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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 กิจการประปาสัมปทาน 
 
  น้ําประปา เปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน และยังเชื่อมโยงไป
ถึงการพัฒนาดานเศรษ ฐกิจและสังคมดวย สําหรับประเทศ พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส  
อังกฤษ สิงคโปร ฯลฯ ลวนใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคประเภทน้ําประปาเปนลําดับตน ๆ เม่ือเทียบกับ
สาธารณูปโภคประเภทอ่ืน แตในประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย รัฐยังไมสามารถจัดใหมีบริการน้ําประปา
ไดท่ัวถึงตามควา มตองการของประชาชนไดท้ังหมด เนื่อง จากขอจํากัดดานต าง ๆ ของภาครัฐ อาทิเชน 
งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เปนตน ซ่ึงรัฐเองก็พยายามดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวดวย
วิธีการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหครอบคลุม ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 

  การท่ีกิจการประปาเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีรัฐจะตองจัดให บริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง และ
เปนธรรม แตรัฐมีภารกิจมากม ายในการพัฒนาประเทศ ทําให งบประมาณแผนดินท่ีใชในการบริหาร อาจมีไม
เพียงพอท่ีจะนํามาดําเนินการจัดหาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือใหบริการแกประชาชนได อยางท่ัวถึง แตรัฐก็มีวิธี
ท่ีจะชวยใหการสรางสาธารณูปโภค ข้ันพ้ืนฐานมีเพียงพอกับความตอง การของประชาชนและสอดคลองกับ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ  โดยท่ีรัฐไมตองใชงบประมาณแผนดินเพ่ิมข้ึน นั่นคือ ใหเอกชนเขามา
ลงทุนและดําเนินการแทนรัฐ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ท่ีเรียกวา “การใหสัมปทาน” นอกจากจะเปน
วิธีการหนึ่ง ท่ีจะลดการใชงบประมาณแผนดินแลว รัฐยังไดรับคาสัมปทานจากเอกชนท่ี เขามาจัดทําบริการแทน
รัฐอีกดวย การท่ีรัฐใหสัมปทาน แกเอกชนถือวาเปนการมอบอํานาจ ผูกขาดชวงระยะเวลาหนึ่งในการใหบริการ
สาธารณูปโภคแกประชาชน แมวาโดยท่ัวไปการผูกขาดจะ ทําใหเกิดผลเสียตอระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีใช
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยรวมหลายประการ ท่ีสําคัญคือ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหผูกขาดสามารถท่ีจะควบคุมปริมาณ
การผลิตและกําหนดราคาขายได ซ่ึงผูผูกขาดมักจะตั้งราคาสูงเกินไป จึงเปนหนาท่ีสําคัญของรัฐท่ีตองควบคุม
และกํากับดูแลไมใหผูประกอบการท่ีมีสิทธิ์ผูกขาดในการใหบริการแทนรัฐเอาเปรียบผูบริโภคหรือประชาชนได 
ในกรณีการใหสัมปทานนี้ รัฐจึงเปนผูอนุญาตใหมีการผูกขาดดานการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคแทนรัฐ โดย
รัฐยังใหการคุมครองประชาชนและปกปองผลประโยชนของรฐัดวยการออกกฎหมายมาค วบคุมและใหมี
หนวยงานรัฐทําหนาท่ีกํากับดูแลการใหบริการของผูรับสัมปทาน ซ่ึงมีการกําหนดแนวทาง วิธีการ และขอบเขต
แหงการจัดทําบริการสาธารณะ พรอมท้ังกําหนดขอบังคับและเง่ือนไขตาง ๆ ใหผูรับสัมปทานปฏิบัติเพ่ือปองกันมิ
ใหผูรับสัมปทาน เอาเปรียบประชาชนและแสวงหากําไรเกินควร จากการท่ีไดรับสิทธิ์ในการผูกขาด ในการจัดทํา
บริการสาธารณูปโภคแทนรัฐ 
 

  การใหสัมปทานประกอบกิจการประปา รัฐดําเนินการภายใตกฎหมายกลางท่ีใชควบคุมกิจการคาขาย

อันเปนสาธารณูปโภค0

1
 ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน ไดแก ประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 ซ่ึงมีวัตถุประสงคโดยรวม เนนการควบคุมกิจการคาขายอัน
เปนสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน ซ่ึงภายใตกฎหมายดังกลาวนี้มิไดมี เฉพาะกิจการ

                                                           
1
 ขอ 3 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 



2 
 

ประปาเทานั้น แตยังมี การรถไฟ การรถราง การขุดคลอง การเดินอากาศ การไฟฟา การชลประทานและอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดประกาศ อนึ่ง การท่ีกฎหมายฉบับนี้มีเจตนาท่ีจะมุงเนนถึงการคุมครองผลประโยชนของสาธารณชน
เปนสําคัญนั้น แสดงวา กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเปนกฎหมายมห าชน เนื่องจากรัฐมีอํานาจควบคุมเอกชนได
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดวยเจตนาท่ีจะคุมครองผลประโยชนของมหาชนเปนสําคัญ 
 

  การประกอบกิจการประปาสัมปทานในปจจบุัน อยูภายใตอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรน้ํา ตามการปฏิรูประบบราชการเม่ือป พ.ศ. 2545 
โดยท่ีผานมานั้นประเทศไทยไดปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฉบับตาง ๆ ท่ีประกาศใชโดยคณะปฏิวัติไปหลาย
ฉบับ แตฉบับท่ี 58 ท่ีใชควบคุมการประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคนั้นยังบังคับใชอยูในปจจุบัน 
และไดมีการแกไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติของประกาศฉบับดังกลาว โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลอง กับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 จาก “กระทรวงมหาดไทย” มาเปน “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เฉพาะ

ในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา1
2
 

 

  การแกไขบทบัญญัติของประกาศดังกลาวดวยเหตุวา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาท่ีของสวนราช การใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545 นั้นแลว และเนื่องจากกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ  รัฐมนตรีผู
ดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติ
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงแกไขบทบัญญัติแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ. 2515 ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจของสวนราชการ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
โดยไมตองไปคนหาอีกวา ภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีท่ีไดรับการโอนนั้นจะใชบังคับตามกฎหมายใด 
 

  ดังนั้น กิจการประปาสัมปทาน จึงเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยกรมทรัพยาก รน้ํา 2

3
 เปนหนวยงานรับผิดชอบ มีอํานาจหนาท่ีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58  

ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา และใหสํานักบริหารจัดการน้ํา  

ซ่ึงเปน สวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลกิจการประปาสัมปทา น 3

4
  

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 
 

  ประปาสัมปทานเปนบริการสาธารณะท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชนของมหาชนเปนสําคัญ จึงตองเก่ียวของ
กับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เนื่องจากกฎหมายแมบท คือ ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับท่ี 58 ลง
วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 มีลักษณะเปนกฎหมายปกครองท่ีใหอํานาจมหาชนแกหนวยงานในการควบคุม  

                                                           
2
 มาตรา 131 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม 

   พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
3
 มาตรา 23(6) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

4
 ขอ 3 (5)(ค) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรนํ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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การประกอบกิจการประปาของเอกชน เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและ
ผูเก่ียวของจําเปนตองมีความรูและความเขาใจกับในหลักการเบื้องตนของกฎหมายมหาชนดวย 
   

1.2 กฎหมายมหาชนกับการจัดทําบริการสาธารณะ 
 
  กฎหมายท่ีใชบังคับภายในประเทศไทย สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท ข้ึนอยู

กับวาจะใชหลักเกณฑใดในการพิจารณาแบง4

5
 แตในคูมือเลมนี้ผูเขียนจะแบงประเภทของกฎหมายตามฐานะและ

ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนเปนหลัก ซ่ึงแบงออกเปนกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน5

6
 

 

  กฎหมายมหาชน เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีแกรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแลวแตกรณี 
ในการดําเนินการตาง ๆ รวมท้ังการใหบริการสาธารณะดวยการมอบอํานาจหนาท่ีใหกระทํา ซ่ึงเปนการแสดงออก

ใหเห็นถึงสถานภาพอันไมเสมอภาคและเปนสิ่งท่ีมีความชัดเจนในบทบัญญัติอยูแลว 6

7
 การใหบริการสาธารณะ

ตามหลักกฎหมายมหาชนนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือประโย ชนของสาธารณชนเปนสําคัญ โดยจะ อธิบายใหเห็นถึง
ความเก่ียวของของกฎหมายมหาชนกับการบริการสาธารณะ ดังนี้ 
 

  ศ. มอริส ดูเวเชย (Maurice Duverger) แหงมหาวิทยาลัยปารีส ไดอธิบายวา กฎหมายมหาชน หมายถึง 

กฎเกณฑท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับสาธารณประโยชน (Interest General) ของประชาคม7

8
 

 

  ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดอธิบายและเปรียบเทียบในเรื่องหลักประโยชนสาธารณะไว ความวา 8

9
 

  ในกฎหมายเอกชนถือวา เอกชนตางฝายตางมุงประโยชนสวนตัวของตน กฎหมายจึงตองถือวา เอกชน
เสมอภาคและเทาเทียมกันตามกฎหมาย นิติสัมพันธท่ีจะเกิดข้ึนจึงตองอาศัยความสมัครใจเขากอนิติสัมพันธ
ระหวางกัน ดังนั้น สัญญาจึงเปนท่ีมาของนิติสัมพันธสวนใหญในระหวางเอกชนดวยกัน แตหากมีการโตแยงสิทธิ
หรือหนาท่ีหรือไมปฏิบัติตาม สัญญาท่ีตกลงกันไว เอกชนก็จะบังคับกันเองไมได จะตองนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือให
ศาลตัดสินและบังคับให 
 

  ในกฎหมายมหาชน รัฐเปนผูดูแลรักษาผลประโยชนของสวนรวมหรือสาธารณชน ในกรณีท่ีประโยชน
สวนตัวของปจเจกชนไมสอดคลองกับประโยชนของสาธารณชนท่ีเรียกวา ประโยชนสาธารณะ จะตองใหประโยชน
สาธารณะมากอนหรืออยูเหนือประโยชนสวนตัวของปจเจกชน ซ่ึงถาปจเจกชนไมสมัครใจหรือไมยินยอมท่ีจะ
สละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสาธารณะ จะตองใหรัฐโดยหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูดูแล
รักษาประโยชนสาธารณะแทนในนามของสาธาร ณชนได โดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐสามารถใช
อํานาจหนาท่ีบังคับปจเจกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะได ดังนั้น ประโยชนสาธารณะหรือความตองการของคน

                                                           
5
 ศรีราชา เจริญพาณิช. (2548). เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป. พิมพครั้งท่ี 17. นนทบุร ี

   สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนา 120 
6
 ศรีราชา เจรญิพาณิช. อางแลว, หนา 119 

7
 กิจบดี กองเบญจภุช. (2554). หลักกฎหมายมหาชน. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, หนา 74 

8
 ภูริชญา วัฒนรุง. (2542). หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, หนา 105 

9
 ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2552). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, หนา 26-27 
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หมูมากในสังคม จึงเปนหัวใจของกิจการของรัฐและเปนวัตถุประสงคของการดําเนินการทุกอยางของหนวยงาน
หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
 

  เม่ือมีหลักวาหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐในฐานะผูแทนของรัฐตองการทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ
เทานั้น ซ่ึงตางจากปจเจกชนท่ีทําการเพ่ือประโยชนสวนตัว ผลทางกฎหมายมหาชนท่ีตามมาก็คือ รัฐ หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองมีฐานะเหนือกวาเอกชน 
 

  รศ.ดร. กิจบดี กองเบญจภุช คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดอธิบายวา การบริการสาธารณะ 
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอยูภายใตการอํานวยการหรือในการควบคุมของฝายปกครองเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของสวนรวมหรือของประชาชน ซ่ึงกิจการเหลานั้นโดยสภาพแลว ไมอา จจะบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาประสงคได หากปราศจากการแทรกแซงของอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมาย9

10
 

 

  จากนิยามขางตนจะเห็นวา กฎหมายมหาชนกับการบริการสาธารณะนั้น เปนเรื่องท่ีตองใชหรือดําเนินการ
ควบคูกันไป เนื่องจากการใหบริการสาธารณะนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนของสาธารณะท้ังขนาดและปริมาณ 
สวนกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติใหการจัดทําบริการสาธารณะเปนหนาท่ีของรัฐ จึงจําเปนตอง
อาศัยอํานาจท่ีเหนือกวาปจเจกชนท่ัวไป คือ อํานาจตามกฎหมายมหาชนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตามความ  
มุงหมายแหงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 
 

1.3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน  
 

  กฎหมายมหาชนมีลักษณะดังตอไปนี้ 10

11
 

 

  1) เปนกฎหมายท่ีใชในการปฏิรูป ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายมหาชน เพ่ือการปรับปรุงกฎหมาย
หรือกําหนดขอบังคับข้ึนใหมใหมีความทันสมัยมากข้ึนได เชน การออกกฎหมายใหมใชแทนฉบับเกาท่ีลาสมัย 
 

  2) เปนกฎหมายท่ีใชกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและบุคคลธรรมดา โดยสามารถบังคับใชกับนิติ
บุคคลท่ีเปนหนวยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลธรรมดาได กรณีประปาสัมปทานเห็นไดจากผูรับสัมปทาน 
ท่ีมีท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
 

  3) เปนกฎหมายท่ีมีเพ่ือสาธารณประโยชน ซ่ึงการใหบริการน้ําประปา ถือวาเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชน 
เนื่องจากประชาชนทุกคนจําเปนตองใชน้ําประปาในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

  4) เปนกฎหมายท่ีไมเสมอภาคสามารถบังคับเอาได หากเอกชนท่ีเปนผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามสัญญา
สัมปทาน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือความเดือดรอนแกประชาชนผูรับบริการ รัฐอาจเพิกถอนสัมปทาน
ไดโดยมิตองถามความสมัครใจของเอกชนผูรับสัมปทาน 
 

                                                           
10

 กิจบดี กองเบญจภุช. อางแลว, หนา 74 
11

 กิจบดี กองเบญจภุช. อางแลว, หนา 81 
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  5) เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมอํานาจรัฐ หนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีรัฐหรือฝายปกครอง
ซ่ึงควบคุมโดยการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังการใหชี้แจง
เหตุผลกรณีท่ีไมอนุญาตใหดําเนินการตามคําขอของเอกชน 
 

  กฎหมายมหาชน มีจดุมุงหมายในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชน
ของสาธารณชนเปนหลัก ดวยความเปนธรรมและเสมอภาค ซ่ึงกิจการประปาสัมปทาน ถือวาเปนการ บริการ
สาธารณะรูปแบบหนึ่ง เพ่ือใหประเทศมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุงตอบสนองความตองการของสาธารณชน 
และชวยคุมครองประชาชนใหมีน้ําประปาท่ีสะอาด ปลอดภัย และไดมาตรฐาน สําหรับการอุปโภคบริโภคเพ่ือการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ในพ้ืนท่ีซ่ึงรัฐยังไมสามารถใหบริการได 
 

1.4 ลักษณะสําคัญของการบริการสาธารณะ 11

12
 

 
  ในกรณีนี้จะอธิบายเฉพาะท่ีเก่ียวกับกิจการประปาสัมปทาน ดังนี้ 
 

  1) การบริการสาธารณะเปนกิจกรรมท่ีอยูภายใตการอํานวยการหรือในการควบคุมของฝายปกครอง  
  การใหบริการน้ําประปาของผูรับสัมปทาน อยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับในสวนภูมิภาคมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คื อ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอขอทราบขอมูลและยื่นคํารองตาง ๆ  
 

  2) การบริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญ  
  การใหบริการน้ําประปาในระบบสัมปทาน เปนการเปดโอกาสใหผูประกอบกิจการประปาเอกชนท่ีมี
ความสามารถและพรอมใหบริการในพ้ืนท่ีซ่ึงรัฐยังไมสามารถใหบริการแกประชาชนได แตประชาชนทุกหมู
เหลาลวนมีความจําเปนตองใชน้ําประปาในการดํารงชีวิตประจําวันท้ังสิ้น ดังนั้น เพ่ื อใหเกิดความเสมอภาคของ
ประชาชนในการไดรับบริการจากรัฐ จึงตองใหมีระบบประปาสมัปทาน 
 

  3) การบริการสาธารณะอาจมีการแกไขและเปลี่ยนแปลงไดเสมอโดยกฎหมาย ท้ังนี้ตองเพ่ือประโยชน
โดยสวนรวมของประชาชน 
  เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการน้ําประปา รัฐอาจออกกฎหมายท่ีเปนการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใหบริการน้ําประปาของผูรับสัมปทานได เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนสวนใหญเปนหลัก แตตองไมเปนการสรางภาระใหแกผูรับสัมปทานมากเกินไป เชน การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานของคุณภาพน้ําประปา หรือระบบการใหบริการ เปนตน 
 

  4) การบริการสาธารณะจะตองกระทําอยางตอเนื่อง 
  ผูรับสัมปทานจะตองใหบริการน้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง ถาจะหยุดการจําหนายน้ําประปาในเวลาหนึ่ง
เวลาใดตองแจงใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตามสมควร 
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  5) การบริการสาธารณะจะตองกระทําดวยความเสมอภาค 
  การใหบริการน้ําประปาจะตองบริการใหท่ัวถึงในเขตท่ีไดรับสัมปทาน รวมท้ังการเก็บคาบริการตาง ๆ 
จะตองเปนไปในอัตราเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 

1.5 สถานะของสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 
  สัมปทาน เปนสัญญาของทางราชการท่ีเกาแกท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึง ศ.ดร.ประยูร กาญจนดุล อธิบายวา 
สัมปทาน เปนวิธีการท่ีฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่งอยาง ใดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเอง โดยฝายปกครองไมไดจายเงินใหแกผูรับสัมปทาน แตให
ผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแ ทนดวยการใหสิทธิท่ีจะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจาก

ประชาชนผูใชประโยชนในกิจการนั้น12

13
 

 

  ปจจุบันพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัตินิยามของ
สัญญาทางปกครองไววา สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทํา

บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ13

14
 

 

  เม่ือพิจารณาสัมปทานประกอบกิจการประปาแลว เห็นวา คูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือ
เปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกระทําการ
แทนรัฐตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการลงนามใหสัมปทานประกอบกิจการ 
ประปาแกเอกชน เพ่ือ ใหเอกชนผูไดรับสัมปทาน มีสิทธิในกา รใหบริการน้ําประปาแกประชาชนแทนรัฐ  แตใน 
บทนําของสัมปทานประกอบกิจการประปา ระบุวา “ใหผูรับสัมปทานทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปา
ภายใตขอบังคับและเง่ือนไขดังตอไปนี”้ ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดตีความวา สัมปทานประกอบกิจการประปามิได
เปนสัญญาทางปกครอง แตเปนขอบังคับทางปกครองท่ีรัฐมนตรีกําหนดเง่ือนไขใหผูรับสัมปทานปฏิบัตหิลังจากท่ี
ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา แลว ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐมนตรีตาม ขอ 7 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ท้ังนี้ โดยหวังใหขอบังคับและเง่ือนไขในสัมปทานดังกลาวเปนหลักเกณฑ
การปฏิบัติของผูรับสัมปทานท่ีชวยคุมครองผูรับบริการ สาธารณชนและผลประโยชนของรัฐ เพ่ือความปลอดภัย
หรือผาสุกของประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           
13

 นันทวัฒน บรมานันท. (2546). สัญญาทางปกครอง. วิญูชน, หนา 143-160  
14

 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 2 
การใหบริการนํ้าประปาในประเทศไทย 

 
  การใหบริการน้ําประปา ถือเปนการใหบริการสาธารณะเพ่ือจัดใหมีสาธารณูปโภคอยางหนึ่ง ท่ีมีความ
ความสําคัญและเปนปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 จะกําหนดใหการประปาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค14

15
 ท่ีกระทบถึง

ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ผูท่ีประกอบกิจการนี้จะตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี15

16
 

แตก็มีขอยกเวนในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามท่ีกําหนด การประกอบกิจการดังกลาว ใหเ ปนไป

ตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น 16

17
 ซ่ึงปจจุบันหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานท่ีมีกฎหมายเฉพาะใหสามารถ

ประกอบกิจการประปาได ซ่ึงการใหบริการน้ําประปา ในประเทศไทย  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ 
ดังนี้ 
 

2.1 การใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ 
  
  การใหบริการน้ําประปาของหนวยงานรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีอํานาจและหนาท่ีในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชน สามารถใหบริการน้ําประปาแกประชาชนได โดยไมตองขอรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 สามารถแบ งออกไดเปน  
3 ประเภท ดังนี้ 
 

  1) หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง 
 

  การมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงตามกรณีนี้ หมายความวา เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการน้ํา 
ประปาเพียงอยางเดียว ซ่ึงหนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีดังกลาว มี 2 หนวยงาน ไดแก 
  

• การประปานครหลวง (กปน.)  

      กปน. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการดานประปาในเขตทองท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 17

18
  

ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 โดยไมตองขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา  
 

• การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  
      กปภ . มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการดานประปาในเขตทองท่ีซ่ึงอยูนอกเขตท่ีการประปานครหลวง 
มีอํานาจดําเนินการ แตก็สามารถดําเนินการในเขตท่ีการประปานครหลวงมีอํานาจ ดําเนินการไดหากไดรับความ

เห็นชอบจากการประปานครหลวงแลว18

19
 ตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 การประปา
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 ขอ 3(5) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
16

 ขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
17

 ขอ 6 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
18

 มาตรา 6 (2) แหงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
19

 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
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สวนภูมิภาคจึงมีอํานาจใหบริการน้ําประปาในเขตทองท่ีจังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร ยกเวน กรุงเทพฯ จังหวัด
นนทบุรแีละสมุทรปราการ 
 

  ท้ังสองหนวยงานดังกลาว เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยเปน
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย ของ

ประชาชน รวมท้ังการอํานวยความเปนธรรมของสังคม19

20
 

 

  เก่ียวกับอํานาจของรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหง ดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกาได พิจารณาไว ตามบันทึก
เรื่องเสร็จท่ี 252/2525 เรื่อง หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการประปาและการไฟฟาจะตองขอ อนุญาต
หรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 หรือไม ความวา 
 

  “การท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจกระทําการแกหนวยงานท้ังสองดังกลาว จึ งมีผลเทากับเปนการออก
กฎหมายใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคสามารถประกอบกิจการประปาไดเปนพิเศษไมตอง
อยูภายใตบังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 ประกอบกับขอ 6 ใน
ประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวระบุวา “ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามท่ีระบุไวในขอ 3 การประกอบ
กิจการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น ” ซ่ึงกิจการประปาก็เปนกิจการท่ีระบุไวในขอ 3 แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวดวย สวนการท่ีขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฯ กําหนดหามมิใหบุคคล
ประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานนั้น ก็โดยมุงหมายท่ีจะควบคุม
การประกอบกิจการของเอกชน เพราะกิจการอันเปนสาธารณูปโภคนั้นตามหลักกฎหมายมหาชนถือวาเปนกิจการ
ซ่ึงเอกชนไมมีอํานาจท่ีจะทําไดโดยเสรี  แตจะไดทําตอเม่ือไดรับอนุญาต หรือไดรับสัมปทานจากรัฐบาล เทานั้น 
เนื่องจากเปนกิจการท่ีกระทบความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน และการท่ีพระราชบัญญัติตาง ๆ   
ท่ีจัดตั้งและใหอํานาจรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการประปาไดบัญญัติไวเปนมาตราหนึ่งโดยเฉพาะทุกฉบับวา  การผลิต 
การจัดใหไดมา  การจัดสง และการจําหนายน้ําประปา เปนกิจการสาธารณูปโภคและใหอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายวาดวยการนั้น  ก็เพ่ือปองกันเอกชนมิใหจัดทําการประปาแขงหรือซอนในเขตของรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับ
มอบอํานาจจากกฎหมายใหกระทําอยูแลว  มิไดมีความมุงหมายท่ีจะนํากฎหมายควบคุมกิจการท่ีกระทบความ
ปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณชน หรือประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 58 มาใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีประกอบกิจการประปาท่ีมีบทกฎหมายจัดตั้งและใหอํานาจไวโดยตรงอยู” 
 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะกรรมการกฤษฎีกา  (ท่ีประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย ) จึงเห็นวา 
การดําเนนิการของการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค ไมตองขอสัมปทานตามขอ 4 แหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
 

  2) หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 

  หนวยงานของรัฐอีกประเภทท่ีสามารถจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคดานน้ําประปาได  แตเปนหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหลักดานอ่ืนซ่ึงมิใชกิจการประปา แตกฎหมายใหอํานาจในการจัดใหมีบริการน้ําประปาแกผูท่ี
เก่ียวของหรือรับบริการในเขตอํานาจท่ีจัดทําบริการของหนวยงานนั้นได ไดแก 
 
 
                                                           
20

 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
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• การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
 

  กนอ . เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา
และจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยมีการจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกันอยางมีระบบและ
มีระเบียบ ซ่ึงเปนกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคท่ั วประเทศ โดยมีนิคม
อุตสาหกรรม เปนเครื่องมือดําเนินการ  ซ่ึงนิคมอุตสาหกรรมนั้น เปนเขตพ้ืนท่ีดินซ่ึงจัดสรรไวสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเขาไปอยูรวมกันอยางเปนสัดสวน  อันประกอบดวยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  สิ่งอํานวยความสะดวก  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน เชน ถนน ทอระบายน้ํา โรงกําจัดน้ําเสียสวนกลาง ระบบปองกันน้ําทวม 
ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท นอกจากนั้น ยังประกอบดวย บริการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนอีก เชน  ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข 

ธนาคาร ศูนยการคาท่ีพักอาศัยสําหรับคนงาน สถานีบริการน้ํามัน เปนตน 20

21
  นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ี

เปดดําเนินการแลวมีจํานวน 55 นิคม แบงออกเปน 2 ประเภท21

22
 คือ 1) นิคมอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการโดย กนอ. 

ปจจุบันมีจํานวน 11 นิคม และ 2) นิคมอุตสาหกรรมท่ีรวมดําเนินงานกับผูพัฒนา ปจจุบันมีจํานวน 44 นิคม 
 

  นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงตองจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีจําเปน

ตามความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของนิคมอุตสาหกรรมแตละประเภทรวมท้ังระบบประปา22

23
 โดยคุณภาพ

ของน้ําประปาท่ีใชในเขตนิคมอุตสาหกรรมตองไดคามาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส วน
ภูมิภาคแลวแตกรณี หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้ําใชสําหรับประเภทของกิจการแตละประเภทของนิคม

อุตสาหกรรมนั้น23

24
 

 

  เก่ียวกับอํานาจของการนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยพิจารณาไว ตามบันทึกเรื่องเสร็จ
ท่ี 398/2535 เรื่อง การใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 กับการประกอบกิจการประปาของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ความวา 
 

  “วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ นั้น  เปนการจัดสงน้ําใหแกผู
ประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม  เพ่ือใหเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีจัดตั้งข้ึนมีความสมบูรณเพียงพอ 
ท่ีจะใหมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนั้นตอไปได  อันเปนความประสงคหลักของกฎหมายฉบับนี้ 
โดยมิใชเปนการจัดสงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนท่ัว ๆ  ไป และในการดําเนินการดังกลาว
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหการนิ คมอุตสาหกรรมฯ มี
อํานาจกระทําการท่ีเก่ียวของกับกิจการประปาไดทุกประการ  ตั้งแตการกอสราง  การบํารุงรักษา  และการเก็บ
คาบริการ การดําเนินกิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงเปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ึนเปนพิเศษให
การนิคมอุตสาหกรรมฯ เปนผูจัดทําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และจะตองดําเนินการใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติ
ดังกลาวกําหนดไว กิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงเปนกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการดังกลาว 

                                                           
21

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. เก่ียวกับองคกร. [ออนไลน]. จาก http://www.ieat.go.th/. (สืบคนเมื่อวันท่ี  

  13 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
22

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, อางแลว  
23

 ขอ 2(3) แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 
24

 ขอ 24 แหงขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยวาดวยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย 
    ความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

http://www.ieat.go.th/
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กําหนดข้ึนไวแลวตามนัยขอ  6 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 การ
นิคมอุตสาหกรรมฯ จึงสามารถดําเนินกิจการประปาในเขตนิตมอุตสาหกรรมฯ  ได โดยไมตองขออนุญาตหรือ
ไดรับสัมปทานตามขอ 3 และขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวอีกแตอยางใด” 
 

• การเคหะแหงชาติ 

  การเคหะแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย24

25
 

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการจัดใหมีเคหะเพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัย  รวมตลอดถึงจัดใหมีสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย  ทํานุบํารุง ปรับปรุงและพัฒนาบรรดาเคหะดังกลาว  

รวมท้ังพัฒนาผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังในทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม25

26
 

 

  ใหการเคหะแหงชาติมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 6 อํานาจ

เชนวานี้ใหรวมถึงจัดใหมีหรือพัฒนาสาธารณูปโภค หรือบริการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหสภาพการอยูอาศัยดีข้ึน26

27
 

 

  กรณีของการเคหะแหงชาติก็เชนเดียวกับการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค ท่ีแมวาจะ
ไมมีอํานาจหนาท่ีดานการประปาโดยตรง แตความตอเนื่องจากอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการจัดใหมีเคหะเพ่ือให
ประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัย  ก็จําเปนตองจัดให มีสาธารณูปโภคดวย เพ่ือพัฒนาผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
ท้ังในทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตามความมุงหมายของกฎหมาย อีกท้ังประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 
ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 มิไดมีความมุงหมายท่ีจะนํามาใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจ ท่ีสามารถประกอบกิจการ
ประปาท่ีมีบทกฎหมายจัดตั้งและใหอํานาจไวโดยตรง ตามขอยกเวนในขอ 6 การเคหะแหงชาติจึงสามารถดําเนินการ
เก่ียวกับกิจการประปาเพ่ือใหบริการประชาชนภายในเขตบริการของการเคหะได โดยไมตองขออนุญาตหรือรับ
สัมปทานจากรัฐมนตรี ตามเหตุผลท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได เคยพิจารณากรณีของการประปานครหลวงและ
การประปาสวนภูมิภาคดังกลาวขางตน 
 

  3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  

  สวนราชการท่ีดําเนินการตามหลักการปกครองแบบกระจายอํานาจ ท่ีเรียกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยมีการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนเอง 

รวมท้ังการสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ27

28
 ซ่ึงมีสวนราชการดังนี้ 

 
 
 

                                                           
25

 การเคหะแหงชาต.ิ ประวัติความเปนมา. [ออนไลน]. จาก http://www.nha.co.th/. (สืบคนเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม  

    พ.ศ. 2559)  
26

 มาตรา 6(1) แหงพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 
27

 มาตรา 9(5) แหงพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 
28

 มาตรา 16(4) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พ.ศ. 2542 
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• เทศบาล  มีอํานาจหนาท่ีภายใตบังคับแหงกฎหมายในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ .ศ. 2496 คือ เทศบาลตําบลอาจจัดใหมีน้ําประปาไวบริการประชาชนก็ได 28

29 สวน
เทศบาล เมืองและเทศบาลนครนั้น กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีจะตองจัดใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนในเขตเทศบาล29

30 
 

• องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีภายในเขตพ้ืนท่ีของสภาตําบลหรือองคการบริหาร
สวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 คือ 
ภายใตบังคับแหงกฎหมายสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดใหมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร30

31 
 

• เมืองพัทยา มีอํานาจหนาท่ีภายในเขตเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 คือ ภายใตขอบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีหนาท่ีตอง
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยา คือ จัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา31

32 
 

  เก่ียวกับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยพิจารณาไว ตามบันทึกเรื่อง
เสร็จท่ี 532/2546 เรื่อง อํานาจการปรับปรุงอัตราคาบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร ความวา 
 

  “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 และมาตรา 56 บัญญัติใหเทศบาลมีหนาท่ีในการ จัด
ใหมีการประปาในเขตเทศบาล  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 บัญญัติใหอํานาจเทศบาลท่ีจะจัดบริการสาธารณูปโภคเพ่ือเปนบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง และแมวามาตรา 53 และมาตรา 56 แหงพระราช 
บัญญัติเทศบาลฯ  จะบัญญัติโดยมีเง่ือนไขวา  “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ” ซ่ึงมีความหมายวา  แมจะมีหนาท่ีท่ี
ตองกระทํากิจการประปา แตเม่ือกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานก็จะตองมีการดําเนินการตาม
กฎหมายนั้นกอน แตตอมาเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินฯ  ข้ึนใชบังคับในป  2542 แลว มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดเพ่ิมเติมอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลข้ึนใหม  เปนใหมีท้ังอํานาจและหนาท่ีในการจัดใหมีระบบการสาธารณูปโภคดวย  กรณีจึงมี
ลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะท่ีใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการประกอบกิจการประปา ตามขอยกเวนของขอ  6 
แหงประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี 58ฯ ท่ีไมตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีในการประกอบ
กิจการแตอยางใด” 
 

  จากขอพิจารณาดังกลาว แมจะพิจารณาเฉพาะกรณีของเทศบาล แตเห็นวา สวนราชการอ่ืนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ท่ีมีอํานาจในการประกอบกิจการประปาตามกฎหมายเฉพาะท่ี
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหง  ประกอบกับกฎหมายกระจายอํานาจท่ี บัญญัติเพ่ิมใหมีท้ังอํานาจ
และหนาท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไมตอง ดําเนินการ ขออนุญาตหรือ ขอรับสัมปทาน ประกอบ
กิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีก   
                                                           
29

 มาตรา 51(1) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
30

 มาตรา 53(2) และ 56(1) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
31

 มาตรา 23(1) และ 68(1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
32

 มาตรา 62(9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
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2.2 การใหบริการโดยเอกชน 
 
  การใหบริการโดยเอกชน เปนการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดึงศักยภาพของภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ดําเนินการ ในเรื่องท่ีเปน อํานาจหนาท่ีของรัฐ เพ่ือลดขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยีของ
หนวยงานรัฐ เนื่องจา กปจจุบันรัฐสมัยใหมมีภารกิจมากมายหลายดาน  กิจกรรมท่ีเปนหนาท่ีพ้ืนฐานของรัฐจึ ง
มอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการแทนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
 

  การใหบริการน้ําประปาแกประชาชนโดยเอกชนท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทาน จะอยูภายใตมาตรการ
และขอกําหนดตาง ๆ ภายในกรอบของกฎหมาย เพ่ือเปนหลักปฏิบัติของเอกชนและเปนหลักเกณฑในการใหบริการ
แกประชาชน รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปาใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือคุมครองประชาชน
ใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูใหบริการเอง โดยรัฐจะใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ
และขอบังคับและเง่ือนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา เปนเครื่องมือใน การควบคุม กํากับ การใหบริการ
ดังกลาว 
 

  การใหสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกรณีนี้ แมวารัฐจะอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ
เพ่ือใหบริการประชาชนแทนรัฐ แตมิไดหมายความวารัฐจะรวมลงทุน โดยใชเงินงบประมาณแผนดินรวมกับ ทุน
เอกชน โดยเอกชนจะตองใชเงินลงทุนเองท้ังหมดและ รับความเสี่ยงในเรื่องของกําไรและขาดทุนเอง รัฐไมได ให
การรับประกันเรื่องการไดกําไรหรือขาดทุน อีกท้ังเอกชนท่ีรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจะตองอยูภายใต
ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีรัฐจะบังคับตามความเหมาะสมเพ่ือผลประโยชนของประชาชนผูรับบ ริการเปนสําคัญ โดย
การทําขอบังคับทางปกครอง ท่ีรัฐสามารถบังคับเ อาแตฝายเดียว มิไดมีความเสมอภาคหรือเทาเทียมเหมือนท่ี
เอกชนทําสัญญาตอกัน เนื่องจากกฎหมาย แมบทท่ีใหสัมปทานประกอบกิจการประปามีลักษณะเปนกฎหมาย
ปกครองซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน อันมีผลกระทบและจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนของสาธารณะเปน
หลัก ประปาสัมปทานจึงมุงตอบสนองผลประโยชน ของสาธารณชนเปน สําคัญ  รัฐในฐานะผูดูแลและคุมครอง
ผลประโยชนของสาธารณชน จึงตองใชหลักของกฎหมายมหาชนในการทําสัญญา เพ่ือใหเอกชนท่ีไดรับสัมปทาน
หรือเปนคูสัญญากับรัฐ อยูภายใตขอบั งคับของกฎหมายมหาชน ท้ังนี้หากรัฐใชหลักกฎหมายเอกชนในการ ให
สัมปทานหรือ ทําสัญญาแลว ผูรับสัมปทานหรือ คูสัญญาก็จะอยูในสถานะท่ีมีความเทาเทียมกันตามหลักของ
กฎหมายเอกชน ทําใหรัฐไมมีอํานาจท่ีจะบังคับเอกชนได รัฐ จึงไมสามารถคุมครองผลประโยชนให ประชาชนได 
ซ่ึงเปนเหตุผลวาสมัปทานประกอบกิจการประปา เปนขอบังคับทางปกครอง ท่ีรัฐในฐานะผู ใหสัมปทานอยูเหนือ
เอกชนหรือผูรับสัมปทาน 
 

  การใหบริการโดยเอกชน รัฐจะทําหนาท่ีควบคุมกํากับการประกอบกิจการ ปจจุบันใหอยูภายใต อํานาจ
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 และกฎหมาย ลําดับรอง  ดังจะ
กลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป 
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บทท่ี 3 
กฎหมายประปาสัมปทาน 

 
  กฎหมายหลักท่ีกําหนดการควบคุมกิจการประปาของเอกชน คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ท่ี 58 
ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยถือวา กิจการประปาและกิจการอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้เปนกิจการ
คาขายอันเปนสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน แตเนื่องจากเปนกฎหมาย
กลางท่ีไดรวบรวมเอากิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคประเภทตาง ๆ มาไวดวยกัน ไมไดเจาะจงเฉพาะกิจการ
ประปาเทานั้น จึงทําใหไมมีรายละเอียดเก่ียวกับขอปฏิบัติมากนัก เพียงแตกําหนดเปนแนวทางกวาง ๆ ถึงขอ
หามหรือขอยกเวนของการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีควบคุม ดังนั้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบในกิจการตาง ๆ 
ท่ีกําหนดในกฎหมายนี้ จึงไดมีการออกกฎหมายในลําดับรองเพ่ือเปนแนวทางและขอบัง คับในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในหนวยงาน  ซ่ึงอธิบายในสวนของกิจการประปาสัมปทานตามกฎหมายแมบทและกฎหมาย
ลําดับรอง ดังนี้ 
 

3.1 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
 
  เฉพาะในสวนของกิจการประปานั้น ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
ไดกําหนดใหอํานาจอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรืออํานาจอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี ้
 

  1) อํานาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีรับผิดชอบกิจการประปา 
 

  เดิมทีกฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจกระทวงมหาดไทยเปนสวนราชการท่ีมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการประปา

32

33
 แตเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการเม่ือป พ.ศ. 2545 โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการ
เดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของ
กฎหมายใหสอดคลองกับการโอนอํานาจของสวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมาย โดยไม
ตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวา ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบ
ตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผู
ดํารงตําแหนงหรือผูปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจ หนาท่ี ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตาม

พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว33

34
 จึงเปลี่ยนจาก “กระทรวงมหาดไทย” มาเปน 

                                                           
33 ขอ 11 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และมาตรา 131 ของพระราชกฤษฎีกา 

   แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
   ทบวง กรมพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
34 เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติฯ, อางแลว 
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“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา ดังนั้น กิจการประปา34

35
 จึง

เปนอํานาจและหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

  2) อํานาจในการอนุญาตหรือใหสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 

  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 35

36
 เปนผูมีอํานาจ อนุญาตหรือ ใหสัมปทานประกอบกิจการประปา 36

37
 ซ่ึง

รวมท้ังอํานาจอนุญาตในเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องจากการไดรับสัมปทานดวย เนื่องจากมิไดมีกฎหมายใดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน ซ่ึงอํานาจอนุญาตท่ีเก่ียวเนื่องดังกลาวนี้มีอะไรบาง ไดถูกกําหนดไวในกฎหมายลําดับรองท่ีจะอธิบาย
ตอไป 
 

  3) อํานาจในการกําหนดเง่ือนไข แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร เม่ือไดอนุญาต
หรือใหสัมปทาน 
 

  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดให เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอนุญาตหรือใหสัมปทานแลว ก็มีอํานาจท่ีจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็น
วาจําเปน เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไวดวยก็ได รวมท้ังสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม

เง่ือนไขดังกลาวได หากเห็นสมควร 37

38
 ซ่ึงในทางปฏิบัติก็ไดกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ไวในสัมปทานประกอบกิจการ

ประปา เพ่ือเปนเง่ือนไขหรือขอบังคับของผูรับสัมปทาน โดยมีลักษณะเปนการใชอํานาจตามหลักกฎหมายมหาชน
ท่ีรัฐสามารถบังคับเอาแตฝายเดียว หากฝาฝนหรือกระทําผิดเง่ือนไขก็จะมีบทลงโทษตามท่ีระบุไวในสัญญา 
หรือหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนก็จะตองแกไขตามท่ีไดระบุไวในสัญญากอน เนื่องจากรัฐตองการคุมคร องประชาชน
ใหมีความความปลอดภัยหรือความผาสุกจากการใชน้ําประปาของเอกชนท่ีใหบริการแทนรัฐ 
 

  4) อํานาจในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี 
 

  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติกิจการท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ี

38

39
 ซ่ึงก็คือ ปฏิบัติการเก่ียวกับกิจการประปาสัมปทาน โดยรัฐมนตรีไดประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีไวใน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติกิจการตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา ซ่ึงจะ
ไดกลาวในรายละเอียดตอไป  
 

                                                           
35

 คําวา “กิจการประปา” ในกรณีน้ี หมายถึง กิจการประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม  
   พ.ศ. 2515 เทาน้ัน 
36 ขอ 4 และขอ 11 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
37 ขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
38 ขอ 7 อางแลว 5 
39 ขอ 13 อางแลว 5 
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  กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชแกกระทรวงท่ี เก่ียวของ รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ขาราชการและพนักงานท่ี
ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติกิจการตามกฎหมายนี้  รวมท้ังเอกชนท่ีเปนผูประกอบการ
กิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคท่ีตองขออนุญาตกอนดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎหมายนี้ 
 

3.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับ 
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
 
  เปนกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ของประปาสัมปทาน ท่ี
ผูรับสัมปทานมีสิทธิยื่นคําขอดําเนินการได ซ่ึงในบทนี้จะอธิบายเฉพาะหลักเกณฑท่ัวไปเทานั้น สวนเอกสารและ
หลักฐานท่ีใชประกอบคําขอดําเนินการนั้นจะอธิบายในบทตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  1) ประเภทของกิจการประปาสัมปทาน 
 

  การประกอบกิจการประปาสัมปทาน แบงตามขนาดของกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุดตอวัน โดยแบงออก 

เปน 3 ประเภท39

40
 ดังนี้ 

 

  ประเภทท่ี 1 ระบบประปาขนาดเล็ก คือ ระบบประปาท่ีมีกําลังการผลิตน้ําสูงสุดไมเกิน 3,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน รัฐจะอนุญาตใหสัมปทานไดไมเกิน 5 ป 
 

  ประเภทท่ี 2 ระบบประปาขนาดใหญ คือ ระบบประปาท่ีมีกําลังการผลิตน้ําสูงสุดเกินกวา 3,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน รัฐจะอนุญาตใหสัมปทานไดไมนอยกวา 10 ป แตไมเกิน 30 ป 
 

  ประเภทท่ี 3 ระบบประปารูปแบบพิเศษ คือ ระบบประปาท่ีใชเทคโนโลยีระดับสูงเขามาชวยในกระบวน 
การผลิตน้ํา เช น กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchanger) การเกาะหรือดูดติดผิว (Adsorption) 
เทคโนโลยีแผนเยื่อบาง (Membrane Technology) หรือระบบประปาท่ีเปนโครงการขนาดใหญซ่ึงตองใชเงิน
ลงทุนสูง โดยไมจํากัดวาจะมีกําลังการผลิตน้ําจํานวนเทาใดตอวัน หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําจะ
ประกาศกําหนดรัฐจะอนุญาตใหสัมปทานไดไมเกิน 30 ป 
 

  2) การย่ืนคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 

  เอกชนท่ีประสงคจะยื่นคําขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา40

41
 สามารถดําเนินการ

ได โดยแยกออกเปน 2 กรณี ตามพ้ืนท่ีท่ีขอดําเนินการ ดังนี้ 
 

• ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ สามารถยื่นคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานไดท่ีกรมทรัพยากรน้ํา เลขท่ี 
180/3 ถนนพระรามท่ีหก ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 แตปจจุบันใน
พ้ืนท่ีดังกลาวไมมีโครงการประปาเอกชนท่ี ไดรับสัมปทานแลว เนื่องจากการประปานครหลวง
ไดใหบริการเต็มพ้ืนท่ีท้ังหมดแลว 

 

                                                           
40 ขอ 5 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 

     กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
41 ขอ 6 อางแลว 
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• ในจังหวัดอ่ืน สามารถยื่นคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานไดท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดท่ีกิจการประปานั้นตั้งอยู โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เป นหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ี
ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัดท่ัวประเทศ ประชาชนไมจําเปนตองเดินทางมา
ติดตอราชการท่ีสวนกลางโดยตรง เปนการลดภาระใหประชาชนดวยอีกทางหนึ่ง 

 

  3) การรับรองมาตรฐานเกีย่วกับระบบประปา 
 

  โครงการประปาของเอกชนท่ีจะยื่นขอรับสัมปทาน จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

เก่ียวกับระบบประปาเอกชนตามกฎหมายใหเรียบรอยกอนท่ีจะยื่นขอรับหรือขอขยายเขตสัมปทาน41

42
 ดังนี้ 

 

• ในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ ผูขอรับสัมปทานจะตองสงผังแนวทอ จาย
น้ําประปาใหการประปานครหลวงตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชน 
ตามกฎหมาย ของการประปานครหลวง ซ่ึงกฎหมายการประปานครหลวงไดบัญญัติถึง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งการประปา นครหลวงวา เพ่ือการผลิตจัดสงและจําหนายน้ําประปาใน
เขตทองท่ีกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ รวมท้ังการควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับ

ระบบประปาเอกชนในเขตทองท่ีดังกลาว 42

43
 ซ่ึงนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีตองการควบคุม

มาตรฐานของระบบประปาเอกชนแลว กฎหมายฉบับนี้ยังใหอํานาจการประปานครหลวงสามารถ

กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบดวย43

44
 

 

  สําหรับหมูบานจัดสรร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีดินของเอกชนท่ีมีบานและประชากรจํานวนมากอาศัยอยู
นั้น การประปานครหลวงก็ไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับผูประกอบการไวเปนการเฉพาะ ตามคําสั่ง
ของการประปานครหลวง ดังนี้ 
 

   (1) การวางทอจายน้ําในบริเวณหมูบานจัดสรร  ผูจัดสรรท่ีดินจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การวางทอประปาภายในท่ีดินจัดสรรท้ังหมด  ตามแบบแปลนและมาตรฐานของการประปานครหลวง  หรือผู
จัดสรรจะเปนผูดําเนินการวางทอจายน้ํา  ตามแบบแปลนมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
การประปานครหลวงก็ได  โดยใหเสียคาใชจายใหแกการประปานครหลวงเฉพาะคาตรวจแบบหรือออกแบบ  
และควบคุมการกอสรางในอัตรารอยละ 5 ของคาใชจายในการวางทอท้ังหมด 
 

   (2) การขอบรรจบระบบทอในบริเวณหมูบานจัดสรร  ผูจัดสรรจะตองเสียคาใชจายในการ
บรรจบระบบทอท้ังหม ด พรอมกับชําระคาติดตั้งประปาใหมไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนแปลงท่ีวางทอ
ผาน หากจํานวนท่ีขอติดตั้งประปาใหมนอยกวาเกณฑดังกลาวใหดําเนินการ ดังนี้ 
 

                                                           
42 ขอ 7 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 
    กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
43

 มาตรา 6(2) แหงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
44

 มาตรา 13(5) อางแลว 
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       (2.1) ติดตั้งมาตรวัดน้ําหลัก (Master Meter) ขนาดใหญเพียงพอสําหรับบริการผูอยูอาศัย
ประมาณรอยละ 25 ของจํานวนแปลงในท่ีดินจัดสรรไวหนาท่ีดินจัดสรรหรือหมูบานจัดสรร  โดยจะยกเลิกมาตร
วัดน้ําหลัก เม่ือมีผูมาขอใชนํ้าประปาแลวไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนแปลงในท่ีดินจัดสรร 
 

       (2.2) คิดคาน้ําสวนตางระหวางมาตรวัดน้ําหลักกับมาตรวัดน้ํายอยจากผูจัดสรร โดยคิดจาก
จํานวนน้ําท่ีผานมาตรวัดน้ําหลัก ลบดวยจํานวนน้ําท่ีมาตรวัดน้ํายอยท่ีผูใชน้ําใชรวมกัน  แลวคิดคาน้ําตามอัตรา
ขายเหมา (Bulk Sale) ประเภท 1 สําหรับมาตรวัดน้ํายอยใหคิดตามประเภทการใชน้ําตามสภาพการใชจริง 
           (2.3) ยกเวนการเก็บเงินคาบริการรายเดือน  และอัตราคาน้ําข้ันต่ําสําหรับมาตรวัดน้ําหลัก  
เพ่ือมิใหเก็บเงินซํ้าซอนกับมาตรวัดนํ้ายอยของผูใชนํ้า  วัตถุประสงคการติดตั้งมาตรวัดน้ําหลัก  เพ่ือใชคิดคาน้ํา

สูญเสียในระบบทอเทานั้น44

45
 

 

• ในเขตจังหวัดอ่ืนๆ  ผูขอรับสัมปทานจะตองสงผังแนวทอจายน้ําประปาไปใหการประปา สวน
ภูมิภาคตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายของการประปาสวนภูมิภาคกอน ซ่ึง
กฎหมายของการประปาสวนภูมิภาค ใหอํานาจผูวาการการประปาสวนภูมิภาคในการออก

ระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของการประปาสวนภูมิภาค 45

46
 ซ่ึงไดออกระเบียบการประปา

สวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบปร ะปาเอกชน เพ่ือการตรวจสอบระบบประปาเอกชนท่ี
ตองการการขออนุญาตสัมปทาน ในกรณีท่ีการประปายังไมสามารถใหบริการน้ําประปาได

ท่ัวถึงและใหมีความสอดคลองกับมติของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน 46

47
 ดังนั้น จุดมุงหมายของ

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาคฉบับนี้ก็คือ เอกชนท่ีจะขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินนั้น
จะตองยื่นคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาควบคูไปดวยถาในพ้ืนท่ีนั้นการประปายัง
ไมสามารถใหบริการน้ําประปาได และจะตองสงผังแนวทอจายน้ําใหการประปาสวนภู มิภาค
รับรองมาตรฐานอีกดวย โดยปฏิบัติตามระเบียบของการประปา ดังนี้ 

 

   (1) ผูประสงคจะใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบประปา
เอกชน ใหติดตอยื่นคําขอท่ีสํานักงานประปาเขตหรือท่ีสํานักงานใหญการประปาสวนภูมิภาค 
   (2) ผูยื่นคําขอจะตองกรอกขอความในแบบคําขอตามแบบของการประปาสวนภูมิภาค  
 

   (3) ผูยื่นคําขอจะตองแนบเอกสารประกอบและลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ  จํานวน 2 ชุด 
ดังตอไปนี้ 
           (3.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานท่ีอยูในปจจุบัน หากเปนนิติบุคคล 
จะตองยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
           (3.2) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือหนังสือยินยอมการใชท่ีดินในบริเวณชุมชน
ท่ียื่นขอรับความเห็นชอบ 

                                                           
45

 คําสั่งรองผูวาการ (บริการ) ท่ี 7/2546 เรื่อง กําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการติดตั้งประปาใหมหมูบานจัดสรร 
46

 มาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
47

 เหตุผลของการออกระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540 
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           (3.3) สําเนาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  สําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลและผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําบาดาลกรณีใชน้ําบาดาล และผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดิบและหนังสือรับรองหรือผลการคํานวณ
ปริมาณน้ําดิบกรณีใชน้ําผิวดิน 
           (3.4) แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งและตําแหนงชุมชน 
           (3.5) แบบแปลนแสดงพ้ืนท่ีโครงการ 
           (3.6) แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางทอประป าภายนอกอาคาร  หัวดับเพลิงและ
ประตูน้ํามาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 1,000 
           (3.7) แบบแปลนระบบประปา 
           (3.8) รายการคํานวณความตองการใชน้ํา ระบบทอจายน้ํา รายการคํานวณระบบประปา 
พรอมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผูคํานวณ ออกแบบและลงนามรับรองสําเนาและรายการคํานวณทุกหนา 
           (3.9) หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบทายระเบียบนี้ ในกรณีท่ีผูประกอบการไมไดดําเนินการเอง

47

48
 

   การยื่นคําขอใหการประปาสวนภูมิภาคตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน
ดังกลาว ผูยื่นคําขอจะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจาย ดังนี้ 
   (1) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดคาใชจาย 10,000 บาท 
   (2) คาใชจายในการตรวจสอบแบบระบบทอ คิดคาใชจายตามความยาวทอ ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 100 มิลลิเมตร หรือ 4 นิ้วข้ึนไป เมตรละ 10 บาท ทอขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 100 มิลลิเมตร หรือ 
4 นิ้ว เมตรละ 5 บาท 
   (3) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมตามกฎหมาย 
 

  4) การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา48

49
 

 

  เปนการตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปากอนท่ีจะจําหนายใหประชาชน เพ่ือคุมครองประชาชนใหได
ใชน้ําประปาท่ีสะอาด ปลอดภัยและไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได ตามประกาศของ
กรมอนามัยฉบับลาสุด เม่ือป พ.ศ. 2553 โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
 

   การเก็บตัวอยางน้ํา 
 

• ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูขอรับสัมปทานดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํารวมกับเจาหนาท่ีของ
สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงมีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพฯ 

• ในจังหวัดอ่ืน ใหผูขอรับสัมปทานดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํารวมกับเจาหนาท่ีของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ประจําจังหวัดนั้น ๆ 

 

      การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา 
 

                                                           
48

 ขอ 4, 5 และขอ 6 ของระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540 
49 ขอ 8 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 
     กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
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       กอนทําการเปดจําหนายน้ําประปาใหประชาชน ผูขอรับสัมปทานจะตองขออนุญาตตออธิบดี

กรมทรัพยากรน้ํากอน เม่ือไดรับหนังสืออนุญาตแลวจึงจะสามารถจําหนายน้ําประปาได 49

50
 ซ่ึงการขออนุญาต

จําหนายน้ําประปานั้น ผูขอรับสัมปทานจะตองสงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาไปเปนหลัก ฐานดวย 
ดังนั้น ผูรับสัมปทานจึงตองมีการเก็บตัวอยางน้ําประปา ไปตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาโดยหนวยงานของ
รัฐหรือหนวยงานเอกชน ท่ีผานการรับรองจากหนวยงานราชการแลวเทานั้น และผูขอรับสัมปทานจะตองเปนผู
ออกคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาเองท้ังหมด 
 

  5) มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา 
 

  มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได 50

51
    

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดปรับปรุงเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มไดในป พ.ศ. 2553 และไดออก
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได เพ่ือยึดถือเปนเกณฑรับรองคุณภาพน้ําประปา ดื่มได  
เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัยท่ีตองการใหประชาชนมีน้ําบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย อันจะ
สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงคุณภาพ น้ําประปาท่ีไดมาตรฐานเขาเกณฑเปนน้ําประปาดื่มไดนั้น 
จะตองมีคุณภาพไมดอยไปกวาขอกําหนดในหมวดท่ี 1 ดังตอไปนี้ 
 

  หมวดท่ี 1 
  1. คุณภาพน้ําทางกายภาพ 
  -  ความเปนกรด-ดาง (pH)  ตองมีคาอยูระหวาง 6.5-8.5 
  -  ความขุน (Turbidity)   ตองมีคาไมเกิน 5  เอ็นทียู 
  -  สี (Colour)    ตองมีคาไมเกิน 15  หนวย แพลทินัม-โคบอลต 
 

  2. คุณภาพน้ําทางทางเคมีท่ัวไป 
  -  สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (Total Dissolved Solids)  
      ตองมีคาไมเกิน 1,000  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  ความกระดาง (Hardness)  ตองมีคาไมเกิน 500  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  ซัลเฟส (SO=

4)    ตองมีคาไมเกิน 250  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  คลอไรด (Cl-)    ตองมีคาไมเกิน 250  มิลลิกรัม/ลิตร 
 -  ไนเตรท (NO-

3 as NO-
3)  ตองมีคาไมเกิน 50  มิลลิกรัม/ลิตร 

  -  ฟลูออไรด (F-)    ตองมีคาไมเกิน 0.7  มิลลิกรัม/ลิตร 
 

  3. คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป 
  -  เหล็ก (Fe)    ตองมีคาไมเกิน 0.5  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  แมงกานีส (Mn)   ตองมีคาไมเกิน 0.3  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  ทองแดง (Cu)    ตองมีคาไมเกิน 1.0  มิลลิกรัม/ลิตร 

                                                           
50 ขอ 25 อางแลว 
51 ขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 
     กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
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  -  สังกะสี (Zn)    ตองมีคาไมเกิน 3.0  มิลลิกรัม/ลิตร 
 
 
 

  4. คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ีเปนพิษ 
  -  ตะก่ัว (Pb)    ตองมีคาไมเกิน 0.01  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  โครเมียม (Cr)    ตองมีคาไมเกิน 0.05  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  แคดเมียม (Cd)   ตองมีคาไมเกิน 0.003  มิลลิกรัม/ลิตร 
  - สารหนู (As)    ตองมีคาไมเกิน 0.01  มิลลิกรัม/ลิตร 
  - ปรอท (Hg)    ตองมีคาไมเกิน 0.001  มิลลิกรัม/ลติร 
 5. คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย 
  -  แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform Bacteria)  
      ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
  -  แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม (Faecal Coliform Bacteria)  
      ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

  หมวดท่ี 2 การตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางคุณภาพน้ําประปา ตามหมวด 1 จะตอง
เปนไปตามวิธีการหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21th 
2005 APHA AWWA WEF. 
 

  6) ข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

  ผูขอรับสัมปทาน จะตองยื่นคําขอดําเนินการพรอมเอกสารและหลักฐานครั้งแรกท่ีสํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดกอนเทานั้น ไมสามารถมายื่นโดยตรงท่ีกรมทรัพยากรน้ําได เนื่องจากเปนการ
กระทําผิดข้ันตอนตาม ท่ีกฎหมายกําหนด (ยกเวนโครงการท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ แตปจจุบันไมมีแลว )
เนื่องจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุม กํากับ กิจการ
ประปาสมัปทานภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

  เม่ือผูขอรับสัมปทานไดยื่นคําขอดําเนินการและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตอสํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแลว หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะมีข้ันตอนการดําเนินงานรวมท้ังระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 

       กรณีท่ีเอกสารหลักฐานครบถวน 
 

   (1) เม่ือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดไดตรวจสอบแลว จะตองสงตอ
ใหกรมทรัพยากรน้ําภายใน 15 วันทําการ นับแตวันท่ีคําขอและหลักฐานครบถวน 
       (2) กรมทรัพยากรน้ํา ตรวจสอบคําขอและหลักฐาน จัดทําสัมปทาน และเสนอใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
      (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาสั่งอนุญาต หรือไม
อนุญาตตามคําขอภายใน 60 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับผลการตรวจสอบจากกรมทรัพยากรน้ํา 
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       กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน 
 

       ถาคําขอดําเนินการหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด หรือกรมทรัพยากรน้ําแจงผูขอรับสัมปทานเพ่ือดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน นับแตไดรับคําขอ51

52
 

       ข้ันตอนการพิจารณาของหนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาว ใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาตอ

อายุสัมปทานโดยอนุโลมดวย52

53
 

 

  ขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดข้ันตอนใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
 

  จากข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ มีขอสังเกตอยู 3 ประการ คือ 
 

  (1) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ไมไดถูกกําหนดใหเก่ียวของในข้ันตอนการปฏิบัติงาน แตในทางปฏิบัติจริง
ปรากฏวา เม่ือสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแลว จะสงตอใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคพิจารณาและตรวจสอบตอ ซ่ึงอาจเปนการปฏิบัติท่ีไมตรง
ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด อาจกอใหเกิดความลาชาเกินสมควรแกเอกชนเนื่องจากการตรวจสอบท่ีซํ้าซอน
ของหนวยงานรัฐ ซ่ึงเอกชนสามารถเรียกรองสิทธิของตนตามกฎหมายจากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน

สมควรของเจาหนาท่ีรัฐได53

54 แตในความเปนจริงกอนท่ีประกาศฉบับนี้จะบังคับใช การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
และหนวยงานจะเปนไปในลักษณะดังกลาว อันเนื่องมาจากสํานักงานทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไมมีขาราชการตําแหนงวิศวกรไมวาตามโครงสรางของหนวยงานหรือการปฏิบัติงานจริง ทําใหการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางดานวิศวกรรมไมอาจกระทําได จึงจําเปนตองสงตอใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ซ่ึงเปนหนวยงานทางวิชาการท่ีมีตําแหนงวิศวกรและ มีความเชี่ยวชาญมากกวา แตการปฏิบัติงานก็อาจ
ตองใชเวลามากข้ึนกวาท่ีกฎหมายกําหนดใหก็เปนได 
 

  (2) กฎหมายกําหนดใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารหลักฐาน54

55
 ใหกรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ  

 

  (3) จะเห็นวาในข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของนั้น กฎหมายกําหนดแตเพียงใหผู
ขอรับสัมปทานยื่นคําขอพรอมหลักฐาน และไดอนุโลมใหการพิจารณาตออายุสัมปทานใชข้ันตอนการดําเนินการ
ดังกลาวดวย สวนผูรับสัมปทานท่ีตองการยื่นคําขอดําเนินการในเรื่องอ่ืน มิไดกํา หนดไววาตองดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังกลาวหรือไม แตในทางปฏิบัติหนวยงานท่ีเก่ียวของก็ดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวดวยเหมือนกัน 
 

                                                           
52

 ขอ 9 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 

     กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
53 ขอ 27 วรรคสอง, อางแลว 
54

 มาตรา 9(2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
55

 ขอ 9 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 
     กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
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  จากขอสังเกตดัง กลาวเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ยัง มีความคลุมเครือและขาดความชัดเจนอยูในบางกรณี 
ทําใหผูปฏิบัติงานอาจเกิดความสับสนได ซ่ึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายใหมีความชัดเจนมากกวานี้เพ่ือลดความ
สับสนและขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  7) การออกแบบและการกอสรางระบบประปา 55

56
 

 

  การออกแบบระบบประปา ตองเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําประกาศกําหนด แตในปจจุ บันยัง
ไมมีการออกประกาศดังกลาว 
 

  8) หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรับสัมปทาน 56

57
 

 

  ผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (1) ประกอบกิจการประปาดวยตนเองและเฉพาะในเขตท่ีไดรับสัมปทาน  
  (2) จําหนายน้ําประปาแกผูรับบริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนเหตุสุดวิสัย 
  (3) เก็บคาบริการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญาสัมปทาน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรีใหเพ่ิมคาบริการได 
  (4) ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาสัมปทานหรือตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
  (5) จัดทํารายงานผลการประกอบกิจการประปาเสนอกรมทรัพยากรน้ําภายในวันท่ี 31 มีนาคม ของทุก
ป เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา โดยอยางนอยตองประกอบดวย จํานวนหนวยน้ําประปาท่ีไดผลิต
ข้ึนในปนั้น แผนการใช การบํารุงรักษา การซอมแซม การเปลี่ยนทดแทน รวมท้ังการพัฒนาระบบประปาให

ทันสมัย ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด57

58
 แตปจจุบันยังไมมีประกาศ 

  (6) จัดทํารายการบัญชีแสดงฐานะทางการเงินตามกฎหมายวาดวยการบัญชี สงใหกรมทรัพยากรน้ํา
เพ่ือเสนอรัฐมนตรี ภายใน 150 วัน นับแตวันปดบัญชีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยบัญชี หากผูรับสัมปทาน

ประกอบกิจการอ่ืนรวมดวย จะตองทําบัญชีเก่ียวกับการประกอบกิจการประปาแยกออกจากกิจการอ่ืนดวย58

59
 

  (7) ตองเสนอรายชื่อผูสอ บบัญชีท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน59

60
 

  (8) การขอตออายุสัมปทาน ใหยื่นคําขอลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดอายุสัมปทานและให

ประกอบกิจการประปาตอไปจนกวาจะไดรับแจงผลการพิจารณาแมจะครบอายุสัมปทานแลว60

61
 

  (9) หากประสงคจะเลิกประกอบกิจการประปา ตองแจงเปนหนังสือใหรัฐมนตรีทราบลวงหนาไมนอย
กวา 30 วัน โดยตองใหบริการตอไปจนกวาจะมีผูรับสัมปทานรายใหมเขามาดําเนินการแทน และตองยินยอมให

ใชอุปกรณในการประกอบกิจการประปาเดิมโดยไมคิดคาใชจาย61

62
 

                                                           
56

 ขอ 23-25 อางแลว 
57

 ขอ 26 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 
    กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
58

 ขอ 28, อางแลว 
59

 ขอ 29 วรรคแรก-วรรคสาม, อางแลว 
60

 ขอ 29 วรรคสี่, อางแลว 
61

 ขอ 27, อางแลว 
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  กฎหมายฉบับนี้เปนฉบับท่ีใชบอย สุด มีรายละเอียดมากท่ีสุด และมีผูเก่ียวของ มากท่ีสุดดวย เนื่องจาก 
เปนกฎหมายลําดับรองท่ีกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี หลักเกณฑการขอ
ดําเนินการตาง ๆ ของผูท่ีประสงคจะขอรับสัมปทานและขอดําเนินการตาง ๆ ของผูรับสัมปทาน  รวมท้ังกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเอกชนตองแสดงเพ่ือประกอบการพิจารณาของเจาหนาท่ี ผูท่ี
เก่ียวของจึงควรศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายฉบับนี้ใหถองแทเพ่ือประโยชนในการดําเนินการท่ีถูกตองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ดังนั้น กฎหมายฉ บับนี้จึงมีผลบังคับแกผูเก่ียวของท้ังหมดท่ีอยูในระบบประปาสัมปทาน 
รวมท้ังเอกชนท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 

3.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ
ปฏิบัตกิิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา 
 
  เปนกฎหมายท่ีประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือใหปฏิบัติกิจการ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการ
ประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 เพ่ือใหสอดคล องกับการ
กําหนดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน  
 

 1) พนักงานเจาหนาท่ี 
 

  พนักงานเจาหนาท่ีแตงตั้งจากขาราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้ 
 

  1. ขาราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมทรัพยากรน้ํา เปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปฏิบัติการ
ไดท่ัวราชอาณาจักร ประกอบดวย 
      1.1 ขาราชการ ไดแก 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 2) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 3) ผูตรวจราชการ
กรมทรัพยากรน้ํา 4) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา 5) นายชางโยธาตั้งแตระดับชํานาญงานข้ึนไป วิศวกร 
วิศวกรโยธา นักวิชาการสิ่งแวดลอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการข้ึนไป ท่ีสังกัดสํานักบริหาร
จัดการน้ํา และ 6) นิติกรระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
      1.2 พนักงานราชการตําแหนงนิติกร 
 

  2. ขาราชการในสวนภูมิภาค เปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปฏิบัติการไดเฉพาะในเขตทองท่ีของตน 
ประกอบดวย 1) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร 2) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค กรมทรัพยากรน้ํา 3) นายชางโยธาตั้งแตระดับชํานาญงานข้ึนไป วิศวกร นักวิ เคราะหนโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการข้ึนไป ท่ีสังกัดสวนบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา และ 4) ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุกจังหวัด 
 

  2) อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี 
 

  พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ดังนี้ 
 

                                                                                                                                                                                     
62

 ขอ 30, อางแลว 
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  (1) เขาไปในสถานประกอบกิจการประปา ในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดดังกลาว 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได (ขอ 15 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58ฯ) 
 

   (2) ตรวจโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณกอนการเปดจําหนายน้ําของผูรับสัมปทาน ตาม

คําสั่งของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา62

63
 

 

  (3) เขาควบคุมการดําเนินการของผูรับสัมปทานตามคําสั่งของผูใหสัมปทาน กรณีมีเหตุอันกระทบกระเทือน
ถึงความปลอดภัยของประชาชน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของผูรับสัมปทานในสวนท่ีเก่ียวกับหลักวิชาการของ

การประปาหรือคุณภาพของน้ําไมเปนท่ีปลอดภัยแกสาธารณชนผูบริโภค โดยมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีดังนี6้3

64
 

      (1) ตรวจน้ําประปาเพ่ือใหทราบถึงคุณภาพน้ําประปาวา ปลอดภัยแกผูบริโภคหรือไม ตรวจโรงง าน
และเครื่องอุปกรณในการทําการประปา เพ่ือดูการทํางานของเครื่องจักรวา ปลอดภัยตอคนงานหรือสาธารณชน
หรือไม 
      (2) ตรวจมาตรวัดน้ําทุกเครื่อง เพ่ือทราบวาไดรับอนุญาตใหใชตามกฎหมายหรือไม 
      (3) ตรวจสมุดบัญชีและเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวกับกิจการประปา 
      (4) สอบถามผูรับสัมปทานหรือลูกจางของผูรับสัมปทานเก่ียวกับกิจการประปา 
 

  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 15 ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ64

65
 

 

  กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับแกเจาหนาท่ีของหนวยงานตามตําแหนงท่ีกําหนดในกฎหมายนี้เทานั้น 
 

3.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดแบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. 2553 
 
  เปนกฎหมายท่ีกําหนดแบบบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการเก่ียวกับ
กิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
เปนผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว ใหแกพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีไดรับการแตงตั้งตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เพ่ือใหมีอํานาจปฏิบัติเก่ียวกับกิจการประปา โดยมีอายุบัตร 4 ป นับแต

วันออกบัตร65

66
 กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเฉพาะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําและพนักงานเจาหนาท่ีเทานั้น   

 

                                                           
63

 ขอ 25 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 

    ประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 และขอ 11 วรรคแรก แหงสัมปทาน 
64

 ขอ 28 แหงสัมปทานประกอบกิจการประปา 
65

 ขอ 18 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
66

 ขอ 2 และขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงาน 
    เจาหนาท่ี พ.ศ. 2553 
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บทท่ี 4 
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอดําเนินการเก่ียวกับประปาสัมปทาน 

 
  การยื่นคําขอดําเนินการเก่ียวกับประปาสัมปทาน ตองใชเอกสารและหลักฐานหลายอยางตามท่ีกฎหมาย
กําหนด แยกตามกิจกรรมท่ีขอดําเนินการ  ซ่ึงกฎหมายท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานท่ีตองใช 
คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินกา รเก่ียวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 ไดกําหนดไวดังนี้ 
 

4.1 การขอรับสัมปทาน 
 
  การขอรับสัมปทาน คือ การท่ีเอกชนยื่นขออนุญาต ท่ีจะประกอบกิจการประปาตอรัฐ เพ่ือจําหนาย
น้ําประปาใหแกประชาชนภายในเขตท่ีกําหนด ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานของรัฐยังไมสามารถใหบริการไดและไม
ทับซอนกับผูรับสัมปทานรายอ่ืน 
 

  การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา ผู ประสงคท่ีจะขอตองยื่นเอกสารและหลักฐานตามจํานวน
ท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากตองเก็บเอกสารเหลานั้นไวเปนหลักฐานท่ีสวนกลาง คือ กรมทรัพยากรน้ํา และใน
สวนภูมิภาค คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดย เอกสารหลักฐานตาง  ๆ 
ท่ียื่นขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานนั้น สวนใหญจะเหมือน หรือคลาย กับการขอรับสัมปทาน ครั้งแรก  ดังนั้น 
หลักฐานอะไรท่ีไดอธิบายแลวใน หัวขอการขอรับสัมปทาน จะไมอธิบายซํ้าในกิ จกรรม อ่ืนอีก ซ่ึงหากเอกสาร
หลักฐานเดียวกันกําหนดใหใชในกิจกรรมอ่ืนดวย ก็สามารถมาดูคําอธิบายในหัวขอของการขอรับสัมปทานนี้ได 
สําหรับเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการขอรับสัมปทาน แยกตามขนาดของระบบประปา กลาวคือ 
 

     1) ระบบประปาขนาดเล็ก ใหยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
 

  (1) แบบคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน (แบบ สป.1) 
 

  แบบคําขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน (แบบ สป.1) ผูประสงคจะดําเนินการเก่ียวกับประปาสัมปทาน
จะตองยื่นทุกครั้งท่ีติดตอราชการ ซ่ึง เปนแบบการแจง ถึงวัตถุประสงค เบื้องตน ของผูยื่นคําขอ วา ตองการขอ
ดําเนินการเก่ียวกับ เรื่องใดของประปาสัมปทาน โดยแบบ สป .1 จะมีเนื้อหาท่ีประกอบไปดวย วันเดือนปและ
สถานท่ีกรอก แบบ สป. 1 ขอมูลสวนตัวของผูยื่นคําขอแบบละเอียดเพ่ือการติดตอของเจาหนาท่ี  เรื่องท่ียื่นคํา
ขอดําเนินการ สถานท่ีหรือทองท่ีประกอบกิจการประปา ระยะเวลาท่ีจะสงเอกสารหลักฐานทางดานวิศวกรรม
ใหกรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีขอรับสัมปทานเทานั้น โดยใหมีกําหนดระยะเวลาเปนเดือน และ
จํานวนรายการเอกสารหลักฐานท้ังหมดท่ีสงมาพรอมกับคําขอ  รวมท้ังการลงชื่อรับรองวาเอกสารท่ี ยื่นมา
ท้ังหมดประกอบคําขอนั้นเปนความจริงทุกประการ 
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  การลงชื่อรับรองดังกลาวมีความสําคัญมาก เนื่องจากผูยื่นคําขอจะตองม่ันใจแลววาเอกสารหลักฐาน
ทุกอยางท่ีสงใหแกทางราชการนั้นเปนความจริงทุกประการ เพราะหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีหนาท่ีตองตรวจ
เอกสารเหลานั้นอยางละเอียด เนื่องจากมีความเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอันเนื่องมาจากการการอนุญาตใหจัดทําบริการดานสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ห ากเอกสารหลักฐานท่ีสงใหหนวยงานพิจารณานั้นไมเปนความจริงหรือมีการ
ปลอมแปลงเอกสาร ผูท่ีลงชื่อรับรองอาจมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานซ่ึงอาจทําให

ผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหายได66

67
  

 

  โดยท่ัวไปผูประกอบการหรือผูรับมอบอํานาจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญ มองขามความสําคัญ
ของการแจงขอความในแบบ สป. 1 เนื่องจากเห็นวา เปนเพียงการแจงขอมูลลงในแบบสอบถามใหครบถวนเทานั้น 
แตในความเปนจริง แบบ สป. 1 เปนหลักฐานสําคัญในทางกฎหมาย เนื่องจากเปนเอกสารท่ีแสดงความครบถวนและ
รับรองถึงการมีอยู หรือไมมีอยูจริงของเอกสารหลักฐานอ่ืนท้ังหมด และเปนการแสดงเจตจํานงคท่ีจะรับผิดชอบใน
ผลสืบเนื่องท่ีจะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีผูยื่นคําขอไดแจงไวใน แบบ สป. 1 ซ่ึงมีความเก่ียวของกับการแจงความเท็จแก
เจาพนักงานตามกฎหมายอาญา 
 

  ดังนั้น กอนยื่นแบบ สป . 1 ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหละเอียดถ่ีถวน ในรายละเอียดเพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ไมทําใหเสียเวลาท้ังสองฝายในการแกไขในภายหลัง รวมท้ังไมเสี่ยงตอการกระทําผิด
กฎหมายฐานแจงขอความอันเปนเท็จ 
 

  (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 

  นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็ดวยบทบัญญัติของกฎหมาย 67

68
 ซ่ึงมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบังคับหรือ

ตราสารจัดตั้งจะกําหนดข้ึน68

69
 ซ่ึงนิติบุคคลของเอกชนจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 

 

      (2.1) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 เรียกวา บ ริษัท

มหาชนจํากัด 69

70
 ดังนั้น ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจึงตองระบุวาไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

      (2.2) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 70

71
 ไดแก หางหุนสวนสามัญ หาง

หุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด71

72
 ดังนั้น ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจึงตองระบุวาไดจดทะเบียนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 
 

                                                           
67 มาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
68

 มาตรา 65 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
69

 มาตรา 66 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
70

 มาตรา 4 และ 41 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
71

 มาตรา 1015 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
72

 มาตรา 1013 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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  ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลท้ัง 2 แบบ ขางตน จะแจงชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทน 
นิติบุคคลไวดวย จึงทําใหเรารูวาใครท่ีมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นไดบ าง โดยผูขอรับสัมปทานจะตอง
ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน 
 
 
 
  (3) หนังสือมอบอํานาจ 
 

  ผูขอรับสัมปทานท่ีเปนนิติบุคคล จะตองมีผูแทนคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือกระทําการแทนนิติบุคคล 72

73
 

สําหรับบริษัทจํากัด สวนบริษัทมหาชนจํากัดนั้นจะบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็

ได 73

74
 จึงตองมีการมอบอํานาจเปนหนังสือ เพ่ือใชเปนหลักฐานไปยื่นพรอมคําขอดําเนิ นการ การมอบอํานาจนี้

ใชในกรณีท่ีผูขอรับสัมปทานเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดไปติดตอดําเนินการดวยตัวเองไดดวย โดยใหติดอากร
แสตมปในหนังสือมอบอํานาจตามบัญชีอัตราอากรแสตมป ดังนี้ 
 

  (3.1) หนังสือมอบอํานาจเปนตราสารลักษณะท่ี 7 ตามบัญชีอากรแสตมป 74

75
  

      (ก) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทําการครั้งเดียว ปดอากรแสตมป 10 บาท 
    (ข) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกระทําการมากกวาครั้งเดียว  ปดอากรแสตมป 

30 บาท 
    (ค) มอบอํานาจใหกระทําการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคนตางคนตางกระทํากิจการแยกกันได 

คิดตามรายตัวบุคคลท่ีรับมอบคนละ 30 บาท 
 

 (3.2) คนตางดาวหลายคน สามารถมอบอํานาจในใบมอบอํานาจฉบับเดียวกันใหผูรับมอบอํานาจคนเดียว
ได ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมิไดเปนผูมีอํานาจรวมกันแลวมอบอํานาจในตราสารฉบับเดียวกัน ตองปด
อากรแสตมปคิดตามรายตัวบุคคลผูมอบคนหนึ่งเปนเรื่องหนึ่ง และผูมอบอํานาจดังกลาวมอบอํานาจใหกระทํา
การครั้งเดียวหรือมากกวาครั้งเดียวก็ได แตตองปดอากรแสตมปใหถูกตองครบถวน ตามขอ 1 
 

  ดังนั้น หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองจะตองติดอากรแสตมปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น มิฉะนั้นจะถือวา
หลักฐานท่ียื่นมานั้นไมถูกตอง โดยใหยื่นตนฉบับท่ีติดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากรและสําเนา 
 

  (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเปนหลักฐานเฉพาะตัวของบุคคล การท่ีกฎหมาย
ประปาสัมปทานกําหนดใหมีการยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเปนหลักฐานเม่ือขอ 
รับสัมปทานประกอบกิจการประปา เนื่องจากเพ่ือเปนการแสดงตัวตนและถ่ินท่ีอยูของบุคคลผูท่ีกําหนดใหตองยื่น
และใหใชฉบับท่ียังไมหมดอายุเทานั้น ซ่ึงหลักฐานเฉพาะตัวของบุคคลในกรณีนี้ แยกออกไดดังนี ้
 

                                                           
73

 มาตรา 70 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
74

 มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
75

 บัญชีอากรแสตมป ทายหมวด 6 ลักษณะแหงตราสาร 7 แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 
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  (4.1) ผูขอรับสัมปทานท่ีมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมีคนไทยเปนผูมีอํานาจลงนาม ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเปนหลักฐาน 
 

  (4.2) นิติบุคคลท่ีมีคนตางดาวเปนผูมีอํานาจลงนามนั้น ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองและสําเนาใบอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรประกอบดวย 
 

  ผูท่ีตองยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ไดแก ผูขอรับสัมปทาน ผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ 
 

  หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานตั้งแตลําดับท่ี 1-4 เปนเอกสารหลักฐานพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีบังคับใหทุกคําขอ
ดําเนินการจําเปนตองใชยื่นประกอบทุกครั้ง 
 

  (5) ขอมูลเบ้ืองตนประกอบการขอรับสัมปทาน (แบบ สป. 2) 
 

  ขอมูลเบื้องตนประกอบการขอรับสัมปทาน (แบบ สป. 2) เปนการกรอกแบบสอบถามของผูขอรับสัมปทาน
เก่ียวกับรายละเอียด การประกอบกิจการประปาเพ่ือ สื่อสารใหผูใหสัมปทานทราบ ซ่ึงจะตอง อธิบายขอมูลให

สอดคลองกับรายละเอียดของแบบแปลน รายการคํานวณออกแบบระบบผลิตน้ําประปาและแหลงน้ําดิบ 75

76
 

รวมท้ังตอบคําถามอ่ืน ๆ ใหชัดเจน เขาใจงาย แบบ สป . 2 นี้ จะตองยื่นทุกครั้งท่ีติดตอขอดําเนินการตาง  ๆ 
เก่ียวกับประปาสัมปทาน เชนเดียวกับ แบบ สป. 1 
 

  (6) แผนท่ีสังเขป  
  เปนแผนผังแสดงท่ีตั้งของบริเวณสัมปทานท้ังหมดและเสนทางท่ีเขาออกสูบริเวณสัมปทาน จากทาง
หลวงหรือทางสาธารณะตามสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ี เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเขาไปตรวจสอบอาคาร
สถานท่ี ท่ีตั้งของระบบผลิตน้ําประปาและท่ีตั้งสํานักงานโครงการ ท้ังนี้ควรระบุเสนทางสายหลักและระยะ

ทางเขาสูโครงการดวย76

77
 

 

  (7) แผนผังประกอบกิจการประปา  
  เปนแผนผังแสดงแนวเขตหรืออาณาเขตพ้ืนท่ีสัมปทาน ซ่ึงจะตองระบุท่ีตั้งของระบบผลิตน้ําประปา แนว
ทอจายน้ําประปา ขนาดทอจายน้ํา ชนิดของทอจายน้ําและอุปกรณ รวมท้ังสถานท่ีสําคัญท่ีจะติดตั้งหรือกอสราง 
หากเปนโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีมีการระบุโฉนดท่ีดิน จะตองมีจํานวนโ ฉนดท่ีดินครอบคลุมพ้ืนท่ีขอรับสัมปทาน

ท้ังหมดและในแผนผังจะตองมีพ้ืนท่ีวางสําหรับผูใหสัมปทานและผูขอรับสัมปทานลงนามดวย77

78
  

 

  (8) ผังบริเวณการประปา  
  เปนแบบแปลนแสดงขอบเขตของท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของอาคารผลิตน้ําประปา และแสดงขอบเขตของ
อาคารผลิตน้ําประปาและอาคารอ่ืน ท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีดินดังกลาว พรอมท้ังแสดงขนาดและวัสดุของทอท่ี

                                                           
76

 กรมทรัพยากรนํ้า (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานท่ีเพ่ือขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 
    ประกอบกิจการประปา หนา 2 
77

 กรมทรัพยากรนํ้า (2557), อางแลว, หนา 2 
78

 กรมทรัพยากรนํ้า (2557), อางแลว, หนา 2 
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ประสานระหวางอาคารผลิตน้ํา ตลอดจนรายละเอียดของอุปกรณประปา เครื่องยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องกวน 
เครื่องจายสารเคมีและอ่ืน ๆ 
 

  ถาหากท่ีตั้งของโรงสูบน้ําดิบอยูภายนอกผังบริเวณการประปา จะตองจัดทําแผนผังแสดงท่ีตั้งของแหลง
น้ําดิบท่ีใชสงน้ําดิบไปยังอาคารผลิตน้ําประปาดวย ซ่ึงแสดงขอบเขตของท่ีดินอันเปนท่ีตั้งของอาคารโรงสูบน้ําดิบ 
ขอบเขตของโรงสูบน้ําดิบและอาคารอ่ืนท่ีตั้งอยูในบริเวณดังกลาว แสดงแนวทอ ขนาดและวัสดุของทอท่ีใชสง

น้ําดิบไปยังอาคารผลิตน้ําประปาดวย78

79
 

 

  (9) ผังแนวทอจายน้ําประปา 
 

  เปนแบบแปลนแสดงแนวทอจายน้ําประปาทุกขนาดท่ีระบุชนิด ขนาดทอ และอุปกรณอ่ืน เชน ประตูน้ํา 

ประตูระบายอากาศ ประตูระบายตะกอน หัวดับเพลิง และแสดงความลึกของการวางทอ79

80
 

 

  (10) แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนอาคารผลิตน้ําประปา 
 

  เปนแบบเพ่ือประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมี
รูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอท่ีจะใชใน
การดําเนินการได และยังรวมถึงขอความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพของชนิด ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน

80

81
 

 

  (11) รายละเอียดกระบวนการ ข้ันตอน วิธีการผลิตและวิธีการกําจัดส่ิงปนเปอนในน้ําดิบใหได
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา 
 

  แยกออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนการอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตน้ําประปาวา มีข้ันตอน
อยางไร ตองระบุถึงความสามารถของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําหรือองคประกอบของระบบผลิตแตละสวนวา 

มีความสามารถอยางไร ปริมาณเทาใด ซ่ึงจะตองสอดคลองกับรายการคํานวณออกแบบระบบประปาดวย 81

82
 

และสวนท่ี 2 เปนรูปแสดงกระบวนการผลิตน้ําประปา ท่ีแสดงลําดับข้ันตอนในการดําเนินการจน เปนน้ําประปา
ท่ีไดมาตรฐาน 
 

  (12) รายละเอียดการคํานวณออกแบบระบบประปา 
 

  เปนรายการคํานวณความตองการใชน้ํา ระบบสูบน้ํา ระบบผลิตน้ํา ระบบฆาเชื้อโรคและระบบทอจาย
น้ํา โดยจะอธิบายแยกเปน 2 สวน คือ การคํานวณออกแบบระบบประปาและหนังสือรับรองของวิศวกรผูทํา
รายการคํานวณ ดังนี ้
 

                                                           
79

 ขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบ 
    กิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
80 ขอ 4 อางแลว 
81 ขอ 4 อางแลว 
82 กรมทรัพยากรนํ้า (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานท่ีเพ่ือขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 
    ประกอบกิจการประปา, หนา 3 
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      (12.1) การคํานวณออกแบบระบบประปา แบงออกเปน 2 สวน82

83
 คือ 

 

       (12.1.1) รายการคํานวณความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ กรณีเปนแหลงน้ําผิวดิน เชน สระน้ํา
หรืออางเก็บน้ํา ตองมีการตรวจสอบปริมาณ น้ํายอนหลังไป 10-30 ป แลวแตขอมูลในแตละเดือน แตละป มี
ปริมาณน้ําฝนเทาใด มีพ้ืนท่ีรับน้ําฝนเทาใดและน้ําฝนสามารถไหลเขาสูสระน้ําหรืออางเก็บน้ําในปริมาณเทาใด 
ตองมีการคิดน้ําสูญเสียจากการระเหย การซึม ซ่ึงจะตองมีปริมาณน้ําดิบเหลือเพียงพอสําหรับใชในการผลิต
น้ําประปา 
       (12.1.2) รายการคํานวณเก่ียวกับระบบผลิตน้ําประป า ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําดิบ ระบบ
ทอสงน้ําดิบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ ระบบฆาเชื้อโรค ระบบจายน้ําประปาและระบบทอจายน้ําประปา ซ่ึง
จะตองคํานวณใหครบทุกองคประกอบ 
 

      (12.2) หนังสือรับรองการทํารายการคํานวณของวิศวกร 
 

      การคํานวณและการออกแบบระบบประปา  จะตองดําเนินการโดยวิศวกรท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สาขาสิ่งแวดลอมระดับสามัญข้ึนไป  
 

  (13) ผลวิเคราะหคุณภาพของน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา 
 

  การวิเคราะหคุณภาพของน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา  เปนการวัดคุณภาพของน้ําดิบกอนท่ีจะนํามาผลิต
เปนน้ําประปา เพ่ือท่ีจะทราบวาน้ําดิบนั้นมีคุณภาพอยูในระดับใด ซ่ึงผูขอรับสัมปทานจะตองสงใหหนวยงาน
ของรัฐเปนผูวิเคราะหคุณภาพของน้ําดิบ หรือหนวยงานเอกชนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการวิเคราะหจาก
หนวยงานของรัฐเทานั้น โดยผูขอรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด  
 

  (14) เอกสารหลักฐานแสดงการยินยอมใหใชท่ีดินเพ่ือทําการกอสรางระบบประปา 
 

  กรณีท่ีดินเปนของบุคคลอ่ืน จะตองแสดงหลักฐานการยินยอมใหใชท่ีดินนั้น ซ่ึงหลักฐานการยินยอม
อาจมีหลายลักษณะแตวัตถุประสงค คือ การยินยอมใหผูประกอบการเขาดําเนินการกอสรางระบบประปาได 
โดยมีหลักฐานเปนเปนหนังสือจากเจาของท่ีดินท่ีใหใชท่ีดินในการกอสรางระบบประปา และหากมีการเชาก็ตอง

มีสัญญาเชาท่ีดินมาแสดงดวย83

84
  

 

  (15) สําเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสืออนุญาตจากผูมีอํานาจในพ้ืนท่ีท่ีขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน 
 

  กรณีนี้คลายกับขอ 14 แตเปนสําเนาโฉนดท่ีดิน ท่ีไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูมีอํานาจอนุญาต  
ซ่ึงสวนใหญจะพิจารณาควบคูกับขอ 14  
 

  (16) รายงานการวิเคราะหอัตราคาน้ําประปาและรายงานการวิเคราะหคารักษามาตรวัดน้ํา 
 

  เปนรายงานเก่ียวกับคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตนทุน เพ่ือกําหนดอัตราคาน้ําประปาและคารักษา
มาตรวัดน้ํา  
 

                                                           
83

 กรมทรัพยากรนํ้า, อางแลว, หนา 3-4 
84

 กรมทรัพยากรนํ้า (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานท่ีเพ่ือขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 
    ประกอบกิจการประปา, หนา 4 
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  (17) หนังสือแจงแผนการขยายเขตจําหนายน้ําประปาของการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  การท่ีตองกําหนดใหผูขอรับสัมปทานทราบแผนการขยายเขตของการประปานครหลวง การประปาสวน
ภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เนื่องจากหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจ และหนาท่ีตาม
กฎหมายในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน ภายในเขตรับผิดชอบของตนตามท่ีไดอธิบายแลว การท่ีจะ
พิจารณาให สัมปทานประกอบกิจการประปา จึงตอง พิจารณา แผนการขยายเขตจําหนายน้ําของหนวยงาน
ดังกลาวประกอบดวยดวย เพ่ือมิใหผูประกอบการเอกชนตองเสียเงินลงทุนไปโดย เปลาประโยชน  เนื่องจากหาก
ไดรับสัมปทานแลว สิทธิและหนาท่ีของผูประกอบการเอกชน จะเปลี่ยนไป กลายเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการ
ใหบริการน้ําประปาแกประชาชนในเขตท่ีกําหนดแทนรัฐ ภายใตขอกําหนดและ เง่ือนไขของสัมปทานประกอบ
กิจการประปา ท่ีกําหนดถึงการสิ้นสุดสัมปทาน เม่ือหนวยงานท่ีมีอํานาจหน าท่ี โดยตรง ในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนเขาดําเนินการจายน้ําประปาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นเสียเอง 
 

  ประปาสัมปทาน เปนการชวยเหลือและคุมครองประชาชนผูใชน้ํา ประปาในพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานของรัฐยัง
ไมสามารถใหบริการได ดังนั้น กฎหมายประปาสัมปทานจึงตองกําหนดใหยื่นหนังสือแจงแผนการขยายเขตจําหนาย
น้ําประปาของการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย  เพ่ือทราบแผน
หรือความพรอมในการใหบริการของหนวยงานดังกลาว กอนการพิจารณาใหสัมปทาน โดยใหยื่น จํานวน 3 ชุด 
 

  (18) เอกสารหรือหนังสืออนุญาตใหใชแหลงน้ําดิบ 
 

  การผลิตน้ําประปาโดยไมใชแหลงน้ําดิบของตัวเอง ผูขอรับสัมปทานจะตองแสดงหลักฐานการอนุญาต
ใหใชแหลงน้ําดิบนั้นดวย แบงออกเปน 
 

  กรณีใชน้ําบาดาล 
 

  หากผูขอรับสัมปทานใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําดิบ จะตองยื่นสําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเปนหลักฐาน 
เพ่ือแสดงใหผูใหสัมปทานเห็นวาน้ําบาดาลท่ีจะนํามาผลิตเปนน้ําประปานั้น ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย

น้ําบาดาลแลว 84

85
 ซ่ึงในปจจุบันกฎหมายกําหนดใหน้ําใตดินท่ีอยูลึกจากผิวดินลงไปเกินกวา 15 เมตร เปน 

น้ําบาดาลท่ัวราชอาณาจักรไทย85

86
 และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลท่ีนํามายื่นเปนหลักฐานนี้จะตองเปนใบอนุญาตใช 

น้ําบาดาลประเภทใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเทานั้น โดยผลการประชุมคณะกรรมการน้ําบาดาล ครั้งท่ี 3/2538 
เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2538 ไดกําหนดประเภทการใชน้ําบาดาลและคําจํากัดความไววา น้ําอุปโภคบริโภค ไดแก 
      (1) ไดแกการใชน้ําบาดาลเพ่ือเปนน้ําดื่มน้ําใชท่ีผูเปนเจาของบอน้ําบาดาลสูบน้ําบาดาลข้ึนมาใชใน
ครัวเรือนของตนเองหรือแบงปนใหผูอ่ืนโดยมิไดมีการซ้ือขาย 
      (2) โรงพยาบาลของรัฐ สถานท่ีราชการ สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน 
      (3) การใชน้ําบาดาลเพ่ือบริการในกิจการอาคารชุด แฟลต อพารทเมนต หอพัก บานเชา หมูบาน
จัดสรร ท่ีดินจัดสรรเพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือสวนเกษตรและกิจการอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน 
 

                                                           
85

 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
86

 ขอ 3 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตนํ้าบาดาลและความลึกของนํ้าบาดาล 
     พ.ศ. ๒๕๕๔  
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  กรณีใชน้ําผิวดิน 
 

  กรณีนี้ผูขอรับสัมปทานจะตองแสดงหลักฐานการอนุญาตใหใชน้ําจากเจาของแหลงน้ําดวย แตถาผูขอรับ
สัมปทานใชน้ําดิบจากแหลงน้ําสาธารณะและอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาและบริหารจัดการแหลงน้ําสาธารณะ ก็ตองไดรับอนุญาตจากสว นราชการดังกลาวกอน โดยจะ
อธิบายเฉพาะบางแหลงน้ําท่ีอาจจะมีความเปนไปไดท่ีจะนําไปเปนแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตเปนน้ําประปา ดังนี้    
      (1) การใชน้ําดิบจากแหลงน้ําในเขตชลประทาน ถือเปนการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน จะอยูใน

ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน หากแหลงน้ํานั้ นไดประกาศเปนทางน้ํา ชลประทานตามกฎหมายแลว 86

87
 

โดยกรมชลประทานมีอํานาจเรียกเก็บคาชลประทาน จากเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินในเขตชลประทาน จาก
ผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานไมวาผูใชน้ําจะอยูในหรือนอกเขตชลประทาน ซ่ึง อัตราคาชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บจากผูใชน้ําเพ่ือกิจการโรงงาน  การประปาและกิจการอ่ืน ในหรือนอกเขตชลประทาน ใหเรียกเก็บไดไมเกิน

ลูกบาศกเมตรละ 50 สตางค87

88
 

      (2) การใชน้ําในอางเก็บน้ําหรือเข่ือนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ .ศ. 2511 ซ่ึง กฟผ . มีอํานาจในการบริหารจัดการน้ําใน
เข่ือนและอางเก็บน้ําของ กฟผ . สวนการกําหนดปริมาณน้ําท่ีจะกักเก็บหรือระบายน้ําออกจากอางเก็บน้ําหรือ
เข่ือนนั้น กฟผ. ตองดําเนินการรวมกับกรมชลประทาน 
      (3) การใชน้ําในเขตพ้ืนท่ีปาไม แบงไดตามพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   (3.1) ปาสงวนแหงชาติ เปนไปตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของกรมปาไม 
       (3.2) อุทยานแหงชาติ เปนไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ .ศ. 2504 ซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
       (3.3) เขตรักษาพันธุสัตวปา เปนไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ .ศ. 2535 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
      (4) การใชน้ําในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองไดรับอนุญาตใหใชน้ํากอน ดังนี้ 
       (4.1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ .) เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

88

89
 ภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงก็คือเขตจังหวัด89

90
  

       (4.2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
       (4.3) เทศบาล เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนดใหมี
การบริหารจัดการน้ําของประเทศ ผานทางคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
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 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
88 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
89 มาตรา 45(7) แหงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
90

 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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รองนายกรัฐมนตรท่ีีไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ90

91
 มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดลําดับความ สําคัญ

เพ่ือการจัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ท้ังในดานการอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การรกัษาระบบนิเวศน  การขนสงทางน้ํา  การผลิตไฟฟาพลังน้ําและ

ดานอ่ืน ๆ แลวแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ 91

92
 ซ่ึง กนช . ก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําข้ึนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในแต

ละลุมน้ํา โดยมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พรอมท้ังกําหนดปริมาณการใชน้ําในแตละกิจกรรม
อยางชัดเจน  และกําหนดมาตรการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําท่ีมีอยูดวยความเปนธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 92

93
 อยางไรก็ตาม กลุมงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ํา ไดมีขอวินิจฉัยเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีในการ

อนุญาตใหใชน้ําของคณะกรรมการดังกลาวแลว ตามบันทึกขอความของกลุมงานนิติการ ท่ี ทส 0619/501 เรื่อง 
หารือระเบียบขอบังคับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ .ศ. 2550 
ลงวันท่ี 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 ความวา 
 

  (1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 และมาตรา 1355 ไดกําหนดหลักท่ัวไปวา แมน้ํา  
ลําคลอง ท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน บุคคลมีสิทธิท่ีจะใชน้ําจากแมน้ํา ลําคลองได โดยรัฐไมมีอํานาจท่ีจะ
หามบุคคลมิใหใชน้ําจากแมน้ํา ลําคลอง แตรัฐมีหนาท่ีดูแลรักษา ดูแล แมน้ํา ลําคลองเพ่ือประโยชนของสวนรวม การ
ดําเนินการ ดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลองนั้น รัฐกระทําผานเจาหนาท่ีและหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
 

  (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดให กนช. 
และคณะกรรมการลุมน้ํา ตามลําดับ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการน้ําใหเกิด
ความเปนธรรม โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน แตกฎหมายฉบับนี้มีลําดับศักดิ์ต่ํากวา
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
 

  (3) การใหเอกชนตองขออนุญาตใชน้ํา ถือวา เปนการจํากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดบัญญัติไวในมาตรา  29 วา การจํากัด
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ไมสามารถกระทําได เวนแต จะตราเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซ่ึงรับรองโดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 255793

94
 จึงเปนผลใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 มีผลบงัคับใชเฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเทานั้น 
 

  ปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2560 ไดมีขอบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย เก่ียวกับการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัต9ิ4

95
  

 

  ดังนั้น กนช. และคณะกรรมการลุมน้ํา จึงไมมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับการนําน้ําสาธารณะ
ไปใชประโยชนในสวนของภาคเอกชน หากผูขอรับสัมปทานประสงคใชน้ําดิบท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใด 
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 ขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 
92

 ขอ 10(8) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 
93

 ขอ 15(4) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 
94

 มาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
95

 มาตรา 43(2) แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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ก็จะตองขออนุญาตใชน้ํา จากหนวยงานนั้น  เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันวาไดรับอนุญาตใหใชน้ําดิบ โดยถูกตองจาก
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  

  ตามกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
มีเพียงกฎหมายเก่ียวกับการใหสิทธิประชาชนในการใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะเทานั้น รัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตอปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ. .... 
เพ่ือใหมีการบูรณาการ และบริหารจัดการทรพัยากรน้ําอยางเปนระบบในทุกมิติ ซ่ึงขณะนี ้(กันยายน 2561) อยูใน
การพิจารณาวาระท่ี 2 ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ไดพิจารณาในข้ันกรรมาธิการเสร็จแลว อยูระหวางกระบวนการเพ่ือเสนอรายงานตอประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาต ิซ่ึงกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะสรุปได ดังนี้ 
  การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
  (1) การใชน้ําประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การคมนาคม การรักษาระบบ
นิเวศ การบรรเทาสาธารณภัย  การใชน้ําตามจารีตประเพณีและการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย  ซ่ึงการใชน้ํา
ประเภทนี้ไมตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและไมตองชําระคาใชน้ํา 
  (2) การใชน้ําประเภทท่ีสอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือ
การพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปาและกิจการอ่ืน ซ่ึงการใชน้ํา
ประเภทนี้ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หรืออธิบดีกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล แลวแตกรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตั้งอยู 
  (3) การใชน้ําประเภทท่ีสาม ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญท่ีใชน้ําปริมาณมาก 
หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา  หรือครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง  ซ่ึงการใชน้ําประเภทนี้ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  แลวแต
กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
  จากบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศไทย เม่ือกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชจะมีการแบงประเภทการใชน้ําอยางชัดเจน และตอง
ไดรับใบอนุญาตการใชน้ําตามประเภทท่ีกฎหมายกําหนดดวย ซ่ึงทําใหการใชน้ําสาธารณะมีความเปนระบบและมี
แบบแผนท่ีชัดเจนมากข้ึน  
 
  แบบรูปตัดขวางของลําน้ําหรืออางเก็บน้ํา 
 

  แบบรูปตัดขวางของลําน้ําหรืออางเก็บน้ํา เปนแบบแปลนแสดงพ้ืนท่ีของอางเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ํา ระดับ
น้ําปกติ ระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําต่ําสุด  และรายการคํานวณปริมาณน้ําดิบของวิศวกรเพ่ือยืนยันความเพียงพอของ
แหลงน้ําดิบ 
  แบบแปลนแสดงรูปตัดขวางของแหลงน้ําดิบและภาพดานบนของแหลงน้ําดิบ เปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีเพ่ือใช
คํานวณปริมาตรความจุของแหลงน้ําดิบ ซ่ึงวิศวกรผูคํานวณความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ จะตองใชขอมูลขนาด
ของแหลงน้ําดิบในการคํานวณปริมาตรของแหลงน้ําดิบ และสมดุลของแหลงน้ําท่ีจะไหลเขาสูแหลงน้ําดิบ เพ่ือทราบ

วา แหลงน้ําดิบนั้นมีปริมาณน้ําใชเพียงพอหรือไม95

96
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 กรมทรัพยากรนํ้า (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานท่ีเพ่ือขอดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 
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  (19) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) 
 

  การผลิตน้ําประปานั้น จะตองมีโรงงานผลิตและเครื่องจักร รวมท้ังคนงานคอยดูแลและควบคุมเครื่องจักร 
เพ่ือกระบวนการเปลี่ยนน้ําดิบใหกลายเปนน้ําประปาท่ีมีความสะอาดข้ึนกวาเดิม ซ่ึงการท่ีจะตั้งโรงงานไดนั้น

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะสามารถตั้งโรงงานได96

97
 ซ่ึงลักษณะของโรงงานท่ีจะตองขออนุญาตนั้น 

กฎหมายกําหนดใหเปนอาคาร สถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนข้ึนไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต 
ประกอบ เปนตน 97

98 โดยโรงงานสําหรั บผลิตน้ําประปานั้น เปนโรงงานท่ีตองไดรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง. 4) ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 90 เพ่ือประกอบกิจการจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์หรือ

จําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม98

99
 

 

     ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ ใหยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
 

  (1) เอกสารหลักฐานเหมือนระบบประปาขนาดเล็ก 
  (2) แผนธุรกิจการประกอบกิจการประปาของผูขอรับสัมปทาน 
  เปนเอกสารแสดงท่ีวางกรอบแนวทางหรือทิศทางการดําเนินธุรกิจตลอดอายุสัมปทานของผูประกอบการ 
ท่ีขอรับสัมปทาน ซ่ึงประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ประวัติความเปนมาและจุดเริ่มตนของธุรกิจ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก กลยุทธดานตาง ๆ เชน การตลาด การผลิตและการดําเนินงาน การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การเงิน การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังแผนฉุกเฉิน99

100
 

  (3) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เชน สัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดําเนินกิจการเก่ียวกับระบบประปาหรือ
สัญญาผลิตน้ําประปา ในกรณีท่ีผูรับสัมปทานผลิตหรือจําหนายน้ําประปาใหแกหนวยงานของรัฐ จะตองแสดง
สัญญาตาง ๆ ท่ีไดลงนามกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปนหลักฐานวาไดทําสัญญาจริงเปนระยะเวลาเทาใด ซ่ึงมีผล
ตอการพิจารณากําหนดอายุสัมปทานดวยเปนอยางยิ่ง 
 

  เม่ือผูขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาไดรับสมัปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมแลว จะตองจายคาธรรมเนียมการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา จํานวน 2,000 บาท 
ใหกรมทรัพยากรน้ําและจายเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นจะตองนําสงเงินคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของ
ผูใหสัมปทานทุกป โดยใหชําระลวงหนาปละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตลอดไปจน สิ้นอายุสัมปทาน 

                                                                                                                                                                                     
    ประกอบกิจการประปา, หนา 5 
97

 มาตรา 12 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
98

 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
99

 บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

     พ.ศ. 2535 
100

 ขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 
      ประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
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สําหรับเงินรายปท่ีตองนําสงใหรัฐนั้น จะคิดในอัตรา 5 บาท ตอ 1 ลูกบาศกเมตร ของปริมาณน้ําท่ีทําไดเต็ม
กําลังใน 1 ชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้ จะตองไมนอยกวา 50 บาท ตอป ตามขอกําหนดในสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา 
 

4.2 การขออนุญาตจําหนายน้ําประปา 
 
  การขออนุญาตจําหนายน้ําประปา คือ การขออนุญาตจําหนายน้ําประปาใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
หลังจากไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และไดทําการกอสรางระบบประปาเสร็จเรียบรอยแล ว ผูรับสัมปทานจะตองขออนุญาตจําหนายน้ํา ประปา ตอ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํากอน โดยแจงเปนหนังสือขออนุญาตจําหนายน้ําประปา พรอมแนบผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําประปาท่ีจะตองผานเกณฑมาตรฐานทุกพารามิเตอร ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปาดื่มได และ เม่ือไดรับอนุ ญาตเปนหนังสือแลวจึงสามารถ เริ่ม จําหนายน้ํา ประปาใหแก
ประชาชนได 
 

4.3 การขอขยายเขตสัมปทาน 
 
  การขอขยายเขตสัมปทาน คือ การขออนุญาตขยายพ้ืนท่ีในการจําหนายน้ําประปาให เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี
ไดรับสัมปทาน แตจะขยายเขตสัมปทานไดนั้น ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกอน ซ่ึงเอกสารหลักฐานท่ีใชสวนใหญ เหมือนกับการขอรับสัมปทานดัง ไดอธิบายไปแลว แตท่ี
เพ่ิมข้ึนมา คือ เอกสารหลักฐานทางดานวิศวกรรมในสวนท่ีขยายข้ึนหรือเพ่ิมเติมจากเดิม ไมวาจะเปนเครื่องจักร 
สิ่งปลูกสราง หรือพ้ืนท่ี  โดยตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนระหวางสวนเดิมท่ีไดรับสัมปทานแลว กับสวนท่ีได
ขยายเพ่ิมเติม   นอกจากนี้หากมีการแกไขเพ่ิมเติมสัญญารับจางผลิตน้ําประปา หรือสัญญาใหสิทธิเชาบริหาร
และดําเนินกิจการระบบประปาก็ใหยื่นประกอบดวย เพ่ือ เปนเอกสารประกอบการพิจารณาของผูใหสัมปทาน  
อนึ่ง การขอขยายเขตสัมปทานนั้น เม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแลว จะตองจายคาธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท ตามขอกําหนดในสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา โดยจายใหกรมทรัพยากรน้ํา 
 

4.4 การขอตออายุสัมปทาน 
 
  การขอตออายุสัมปทาน คือ การแจงความประสงควาจะประกอบกิจการประปาตอไป เม่ืออายุสัมปทาน
เดิมใกลสิ้นสุดลง ซ่ึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 กําหนดให ผูรับสัมปทานท่ี

ตองการขอตออายุสัมปทาน ตองยื่นคําขอลวงหนา กอนครบกําหนดอ ายุสัมปทานไมนอยกวา 60 วัน 100

101
 แต

ขอบังคับและเง่ือนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปาของแตละโครงการ จะกําหนดใหผูรับสัมปทานตองแจง

                                                           
101

 ขอ 27 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน 
      ประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 



37 
 

ความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 6 เดือน กอนสัมปทานสิ้นอายุ 101

102
 การกําหนดใหแตกตาง

กันดังกลาวนั้น เนื่องจากประกาศดังกลาว กําหนดไวเปนการท่ัวไปแตในสัมปทานนั้นกําหนดใหมีความขนกวา
เพ่ือใหผูรับสัมปทานมีความตื่นตัวและสามารถดําเนินการไดทันตามกฎหมายกําหนด 
  เก่ียวกับเรื่องการขอตออายุสัมปทานนี้ โครงการท่ีตองยื่นขอตออายุบอยท่ีสุดทุก 5 ป คือ ระบบประปา
ขนาดเล็ก สวนใหญเปนหมูบานจัดสรร ซ่ึงกฎหมายการจัดสรรท่ีดิน เอง ไดมีขอกําหนด ท่ีเสมือนเปนการแกไข
ปญหาใหตามกรณี เพ่ือใหผูประกอบการจัดสรรท่ีดินดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการสาธารณูปโภคแก
ประชาชน ดังนี้ 
 

  (1) เม่ือผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน กฎหมายกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินตองจัดใหมีสาธารณูปโภค และบริการ

สาธารณะดวย102

103
  

  (2) ผูจัดสรรท่ีดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีท่ีดินจัดสรรตั้งอยู ในบริเวณท่ีการประปานครหลวง  
การประปาส วนภูมิภาคหรือการประปาของส วนทองถ่ินแล วแตกรณี สามารถให บริการได ตองใช บริการของ

หนวยงานนั้น103

104
 

  (3) กรณีท่ีดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณท่ีการประปานครหลวง  การประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปา
สวนทองถ่ินแลวแตกรณี ไมสามารถใหบริการได ใหผูจัดสรรท่ีดินใชระบบประปาอ่ืนได โดยผานการรับรองจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีคุณภาพน้ําท่ีไมต่ํากวาประปาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการ104

105
 

 

  ปรากฏวา มีหมูบานจัดสรรหลายโครงการท่ีการประปาสวนภูมิภาคแจงวาสามารถใหบริการไดแลว แต
ผูประกอบการยังไมเปลี่ยนไป ใชบริการน้ําประปา จากการประปาสวนภูมิภาค และยังคงตองการขอตออายุ
สัมปทานประกอบกิจการ ประปาตอไป โดยใหเหตุผลเรื่องภาระคาใชจายท่ีผูรับสัมปทานตองจายเองตามกฎหมาย
ของการประปา หากเปลี่ยนไปใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคและจะตองดําเนินการจัดตั้งเปนนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ซ่ึงผูรับสัมปทานสวนใหญไมพรอมท่ีจายคาธรรมเนียมตามกฎหมายของการประปาเพราะเห็น
วาแพงเกินควร ซ่ึงยังเปนปญหาจนถึงปจจุบัน จึงเห็นวา เปนเรื่องข องหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการพิจารณา
รวมกัน เพ่ือใหมีทางออกท่ีสามารถแกไขปญหานี้ได โดยไมกระทบกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานรวมท้ัง
ประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี 
 

  อนึ่ง ในการขอตออายุสัมปทานประกอบกิจการประปานั้น หากผูรับสัมปทานไดยื่นขอตออายุตาม
ระเบยีบแลว แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาการตออายุสัมปทานนั้น จนอายุสัมปทานไดสิ้นสุดลงแลวก็ใหผูรับ

สัมปทานสามารถดําเนินกิจการประปาสัมปทานตอไป จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตใหดําเนินกิจการ105

106
 

 

                                                           
102

 ขอ 31 แหงสัมปทานประกอบกิจการประปา 
103

 มาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
104

 ขอ 5.2 แหงประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 
105

 ขอ 1 แหงประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

      ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2554) 
106

 ขอ 27 วรรคสาม แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับ 
      สัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
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  สําหรับเอกสารหลักฐานท่ีใช นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานพ้ืนฐานแลว ถาเปนระบบประปาขนาดเล็ก 
ตองยื่นเอกสารท่ีไดรับการตออายุจากหนวยงานอ่ืน เชน สําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดิน และหนังสือ
แจงแผนการขยายเขตจําหนายน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
ทราบวาหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหลักสามารถใหบริการไดหรือไมอยางไร เปนหลักฐานประกอบการพิจารณา
ของผูใหสัมปทาน สวนระบบประปาขนาดใหญเอกสารหลักฐานท่ีเพ่ิมมา คือ ประมาณการคาใชจายในการเขา
ดําเนินการจายน้ําประปาของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหลักหากหนวยงานเหลานั้นสามารถเขาดําเนินการจาย
น้ําประปาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีได แตผูรับสัมปทานยังประสงคจะประกอบกิจการประปาสัมปทานตอไป 
 

4.5 การขอโอนสัมปทาน 
 
  การโอนสัมปทาน เปนการเปลี่ยนแปลงผูรับสัมปทานโดยไมตองขอรับสัมปทานใหม แตเปนการโอน
สิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบตามขอบังคับและเง่ือนไขใน สัมปทานประกอบกิจการประปา ของผูรับสัมปทาน
รายเดิมท่ีเรียกวา ผูโอน ใหแกผูรับสัมปทานรายใหมท่ี ประสงคจะ รับโอนสัมปทาน เรียกวา ผูรับโอน  โดยใน
การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปานั้น นอกจากเอกสารหลักฐานพ้ืนฐานแลว ยัง มีหลักฐานสําคัญท่ี
ตองใช คือ หนังสือแสดงความประสงค การโอนและการรับโอนสัมปทานจากท้ังสองฝาย  เพราะถาไมมีหนังสือ
แสดงเจตนาแลว รัฐก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหไดสวนเอกสารหลักฐานอ่ืนอาจใชแตกตางกัน ดังนี้ 
 

  ระบบประปาขนาดเล็ก 
 

  หากเปนนิติบุคคลท่ัว ๆ ไป การขอโอนสัมปทานคงไมนาจะมีความยุงยากใด  ๆ และเอกสารหลักฐานท่ี
ใชสวนใหญไดอธิบายมาแลว แตในกรณีท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนผูรับโอนสัมปทาน นั้น จะมีเอกสา ร
หลักฐานเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 

      (1) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนหนังสือท่ีสํานักงานท่ีดินออก
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีไปจดทะเบียนขอจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 
      (2) รายงานผลการประชุมเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนรายงานผลการ
ประชุมหลังจากท่ีไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว จากสมาชิกของนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรรท่ีเปนผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกราย 106

107
 เพ่ือใหคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนผูทําหนาท่ี

บริหารงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
      (3) สําเนาขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนระเบียบขอบังคับท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรร

กําหนดมาใชบังคับในเขตจัดสรรท่ีดินเก่ียวกับการใชสาธารณูปโภค107

108
 การอยูอาศัยและการจราจรภายในท่ีดิน

จัดสรร108

109
  

                                                           
107

 มาตรา 47 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
108

 มาตรา 48(1), อางแลว 
109 มาตรา 48 (2) , อางแลว 
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      (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเก่ียวกับการรับโอนสาธารณูปโภค
จากผูรับสัมปทาน เปนผลการประชุมและมติของคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเก่ียวกับการรับโอน
สัมปทานจากผูรับสัมปทานเดิม 
      (5) บันทึกถอยคําขอตกลงโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภ คระหวางนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกับ
ผูรับสัมปทานตอเจาพนักงานท่ีดิน 
      (6) สําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลท่ีผูรับสัมปทานโอนใหกับผูรับโอนท่ีเปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
โดยมีการเปลี่ยนชื่อผูรับอนุญาตเปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวเทานั้น 
  2. ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ 
 

  การโอนลักษณะนี้สวนใหญจะเปนบริษัทขนาดใหญ มีความชํานาญและเชี่ยวชาญอยูแลว ซ่ึงจะตองใช
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

      (1) แผนธุรกิจประกอบกิจการประปาของผูรับโอนสัมปทาน เปนแผนการประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
กิจการประปาของผูรับโอนสัมปทาน เหมือนท่ีไดอธิบายกรณีของผูขอรับสัมปทานแลวขางตน  
      (2) ขอบังคับของบริษัทผูโอนและผูรับโอนสัมปทาน เปนขอบังคับท่ี กําหนดมาใชบังคับในเขต
สัมปทาน เพ่ือเปรียบเทียบกันซ่ึงไมควรจะมีความแตกตางกันมากเกินควร 
      (3) รายงานการประชุมของผูโอนในสวนท่ีเก่ียวกับมติของบริษัทท่ียินยอมโอนสัมปทาน เพ่ือทราบ
มติของบริษัทผูโอนสัมปทาน 
      (4) รายงานการประชุมของผูรับโอนในสวนท่ีเก่ียวกับมติของบริษัทในการโอนสัมปทาน เพ่ือทราบ
มติของบริษัทผูรับโอนสัมปทาน 
 

  เอกสารหลักฐานท้ังหมดดังกลาว ผูรับสัมปทานท่ีประสงคจะทําการโอนสัมปทานตองยื่นพรอมคําขอ 
เม่ือไดรับอนุญาตใหโอนเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวเทานั้น 
จึงจะเปลี่ยนมือผูประกอบกิจการประปาได อนึ่ง การโอนสัมปทานมีคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท ซ่ึงจะ
จายเม่ือไดรับอนุญาตใหโอนสัมปทานแลว โดยผูรับสัมปทานเปนผูจาย ใหกรมทรัพยากรน้ํา ตามขอกําหนดใน
สัมปทานประกอบกิจการประปา 
 

4.6 การขอปรับอัตราคาน้ําและคารักษามาตรวัดน้ํา 
 
  การขอปรับอัตราคาน้ําและคารักษามาตรวัดน้ํา เปนการขออนุญาตปรับราคาเก่ียวกับอัตราท่ีเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใชน้ําประปาท่ีไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บไดตาม ท่ีกําหนดสัมปทานประกอบกิจการประปาเดิม
กอนการขอปรับ การขอปรับราคานี้อาจจะขอปรับราคาข้ึนหรือลงก็ได แลวแตความประสงคของผูรับสัมปทาน
สําหรับกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดกฎเกณฑไวเฉพาะกรณีท่ีจะขอปรับข้ึนราคาเทานั้น ไมไดมีขอกําหนดในการ
ขอปรับราคาลงแตอยางใด คงเปนเพราะไมนาจะมีผูรับสัมปทานรายใดท่ีอยากจะปรับลดรา คาคาบริการลง แต
ก็สามารถกระทําได โดยถาหากผูรับสัมปทานมีการปรับลดราคาคาน้ําประปาหรือคาบริการลง ผูรับสัมปทาน

เพียงแตแจงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 109

110
 กอนการปรับลดราคาลง  แตหากผูรับ

สัมปทานตองการท่ีจะปรับราคาข้ึน ผูรับสัมปทานจะตองขอ อนุญาตจากผูใหสัมปทานกอน และจะตองไดรับ

                                                           
110

 ขอ 21 แหงสัมปทานประกอบกิจการประปา 
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อนุญาตใหปรับราคากอน จึงจะไปเรียกเก็บจากผูรับบริการได  โดยการขออนุญาตปรับข้ึน ราคา ใชเอกสาร
หลักฐานแยกตามกรณี ดังนี้ 
 

  ระบบประปาขนาดเล็ก 
 

  (1) รายงานการวิเคราะหอัตราคาน้ําประปาหรือรายงานการวิเคราะหอัตราคารักษามาตรวัดน้ํา เปน
รายงานของผูรับสัมปทานท่ีแสดงถึงตนทุนดานตางๆ ท่ีใชในการการผลิตน้ําประปา รวมถึงเหตุผลความจําเปน
ท่ีตองขอปรับอัตราคาน้ําและคารักษามาตรวัดน้ํา 
  (2) ใบเสร็จรับเงินคาอนุรักษน้ําบาดาล เนื่องจากผูรับสัมปทานอาจตองมีภาระดานคาใชจายเพ่ิมข้ึน
หากใชน้ําบาดาลในเขตพ้ืนท่ีวิกฤตน้ําบาดาล 
 

  ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ 
 

  อัตราคาน้ําประปาแนบทายสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดําเนินการเก่ียวกับระบบประปา เปนกรณี
สําหรับผูรับสั มปทานท่ีทําสัญญาเปนผูใหบริการน้ําประปาแทนหนวยงานของรัฐ และไดมีการแกไข เพ่ิมเติม
สัญญา เปนผลใหผูรับสัมปทานตองมีภาระทางการเงินเพ่ิมข้ึน 
 

4.7 การขอเพ่ิมกําลังการผลิต 
 
  การขอเพ่ิมกําลังการผลิต เปนการขออนุญาตเพ่ิมกําลังการผลิตน้ําประปาจากกําลังการผลิตเดิมท่ีไดรับ
สัมปทานครั้งแรกหรือไดรับอนุญาตครั้งลาสุด ซ่ึงอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงประเภทของระบบประปาและอายุ
สัมปทานได เอกสารหลักฐานท่ีใชเหมือนกับการขอรับสัมปทานทุกประการ ดัง ไดอธิบายแลวขางตน  แตสําหรับ
ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ มีเอกสารหลักฐานท่ีเพ่ิมมา คือ หากมีการแกไขเพ่ิมเติม
สัญญารับจางผลิตน้ําประปา หรือสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดําเนินกิจการระบบประปาก็ใหยื่นประกอบดวย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูใหสัมปทาน 
 

4.8 การขอความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน 
 
  การขอความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน  คือ การท่ีผูรับสัมปทาน เสนอรายชื่อ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชีใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของตน เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความ เห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน  ตามขอกําหนดของ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ .ศ. 2554 ซ่ึงผูรับสัมปทานตองยื่น

เอกสารหลักฐาน110

111
 ดังนี้ 

 

  (1) หนังสือบริคณหสนธิและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูรับสัมปทาน 
 

                                                           
111

 กรมทรัพยากรนํ้า, (2557), คูมือการขอเปนผูสอบบัญชีของผูรับสัมปทาน, หนา 10.  
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  เปนหนังสือท่ีแสดงวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทและรวมกันลงชื่อไมนอยกวา 7 คน (ผูเริ่มกอการ ) 
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของนิติบุคคล คือ 
 

  ประเภทท่ี 1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติให มีรายการดังตอไปนี้ (1) ชื่อบริษัท
จะตองมีคําวา "จํากัด" ไวทายชื่อนี้ดวยเสมอไป (2) สํานักงานของบริษัทซ่ึงจดทะเบียนจะตองอยู ณ ท่ีใดในพระ
ราชอาณาเขต (3) วัตถุประสงคท้ังหลายของบริษัท (4) คําแสดงวาความรับผิดชอบของผูถือหุนจะมีจํากัด  (5) 
จํานวน ทุนเรือนหุนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนดหุนละเทาไร  (6) ชื่อ สํานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของ

บรรดาผูเริ่มกอการท้ังจํานวนหุนท่ีซ้ือไวแตละคน111

112
 

 

  การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักทะเบียน
หุนสวน บริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย สวนภูมิภาคจะตองจดทะเบียน ณ หอทะเบียน หุนสวน
บริษัท ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
 

            การตั้งชื่อบริษัทจํากัดนั้น ตองมีคําวา "บริษัท" ไวหนาชื่อและ "จํากัด" ตอทายชื่อยกเวน ธนาคารพาณิชยให
ใชคําวา "ธนาคาร" แทนคําวาบริษัท 
 

          ประเภทท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บัญญัติใหบริษัทตองปฏิบัติ คือ ชื่อ
บริษัทตองมีคําวา “บริษัท” นําหนาและมีคําวา “จํากัด (มหาชน)” ตอทาย หรือจะใชอักษรยอวา “บมจ.” 
นําหนาแทนคําวา “บริษัท” และ “จํากัด (มหาชน)” ก็ไดแตในกรณีท่ีใชชื่อเปนอักษรภาษาตางประเทศ จะใชคําซ่ึง
มีความหมายวาเปน “บริษัทมหาชนจํากัด” ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได112

113 และหนังสือบริคณหสนธิ
อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้  (1) ชื่อบริษัท (2) ความประสงคของบริษัทท่ีจะเสนอขายหุนตอประชาชน  
(3) วัตถุประสงคของบริษัทซ่ึงตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง  (4) ทุนจดทะเบียนซ่ึงตองแสดงชนิด 
จํานวนและมูลคาของหุน  (5) ท่ีตั้งสํานักงานใหญซ่ึงตองระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองท่ีใดในราชอาณาจักร  (6) ชื่อ 

วันเดือนปเกิด สัญชาติและท่ีอยูของผูเริ่มจัดตั้งบริษัทและจํานวนหุนท่ีแตละคนจองไว113

114
 

  หนังสือบริคณหสนธิและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูรับสัมปทาน ตองมีอายุไมเกิน 6 
เดือนนับแตวันยื่นเรื่องขอดําเนินการ และตองระบุวัตถุประสงคเพ่ือการประกอบกิจการประปา 
 

  (2) ขอบังคับของบริษัทผูรับสัมปทาน ตองระบุวัตถุประสงคในการประชุมสามัญเพ่ือการเลือกตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
 

  (3) รายงานการประชุมท่ีประชุมใหญของผูรับสัมปทาน ระเบียบวาระการประชุมจะตองมีเรื่องการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน โดยมติของท่ีประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี ระบุชื่อผูสอบบัญชีตรงตามท่ีเสนอ 
 

  (4) สําเนาสัญญาวาจางระหวางผูรับสัมปทานกับผูสอบบัญชี  เปนการระบุการวาจางระหวางผูสอบ
บัญชีและบริษัทผูรับสัมปทาน โดยไดมีการลงนามในสัญญาของท้ังสองฝาย 
 

  (5) สําเนาใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี ตองระบุชื่อใหตรงตามชื่อท่ีเสนอมา 
 

                                                           
112

 มาตรา 1098 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
113

 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
114

 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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  (6) หนังสือรับรองสถานะของผูสอบบัญชี  จะตองออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตยังไมหมดอายุ
และไมถูกพักใชหรือถูกเพิกถอน 
  (7) สําเนาใบเสร็จรับเงินชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี  จะตองออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและชื่อผูจายเงินตรงตามชื่อผูสอบบัญชีท่ีเสนอมา 
 

  เก่ียวกับการขอความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน นอกจากกําหนดไวในประกาศกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา
เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ .ศ. 2554 แลว ยังกําหนดไวในสัมปทานประกอบกิจการประปา
อีกดวย แตปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดในฐานะท่ีปรึกษาเก่ียวกับสัญญาหรือขอตกลงของหนวยงานภาครัฐ 
ไดปรับปรุงแกไขขอกําหนดดังกลาว โดยใหเสนอขอความเห็นชอบตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแทนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยูแลว จึงไม
จําเปนตองเสนอใหรัฐมนตรีเห็นชอบอีก ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํากําลังดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ใหเปนไปตามขอเสนอดังกลาว เพ่ือใหมีการบังคับใชเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 

4.9 การขอเลิกประกอบกิจการประปาสัมปทาน 
 
  การขอเลิกประกอบกิจการประปา คือ การท่ีผูรับสัมปทานประกอบกิจการประปาแสดงความประสงค
ท่ีจะยุติบทบาทการเปนผูประกอบกิจการประปากอนอายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง โดยผูรับสัมปทานมิไดกระทําผิด
เง่ือนไขใด ๆ ในสัมปทานประกอบกิจการประปา และมิใชเปนกรณีการถูกยกเลิกสัมปทานจากผูใหสัมปทาน 
 

  การขอเลิกประกอบกิจการประปาสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และจะตองใหบริการน้ําประปาอยาง
ตอเนื่องไปกอน จนกวาจะมีผูรับสัมปทานรายใหมเขามาดําเนินการแทน หรือตองยินยอมใหหนวย งานของรัฐ
หรือเอกชนรายอ่ืนเขาดําเนินการแทนไปพลางกอน และตองยินยอมใหใชอุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจการ

ประปาโดยไมคิดคาใชจาย จนกวาจะไดผูรับสัมปทานรายใหม 114

115
 การท่ีกฎหมายกําหนดขอบังคับและเง่ือนไข

ดังกลาว เนื่องจาก เพ่ือใหการบริการน้ําประปาเปนไปอยางตอเนื่ องและสมํ่าเสมอเสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูจัดทํา
บริการสาธารณะเอง  และไม ตองการให สงผลตอการดําเนินชีวิต ประจําวัน ของประชาชน ซ่ึงอาจกระทบตอ
ความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
115

 ขอ 30 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานฯ 
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บทท่ี 5 
กฎหมายท่ีเก่ียวของตามขอบังคับและเง่ือนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา 

 
  ในการใหสัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรฐัมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน มีอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 ท่ีสามารถ กําหนดเง่ือ นไขเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของ

ประชาชน อันเนื่องมาจากการใหสัมปทานประกอบกิจการประปาเทาท่ีเห็นวาจําเปนและสมควรได115

116
 

 

  สัมปทานประกอบกิจการประปา เปนขอบังคับและเง่ือนไขท่ีผูใหสัมปทานกําหนดใหผูรบัสัมปทานปฏิบัติ 

เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน116

117
 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม 

พ.ศ. 2515 ใหอํานาจไว เนื่องจากกิจการประปานั้นเปนสาธารณูปโภค ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
ปลอดภัย และความผาสุกในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ดังนั้น เพ่ือเปนหลักประกันวาผูท่ีไดรับ
สัมปทาน จากรัฐ จะจัดทําสาธารณูปโภคและใหบริการแกประชาชนไดเสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูใหบริการผูให
สัมปทานจึงไดกําหนดเง่ือนไขหรือขอบังคับในการประกอบกิจการประปาไวดังกลาว 
 

  นอกจากนี้ เม่ือผูรับสัมปทานไดขอดําเนินการตาง  ๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน  
อาจจะตองเก่ียวของกับขอบังคับของกฎหมายอ่ืนท่ีบังคับใชอยู แม มิไดอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา  
ซ่ึงก็ตองข้ึนอยูกับ คุณลักษณะหรือคุณสมบตัิของ ผูรับสัมปทานเอง ดวยวา จะตองอยูภายใตขอบังคับของ
กฎหมายใดบางในขณะท่ีเปนผูรับสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 
2515 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูใหสัมปทาน จึงไดกําหนดขอบังคับ
และเง่ือนไขไวในสัมปทานประกอบกิจการประปา ดังตอไปนี้ 
 

5.1 วาดวยลักษณะอายุและการใชสัมปทาน 
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 ขอ 7 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
117 ขอ 7, อางแลว 
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  ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเง่ือนไขเก่ียวกับอายุสัมปทาน ลักษณะการใชสัมปทาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและผลจากการละเลยหรือฝาฝนเง่ือนไขหรือขอบังคับ ดังนี้ 
 

   ขอ 1 ผูรับสัมปทาน มีสิทธิประกอบกิจการประปาและจําหนายน้ําประปาได ตาม ความในสัมปทานนี้
และขอบังคับ อ่ืนท่ีอาจจะออกบังคับใชในภายหนา  หรือตามรายละเอียดอ่ืนท่ีอาจกําหนดไวตอทายสัมปทานนี้ 
และภายในเขตโครงการท่ีไดรับสัมปทานเทานั้น 
 

  ขอ 2 สัมปทานนี้ออกใหภายใตขอบังคับของกฎหมาย  กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือมาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภัยตาง ๆ ท่ีใชในปจจุบันและท่ีจะประกาศใชตอไปในภายหนาดวย ซ่ึงผูรับสัมปทานจะ ยกเอาสัมปทานนี้
เปนขอยกเวนมิให ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยดังกลาวนั้น
ไมได 
   ขอ 3 สมัปทานนี้จะโอนไปใหผูอ่ืนมิได ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอน ซ่ึงการ
อนุญาตใหโอนนั้น ผูใหสัมปทานมีสิทธิกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ตามสมควร เพ่ือใหกิจการประปาดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอยและมีการจําหนายน้ําประปาตามปกติ 
  ถาผูรับสัมปทานตองการจะเลิกประกอบกิจการประปา เพ่ือคืนสัมปทาน  ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปน
หนังสือ ใหผูใหสัมปทานทราบ ลวงหนา อยางนอย 6 เดือน เม่ือ ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการเปนหนังสือแลว   
จึงจะเลิกกิจการได แตท้ังนี้จะตองปฏิบัติตามขอบังคับในหมวด 5 ดวย 
 

 ขอ 4 การกําหนดใหอายุสัมปทาน 
   ผูใหสัมปทาน จะกําหนดอายุสัมปทานให ผูรับสัมปทาน แตละรายไมเทากัน เนื่องจากผูรับสัมปทาน  
แตละรายมีกําลังการผลิต น้ําประปาไมเทากัน ซ่ึงแยกออกเปน 3 ประเภท ดังไดกลาวแลวในบทกอนหนา โดย
อายุสัมปทานท่ีกําหนดใหตั้งแต 5-30 ป ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูรับสัมปทานแตละราย 
 

  การกําหนดเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทาน 
 

  เม่ือผูใหสัมปทานไดกําหนดใหอายุสัมปทานเปนจํานวนปแลว ผูใหสัมปทานยังไดระบุเง่ือนไขการสิ้นสุด
สัมปทานตอทายจํานวนปท่ีใหสัมปทานไวดวย ซ่ึงแลวแตวากรณีตามจํานวนปหรือกรณีตามเง่ือนไขจะสิ้นสุดลง
กอนกัน ก็ใหเปนไปตามนั้น โดยแยกตามกรณีดังตอไปนี้ 
 

  (1) กรณีท่ีพ้ืนท่ีอนุญาตใหประกอบกิจการประปา อยูในความรับผิดชอบของ หนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมาย แตหนวยงานดังกลาวยังไมสามารถใหบริการไดในขณะท่ีไดรับสัมปทาน และผูรับสัมปทานได
ใชแหลงน้ําดิบของตนเองในการผลิตน้ําประปา จะมีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทาน ดังนี้ 
      (1.1) ในเขตของการประปานครหลวง มีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือการประปานครหลวง
เขาดําเนินการกอนสิ้นอายุสัมปทาน” 
      (1.2) ในเขตของการประปาสวนภูมิภาค มีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา  “หรือเม่ือการประปาสวน
ภูมิภาคเขาดําเนินการกอนสิ้นอายุสัมปทาน” 
      (1.3) ในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือ.......(ชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน).....เขาดําเนินการกอนสิ้นอายุสัมปทาน” 
  (2) กรณีท่ีหนวยงานทําสัญญาใหเอกชนผลิตน้ําประปาเพ่ือจําหนายใหหนวยงาน หรือใหเอกชนผลิตน้ํา 
ประปาเพ่ือจําหนายใหแกประชาชนโดยตรง ในเขตท่ีหนวยงานกําหนด  จะมีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทาน ตาม
กรณี ดังนี้  
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      (2.1) การประปานครหลวง มีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือสัญญาผลิตน้ําใหการประปา 
นครหลวงสิ้นสุดลง ” 
      (2.2) การประปาสวนภูมิภาค  มีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือสัญญา ผลิตน้ําใหการ
ประปาสวนภูมิภาค สิ้นสุดลง ” 
      (2.3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือสัญญาดําเนินการ
กิจการประปากับ... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) สิ้นสุดลง” 
  (3) กรณีใชน้ําดิบจากแหลงน้ําอ่ืนท่ีมิใชของตัวเอง โดยไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ระบุ
เง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานตามกรณีตอไปนี้ 
      (3.1) ใชน้ําบาดาล ใชเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือไมไดรับอนุญาตใหใชน้ําบาดาลจาก
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล” 
      (3.2) ใชน้ําดิบจากทางน้ําชลประทาน ใชเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือกรมชลประทาน
ไมอนุญาตใหใชน้ําดิบ” 
 

  ท้ัง 3 กรณีดังกลาว เปนกรณีพ้ืนฐานของการกําหนดเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทาน แตยังมีกรณีท่ีเปนการ
ผสมระหวางแตละกรณีจาก 3 กรณีหลัก ซ่ึงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะตองกําหนดเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานโดย
การผสมผสานแตละกรณีเขาไป เชน กรณีผลิตน้ําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตใชน้ําดิบจากทางน้ําชลประทาน  
ใชเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเม่ือ...........(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)......... เขาดําเนินการ หรือเม่ือ
กรมชลประทานไมอนุญาตใหใชน้ําดิบ” เปนตน การกําหนดเง่ื อนไขตอทายอายุสัมปทานดังกลาว ยกตัวอยาง
กรณีตามท่ีเคยไดรับสัมปทานหรือรับสัมปทานอยูในปจจุบันเทานั้น ซ่ึงหากมีกรณีอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีแตกตาง ก็ตอง
พิจารณาเง่ือนไขตอทายจํานวนปท่ีใหสัมปทานตามกรณีเปนราย ๆ ไป 
 

  สาเหตุท่ีตองกําหนดเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทาน  เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 
26 มกราคม พ.ศ. 2515 ไดกําหนดขอยกเวน ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการคาขายท่ีเปนสาธารณูปโภค 

ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้นโดยไมตองขออนุญาต หรือไดรับสัมปทานจาก รัฐมนตรี 117
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 ซ่ึง

หนวยงานท่ีไดรับการยกเวน เชน การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนตน อาจทําสัญญาใหเอกชนผลิตน้ําประปาใหหนวยงาน และเม่ือเอกชนนั้นมาขอรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา จึงตองกําหนดเง่ือนไขตอทายอายุสัมปทานกํากับไวอีกชั้นหนึ่ง หากวาสัญญาระหวางหนวยงานดังกลาว
กับเอกชนสิ้นสุดลงก อนอายุสัมปทานจะหมดลง ก็ให สัมปทาน ประกอบกิจการประปา สิ้นสุดลงไปดวยโดย
ปริยาย 
 

   ขอ 5 หากผูใหสัมปทานหรือหนวยงานของรัฐประสงคจะซ้ือกิจการประปา จากผูรับสัมปทาน  เม่ือผูรับ
สัมปทานไดดําเนินกิจการไปแลวครึ่งหนึ่งของอายุสัมปทานท่ีไดรับ  ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือ การ
ดังกลาวได โดยดําเนินการดังนี้ 
      (1) ผูใหสัมปทานจะตองแจงใหผูรับสัมปทานทราบลวงหนาอยางนอย 6 เดือน 
      (2) ใหหนวยงานท่ีตองการซ้ือและผูรับสัมปทานตกลงราคาซ้ือขายกันเองตามราคาในทองตลาด 
      (3) หากตกลงราคากันไมได ผูใหสัมปทานตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหใชวิธีการ
อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท 
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 ขอ 6 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
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  ขอ 6 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานในระหวางอายุสัมปทานได จากสาเหตุดังตอไปนี้  
      (1) เม่ือผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางโรงงานและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จตามระยะเวลา
ท่ีผูใหสัมปทานกําหนดในขอ 9 และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 12 ดวย 
      (2) เม่ือผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายน้ําประปาเกินกวา 3 วัน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหไมสามารถ
จําหนายน้ําประปาได 
      (3) เม่ือผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม เง่ือนไขขอหนึ่งขอใดในสัมปทานหรือทายสัมปทานนี้ แตตองอยู
ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัมปทานขอ 7 ดวย 
      (4) เม่ือโรงงานทําการประปา อุปกรณหรือสวนสําคัญสวนหนึ่งสวนใดของกิจการประปา  ถูกยึดโดย
คําพิพากษาของศาล 
  ขอ 7 การเพิกถอนสัมปทานกรณีผูรับสัมปทานละเลย ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอบังคับ ขอหนึ่งขอใด
ในสัมปทานนี้ แยกตามกรณี คือ 
 

  (1) กรณีมีกําหนดโทษปรับ สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
      (1.1) เม่ือผูรับสัมปทานฝาฝนขอบังคับในสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับไดตามโทษท่ีกําหนดไว 
แตยังไมสามารถเพิกถอนสัมปทานไดหลังจากสั่งปรับแลว 
      (1.2) หลังถูกสั่งปรับแลว หาก ผูรับสัมปทาน ยังคงฝาฝนขอบังคับตอไป ไมนอยกวา  1 เดือน หรือ
มากกวาหรือตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรกําหนดระยะเวลา 
      (1.3) ผูใหสัมปทานไดแจงเตือนผูรับสัมปทานทราบถึงผลเสียของการฝาฝนขอบังคับในสัมปทานเปน
หนังสือไมนอยกวา 15 วัน  
      (1.4) ถาพนจาก 15 วันดังกลาว นับแตวันท่ีผูรับสัมปทานควรจะไดรับทราบถึงการแจงเตือนนั้น แต
ยังคงฝาฝนขอบังคับตอไป ผูใหสัมปทานสามารถเพิกถอนสัมปทานได 
 

  (2) กรณีไมไดกําหนดโทษปรับ สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
      (2.1) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทาน เปนเงิน 1,000 บาท และปรับเรียงรายวัน วันละ 500 บาท 
ตลอดเวลาท่ีผูรับสัมปทานไดฝาฝนขอบังคับก็ได 
      (2.2) หากผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนขอบังคับตอไป ไมนอยกวา 1 เดือน หรือมากกวาหรือตามท่ีผูให
สัมปทานจะเห็นสมควรกําหนดระยะเวลา 
      (2.3) ผูใหสัมปทานไดแจงเตือนผูรับสัมปทาน ทราบถึงผลเสียของการฝาฝนขอบังคับสัมปทาน เปน
หนังสือไมนอยกวา 15 วัน  
      (2.4) ถาพนจาก 15 วันดังกลาว นับตั้งแตผูรับสัมปทานควรจะไดรับทราบการแจงเตือนนั้น แต
ยังคงฝาฝนขอบังคับตอไป ผูใหสัมปทานสามารถเพิกถอนสัมปทานได 
 

  มีขอยกเวนสําหรับโทษปรับตามกรณีท่ี 2 คือ กรณีท่ีระบุไวในขอ 6(2) และ (4) ท่ีไมสามารถสั่งปรับได 
ตองเพิกถอนสัมปทานสถานเดียว เนื่องจากถือวาเปนกรณีท่ีรายแรงเกินโทษปรับ 
 

  ขอ 8 ในกรณีท่ีผูใหสัมปทานสั่งปรับ ผูรับสัมปทาน ฐานละเลยไมปฏิบัติตาม เง่ือนไขหรือ ขอบังคับขอ
หนึ่งขอใดในสมัปทานนี้ ผูรับสัมปทานจะตองนําเงินมาชําระภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
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5.2 กฎขอบังคับวาดวยการกอสรางการตั้งโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณและการเร่ิม
จําหนายน้ําประปา 
 
  ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเง่ือนไขเก่ียวกับการกอสรางโรงงานและติดตั้งอุปกรณท่ีเก่ียวของ
กับการผลิตน้ําประปา รวมท้ังการเริ่มจําหนายน้ําประปาและบทลงโทษกรณีผิดเง่ือนไขสัมปทาน ดังนี้ 
 

  ขอ 9 ผูรับสัมปทานจะตองกอสรางโรงงานทําการประปาและอุปกรณท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดในขอ 1 
รวมท้ังการจัดใหมีทอส าธารณะตามถนนซ่ึงกําหนดไวในขอ 17 ดวย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด นับตั้งแตวันลงนามในสัมปทานนี้ 
 

  กอนการกอสรางดังกลาว ผูรับสัมปทานจะตองเสนอแผ นและรายการกอสราง  เพ่ือขออนุมัติตออธิบดี
กรมทรัพยากรน้ํากอน เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการกอสรางได โดยสิ่งท่ีจะตองเสนอประกอบดวย 
      (1) แผนผังการกอสราง การตั้งโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   
      (2) รายการและแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงานทําการประปา 
      (3) แผนผังแสดงการขุดดินฝงทอเอกจําหนายน้ําประปา 
      (4) วิธีติดตั้งเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของคนงาน 
 

  ขอ 10 หากผูรับสัมปทานจะทําการกอสราง หรือจัดตั้งโรงงานและเครื่องอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ ระบบ
ประปาในเขตทางหรือท่ีสาธารณะ ผูรับสัมปทานจะตองขออนุญาตกอสรางและเสนอวิธีการจัดทําท่ีคํานึงถึง
ความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน  ตอหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี เชน ผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี  เม่ือไดรับอนุมัติเปนหนังสือแลว จึงจะเริ่มทํา
การกอสรางได และหากมีขอสั่งการใดจากหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี ดังกลาว ผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตาม 
 

  ขอ 11 กอนเริ่มทําการจําหนายน้ําประปา ผูรับสัมปทานตองดําเนินการ ดังนี้ 
      (1) แจงใหอธิบดกีรมทรัพยากรน้ําสงเจาพนักงานออกไปตรวจโรงงานทําการประปาและอุปกรณท่ี
เก่ียวของ  
      (2) เม่ือไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแลว จึงจะเริ่มจําหนายน้ําประปาได 
  ถาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเห็นวา โรงงานหรืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการผลิตน้ําประปายังมีสวนท่ี
บกพรองเล็กนอยและสามารถแกไขไดในเวลาไมชา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําอาจอนุมัติใหจําหนายน้ําพรอมกับ
แจงใหผูรับสัมปทานแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดได 
  ถาผูรับสัมปทานมิไดแกไขสวนท่ีบกพรองนั้น จนพนระ ยะเวลาท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด ก็ให
ถือวาผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 
 

  ขอ 12 ถาผูรับสัมปทานไมกอสรางและตั้งโรงงานทําการประปาและอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของใหเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนด ตามท่ีกําหนดในสัมปทานขอ 9 ผูใหสัมปทานมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้ 
      (1) ถาการละเลยนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดความลาชาเพราะการขออนุมัติตาง ๆ ตามสัมปทาน
ขอ 9, 10 หรือ 11 ผูใหสัมปทานจะขยายระยะเวลาตามท่ีกําหนดในขอ 9 ใหตามสมควร 
      (2) ถาการละเลยนั้นเปนสาเหตท่ีุทําใหผูรับสัมปทานไมสามารถเริ่มการจําหนายน้ําประปาได ในพ้ืนท่ี
เพียงเล็กนอยของพ้ืนท่ีการจําหนายน้ําประปาท้ังหมด  เชน การวางทออีกเล็กนอยไมทันกําหนด หรือจะเริ่มทํา



48 
 

การจําหนายน้ําประปาภายในเขตสัมปทานไดท้ังหมดภายในระยะเวลาไมเกินท่ีกําหนด นับแตเวลาท่ีกําหนดให
ในขอ 9 สิ้นสุดลง ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ีไมไดกระทําการนั้นก็ได 
      (3) ในกรณีอ่ืน ผูใหสัมปทานมีสิทธิเพิกถอนสัมปทานได 
 

5.3 กฎขอบังคับวาดวยการบํารุงรักษาและกิจการที่ทําข้ึนใหม 
 
  ความตามหมวดนี้กําหนดเง่ือนไขและขอบังคับเก่ียวกับการดูแล บํารุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ 
ท่ีผูรับสัมปทานใชผลิตน้ําประปา เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูรับสัมปทาน ลูกจางหรือคนงาน  
รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ดังนี้ 
 

  ขอ 13 ผูรับสัมปทานจะตองดูแลรักษาโรงงาน ทําการประปาและเครื่องอุปกรณท่ีเก่ียวของกับกิจกา ร
ใหสามารถใชการไดดีอยูเสมอ ปลอดภัยตอลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน 
  ถามีอุปกรณใดในโรงงานทําการประปาใชการไดไมดีหรือไมปลอดภัย ผูใหสัมปทานมีอํานาจดังนี้  
  (1) สั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามรายการและเวลาท่ีผูใหสัมปทานกําหนด 
  (2) ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลากําหนด ผูใหสัมปทานจะปรับเปนเงินไมเกิน 1,000 
บาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ีผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติตามคําสั่งก็ได 
  ถาสภาพของโรงงาน ทําการประปาและเครื่องอุปกรณท่ีเก่ียวของไมเปนท่ีปลอดภัยแกชีวิตลูกจางหรือ
คนงานของผูรับสัมปทาน หรือสาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานหยุดการ
เดินเครื่องจนกวาผูรับสัมปทานจะไดซอมแซมใหมีความปลอดภัยตามเดิม 
 

  ขอ 14 ถาผูรับสัมปทานจะซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอยางใดของโรงงานทําการประปา
หรือเครื่องอุปกรณท่ีเก่ียวของ จะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได 
รวมถึงขอบังคับซ่ึงผูใหสัมปทานจะไดออกเปนคราว ๆ ไป เก่ียวกับการใหความเห็นชอบตอเรื่องดังกลาวจากผูให
สัมปทาน 
  กรณีท่ีผูรับสัมปทานตองการวางทอเอกสงและจําหนายน้ําประปาเพ่ิมเติมภายในเขตสัมปทานท่ีกําหนด
ไวในทายสัมปทานนี้ สามารถกระทําไดโดยไมตองแจงลวงหนาก็ได  แตจะตองเสนอแผนผังแสดงการวางทอเอก
สวนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําภายหลัง ไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันเริ่มจําหนายน้ําประปาตามทอ
เอกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยตองปฏิบัติตามขอ 10 ดวย 
  ถาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เห็นวาควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมทอเอกดังกลาวนั้น ก็มีอํานาจแจงเปน
หนังสือใหผูรับสัมปทานแกไขเสียกอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 
 

 ขอ 15 ผูรับสัมปทานตองเปลี่ยนแปลงโรงงานและอุปกรณท่ีเก่ียวของในกรณี ดังตอไปนี้  
      (1) ถาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการผลิตน้ําประปาไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความ
ตองการใชน้ําในเขตสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานเพ่ิมกําลังการจายน้ําภายใน
เวลาอันสมควร แตตองไมนอยกวา 8 เดือน 
      ถาผูรับสัมปทานทราบคําสั่งแลวไมปฏิบัติตามภายในกําหนด และผูใหสัมปทานเห็นวาไมมีเหตุอันควร
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทาน เปนเงินวันละ 500 บาท จนกวาผูรับสัมปทานจะ
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นก็ได 
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      (2) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความประสงคจะ กอสรางหรือขยายทางหรือท่ี
สาธารณะใด  ๆ และรองขอใหผูรับสัมปทานยายอุปกรณ ซ่ึงกีดขวางการกอสรางดังกลาว ผูรับสัมปทานตองยาย
ออกโดยไมสามารถคิดคาทดแทนได 
      (3) ถาเอกชนใดรองขอตอรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหผูรับสัมปทานยายอุปกรณซ่ึง
กีดขวางทางเขาบานหรือท่ีดินของเอกชน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนแลวหรือไดสรางข้ึนมาภายหลังการติดตั้ง
อุปกรณของผูรับสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองยายออกโดยไมสามารถคิดคาทดแทนได 
      (4) ถารัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกเพ่ิมเติมในทางหรือท่ี
สาธารณะ ซ่ึงอยูในเขตสัมปทาน แตทอดังกลาวนั้น มิไดกําหนดไวในสัมปทาน นี้ ผูรับสัมปทานตองปฏิ บัติตาม
คําสั่งนั้นและรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอเอกท่ีรองขอนั้นใหแกผูรับ
สัมปทานในราคาเทาทุน 
 

5.4 ขอบังคับวาดวยการดําเนินกิจการ 
 
  ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเง่ือนไขเก่ียวกับสิ่งท่ีผูรับสัมปทานตองปฏิบัติเม่ือเป นผูจําหนาย
น้ําประปา การบริการสาธารณะ มาตรวัดน้ํา อัตราคาน้ําประปา การเสนอรายงาน การ จัดการเก่ียวกับเงินทุน 
ผูตรวจบัญชีและการจัดการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของโรงงานผลิตน้ําประปาและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

  ขอ 16 ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปาใหแกบุคคลผูขอใชน้ําประปาภายในเขตสัมปทาน และตอง
วางทอจําหนายน้ําประปาใหถึงเขตบานของผูขอโดยไมคิดมูลคา แตสามารถเรียกรองคาวางทอเฉพาะ สวนท่ีตอ
เขาบานได ซ่ึงตองกําหนดระยะทางใหชัดเจน 
 

  ขอ 17 ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปา และตองจัดใหมีทอสาธารณะ ตามถนนในเขตสัมปทาน 
ซ่ึงไดวางทอเอกไปแลว ตองซอมแซมใหคงดีอยูเสมอ โดยไมคิดคา ทอสาธารณะท่ีติดตั้งข้ึนตองใหประชาชนรับ
น้ําประปาไดทุกเวลา จะเก็บหรือไมเก็บเงินก็ตาม 
  จํานวนทอสาธารณะดังกลาว ผูใหสัมปทานจะขอเพ่ิมจํานวนทอไดทุก 1 ป ตามสวนของจํานวนน้ําท่ีขาย
ได โดยถือจํานวนทอสาธารณะตามท่ีกําหนดครั้งแรกและจํานวนเงินท่ีขายน้ําประปาไดในปแรกและปตอ  ๆ ไป 
เปนเกณฑ คํานวณ  เม่ือผูรับสัมปทานจําหนายน้ําประปาไดนอยลง ก็มีสิทธิท่ีจะขอลดจํานวนทอสาธารณะได
โดยวิธีเดียวกัน 
  ผูรับสัมปทานตองจัดใหมีทอสําหรับใชดับเพลิงได ตามท่ีผูใหสัมปทานจะสั่งใหมีตามความจําเปน  ณ ท่ี
ซ่ึงมีทอเอกอยูแลว และตองไมคิดคาน้ําประปาท่ีใชดับเพลิง หรือทดลอง หรือซอมดับเพลิง 
  ถาทอสาธารณะหรือทอสําหรับใชดับเพลิงชํารุดและอยูในสภาพท่ีใชการไมไดทันที เม่ือผูวาราชการจังหวัด 
นายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแจงใหทราบเปนหนังสือแลว ผูรับสัมปทานจะตองซอมใหใชการ
ไดดีภายใน 48 ชั่วโมง นับแต วันท่ีสงหนังสือแจง ถาผูรับสัมปทาน ละเลยไมปฏิบัติตาม ผูใหสัมปทานจะปรับ
เปนเงินวันละ 500 บาท ตอ 1 ทอ ท่ีชํารุดก็ได 
 

  ขอ 18 ถาผูใหสัมปทานมิไดวางวิธีกําหนดปริมาณและอัตราคาน้ําไวเปนอยางอ่ืน ผูรับสัมปทานตอง
ติดตั้งมาตรวัดน้ําท่ีมีหนวยเปนเปนลูกบาศกเมตร และเปนหนาท่ีของผูรับสัมปทาน ท่ีจะตองรักษามาตรวัดน้ําท่ี
ติดตั้งนั้นใหเดินถูกตองอยูเสมอ ซ่ึงมาตรวัดน้ําตองไมเดินเร็วหรือชาไปกวา 3 ใน 100 
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  ขอ 19 ผูรับสัมปทานจะตองจําหนายน้ําประปาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ถาจะหยุดการจําหนายน้ําประปา
ในเวลาหนึ่งเวลาใดตองแจงใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตามสมควร 
  ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายน้ําในวันหนึ่งวันใดหรือหลายวัน ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัยตามความในขอ 
14 ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 500 บาท แตกรณีนี้จะปรับตามขอ 17 ท่ีเก่ียวกับความชํารุดของ
ทออีกไมได 
 

  ขอ 20 อัตราคาน้ําประปาและคารักษามาตรวัดน้ํา ผูใหสัมปทานจะกําหนดไวในสัมปทาน ซ่ึงแตละราย
อาจไมเทากันข้ึนอยูกับตนทุนในการผลิตน้ําของแตละโครงการ แตตองเปนราคาท่ีมีความเหมาะสมและยุติธรรม
ตอประชาชน 
 

  ขอ 21 เกณฑการเปลี่ยนแปลงอัตราคาน้ําประปา 
  (1) กรณีคาใชจายในการผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึน ผูรับสัมปทานสามารถขอปรับเพ่ิมคาน้ําประปาได ตามสวน 
มากและนอยของตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน แตจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได 
  (2) เม่ือพน 3 ป นับแตวันท่ีลงนามในสัมปทานนี้ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดเปนผูใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนในเขตสัมปทาน แตไดรองขอหรือผูใชน้ํารองขอใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ํา  ประปา 
ถาผูใหสัมปทาน พิจารณาแลวเห็นสมควรวาพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีใชกําหนดอัตราคาน้ําประปาท่ีใชอยู
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเปลี่ยนแปลงอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปาใหมได  ตามท่ีผูให
สัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร ซ่ึงผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตาม 
  ในกรณีท่ีผูรับสัมปทานตองการลดอัตราคาน้ําประปา ก็มีสิทธิลดไดไมวาเวลาใด แตตองแจงใหผูรับสัมปทาน
ทราบลวงหนา 15 วัน 
 

  ขอ 22 ผูรับสัมปทานตองจัดใหมีเครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายสําหรับลูกจางหรือคนงานของผูรับ
สัมปทาน ท่ีมีหนาท่ีเขาไปในบานเรือนหรือสถานท่ีของบุคคล เพ่ือใหเปนท่ีสังเกตรูไดงาย 
 

  ขอ 23 เม่ือเปดจําหนายน้ําแลว ผูรับสัมปทานจะตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจํา 
เดือนตามแบบท่ีแนบทายสัมปทานนี้ หรือจะกําหนดข้ึนในภายหนาดวย 
  เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เชน การระเบิด อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
ประปา ซ่ึงผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมทรัพยากรน้ําทราบโดยเร็วท่ีสุด  หากไมแจงใหกรมทรัพยากรน้ํา
ทราบถึงเหตุการณดังกลาว ผูใหสัมปทานอาจปรับเปนเงินครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 
 

  ขอ 24 ผูรับสัมปทานตองเสนอรายงานประจําปตอผูใหสัมปทานไมเกินวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป 
เพ่ือแสดงกิจการของตนอันไดกระทําในปท่ีผานมา เพ่ือลงไวในบัญชีตอทายสัมปทานนี้ หรือในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางบัญชี ผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหผูใหสัมปทานทราบ ภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
  รายงานแสดงกิจการของผูรับสัมปทาน ในบัญชีตอทายสัมปทาน อยางนอยตองประกอบดวย 
  (1) จํานวนหนวยน้ําประปา คิดเปนหนวยลูกบาศกเมตรของปท่ีรายงาน 
  (2) บัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดไวในกฎหมายการบัญชี 
 

  การจัดทําบัญชีตามท่ีกฎหมายกําหนด 118

119
 มีดังนี้ 

                                                           
119

 มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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  (1) ใหหางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  นิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  
เปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี  และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตนใหมีรายละเอียด 
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนี้ 
  (2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจํามีสาขาหลายแหงแยกจากกัน  ใหผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานท่ีนั้นเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี หากผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีเปนกิจการรวมคา
ตามประมวลรัษฎากร ใหบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของกิจการนั้นเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี 
 
 
 
 

  การเริ่มตนของวันทําบัญชีตามกฎหมาย 119

120
 มีดังนี้ 

 

  (1) หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันท่ีหางหุนสวน
จดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  (2) นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ใหเริ่มทําบัญชีนับแต
วันท่ีนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  (3) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันท่ีกิจการรวมคานั้นไดเริ่มตนประกอบ
กิจการ 
  (4) สถานท่ีประกอบธุรกิจเปนประจําท่ีมีสาขา ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันท่ีสถานท่ีประกอบธุรกิจเปนประจํา
แตละสาขานั้นเริ่มตนประกอบกิจการ 
 

  การปดบัญชีในรอบป120

121
 

 

  ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตองปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชี และปดบัญชีทุกรอบ
สิบสองเดือนนับแตวันปดบัญชีครั้งกอน เวนแต 
  (1) เม่ือไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเปลี่ยนรอบปบัญชีแลวอาจปดบัญชี
กอนครบรอบสิบสองเดือนได 
  (2) ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจํามีสาขาหลายแหงแยกจากกัน ใหปดบัญชี
พรอมกับสํานักงานใหญ 
 

  การจัดทําบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด 
 

  (1) บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายการบัญชี 121

122
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  (2) บริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  อยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเปนรอบป
บัญชีของบริษัทนั้น งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนตองมีรายการ และความหมายของรายการตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง122

123
 

  (3) ในกรณีท่ีบริษัทยังมิไดรับชําระเงินคาหุนเต็มจํานวนทุนท่ีจดทะเบียนไว  บริษัทตองแสดงใหชัดเจน
วามีทุนและจํานวนหุนจดทะเบียนเทาใด หุนท่ีออกจําหนายและไดรับชําระแลวคิดเปนเงินเทาใดในเอกสารของ

บริษัท ไดแก งบดุลและเอกสารอ่ืนท่ีมีการแสดงฐานะการเงิน123

124
 

 

  ขอ 25 การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ จะกระทําไดเม่ือไดกันสํารองตามกฎหมายไวรอยละ 10 ของกําไร
สุทธิประจําปแลว สวนกําไรท่ีเหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชกํีาไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 
 
  การจายเงินปนผล กฎหมายบัญญัติไวดังนี้ 
 

  (1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
      (1.1) การจายเงินปนผลตองจายตามสัดสวนของผูถือหุนท่ีจายคาหุนแลว ยกเวนไดตกลงกันไวเปน

อยางอ่ืน124

125
 

      (1.2) กําหนดใหการอนุญาตจายเงินปนผลสามารถกระทําไดโดยมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุน และ
ใหจายจากเงินกําไรเทานั้น หากขาดทุนอยูไมสามารถปน ผลได และถามีกําไรมากพอก็อาจปนผลระหวางปก็ได

125

126
 

      (1.3) กําหนดใหทุกครั้งท่ีจายเงินปนผล บริษัทจะตองสงเงินเขากองทุนสํารอง อยางนอยรอยละ 5 
ของกําไรท้ังหมด จนกวากองทุนสํารองนี้จะมีครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และถาบริษัทไดขายหุนเกิน
ราคาท่ีกําหนดไวในใบหุน ก็ใหเอาเงินท่ีขายไดสวนท่ีเกินนี้ไปเขากองทุนสํารองดวยจนกวาจะครบรอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน126

127
 

 

  (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
      (2.1) กําหนดใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น ถายังขาดทุนหามมีการปนผล และใหปนผลตาม
สัดสวนการถือหุน อีกท้ังตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนกอน โดยอาจมีการปนผลระหวางปได
หากมีกําไรพอท่ีจะทําได ซ่ึงกําหนดใหปนผลภายใน 1 เดือน หลักจากมีการประชุมลงมติการจายเงินปนผลแลว

127

128
 

      (2.2) ใหบริษัทแยกระหวางเงินท่ีไดจากการจําหนายหุนไมครบตามท่ีจดทะเบียนไวหรือท่ีบริษัทได

จดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยอาจปนผลรวมหรือแยกกันก็ไดตามมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุน128

129
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  ขอ 26 กําไรสะสมท่ีกันไวเปนเงินทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดนั้น ใหเก็บไวเปนเงินสดโดยฝากประจํา
ไวท่ีธนาคาร แต ถามีเกินกวา รอยละ  10 ของทุนจดทะเบียน ท่ีไดชําระ แลว สามารถนํา เงินสวนเกิน ดังกลาว  
ไปลงทุนซ้ือพันธบัตรหรือตราสารการเงินอ่ืน เพ่ือหาผลประโยชนได  แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูใหสัมปทานกอน 
 

  กฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนสํารอง มีดังนี้ 
 

  (1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  กําหนดใหทุกครั้งท่ีจะจายเงินปนผลจะตองจัดสรรเงินเขากองทุนสํารองอยางนอย รอยละ 5 จากผล
กําไรของบริษัทในปนั้น จนกวาทุนสํารองจะมีครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือมากกวา นั้นแลวแต
ขอบังคับของบริษัท  และถาบริษัทไดขายหุนเกินกวาท่ีกําหนดในใบหุน ใหเอาเงินสวนท่ีเกินจากการขายหุนนี้

สมทบเขาไปในกองทุนสํารองจนวกวาจะครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน129

130
 

  (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
      (2.1) กําหนดใหในกรณีท่ีบริษัทขายหุนเกินกวาท่ีกําหนดในใบหุน ก็ใหนําเงินสวนท่ีเกินนั้น ตั้งเปน

กองทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนซ่ึงแยกตางหากจากเงินทุนสํารองรอยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน130

131
 

      (2.2) กําหนดใหบริษัทจัดสรรเงินเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําป ท่ีหักลบ
ดวยยอดขาดทุนของปกอนถามี จนกวาทุนสํารองของบริษัทจะมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
หรือมากกวานั้นก็ได131

132 
      (2.3) กําหนดใหบริษัทสามารถชดเชยผลขาดทุนของบริษัทไดดวยการโอนเงินทุนสํารองเขาไปได 
โดยใหโอนตามลําดับ คือ ทุนสํารองประเภทอ่ืน ทุนสํารองรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองสวนล้ํา

มูลคาหุน ท้ังนี้ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนกอน132
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  ขอ 27 การตรวจสอบบัญชีของผูรับสัมปทาน  ผูตรวจบัญชี (Auditor) จะตองเปนผูสอบบัญชี ท่ีไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนดไว ดังนี้ 
 

  (1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
  กําหนดใหบริษัทตองจัดทําบัญชี เก็บรักษาบัญชีและการตรวจบัญชีตามกฎหมาย โดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ตองไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป และสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมได  รวมท้ังการ
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี  แตกฎหมายหามมิใหแตงตั้งผูสอบบัญชีท่ีเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูท่ี

ดํารงตําแหนงในบริษัท133
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  (2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

                                                           
130

 มาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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 มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
132

 มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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 มาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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 มาตรา 109, 120 และ 121 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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  กําหนดใหผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตหามบุคคลผูมีสวนไดเสียในกิจการงานของบริษัท 
กรรมการและลูกจางของบริษัทท่ียังอยูในตําแหนงของบริษัท โดยผูสอบบัญชีตองไดรับแตงตั้งจากท่ีประชุม
สามัญผูถือหุน และจะแตงตั้งคนเดิมอีกได หรือผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอตอศาลเพ่ือใหศาลตั้งผูสอบ

บัญชีก็ได134

135
 

 

  ขอ 28 ถาผูใหสัมปทานเห็นวาคุณภาพน้ําประปาท่ีผลิตมาจําหนายแกประชาชน ไมมีคุณภาพตามหลัก
วิชาการประปา ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะ สั่งใหผูรับ
สัมปทานแกไขหรือปองกันตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นควร  ถาผูรับสัมปทานไมปฏิ บัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัติการ
ไมเรียบรอยและยังไมเปนท่ีพอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธสิงเจาพนักงานไปควบคุมดําเนินการ เพ่ือ
แกไขได โดยคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากผูรับสัมปทานได หรือถาเห็นเปนการจําเปน จะสั่งใหหยุดการจําหนายน้ํา
เสียก็ได ตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นควร 
  ผูรับสัมปทานตองใหความรวมมือตอเจาพนักงานผูตรวจการ ท่ีผูใหสัมปทานแตงตั้งเพ่ือควบคุมกิจการประปา 
เขาดูกิจการประปาได และตองใหความสะดวกอ่ืน ๆ ทุกประการ ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ดังนี้ 
  (1) ตรวจน้ําประปา และโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณท่ีเก่ียวของ เพ่ือ ใหทราบวาคุณภาพ
น้ําประปามีความปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไม และเครื่องเหลานั้นทํางานไดดี มีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานของ
ผูรับสัมปทานและประชาชนหรือไม 
  (2) ตรวจมาตรวัดน้ําทุกเครื่อง เพ่ือทราบวา ไดรับอนุญาตใหมีหรือใหใชโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
  (3) ตรวจสมุดบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจการประปาของผูรับสัมปทาน 
  (4) สอบถามผูรับสัมปทานหรือลูกจาง เพ่ือใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการประกอบกิจการประปา 
  ผูรับสัมปทานจะตองทําความตกลงกับผูใชน้ํา ใหเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทาน สามารถเขาไป
ตรวจสอบไดทุกเม่ือในเวลาอันสมควรเพ่ือความปลอดภัย 
 

  ขอ 29 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณเก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงภายใน อันมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  หรือเม่ือผูรับสัมปทานบอกเลิก การประกอบกิจการประปา รัฐบาล มี
อํานาจเขาครอบครองกิจการประปาท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได  ซ่ึงเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งการของ
รัฐบาล จะสั่งใหหยุดการใชเครื่องท้ังหมดหรือบางสวนก็ได 
  ถารัฐบาลหมดความจําเปนท่ีจะครอบครอง หรือควบคุมกิจการดังกลาว ผูรับสัมปทานจะตองรับ คืน
ทันทีโดยไมมีสิทธิโตแยง 
 

5.5 วาดวยสัมปทานสิ้นอายุและการเพิกถอนสัมปทาน 
 
  ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเง่ือนไข เก่ียวกับการสิ้นสุดสัมปทานและการเพิกถอนสัมปทาน
ดังนี้ 
 

  ขอ 30 เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของมีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือไมซ้ือกิจการ
ประปาท้ังหมดจากผูรับสัมปทาน ถาประสงคจะซ้ือใหปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้ 
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 มาตรา 1208 1209 และ 1212 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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  (1) ถาซ้ือเม่ือสัมปทานสิ้นอายุ หนวยงานของรฐัจะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน
และผูรับสัมปทานทราบลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 
  (2) ถาซ้ือเม่ือสัมปทานถูกเพิกถอน หนวยงานของรัฐตองแจงความจํานงเปนหนังสือ ไปยังผูใหสัมปทาน
และผูรับสัมปทานทราบภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน  
  ถาหนวยงานของรัฐไมไดแจงความจํานงภายในกําหนดเวลาดังกลาว  หรือแจงวาไมซ้ือ ผูรับสัมปทานก็มี
สิทธิขายกิจการประปานั้นใหบุคคลอ่ืนได ภายใตบังคับขอ 32 
 

  ขอ 31 ถาหนวยงานของรัฐไมประสงคจะซ้ือและผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูรับ
สัมปทานจะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานทราบอยางนอย 6 เดือน กอนสัมปทานนั้นสิ้นอายุ 
 

  ขอ 32 เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน โดยท้ัง 2 ฝาย มิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ผูรับสัมปทาน
จะตองรื้อถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดตั้ง ท่ีไดสรางข้ึนหรือติดตั้งไวในท่ีสาธารณะ และตองปรับสภาพพ้ืนท่ี
อันเกิดจาการรื้อถอนดังกลาวนั้นใหคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามกรณีดังกลาว ภายใน 180 วัน 
นับแตวันท่ีสัมปทานนี้สิ้นอายุ หรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเขาดําเนินการเสีย เองได โดย
ผูรับสัมปทานจะตองออกคาใชจายใหท้ังสิ้น 
  

5.6 วาดวยขอความเบ็ดเตล็ด 
 
  ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเง่ือนไข เก่ียวกับการปฏิบัติท่ัว  ๆ ไป ท่ีมิไดกําหนดไวในหมวด
หนึ่งหมวดใด หรือเปนการขยายรายละเอียดของการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในหมวดอ่ืนกอนหนา 
ดังนี้ 
 

  ขอ 33 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อาจ ออกขอบังคับเก่ียวกับ การซ้ืออุปกรณและสารเคมีสําหรับ กิจการ
ประปาท่ีอาจเปนอันตราย โดยจะออกเปนคราว ๆ ไป ดังนั้น หากผูรับสัมปทานตองการจะซ้ืออุปกรณและสารเคมี
ท่ีอาจเปนอันตราย  จะตองไดรับความเห็นชอบ เปนหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา กอน จึงจะดําเนินการ
ตอไปได 
 

  ขอ 34 ถาผูรับสัมปทานซ้ือน้ําประปาจากแหลงผลิตอ่ืนมาจําหนายในเขตสัมปทาน จะตองแจงผูใหสัมปทาน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน เม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือแลวจึงจะดําเนินการได และใหคิดราคา คาน้ํา
ตามท่ีกําหนดไวในสัมปทาน 
  กรณีผูรับสัมปทานนําน้ําประปาไปจําหนายนอกเขตสัมปทานนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ผูใหสัมปทานเชนกัน 
 

  ขอ 35 ถาผูรับสัมปทานจะออกขอบังคับใด  ๆ เก่ียวกับการจําหนายน้ํา ประปา จะตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะใชบังคับได 
 

  ขอ 36 พนักงานผูดูแลระบบประปาของผูรับสัมปทาน จะตองมีคุณวุฒิหรือความสามารถ ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา
ไดตรวจสอบแลววามีความสามารถปฏิบัติการไดตามหนาท่ี 
 

  ขอ 37 ผูรับสัมปทานจะตองจัดใหมีเครื่องดับเพลงชนิดเคลื่อนท่ีไดประจําโรงงานทําการประปา อยางนอย 
1 เครื่อง ซ่ึงสารดับเพลิงตองไมนํากระแสไฟฟา และจะตองพรอมใชงานไดทุกเม่ือ 
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  หรือในกรณีพิเศษอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําสามารถสั่งใหมีเครื่องดับเพลิงมากกวานั้นก็ไดตามท่ีเห็นสมควร 
 

  ขอ 38 ผูรับสัมปทานตองจายคาธรรมเนียมในการรับสัมปทาน 2,000 บาท ถามีการโอนสิทธิในสัมปทาน
ใหแกผูอ่ืนหรือการขยายเขตสัมปทาน จะตองเสียคาธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท 
 

  ขอ 39 ผูรับสัมปทานจะตอง สงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือเปน คาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการ
ของผูใหสัมปทานทุกป เปนอัตราตายตัว ในอัตรา 5 บาท ตอ 1 ลูกบาศกเมตร ของปริมาณน้ําท่ีทําไดเต็มกําลัง
ในหนึ่งชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้จะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท ตอหนึ่งป โดยเริ่มตั้งแตวันเริ่มทําการจําหนาย
น้ําประปา 
  เงินจํานวนนี้ผูรับสัมปทานจะตองชําระลวงหนาปละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  สําหรับในปแรกผูรับสัมปทานจะตองชําระเงินตามสวน มากนอยแหงป ท่ีไดเปดทําการมาแลว โดยให
ชําระภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีไดเริ่มทําการจําหนายน้ําประปา หากเวลาท่ีเปดทําการยังไมถึง 3 เดือน ก็สิ้นป
เสียกอน ใหชําระเงินกอนสิ้นป 

สรุป 
 
  การประกอบกิจการประปาสัมปทานอยูภายใตขอกําหนดแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลง
วันท่ี 26 มกราคม พ .ศ. 2515 มีลักษณะเปนกฎหมายกลางท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมกิจการคาขายอันเปน
สาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน  ซ่ึงการประกอบกิจการประปาถือเปน
หนึ่งในกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคตามกฎหมายดังกลาว และเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ในการทําหนาท่ีควบคุม กํากับ การประกอบกิจการประปาของ
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สัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 
  (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติกิจการ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา 
  (3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2553 
  นอกจากกฎหมายท้ังหมดดังกลาวแลว ยังมีขอบังคับและเง่ือนไขทางปกครองท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดไวในสัมปทานประกอบกิจการประปาใหผูรับสัมปทาน ถือปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ เสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูใหบริการเอง   
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