจการประปา หรือไม่สามารถประกอบกิจการประปาได้ เช่น 
โครงการจัดสรรบ้านและที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อเม่ือซื้อที่ดินแล้ว หากต้องการอยู่อาศัย
ต้องก่อสร้างบ้านบนที่ดินนั้นด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการจัดเตรียมสาธารณูปโภค
ไว้พร้อม รวมทั้งการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาด้วย และเมื่อ
ผู้ประกอบการจัดท้าโครงการล่วงเวลาผ่านไป ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดท้าการก่อสร้าง
บ้านอยู่อาศัยในบริเวณโครงการ ดั้งนั้น จึงไม่มีการท้ากิจการประปาตามที่ได้
ขอรับสัมปทานไว้ กรณีนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอยกเลิกสัมปทานประกอบ
กิจการประปาได้ โดยจะต้องยื่นเรื่องขอยกเลิกสัมปทาน แจ้งเป็นหนังสือขออนุมัติ
ต่อผู้ให้สัมปทานล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือนและเมื่อได้รับอนุมัติให้ยกเลิกกิจการ
เป็นหนังสือจากผู้ให้สัมปทานแล้ว จึงจะเลิกกิจการได้ 

2. การขอยกเลิกด้วยเหตุ การประปาส่วนภูมิภาค /การประปานคร
หลวงเข้าด้าเนินการจ่ายน้้าในเขตโครงการ ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งยกเลิกเป็น
หนังสือต่อผู้ให้สัมปทาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเข้าด้าเนินการของ
การประปาส่วนภูมิภาค เช่น ใบเสร็จรับเงินของการประปาส่วนภูมิภาค หนังสือ
แสดงการยกมอบทรัพย์สินของผู้รับสัมปทานให้การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น  
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การยกเลิกสัมปทานฯ ทั้ง 2 กรณีและใช้เอกสารหลักฐานต่างกัน ดังนี้ 
1. กรณียกเลิกตามเงื่อนไขสัมปทานข้อ 3 คือ ยกเลิกเนื่องจากไม่มีการ

ประกอบกิจการประปา ให้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์การยกเลิกสัมปทานฯ 
(ไม่มีเอกสารหลักฐานแนบ) 

2. กรณียกเลิกตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานข้อ 4 คือ ยกเลิก เนื่องจาก
การประปา ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เข้าด้าเนินการให้ยื่นหนังสือ
แสดงความประสงค์การยกเลิกสัมปทานฯ และแนบเอกสารหลักฐานแสดงการ
เข้าด้าเนินการของการประปาฯ  เช่น หนังสือแสดงการยินยอมการยกมอบ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้การประปา ส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง  
ใบเสร็จค่าน้้าประปาของการประปา ส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง  
ฯลฯ จ้านวน 3 ชุด 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอรับสัมปทาน 
 

 
 

หากผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบการยื่นขอรับสัมปทานได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน จะท้าให้การ
พิจารณาเรื่อง เพ่ือขออนุมัติท้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการควร
ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมในเรื่องต่อไปนี้ 
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1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการขอรับสัมปทานว่า 
ครบถ้วนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนดหรือไม่ 

2. ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์ม สป. 1 และ สป. 2  ว่า ครบถ้วน
ถูกต้องทุกหัวข้อหรือไม่ และตรวจสอบการลงนามในแบบฟอร์มเรียบร้อยหรือไม่ 

3. ส้าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องลงนามรับรองส้าเนาโดยผู้มี
อ้านาจลงนาม และประทับตราส้าคัญของบริษัทฯ 

4. ตรวจสอบอายุของเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจ้าตัวประชาชน , 
ใบอนุญาตต่าง ๆ, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฯลฯ ต้องไม่หมดอาย ุ
หรือมีอายุเหลือตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก้าหนด 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลฯ จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประปาด้วย 

6. คุณภาพน้้าดิบต้องตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และต้องตรวจวิเคราะห์
ให้ครบทุกพารามิเตอร์ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก้าหนด โดยปัจจุบันใช้เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย  เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาดื่มได้ 

7. การออกแบบระบบประปา ต้องด้าเนินการตามข้อก้าหนดในการ
ออกแบบระบบประปา เพื่อการขออนุญาตประกอบกิจการประปาสัมปทาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ควรท้าการก่อสร้าง
ระบบประปาก่อนได้รับอนุญาต เนื่องจากหากการออกแบบไม่ถูกต้องจะท้า
การแก้ไขได้ยาก 

8. แผนผัง แบบแปลนต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดตามพ้ืนที่จริง 
9. ตรวจสอบพื้นท่ีขอรับสัมปทานไม่อยู่ในพื้นท่ีจ่ายน้้าของการประปา

ส่วนภูมิภาค หรือผู้รับสัมปทานรายอ่ืน ซึ่งถ้าสามารถแสดงหนังสือยืนยันของ
การประปาส่วนภูมิภาค ว่าอยู่นอกเขตบริการจ่ายน้้าประปา หรือไม่สามารถจะ
ให้บริการน้้าประปาได้ ก็จะท้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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10. การก้าหนดราคาค่าน้้าประปา หากต้องการจ้าหน่ายน้้าประปาราคา
เกินกว่าอัตราลูกบาศก์เมตรละ 5.00 บาท  ต้องมีรายการวิเคราะห์ผลตอบแทน
การลงทุน ทั้งนี้ เพราะเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าจ้าหน่ายน้้าประปา ก้าหนดไว้
ให้จ้าหน่ายไม่เกินอัตราลูกบาศก์เมตรละ 5.00 บาท 
 
เมื่อผู้ประกอบการยื่นเรื่องแล้ว ส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไร 
 

 
 

เมื่อส่วนราชการได้รับเรื่องจากผู้ประกอบการแล้ว ขั้นตอนหลักของ
การด้าเนินการ คือ การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ และการตรวจสอบสถานที่ หากถูกต้องเหมาะสมจะด้าเนินการเสนอขอ
อนุมัติจากผู้ให้สัมปทาน  การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร คือ 
การตรวจรายละเอียดข้อมูลในเอกสารว่าถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วนหรือไม่ 
การตรวจสอบสถานที่ คือ การออกไปตรวจข้อมูลในสถานที่จริงว่าถูกต้องตรงกัน
กับข้อมูลในเอกสารหรือไม่ ฉะนั้น หากผู้ประกอบการจัดท้าเอกสารได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง การด้าเนินการเรื่องที่ผู้ประกอบการยื่นขอด้าเนินการ
จะท้าได้รวดเร็วเป็นไปตามข้ันตอน และก้าหนดเวลา  แต่หากผู้ประกอบการ
จัดท้าเอกสารมาไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบการต้องแก้ไข หรือจัดท้าเอกสาร
เพ่ิมเติม ซึ่งจะท้าให้การด้าเนินการล่าช้าออกไป ขั้นตอนการด้าเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
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ขั้นตอนการด้าเนินการสัมปทานในกรุงเทพฯ มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1. การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและ

ตรวจสอบสถานที่ และสรุปเรื่องเสนอขออนุมัติ โดยกรมทรัพยากรน้้า 
2. การพิจารณากลั่นกรองเรื่อง โดยส้านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การแจ้งผลการอนุ ญาตและการแจ้งการช้าระค่าธรรมเนียมแก่
ผู้ประกอบการ โดยกรมทรัพยากรน้้า 
 
ขั้นตอนการด้าเนินการสัมปทานในต่างจังหวัด มี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและ
ตรวจสอบสถานที่ โดยจังหวัดต่าง ๆ 

2. การตรวจสอบรายละเอียดซ้้า และสรุปเรื่องเสนอขออนุมัติ โดย
กรมทรัพยากรน้้า 

3. การพิจารณากลั่นกรองเรื่อง โดยส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การแจ้งผลการอนุมัติและการแจ้งการช้าระค่าธรรมเนียมแก่
ผู้ประกอบการ โดยกรมทรัพยากรน้้า 
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กระบวนการและขั้นตอนการด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานในต่างจังหวัด 

ผู้ขอในต่างจังหวัด 

ทสจ. 

ผวจ. 

กรมทรัพยากรน้้า 

กระทรวงทรัพย์ฯ 

กรมทรัพยากรน้้า 

ผวจ. (ทสจ.) 

ผู้ขอ 

สทภ
. 

ย่ืนเรื่อง ไม่ถูกต้อง 

- ย่ืนเรื่องพร้อมเอกสาร 
 

ถูกตอ้ง/
ครบถว้น 

สทภ. 
- ตรวจสอบให้ความ

เห็นชอบทางด้านวิชาการ 
- ร่วมกับ ทสจ. ตรวจสอบ

สถานที ่
- แจ้งผล ทสจ. 
- แจ้งผล กรมฯ 

รายงาน - ตรวจสอบความถูกต้องทุกด้าน 
ขั้นสุดท้าย 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- จัดท้าหนังสือสัญญาสัมปทาน 
- น้าเสนอ รมต.ผ่านปลัด

กระทรวงฯ 

- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

- รมต. พิจารณาอนุมัต ิ

 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการ
อนุมัติ/ช้าระเงินค่าธรรมเนียม/
เงินค่าทดแทน 

 แจ้งให้ผู้ขอไปรับหนังสือสัญญา
สัมปทาน  
ที่ ทสจ.  

สทภ. 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน

ของเอกสาร 
- แจ้งผู้ขอจัดท้าเอกสารเพิ่มเติม 
- ส่งเอกสารให้ สทภ. พิจารณา

ด้านวิชาการ 
- ร่วมกับ ทสจ. ตรวจสอบสถานที ่
- น้าเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ 

 แจ้งผลการอนุมัติให้ ผวจ. ทราบ 
 ส่งหนังสือสัญญาสัมปทาน/ส้าเนาให้ 

ผวจ. 
 แจ้งผลการไม่อนุมัติให้ ผวจ. ทราบ 

พร้อมเหตุผล/สาเหตุที่ไม่เห็นชอบ
หรือไม่อนุมัติ/สิ่งที่ผู้ขอต้อง
ด้าเนินการแก้ไขหรือจัดท้าเพิ่มเติม 

 ส่งส้าเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ 

- ส่งหนังสือสัญญาสัมปทานให้ผู้ขอ 
- แจ้งผลการไม่อนุมัติพร้อมเหตุผล/สาเหตุที่ไม่

เห็นชอบหรือ 
ไม่อนุมัติ/สิ่งที่ผู้ขอต้องด้าเนินการแก้ไขหรือ
จัดท้าเพิ่มเติม 

- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ 
- ควบคุม ก้ากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญา

สัมปทาน 

- รับทราบผลการพิจารณา 
- ด้าเนินการแก้ไข 
- ด้าเนินการตามเงื่อนไขสัญญา

สัมปทาน 
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กระบวนการและขั้นตอนการด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานในกรุงเทพมหานคร 
 

ผู้ขอใน กทม. 

กรมทรัพยากรน้้า 

กระทรวงทรัพย์ฯ 

กรมทรัพยากรน้้า 

ย่ืนเรื่อง ไม่ถูกต้อง 

- ย่ืนเรื่องพร้อมเอกสาร 
 

- ตรวจสอบความถูกต้องทุกด้าน 
ขั้นสุดท้าย 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- จัดท้าหนังสือสัญญาสัมปทาน 
- น้าเสนอ รมต.ผ่านปลัด

กระทรวงฯ 

- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

- รมต. พิจารณาอนุมัต ิ

- รับทราบผลการพิจารณา 
- ด้าเนินการแก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

กรมทรัพยากรน้้า 

ผู้ขอ ผู้ขอ 
- ด้าเนินการตามเงื่อนไข

สัญญาสัมปทาน 

- แจ้งผลการไม่อนุมัติ 
พร้อมเหตุผล 

    /สาเหตุที่ไม่เห็นชอบ  
    หรือไม่อนุมัต ิ
   /สิ่งที่ผู้ขอต้อง 
    ด้าเนินการแก้ไข  
    หรือจัดท้าเพิ่มเติม 
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ 

- แจ้งผู้ขอจัดท้าเอกสารเพิ่มเติม 
- เหตุผล/สาเหตุที่ไม่เห็นชอบ 
- สิ่งที่ผู้ขอต้องด้าเนินการแก้ไข 

หรือจัดท้าเพิ่มเติม 

แจ้ง 

- แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการ
อนุมัติและมารับหนังสือสัญญา
สัมปทานพร้อมช้าระ
ค่าธรรมเนียมและเงิน
ค่าตอบแทน 

- ควบคุมก้ากับดูแลตามเงื่อนไข
สัญญาสัมปทาน 

เห็นชอบ 

อนุมัต ิ

แจ้ง 

ไม่อนุมัต ิ
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ค่าใช้จ่ายในการขอด าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน 
ค่าใช้จ่ายในการขอด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม อัตราค่าธรรมเนียม 

การขอรับสัมปทาน 2,000 บาท 

การขอขยายเขตสัมปทาน 1,000 บาท 

การขอต่ออายุสัมปทาน 2,000 บาท 

การขอโอนสัมปทาน 1,000 บาท 

การขอปรับอัตราค่าน้้า/ค่ารักษามาตรวัดน้้า ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การขอยกเลิกสัมปทาน ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การขอจ้าหน่ายน้้า ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานผู้ตรวจการ เสียเป็นอัตราตายตัว ในอัตรา 
5 บาทต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรของ
ปริมาณน้้าที่ท้าได้เต็มก้าลังใน 1 
ชั่วโมง แต่เงินจ้านวนนี้จะต้อง
ช้าระไม่น้อยกว่า 50 บาท ต่อ
หนึ่งปี 
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เมื่อได้รับสัมปทานแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร 
 

 
 

ผู้ประกอบการเมื่อได้รับสัมปทานแล้ว ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ศึกษาและท้าความเข้าใจรายละเอียดข้อบังคับและเงื่อนไขใน

หนังสือสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา 
2. ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานประกอบ

กิจการประปาทุกข้อ สรุปหัวข้อหลัก ได้ดังนี้ 
    2.1 ต้องสร้างโรงงานท้าการประปา และเครื่องอุปกรณ์ให้แล้ว

เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะจ้าหน่ายน้้าประปาภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา
สัมปทาน 
     2.2 เมื่อสร้างโรงงานท้าการประปา และเครื่องอุปกรณ์แล้วเสร็จ 
ก่อนเริ่มจ้าหน่ายน้้าประปาให้แก่ผู้ใช้น้้า ต้องขออนุมัติจากกรมทรัพยากรน้้า 
เพ่ือเปิดจ้าหน่ายน้้าเสียก่อน และจะเปิดจ้าหน่ายน้้าได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
เท่านั้น 

    2.3 จ้าหน่ายน้้าประปาภายในเขตท้องที่ท่ีได้รับสัมปทานเท่านั้น 
    2.4 ต้องจ้าหน่ายน้้าประปาตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น เมื่ออยู่ระหว่าง

การซ่อมบ้ารุง 
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    2.5 ต้องจัดเก็บค่าน้้า และค่ารักษามาตรวัดน้้า ตามอัตราที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญาสัมปทาน 

    2.6 ต้องบ้ารุงรักษาโรงผลิตน้้าประปา และเครื่องอุปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อลูกจ้างคนงาน ผู้รับสัมปทาน และสาธารณชน 

    2.7 ต้องจัดให้มีท่อส้าหรับใช้ดับเพลิงแก่ชุมชน โดยไม่คิดค่า
น้้าประปาที่ใช้ดับเพลิง หรือซ้อม หรือทดลองดับเพลิง 

    2.8 ต้องรักษา ปรับปรุง คุณภาพน้้าให้มีความปลอดภัยต่อ
สาธารณชนผู้บริโภค 

    2.9 ต้องส่งรายงานการด้าเนินกิจการประปาให้กรมทรัพยากรน้้า
เป็นประจ้าทุกเดือน 
 
การขออนุญาตเปิดจ าหน่ายน  าประปา 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการประปา และท้า
การก่อสร้างระบบประปาและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ  เสร็จสมบูรณ์  พร้อมที่จะ
จ้าหน่ายน้้าประปาแล้ว ก่อนท้าการเปิดจ้าหน่ายน้้าประปาแก่ประชาชน ผู้รับ
สัมปทานต้องยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขออนุญาตเปิดจ้าหน่ายน้้าประปา 
และเม่ือยื่นเรื่องแล้วต้องเก็บตัวอย่างน้้า ประปา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด  (เขตต่างจังหวัด) หรือ เจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้้า (เขต กทม.) ส่งตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปา
ที่กระทรวงฯ ก้าหนด (ปัจจุบันใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้า ประปาดื่มได้ตาม
ประกาศกรมอนามัย) หากคุณภาพน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ และระบบ
ประปาก่อสร้างถูกต้องตามท่ีได้รับสัมปทาน กรมทรัพยากรน้้าจะอนุ ญาตโดย
ออกเป็นหนังสือให้เปิดจ้าหน่ายน้้าประปาได้  
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พื นที่ได้รับสัมปทาน 
 

 
 

ปัจจุบันเขตกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวงสามารถให้บริการ
น้้าประปาได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว ดังนั้น สัมปทานประกอบกิจการประปา
ในเขตกรุงเทพมหานครจึงไม่มีแล้ว คงเหลือเฉพาะในเขตต่างจังหวัดที่การประปา
ส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 
เมื่อสัมปทานหมดอายุจะท าอย่างไร 

เมื่ออายุสัมปทานหมดลง จะมีผลท้าให้การประกอบกิจการประปาไม่
สามารถด้าเนินการต่อไปได้ ตามเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา ก้าหนดเงื่อนไขการต่ออายุสัมปทาน ต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุก่อนสัมปทาน
หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการ
ประปาต่อไป ต้องยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขอต่ออายุสัมปทานพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา โดยต้องยื่นเรื่องก่อนสัมปทานหมดอายุ  
อย่างน้อย 6 เดือน 
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ถ้าต้องการขยายพื นที่การประกอบกิจการประปา จะต้องท า
อย่างไร 

ผู้รับสัมปทานที่ประสงค์จะขยายเขตพ้ืนที่ประกอบกิจการประปา
เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่เดิมท่ีได้รับสัมปทาน ต้องยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขอ
ขยายเขตสัมปทานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และจะ
ขยายเขตสัมปทานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้สัมปทาน
เสียก่อน 
 
โอนสัมปทานให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม ่

การโอนสัมปทาน คือ การ โอนสัมปทานประกอบกิจการประปาจาก
ผู้รับสัมปทานเดิมไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งการโอนสัมปทานให้บุคคล
อ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนสามารถด้าเนินการได้โดยผู้รับสัมปทานเดิมยื่นเรื่องแสดง
ความประสงค์ขอโอนสัมปทาน พร้อมระบุโอนสัมปทานให้บุคคลหรือนิติบุคคล
ใด และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอโอนฯ โดยการโอนสัมปทานจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้สัมปทานเสียก่อน 
 
ราคาค่าน  าประปาหรือค่ารักษามาตรวัดน  าปรับเพิ่มได้หรือไม่ 

ผู้รับสัมปทานต้องเก็บค่าน้้า ประปา หรือค่ารักษามาตรวัดน้้า ไม่เกิน
ราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา แต่หากกิจการ
ประปามีต้นทุนในการผลิตน้้าประปาเพ่ิมข้ึน หรือต้นทุนค่ามาตรวัดน้้าเพิ่มขึ้น 
ผู้รับสัมปทานสามารถขอปรับเพิ่มราคาค่าจ้าหน่ายน้้า หรือค่าบ้ารุงรักษามาตร
วัดน้้าได้  โดยยื่นเรื่องขอปรับอัตราค่าน้้าประปา หรือค่ารักษามาตรวัดน้้าจาก
ผู้ให้สัมปทาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ และผู้รับสัมปทานจะปรับ
อัตราค่าน้้าประปา หรือค่ารักษามาตรวัดน้้าได้เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากผู้ให้สัมปทานเสียก่อน 
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การขอยกเลิกสัมปทานท าได้หรือไม ่
ในระหว่างที่สัมปทานยังไม่สิ้นอายุ ผู้รับสัมปทานสามารถขอยกเลิก

สัมปทานได้  โดยท้าหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัมปทานต่อผู้ให้สัมปทาน การขอ
ยกเลิกมี 2 กรณี คือ 
 การขอยกเลิกด้วยเหตุไม่ประสงค์ประกอบกิจการประปา เนื่องจากไม่

มีการประกอบกิจการประปา หรือไม่สามารถประกอบกิจการประปา
ได้ ตัวอย่าง เช่น โครงการจัดสรรบ้านและที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อเม่ือซื้อที่ดิน
แล้ว หากต้องการอยู่อาศัยต้องก่อสร้างบ้านบนที่ดินนั้นด้วยตนเอง 
โดยผู้ประกอบการจัดเตรียมสาธารณูปโภคไว้พร้อม รวมทั้งการขอรับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาด้วย และเมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ใดท้าการก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยในบริเวณโครงการ ดังนั้น จึงไม่มี
การท้ากิจการประปาตามท่ีได้ขอรับสัมปทานไว้ กรณีนี้ผู้ประกอบการ
สามารถขอยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการประปาได้ โดยจะต้องยื่น
เรื่องขอยกเลิกสัมปทาน แจ้งเป็นหนังสือขออนุ ญาตต่อผู้ให้สัมปทาน
ล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน และเม่ือได้รับอนุญาตให้ยกเลิกกิจการเป็น
หนังสือจากผู้ให้สัมปทานแล้ว จึงจะเลิกกิจการได้ 

 การขอยกเลิกด้วยเหตุ การประปาส่วนภูมิภาคเข้าด้าเนินการจ่ายน้้า
ในเขตโครงการ ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งยกเลิกเป็นหนังสือต่อผู้ให้
สัมปทาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเข้าด้าเนินการของการ
ประปาส่วนภูมิภาค เช่น ใบเสร็จรับเงินของการประปาส่วนภูมิภาค 
หนังสือแสดงการยกมอบทรัพย์สินของผู้รับสัมปทานให้การประปา
ส่วนภูมิภาค เป็นต้น  
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การปฏิบัติผิดกฎหมายมีบทลงโทษอย่างไร 
การปฏิบัติผิดกฎหมาย หมายถึง การปฏิบัติผิดกฎหมายประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 และการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
สัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา 

 การปฏิบัติผิด ปว 58ฯ คือ การประกอบกิจการประปาโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้ให้สัมปทาน มีความผิดตามข้อ 16 แห่ง ปว.58ฯ 
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

 การปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน คือ การที่ผู้ประกอบการ
ได้รับสัมปทานจากผู้ให้สัมปทานแล้ว แต่การด้าเนินกิจการ
ประปาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน ซึ่งการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขสัญญาสัมปทานที่พบบ่อย มีดังนี้ 
  ระบบการผลิตไม่ถูกต้องตามท่ีได้รับสัมปทาน 
  การจ้าหน่ายน้้าโดยคุณภาพน้้าไม่ได้มาตรฐาน 
  การจ้าหน่ายน้้าเกินราคาท่ีก้าหนด 

กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทานผู้ให้สัมปทานจะปรับเป็นเงิน  
หนึ่งร้อยบาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับเรียงรายวันอีกวันละห้าสิบบาท 
ตลอดระยะเวลาที่ท้าการฝ่าฝืน และหากยังคงฝ่าฝืนอยู่ต่อไป จะมีค้าสั่งให้เพิก
ถอนสัมปทาน 
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สถานที่ติดต่อหน่วยราชการ กรมทรัพยากรน้้า 
 

ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า 
ที่อยู ่ 180/3 ถ.พระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400 โทร 02271 6000 ต่อ 6632 6856   โทรสาร 0 2298 6609 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1  
ที่อยู ่ 555 หมู่ 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล้าปาง 5210  

โทร. 0 5422 5441-2   โทรสาร 0 5422 5442 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ  ล้าปาง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน  
 ล้าพูน ก้าแพงเพชร ตาก 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 2  
ที่อยู ่ 112 หมู่ 9 ต. หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  

โทร. 0 3622 5408, 0 3630 3423   โทรสาร 03622 5290  
รับผิดชอบพื้นที่ 12 จังหวัด คือ สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา  
 อ่างทอง สมุทรปราการ นนทบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี อุทัยธานี 

ชัยนาท สิงห์บุรี 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 3 
ที่อยู ่ 307 หมู่ 14 ต.หนองนาค้า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทร. 0 4531 3478, 0 4531 7308   โทรสาร 0 4528 5074 
รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัด คือ  อุดรธานี เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย  
 บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
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สถานที่ติดต่อหน่วยราชการ กรมทรัพยากรน้้า 
 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 4 
ที่อยู ่ ซ.อนามัย ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

โทร. 0 4322 1714   โทรสาร 04322 2811  
รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม  

ร้อยเอ็ด  
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 5 
ที่อยู ่ กม.ที่ 7-8 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000   โทร.0 4421 2180-1, 0 4421 8700  
โทรสาร 0 4421 8705 

รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีษะเกษ บุรีรัมย์  
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6  
ที่อยู ่ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000  
 โทร.0 3828 8980-1   โทรสาร 0 3828 8978  
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี  

ตราด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 
ที่อยู ่ 195 หมู่ 4 ถ.ราชบุรี-น้้าพุ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  

โทร.0 3233 8608-9   โทรสาร 0 3233 8609  
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุร ีประจวบคีรีขันธ ์ 
 เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม 
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สถานที่ติดต่อหน่วยราชการ กรมทรัพยากรน้้า 
 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 8 
ที่อยู ่ 516 หมู่ 6 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร. 0 7431 1980  
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ  สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง  

ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 9 
ที่อยู ่ ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  

โทร.0 5526 6251-4   โทรสาร 0 5526 6251  
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 10 
ที่อยู ่ 394 หมู่ 4 ถ.อ้าเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  

โทร.0 7720 0788   โทรสาร 0 7726 9211 
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด คือ  สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง  

ภูเก็ต 
 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 11 
ที่อยู ่ ถ. เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  

โทร.0 4531 1969   โทรสาร 0 4531 6298 
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ  อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร 
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ที่ปรึกษา 
นางจรรยา ไตรรัตน์  ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน้้า 
นายเอกรัตน์ อาชีวะ  ผู้อ้านวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน 

  
 
 

ผู้จัดท้า  
นายเกรียงศักดิ์ บัวช้าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
นางบุษกร นางงามส้าโรง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
นายคณาธิป ธีระภคนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
นายเศกสันติ์ ยังนิ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
นางณปภา พันธุ์แตงไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
นางสาวกันติศา นิยม  วิศวกรปฏิบัติการ 
นายเจริญ ศรีบาลชื่น  พนักงานธุรการ ส4 
นายจกัรกฤษ บัวเทศ  พนักงานธุรการ ส4 
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