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บทที่ 1
บทนํา
1.1 กิจการประปาสัมปทาน
น้ําประปา เปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนและยังเชื่อมโยงไป
ถึงการพัฒนาดานเศรษ ฐกิจและสังคมดวย สําหรับประเทศ พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส
อังกฤษ สิงคโปร ฯลฯ ลวนใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคประเภทน้ําประปาเปนลําดับตน ๆ เมื่อเทียบกับ
สาธารณูปโภคประเภทอื่น แตในประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยรัฐยังไมสามารถจัดใหมีบริการน้ําประปา
ไดทั่วถึงตามควา มตองการของประชาชนไดทั้งหมด เนื่อง จากขอจํากัดดานต าง ๆ ของภาครัฐ อาทิเชน
งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนตน ซึ่งรัฐเองก็พยายามดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวดวย
วิธีการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหครอบคลุม ทั่วถึงและเปนธรรม
การที่กิจการประปาเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รัฐจะตองจัดให บริการแกประชาชนอยางทั่วถึง และ
เปนธรรม แตรัฐมีภารกิจมากม ายในการพัฒนาประเทศ ทําให งบประมาณแผนดินที่ใชในการบริหาร อาจมีไม
เพียงพอที่จะนํามาดําเนินการจัดหาสาธารณูปโภคพื้ นฐานเพื่อใหบริการแกประชาชนได อยางทั่วถึง แตรัฐก็มีวิธี
ที่จะชวยใหการสรางสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานมีเพียงพอกับความตอง การของประชาชนและสอดคลองกับ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยที่รัฐไมตองใชงบประมาณแผนดินเพิ่มขึ้น นั่นคือ ใหเอกชนเขามา
ลงทุนและดําเนินการแทนรัฐ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ที่เรียกวา “การใหสัมปทาน” นอกจากจะเปน
วิธีการหนึ่ง ที่จะลดการใชงบประมาณแผนดินแลว รัฐยังไดรับคาสัมปทานจากเอกชนที่ เขามาจัดทําบริการแทน
รัฐอีกดวย การที่รัฐใหสัมปทาน แกเอกชนถือวาเปนการมอบอํานาจ ผูกขาดชวงระยะเวลาหนึ่งในการใหบริการ
สาธารณูปโภคแกประชาชน แมวาโดยทั่วไปการผูกขาดจะ ทําใหเกิดผลเสียตอระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ใช
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยรวมหลายประการ ที่สําคัญคือ ผูที่ไดรับอนุญาตใหผูกขาดสามารถที่จะควบคุมปริมาณ
การผลิตและกําหนดราคาขายได ซึ่งผูผูกขาดมักจะตั้งราคาสูงเกินไป จึงเปนหนาที่สําคัญของรัฐที่ตองควบคุม
และกํากับดูแลไมใหผูประกอบการที่มีสิทธิ์ผูกขาดในการใหบริการแทนรัฐเอาเปรียบผูบริโภคหรือประชาชนได
ในกรณีการใหสัมปทานนี้ รัฐจึงเปนผูอนุญาตใหมีการผูกขาดดานการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคแทนรัฐ โดย
รัฐยังใหการคุมครองประชาชนและปกปองผลประโยชนของรัฐดวยการออกกฎหมายมาค
วบคุมและใหมี
หนวยงานรัฐทําหนาที่กํากับดูแลการใหบริการของผูรับสัมปทาน ซึ่งมีการกําหนดแนวทาง วิธีการ และขอบเขต
แหงการจัดทําบริการสาธารณะ พรอมทั้งกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตาง ๆ ใหผูรับสัมปทานปฏิบัติเพื่อปองกันมิ
ใหผูรับสัมปทาน เอาเปรียบประชาชนและแสวงหากํา ไรเกินควร จากการที่ไดรับสิทธิ์ในการผูกขาด ในการจัดทํา
บริการสาธารณูปโภคแทนรัฐ
การใหสัมปทานประกอบกิจการประปา รัฐดําเนินการภายใตกฎหมายกลางที่ใชควบคุมกิจการคาขาย
1
อันเปนสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน ไดแก ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีวัตถุประสงคโดยรวม เนนการควบคุมกิจการคาขายอัน
เปนสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งภายใตกฎหมายดังกลาวนี้มิไดมี เฉพาะกิจการ
0

1

ขอ 3 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

1

ประปาเทานั้น แตยังมี การรถไฟ การรถราง การขุดคลอง การเดินอากาศ การไฟฟา การชลประทานและอื่น ๆ
ตามที่ไดประกาศ อนึ่ง การที่กฎหมายฉบับนี้มีเจตนาที่จะมุงเนนถึงการคุมครองผลประโยชนของสาธารณชน
เปนสําคัญนั้น แสดงวา กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเปนกฎหมายมห าชน เนื่องจากรัฐมีอํานาจควบคุมเอกชนได
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดวยเจตนาที่จะคุมครองผลประโยชนของมหาชนเปนสําคัญ
การประกอบกิจการประปาสัมปทานในปจจุบัน อยูภายใตอํานาจหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรน้ํา ตามการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 2545
โดยที่ผานมานั้นประเทศไทยไดปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฉบับตาง ๆ ที่ประกาศใชโดยคณะปฏิวัติไปหลาย
ฉบับ แตฉบับที่ 58 ที่ใชควบคุมการประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคนั้นยังบังคับใชอยูในปจจุบัน
และไดมีการแกไขเ พิ่มเติมบทบัญญัติของประกาศฉบับดังกลาว โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 จาก “กระทรวงมหาดไทย” มาเปน “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เฉพาะ
2
ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา
1

การแกไขบทบัญญัติของประกาศดังกลาวดวยเหตุวา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ.
2545 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาที่ของสวนราช การใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 นั้นแลว และเนื่องจากกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผู
ดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติ
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงแกไขบทบัญญัติแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2515 ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจของสวนราชการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
โดยไมตองไปคนหาอีกวา ภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่ไดรับการโอนนั้นจะใชบังคับตามกฎหมายใด
ดังนั้น กิจการประปาสัมปทาน จึงเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3
58
โดยกรมทรัพยาก รน้ํา เปนหนวยงานรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
ลงวันที่ 26 มกราคม พ .ศ. 2515 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา และใหสํานักบริหารจัดการน้ํา
4
ซึ่งเปน สวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลกิจการประปาสัมปทา น
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545
2

3

ประปาสัมปทานเปนบริการสาธารณะที่ดําเนินการเพื่อประโยชนของมหาชนเปนสําคัญจึงตองเกี่ยวของ
กับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เนื่องจากกฎหมายแมบท คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลง
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 มีลักษณะเปนกฎหมายปกครองที่ใหอํานาจมหาชนแกหนวยงานในการควบคุม

2

มาตรา 131 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
3
มาตรา 23(6) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
4
ขอ 3 (5)(ค) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕

2

การประกอบกิจการประปาของเอกชน เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความรูและความเขาใจกับในหลักการเบื้องตนของกฎหมายมหาชนดวย

1.2 กฎหมายมหาชนกับการจัดทําบริการสาธารณะ
กฎหมายที่ใชบังคับภายในประเทศไทย สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท ขึ้นอยู
5
กับวาจะใชหลักเกณฑใดในการพิจารณาแบง แตในคูมือเลมนี้ผูเขียนจะแบงประเภทของกฎหมายตามฐานะและ
6
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนเปนหลัก ซึ่งแบงออกเปนกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
4

5

กฎหมายมหาชน เปนกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่แกรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหน
าที่ของรัฐแลวแตกรณี
ในการดําเนินการตาง ๆ รวมทั้งการใหบริการสาธารณะดวยการมอบอํานาจหนาที่ใหกระทํา ซึ่งเปนการแสดงออก
7
ใหเห็นถึงสถานภาพอันไมเสมอภาคและเปนสิ่งที่มีความชัดเจนในบทบัญญัติอยูแลว การใหบริการสาธารณะ
ตามหลักกฎหมายมหาชนนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อประโย ชนของสาธารณชนเปนสําคัญ โดยจะ อธิบายใหเห็นถึง
ความเกี่ยวของของกฎหมายมหาชนกับการบริการสาธารณะ ดังนี้
6

ศ. มอริส ดูเวเชย (Maurice Duverger) แหงมหาวิทยาลัยปารีส ไดอธิบายวา กฎหมายมหาชนหมายถึง
8
กฎเกณฑทั้งหลายที่เกี่ยวของกับสาธารณประโยชน (Interest General) ของประชาคม
7

9

ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดอธิบายและเปรียบเทียบในเรื่องหลักประโยชนสาธารณะไว ความวา
ในกฎหมายเอกชนถือวา เอกชนตางฝายตางมุงประโยชนสวนตัวของตน กฎหมายจึงตองถือวา เอกชน
เสมอภาคและเทาเทียมกันตามกฎหมาย นิติสัมพันธที่จะเกิดขึ้นจึงตองอาศัยความสมัครใจเขากอนิติสัมพันธ
ระหวางกัน ดังนั้น สัญญาจึงเปนที่มาของนิติสัมพันธสวนใหญในระหวางเอกชนดวยกัน แตหากมีการโตแยงสิทธิ
หรือหนาที่หรือไมปฏิบัติตาม สัญญาที่ตกลงกันไว เอกชนก็จะบังคับกันเองไมได จะตองนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อให
ศาลตัดสินและบังคับให
8

ในกฎหมายมหาชน รัฐเปนผูดูแลรักษาผลประโยชนของสวนรวมหรือสาธารณชน ในกรณีที่ประโยชน
สวนตัวของปจเจกชนไมสอดคลองกับประโยชนของสาธารณชนที่เรียกวา ประโยชนาสธารณะ จะตองใหประโยชน
สาธารณะมากอนหรืออยูเหนือประโยชนสวนตัวของปจเจกชน ซึ่งถาปจเจกชนไมสมัครใจหรือไมยินยอมที่จะ
สละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสาธารณะ จะตองใหรัฐโดยหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐเปนผูดูแล
รักษาประโยชนสาธารณะแทนในนามของสาธาร ณชนได โดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐสามารถใช
อํานาจหนาที่บังคับปจเจกชนเพื่อประโยชนสาธารณะได ดังนั้น ประโยชนสาธารณะหรือความตองการของคน
5

ศรีราชา เจริญพาณิช. (2548). เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 17. นนทบุรี
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนา 120
6
ศรีราชา เจริญพาณิช. อางแลว, หนา 119
7
กิจบดี กองเบญจภุช. (2554). หลักกฎหมายมหาชน. พิมพครั้งที่ 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
หรือเจาหนาที่ของรัฐ
เมื่อมีหลักวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูแทนของรัฐตองการทําเพื่อประโยชนสาธารณะ
เทานั้น ซึ่งตางจากปจเจกชนที่ทําการเพื่อประโยชนสวนตัว ผลทางกฎหมายมหาชนที่ตามมาก็คือ รัฐ หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองมีฐานะเหนือกวาเอกชน
รศ.ดร. กิจบดี กองเบญจภุช คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดอธิบายวา การบริการสาธารณะ
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูภายใตการอํานวยการหรือในการควบคุมของฝายปกครองเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสวนรวมหรือของประชาชน ซึ่งกิจการเหลานั้นโดยสภาพแลว ไมอา จจะบรรลุผลสําเร็จตาม
10
เปาประสงคได หากปราศจากการแทรกแซงของอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย
9

จากนิยามขางตนจะเห็นวา กฎหมายมหาชนกับการบริการสาธารณะนั้น เปนเรื่องที่ตองใชหรือดําเนินการ
ควบคูกันไป เนื่องจากการใหบริการสาธารณะนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนของสาธารณะทั้งขนาดและปริมาณ
สวนกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติใหการจัดทําบริการสาธารณะเปนหนาที่ของรัฐ จึงจําเปนตอง
อาศัยอํานาจที่เหนือกวาปจเจกชนทั่วไป คือ อํานาจตามกฎหมายมหาชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตามความ
มุงหมายแหงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ

1.3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชนมีลักษณะดังตอไปนี้

11
10

1) เปนกฎหมายที่ใชในการปฏิรูป ซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมายมหาชน เพื่อการปรับปรุงกฎหมาย
หรือกําหนดขอบังคับขึ้นใหมใหมีความทันสมัยมากขึ้นได เชน การออกกฎหมายใหมใชแทนฉบับเกาที่ลาสมัย
2) เปนกฎหมายที่ใชกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและบุคคลธรรมดา โดยสามารถบังคับใชกับนิติ
บุคคลที่เปนหนวยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลธรรมดาได กรณีประปาสัมปทานเห็นไดจากผูรับสัมปทาน
ที่มีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
3) เปนกฎหมายที่มีเพื่อสาธารณประโยชน ซึ่งการใหบริการน้ําประปา ถือวาเปนไปเพือ่ สาธารณประโยชน
เนื่องจากประชาชนทุกคนจําเปนตองใชน้ําประปาในการดํารงชีวิตประจําวัน
4) เปนกฎหมายที่ไมเสมอภาคสามารถบังคับเอาได หากเอกชนที่เปนผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามสัญญา
สัมปทาน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือความเดือดรอนแกประชาชนผูรับบริการ รัฐอาจเพิกถอนสัมปทาน
ไดโดยมิตองถามความสมัครใจของเอกชนผูรับสัมปทาน

10
11

กิจบดี กองเบญจภุช. อางแลว, หนา 74
กิจบดี กองเบญจภุช. อางแลว, หนา 81
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5) เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการควบคุมอํานาจรัฐ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่รัฐหรือฝายปกครอง
ซึ่งควบคุมโดยการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งการใหชี้แจง
เหตุผลกรณีที่ไมอนุญาตใหดําเนินการตามคําขอของเอกชน
กฎหมายมหาชน มีจดมุุ งหมายในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองตอผลประโยชน
ของสาธารณชนเปนหลัก ดวยความเปนธรรมและเสมอภาค ซึ่งกิจการประปาสัมปทาน ถือวาเปนการ บริการ
สาธารณะรูปแบบหนึ่ง เพื่อใหประเทศมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุงตอบสนองความตองการของสาธารณชน
และชวยคุมครองประชาชนใหมีน้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย และไดมาตรฐาน สําหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ในพื้นที่ซึ่งรัฐยังไมสามารถใหบริการได

1.4 ลักษณะสําคัญของการบริการสาธารณะ 12
11

ในกรณีนี้จะอธิบายเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการประปาสัมปทาน ดังนี้
1) การบริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่อยูภายใตการอํานวยการหรือในการควบคุมของฝายปกครอง
การใหบริการน้ําประปาของผูรับสัมปทาน อยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของกรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับในสวนภูมิภาคมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คื อ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอขอทราบขอมูลและยื่นคํารองตาง ๆ
2) การบริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญ
การใหบริการน้ําประปาในระบบสัมปทาน เปนการเปดโอกาสใหผูประกอบกิจการประปาเอกชนที่มี
ความสามารถและพรอมใหบริการในพื้นที่ซึ่งรัฐยังไมสามารถใหบริการแกประชาชนได แตประชาชนทุกหมู
เหลาลวนมีความจําเปนตองใชน้ําประปาในการดํารงชีวิตประจําวันทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่ อใหเกิดความเสมอภาคของ
ประชาชนในการไดรับบริการจากรัฐ จึงตองใหมีระบบประปาสัมปทาน
3) การบริการสาธารณะอาจมีการแกไขและเปลี่ยนแปลงไดเสมอโดยกฎหมาย ทั้งนี้ตองเพื่อประโยชน
โดยสวนรวมของประชาชน
เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการน้ําประปา รัฐอาจออกกฎหมายที่เปนการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใหบริการน้ําประปาของผูรับสัมปทานได เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนสวนใหญเปนหลัก แตตองไมเปนการสรางภาระใหแกผูรับสัมปทานมากเกินไป เชน การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานของคุณภาพน้ําประปา หรือระบบการใหบริการ เปนตน
4) การบริการสาธารณะจะตองกระทําอยางตอเนื่อง
ผูรับสัมปทานจะตองใหบริการน้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง ถาจะหยุดการจําหนายน้ําประปาในเวลาหนึ่ง
เวลาใดตองแจงใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตามสมควร

12

กิจบดี กองเบญจภุช. อางแลว, หนา 75
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5) การบริการสาธารณะจะตองกระทําดวยความเสมอภาค
การใหบริการน้ําประปาจะตองบริการใหทั่วถึงในเขตที่ไดรับสัมปทาน รวมทั้งการเก็บคาบริการตาง ๆ
จะตองเปนไปในอัตราเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติ

1.5 สถานะของสัมปทานประกอบกิจการประปา
สัมปทาน เปนสัญญาของทางราชการที่เกาแกที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง ศ.ดร.ประยูร กาญจนดุล อธิบายวา
สัมปทาน เปนวิธีการที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่งอยาง ใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเอง โดยฝายปกครองไมไดจายเงินใหแกผูรับสัมปทานแตให
ผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแ ทนดวยการใหสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจาก
13
ประชาชนผูใชประโยชนในกิจการนั้น
12

ปจจุบันพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัตินิยามของ
สัญญาทางปกครองไววา สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา
14
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
13

เมื่อพิจารณาสัมปทานประกอบกิจการประปาแลว เห็นวา คูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือ
เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกระทํา การ
แทนรัฐตามอํานาจหนาทีของกระทรวงทรั
่
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอโดยการลงนามให
ม
สัมปทานประกอบกิจการ
ประปาแกเอกชน เพื่อ ใหเอกชนผูไดรับสัมปทาน มีสิทธิในกา รใหบริการน้ําประปาแกประชาชนแทนรัฐ แตใน
บทนําของสัมปทานประกอบกิจการประปาระบุวา “ใหผูรับสัมปทานทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปา
ภายใตขอบังคับและเงื่อนไขดังตอไปนี”้ ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดตีความวา สัมปทานประกอบกิจการประปามิได
เปนสัญญาทางปกครอง แตเปนขอบังคับทางปกครองที่รัฐมนตรีกําหนดเงื่อนไขใหผูรับสัมปทานปฏิบัติหลังจากที่
ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา แลว ซึ่งเปนอํานาจของรัฐมนตรีตาม ขอ 7 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้ โดยหวังใหขอบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานดังกลาเป
ว นหลักเกณฑ
การปฏิบัติของผูรับสัมปทานที่ชวยคุมครองผูรับบริการ สาธารณชนและผลประโยชนของรัฐ เพื่อความปลอดภัย
หรือผาสุกของประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว

13
14

นันทวัฒน บรมานันท. (2546). สัญญาทางปกครอง. วิญูชน, หนา 143-160
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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บทที่ 2
การใหบริการน้ําประปาในประเทศไทย
การใหบริการน้ําประปา ถือเปนการใหบริการสาธารณะเพื่อจัดใหมีสาธารณูปโภคอยางหนึ่ง ที่มีความ
ความสําคัญและเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
15
58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 จะกําหนดใหการประปาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค ที่กระทบถึง
16
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ผูที่ประกอบกิจการนี้จะตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี
แตก็มีขอยกเวนในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่กําหนด การประกอบกิจการดังกลาว ใหเ ปนไป
17
ตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น ซึ่งปจจุบันหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานที่มีกฎหมายเฉพาะใหสามารถ
ประกอบกิจการประปาได ซึ่งการใหบริการน้ําประปา ในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ
ดังนี้
14

15

16

2.1 การใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ
การใหบริการน้ําประปาของหนวยงานรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีอํานาจและหนาที่ในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชน สามารถใหบริการน้ําประปาแกประชาชนได โดยไมตองขอรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ .ศ. 2515 สามารถแบ งออกไดเปน
3 ประเภท ดังนี้

1) หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง
การมีอํานาจหนาที่โดยตรงตามกรณีนี้ หมายความวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการน้ํา
ประปาเพียงอยางเดียว ซึ่งหนวยงานรัฐที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาว มี 2 หนวยงาน ไดแก
• การประปานครหลวง(กปน.)
กปน. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการดานประปาในเขตทองที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 โดยไมตองขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา

18
17

• การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)
กปภ. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการดานประปาในเขตทองที่ซึ่งอยูนอกเขตที่การประปานครหลวง
มีอํานาจดําเนินการ แตก็สามารถดําเนินการในเขตที่การประปานครหลวงมีอํานาจ ดําเนินการไดหากไดรับความ
19
เห็นชอบจากการประปานครหลวงแลว ตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 การประปา
18

15

ขอ 3(5) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
ขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
17
ขอ 6 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
18
มาตรา 6 (2) แหงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
19
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
16

7

สวนภูมิภาคจึงมีอํานาจใหบริการน้ําประปาในเขตทองที่จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ยกเวน กรุงเทพฯ จังหวัด
นนทบุรแี ละสมุทรปราการ
ทั้งสองหนวยงานดังกลาว เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยเปน
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย ของ
20
ประชาชน รวมทั้งการอํานวยความเปนธรรมของสังคม
19

เกี่ยวกับอํานาจของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหง ดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกาได พิจารณาไว ตามบันทึก
เรื่องเสร็จที่ 252/2525 เรื่อง หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการประปาและการไฟฟาจะตองขอ อนุญาต
หรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 หรือไม ความวา
“การที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจกระทําการแกหนวยงานทั้งสองดังกลาว จึ งมีผลเทากับเปนการออก
กฎหมายใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคสามารถประกอบกิจการประปาไดเปนพิเศษไมตอง
อยูภายใตบังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประกอบกับขอ 6 ใน
ประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวระบุวา“ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ3 การประกอบ
กิจการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น ” ซึ่งกิจการประปาก็เปนกิจการที่ระบุไวในขอ 3 แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวดวย สวนการที่ขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฯ กําหนดหามมิใหบุคคล
ประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานนั้น ก็โดยมุงหมายที่จะควบคุม
การประกอบกิจการของเอกชน เพราะกิจการอันเปนสาธารณูปโภคนั้นตามหลักกฎหมายมหาชนถือวาเปนกิจการ
ซึ่งเอกชนไมมีอํานาจที่จะทําไดโดยเสรี แตจะไดทําตอเมื่อไดรับอนุญาต หรือไดรับสัมปทานจากรัฐบาล เทานั้น
เนื่องจากเปนกิจการที่กระทบความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน และการที่พระราชบัญญัติตาง ๆ
ที่จัดตั้งและใหอํานาจรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการประปาไดบัญญัติไวเปนมาตราหนึ่งโดยเฉพาะทุกฉบับวา การผลิต
การจัดใหไดมา การจัดสง และการจําหนายน้ําประปา เปนกิจการสาธารณูปโภคและใหอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายวาดวยการนั้น ก็เพื่อปองกันเอกชนมิใหจัดทําการประปาแขงหรือซอนในเขตของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับ
มอบอํานาจจากกฎหมายใหกระทําอยูแลว มิไดมีความมุงหมายที่จะนํากฎหมายควบคุมกิจการที่กระทบความ
ปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณชน หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 มาใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจ
ที่ประกอบกิจการประปาที่มีบทกฎหมายจัดตั้งและใหอํานาจไวโดยตรงอยู”
จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย ) จึงเห็นวา
การดําเนินการของการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค ไมตองขอสัมปทานตามขอ 4 แหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

2) หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
หนวยงานของรัฐอีกประเภทที่สามารถจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคดานน้ําประปาได แตเปนหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่หลักดานอื่นซึ่งมิใชกิจการประปา แตกฎหมายใหอํานาจในการจัดใหมีบริการน้ําประปาแกผูที่
เกี่ยวของหรือรับบริการในเขตอํานาจที่จัดทําบริการของหนวยงานนั้นได ไดแก

20

มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
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• การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
กนอ. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนา
และจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยมีการจัดสรรพื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกันอยางมีระบบและ
มีระเบียบ ซึ่งเปนกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่ วประเทศ โดยมีนิคม
อุตสาหกรรม เปนเครื่องมือดําเนินการ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมนั้น เปน เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไวสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเขาไปอยูรวมกันอยางเปนสัดสวน อันประกอบดวยพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครันเชน ถนน ทอระบายน้ํา โรงกําจัดน้ําเสียสวนกลางระบบปองกันน้ําทวม
ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท นอกจากนั้น ยังประกอบดวย บริการอื่น ๆ ที่จําเปนอีก เชน ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
21
ธนาคารศูนยการคาที่พักอาศัยสําหรับคนงาน สถานีบริการน้ํามัน เปนตน นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่
22
เปดดําเนินการแลวมีจํานวน 55 นิคม แบงออกเปน2 ประเภท คือ 1) นิคมอุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดย กนอ.
ปจจุบันมีจํานวน 11 นิคม และ 2) นิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินงานกับผูพัฒนา ปจจุบันมีจํานวน 44 นิคม
20

21

นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงตองจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเปน
23
ตามความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของนิคมอุตสาหกรรมแตละประเภทรวมทั้งระบบประปา โดยคุณภาพ
ของน้ําประปาที่ใชในเขตนิคมอุตสาหกรรมตองไดคามาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส วน
ภูมิภาคแลวแตกรณี หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้ําใชสําหรับประเภทของกิจการแตละประเภทของนิคม
24
อุตสาหกรรมนั้น
22

23

เกี่ยวกับอํานาจของการนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยพิจารณาไว ตามบันทึกเรื่องเสร็จ
ที่ 398/2535 เรื่อง การใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 กับการประกอบกิจการประปาของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ความวา
“วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ นั้น เปนการจัดสงน้ําใหแกผู
ประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใหเขตนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นมีความสมบูรณเพียงพอ
ที่จะใหมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนั้นตอไปได อันเปนความประสงคหลักของกฎหมายฉบับนี้
โดยมิใชเปนการจัดสงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนทั่ว ๆ
ไป และในการดําเนินการดังกลาว
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหการนิ คมอุตสาหกรรมฯ มี
อํานาจกระทําการที่เกี่ยวของกับกิจการประปาไดทุกประการ ตั้งแตการกอสราง การบํารุงรักษา และการเก็บ
คาบริการ การดําเนินกิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติขึ้นเปนพิเศษให
การนิคมอุตสาหกรรมฯ เปนผูจัดทําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และจะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวกําหนดไว กิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการดังกลาว
21

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. เกี่ยวกับองคกร. [ออนไลน]. จาก http://www.ieat.go.th/. (สืบคนเมื่อวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2556)
22
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, อางแลว
23
ขอ 2(3) แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
24
ขอ 24 แหงขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยวาดวยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
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กําหนดขึ้นไวแลวตามนัยขอ 6 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 การ
นิคมอุตสาหกรรมฯ จึงสามารถดําเนินกิจการประปาในเขตนิตมอุตสาหกรรมฯ ได โดยไมตองขออนุญาตหรือ
ไดรับสัมปทานตามขอ 3 และขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวอีกแตอยางใด”
• การเคหะแหงชาติ
25
การเคหะแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแล
ะความมั่นคงของมนุษย
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดใหมีเคหะเพื่อใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัย รวมตลอดถึงจัดใหมีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย ทํานุบํารุง ปรับปรุงและพัฒนาบรรดาเคหะดังกลาว
26
รวมทั้งพัฒนาผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
24

25

ใหการเคหะแหงชาติมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามมาตรา6 อํานาจ
27
เชนวานี้ใหรวมถึงจัดใหมีหรือพัฒนาสาธารณูปโภค หรือบริการอื่นที่จําเปนเพื่อใหสภาพการอยูอาศัยดีขึ้น
26

กรณีของการเคหะแหงชาติก็เชนเดียวกับการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค ที่แมวาจะ
ไมมีอํานาจหนาที่ดานการประปาโดยตรง แตความตอเนื่องจากอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดใหมีเคหะเพื่อให
ประชาชนไดมีที่อยูอาศัย ก็จําเปนตองจัดให มีสาธารณูปโภคดวย เพื่อพัฒนาผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตามความมุงหมายของกฎหมาย อีกทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ58ที่
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 มิไดมีความมุงหมายที่จะนํามาใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถประกอบกิจการ
ประปาที่มีบทกฎหมายจัดตั้งและใหอํานาจไวโดยตรง ตามขอยกเวนในข6อการเคหะแหงชาติจึงสามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับกิจการประปาเพื่อใหบริการประชาชนภายในเขตบริการของการเคหะได โดยไมตองขออนุญาตหรือรับ
สัมปทานจากรัฐมนตรี ตามเหตุผลที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได เคยพิจารณากรณีของการประปานครหลวงและ
การประปาสวนภูมิภาคดังกลาวขางตน

3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนราชการที่ดําเนินการตามหลักการปกครองแบบกระจายอํานาจ ที่เรียกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง
28
รวมทั้งการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ ซึ่งมีสวนราชการดังนี้
27

25

การเคหะแหงชาติ. ประวัติความเปนมา. [ออนไลน]. จาก http://www.nha.co.th/. (สืบคนเมื่อวันที่ 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) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
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• เทศบาล มีอํานาจหนาที่ภายใตบังคับแหงกฎหมายในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ .ศ. 2496 คือ เทศบาลตําบลอาจจัดใหมีน้ําประปาไวบริการประชาชนก็ได 29 สวน
เทศบาล เมืองและเทศบาลนครนั้น กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่จะตองจัดใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนในเขตเทศบาล 30
28

29

• องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของสภาตําบลหรือองคการบริหาร
สวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 คือ
ภายใตบังคับแหงกฎหมายสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดใหมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 31
30

• เมืองพัทยา มีอํานาจหนาที่ภายในเขตเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 คือ ภายใตขอบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีหนาที่ตอง
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยา คือ จัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา32
31

เกี่ยวกับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยพิจารณาไว ตามบันทึกเรื่อง
เสร็จที่ 532/2546 เรื่อง อํานาจการปรับปรุงอัตราคาบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร ความวา
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 และมาตรา 56 บัญญัติใหเทศบาลมีหนาที่ในการ จัด
ใหมีการประปาในเขตเทศบาล ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติใหอํานาจเทศบาลที่จะจัดบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง และแมวามาตรา 53 และมาตรา 56 แหงพระราช
บัญญัติเทศบาลฯ จะบัญญัติโดยมีเงื่อนไขวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ” ซึ่งมีความหมายวา แมจะมี หนาที่ที่
ตองกระทํากิจการประปา แตเมื่อกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานก็จะตองมีการดําเนินการ
ตาม
กฎหมายนั้นกอน แตตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นฯ ขึ้นใชบังคับในป 2542 แลว มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดเพิ่มเติมอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลขึ้นใหม เปนใหมีทั้งอํานาจและหนาที่ในการจัดใหมีระบบการสาธารณูปโภคดวย กรณีจึงมี
ลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะที่ใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการประกอบกิจการประปา ตามขอยกเวนของขอ 6
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ ที่ไมตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีในการประกอบ
กิจการแตอยางใด”
จากขอพิจารณาดังกลาว แมจะพิจารณาเฉพาะกรณีของเทศบาล แตเห็นวา สวนราชการอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ที่มีอํานาจในการประกอบกิจการประปาตามกฎหมายเฉพาะที่
จัดตั้งองค กรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง ประกอบกับกฎหมายกระจายอํานาจที่ บัญญัติ เพิ่ม ใหมีทั้ง อํานาจ
และหน าที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไมตอง ดําเนินการ ขออนุญาตหรือ ขอรับสัมปทาน ประกอบ
กิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีก
29

มาตรา 51(1) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
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
30
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2.2 การใหบริการโดยเอกชน
การใหบริการโดยเอกชน เปนการบริหารจัดการภาครัฐที่ดึงศักยภาพของภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ดําเนินการ ในเรื่องที่เปน อํานาจหนาที่ของรัฐ เพื่อลดขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยีของ
หนวยงานรัฐ เนื่องจา กปจจุบัน รัฐสมัยใหมมีภารกิจมากมายหลายดาน กิจกรรมที่เปนหนาที่พื้นฐานของรัฐจึ ง
มอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการแทนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
การใหบริการน้ําประปาแกประชาชนโดยเอกชนที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจะอยูภายใตมาตรการ
และขอกําหนดตาง ๆ ภายในกรอบของกฎหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติของเอกชนและเปนหลักเกณฑในการใหบริการ
แกประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปาใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อคุมครองประชาชน
ใหไดรับบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูใหบริการเอง โดยรัฐจะใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา เปนเครื่องมือใน การควบคุม กํากับ การใหบริการ
ดังกลาว
การใหสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกรณีนี้ แมวารัฐจะอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่อใหบริการประชาชนแทนรัฐ แตมิไดหมายความวารัฐจะรวมลงทุน โดยใช เงินงบประมาณแผนดินรวมกับ ทุน
เอกชน โดยเอกชนจะตองใชเงินลงทุนเองทั้งหมดและ รับความเสี่ยงในเรื่องของกําไรและขาดทุนเอง รัฐไมได ให
การรับประกันเรื่องการไดกําไรหรือขาดทุน อีกทั้งเอกชนที่รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจะตองอยูภายใต
ขอกําหนดตาง ๆ ที่รัฐจะบังคับ ตามความเหมาะสมเพื่อผลประโยชนของประชาชนผูรับบ ริการเปนสําคัญ โดย
การทํา ขอบังคับทางปกครอง ที่รัฐสามารถบังคับเ อาแตฝายเดียว มิไดมีความเสมอภาคหรือเทาเทียมเหมือนที่
เอกชนทํา สัญญาตอกัน เนื่องจากกฎหมาย แมบทที่ให สัมปทานประกอบกิจการประปามีลักษณะเปนกฎหมาย
ปกครองซึ่งเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน อันมีผลกระทบและจุ ดมุงหมายเพื่อประโยชนของสาธารณะเปน
หลัก ประปาสัมปทานจึงมุงตอบสนองผลประโยชน ของสาธารณชนเปน สําคัญ รัฐในฐานะผูดูแลและคุมครอง
ผลประโยชนของสาธารณชน จึงตองใชหลักของกฎหมายมหาชนในการทําสัญญา เพื่อใหเอกชนที่ไดรับสัมปทาน
หรือเปนคูสัญญากับรัฐ อยูภายใตขอบั งคับของกฎหมายมหาชน ทั้งนี้หากรัฐใชหลักกฎหมายเอกชนในการ ให
สัมปทานหรือ ทําสัญญาแลว ผูรับสัมปทานหรือ คูสัญญาก็จะอยูในสถานะที่มีความเทาเทียมกันตามหลักของ
กฎหมายเอกชน ทําใหรัฐไมมีอํานาจที่จะบังคับเอกชนได รัฐ จึงไมสามารถคุมครองผลประโยชนให ประชาชนได
ซึ่งเปนเหตุผลวาสัมปทานประกอบกิจการประปา เปนขอบังคับทางปกครอง ที่รัฐในฐานะผู ใหสัมปทานอยูเหนือ
เอกชนหรือผูรับสัมปทาน
การใหบริการโดยเอกชน รัฐจะทําหนาที่ควบคุมกํากับการประกอบกิจการ ปจจุบันใหอยูภายใต อํานาจ
แหง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ .ศ. 2515 และกฎหมาย ลําดับรอง ดังจะ
กลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป
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บทที่ 3
กฎหมายประปาสัมปทาน
กฎหมายหลักที่กําหนดการควบคุมกิจการประปาของเอกชน คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ 58
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยถือวา กิจการประปาและกิจการอื่น ๆที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้เปนกิจการ
คาขายอันเปนสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน แตเนื่องจากเปนกฎหมาย
กลางที่ไดรวบรวมเอากิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคประเภทตาง ๆ มาไวดวยกัน ไมไดเจาะจงเฉพาะกิจการ
ประปาเทานั้น จึงทําใหไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอปฏิบัติมากนัก เพียงแตกําหนดเปนแนวทางกวาง ๆ ถึงขอ
หามหรือขอยกเวนของการขออนุญาตประกอบกิจการที่ควบคุม ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบในกิจการตาง ๆ
ที่กําหนดในกฎหมายนี้ จึงไดมีการออกกฎหมายในลําดับรองเพื่อเปนแนวทางและขอบัง คับในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่ง อธิบายในสวนของกิจการประปาสัมปทานตามกฎหมายแมบทและกฎหมาย
ลําดับรอง ดังนี้

3.1 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
เฉพาะในสวนของกิจการประปานั้น ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที58
่ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
ไดกําหนดใหอํานาจอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรืออํานาจอื่นที่เกี่ยวของ ใหเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังนี้
1) อํานาจหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบกิจการประปา
เดิมทีกฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจกระทวงมหาดไทยเปนสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการประปา
แตเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการเมื่อป .พศ. 2545 โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม.ศ.พ 2545
ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดการตราพระราชกฤษฎี
มี
กาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชกา
ร
เดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น
เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของ
กฎหมายใหสอดคลองกับการโอนอํานาจของสวนราชการ เพื่อใหเกีผู ่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมาย โดยไม
ตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วา ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบ
ตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผู
ดํารงตําแหนงหรือ ผูปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจ หนาที่ ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตาม
34
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงเปลี่ยนจาก “กระทรวงมหาดไทย” มาเปน
33

32

33

33

ขอ 11 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และมาตรา 131 ของพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรมพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
34
เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติฯ, อางแลว
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35

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปาดังนั้น กิจการประปา จึง
เปนอํานาจและหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
34

2) อํานาจในการอนุญาตหรือใหสัมปทานประกอบกิจการประปา
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
36
37
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูมีอํานาจ อนุญาตหรือ ใหสัมปทานประกอบกิจการประปา ซึ่ง
รวมทั้งอํานาจอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการไดรับสัมปทานดวย เนื่องจากมิไดมีกฎหมายใดกําหนดไวเปน
อยางอื่น ซึ่งอํานาจอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องดังกลาวนี้มีอะไรบาง ไดถูกกําหนดไวในกฎหมายลําดับรองที่จะอธิบาย
ตอไป
35

36

3) อํานาจในการกําหนดเงื่อนไข แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร เมื่อไดอนุญาต
หรือใหสัมปทาน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที58่ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดให เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอนุญาตหรือใหสัมปทานแลว ก็มีอํานาจที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็น
วาจําเปน เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไวดวยก็ได รวมทั้งสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
38
เงื่อนไขดังกลาวได หากเห็นสมควร ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไ ดกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ไวในสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา เพื่อเปนเงื่อนไขหรือขอบังคับของผูรับสัมปทาน โดยมีลักษณะเปนการใชอํานาจตามหลักกฎหมายมหาชน
ที่รัฐสามารถบังคับเอาแตฝายเดียว หากฝาฝนหรือกระทําผิดเงื่อนไขก็จะมีบทลงโทษตามที่ระบุไวในสัญญา
หรือหากมีขอพิพาทเกิดขึ้นก็จะตองแกไขตามที่ไดระบุไวในสัญญากอน เนื่องจากรัฐตองการคุมคร องประชาชน
ใหมีความความปลอดภัยหรือความผาสุกจากการใชน้ําประปาของเอกชนที่ใหบริการแทนรัฐ
37

4) อํานาจในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติกิจการที่อยูในอํานาจและหนาที่
39
ซึ่งก็คือ ปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการประปาสัมปทาน โดยรัฐมนตรีไดประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ไวใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติกิจการตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งจะ
ไดกลาวในรายละเอียดตอไป
38

35

คําวา “กิจการประปา” ในกรณีนี้ หมายถึง กิจการประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2515 เทานั้น
36
ขอ 4 และขอ 11 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
37
ขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
38
ขอ 7 อางแลว 5
39
ขอ 13 อางแลว 5
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กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชแกกระทรวงที่ เกี่ยวของ รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ขาราชการและพนักงานที่
ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามกฎหมายนี้ รวมทั้งเอกชนที่เปนผูประกอบการ
กิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคที่ตองขออนุญาตกอนดําเนินการตามที่กําหนดในกฎหมายนี้

3.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
เปนกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ของประปาสัมปทานที่
ผูรับสัมปทานมีสิทธิยื่น คําขอดําเนินการได ซึ่งในบทนี้จะอธิบายเฉพาะหลักเกณฑทั่วไปเทานั้น สวนเอกสารและ
หลักฐานที่ใชประกอบคําขอดําเนินการนั้นจะอธิบายในบทตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ประเภทของกิจการประปาสัมปทาน
การประกอบกิจการประปาสัมปทาน แบงตามขนาดของกําลัการผลิ
ง ตน้ําประปาสูงสุดตอวัน โดยแบงออก
40
เปน 3 ประเภท ดังนี้
39

ประเภทที่ 1 ระบบประปาขนาดเล็ก คือ ระบบประปาที่มีกําลังการผลิตน้ําสูงสุดไมเกิน 3,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน รัฐจะอนุญาตใหสัมปทานไดไมเกิน 5 ป
ประเภทที่ 2 ระบบประปาขนาดใหญ คือ ระบบประปาที่มีกําลังการผลิตน้ําสูงสุดเกินกว3,000
า ลูกบาศก
เมตรตอวัน รัฐจะอนุญาตใหสัมปทานไดไมนอยกวา 10 ป แตไมเกิน 30 ป
ประเภทที่ 3 ระบบประปารูปแบบพิเศษ คือ ระบบประปาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงเขามาชวยในกระบวน
การผลิตน้ํา เช น กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchanger) การเกาะหรือดูดติดผิว (Adsorption)
เทคโนโลยีแผนเยื่อบาง (Membrane Technology) หรือระบบประปาที่เปนโครงการขนาดใหญซึ่งตองใชเงิน
ลงทุนสูง โดยไมจํากัดวาจะมีกําลังการผลิตน้ําจํานวนเทาใดตอวัน หรือระบบอื่นๆ ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําจะ
ประกาศกําหนดรัฐจะอนุญาตใหสัมปทานไดไมเกิน 30 ป
2) การยื่นคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา
41

เอกชนที่ประสงคจะยื่นคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา สามารถดําเนินการ
ได โดยแยกออกเปน 2 กรณี ตามพื้นที่ที่ขอดําเนินการ ดังนี้
40

• ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สามารถยื่นคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานไดที่กรมทรัพยากรน้ํา เลขที่
180/3 ถนนพระรามที่หก ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 แตปจจุบันใน
พื้นที่ดังกลาวไมมีโครงการประปาเอกชนที่ ไดรับสัมปทานแลว เนื่องจากการประปานครหลวง
ไดใหบริการเต็มพื้นที่ทั้งหมดแลว
40

ขอ 5 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
41
ขอ 6 อางแลว
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• ในจังหวัดอื่น สามารถยื่นคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานไดที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดที่กิจการประปานั้นตั้งอยู โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เป นหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่
ใหบริการประชาชนในพื้นที่ของแตละจังหวัดทั่วประเทศ ประชาชนไมจําเปนตองเดินทางมา
ติดตอราชการที่สวนกลางโดยตรง เปนการลดภาระใหประชาชนดวยอีกทางหนึ่ง
3) การรับรองมาตรฐานเกีย่ วกับระบบประปา
โครงการประปาของเอกชนที่จะยื่นขอรับสัมปทาน จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
42
เกี่ยวกับระบบประปาเอกชนตามกฎหมายใหเรียบรอยกอนที่จะยื่นขอรับหรือขอขยายเขตสัมปทาน ดังนี้
41

• ในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ ผูขอรับสัมปทานจะตองสงผังแนวทอ จาย
น้ําประปาใหการประปานครหลวงตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชน
ตามกฎหมาย ของการประปานครหลวง ซึ่งกฎหมายการประปานครหลวงไดบัญญัติถึง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งการประปา นครหลวงวา เพื่อการผลิตจัดสงและจําหนายน้ําประปาใน
เขตทองที่กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งการควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับ
43
ระบบประปาเอกชนในเขตทองที่ดังกลาว ซึ่งนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ตองการควบคุม
มาตรฐานของระบบประปาเอกชนแลว กฎหมายฉบับนี้ยังใหอํานาจการประปานครหลวงสามารถ
44
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองที่ที่รับผิดชอบดวย
42

43

สําหรับหมูบานจัดสรร ซึ่งเปนพื้นที่จัดสรรที่ดินของเอกชนที่มีบานและประชากรจํานวนมากอาศัยอยู
นั้น การประปานครหลวงก็ไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับผูประกอบการไวเปนการเฉพาะ ตามคําสั่ง
ของการประปานครหลวง ดังนี้
(1) การวางทอจายน้ําในบริเวณหมูบานจัดสรร ผูจัดสรรที่ดินจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การวางทอประปาภายในที่ดินจัดสรรทั้งหมด ตามแบบแปลนและมาตรฐานของการประปานครหลวง หรือผู
จัดสรรจะเปนผูดําเนินการวางทอจายน้ํา ตามแบบแปลนมาตรฐานและหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจาก
การประปานครหลวงก็ได โดยใหเสียคาใชจายใหแกการประปานครหลวงเฉพาะคาตรวจแบบหรือออกแบบ
และควบคุมการกอสรางในอัตรารอยละ 5 ของคาใชจายในการวางทอทั้งหมด
(2) การขอบรรจบระบบทอในบริเวณหมูบานจัดสรร ผูจัดสรรจะตองเสียคาใชจายในการ
บรรจบระบบทอทั้งหม ด พรอมกับชําระคาติดตั้งประปาใหมไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนแปลงที่วางทอ
ผาน หากจํานวนที่ขอติดตั้งประปาใหมนอยกวาเกณฑดังกลาวใหดําเนินการ ดังนี้

42

ขอ 7 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน 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 ของจํานวนแปลงในที่ดินจัดสรรไวหนาที่ดินจัดสรรหรือหมูบานจัดสรร โดยจะยกเลิกมาตร
วัดน้ําหลัก เมื่อมีผูมาขอใชนํ้าประปาแลวไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนแปลงในที่ดินจัดสรร
(2.2) คิดคาน้ําสวนตางระหวางมาตรวัดน้ําหลักกับมาตรวัดน้ํายอยจากผูจัดสรร โดยคิดจาก
จํานวนน้ําที่ผานมาตรวัดน้ําหลัก ลบดวยจํานวนน้ําที่มาตรวัดน้ํายอยที่ผูใชน้ําใชรวมกัน แลวคิดคาน้ําตามอัตรา
ขายเหมา (Bulk Sale) ประเภท 1 สําหรับมาตรวัดน้ํายอยใหคิดตามประเภทการใชน้ําตามสภาพการใชจริง
(2.3) ยกเวนการเก็บเงินคาบริการรายเดือน และอัตราคาน้ําขั้นต่ําสําหรับมาตรวัดน้ําหลัก
เพื่อมิใหเก็บเงินซ้ําซอนกับมาตรวัดนํ้ายอยของผูใชนํ้า วัตถุประสงคการติดตั้งมาตรวัดน้ําหลัก เพื่อใชคิดคาน้ํา
45
สูญเสียในระบบทอเทานั้น
44

• ในเขตจังหวัดอื่นๆ ผูขอรับสัมปทานจะตองสงผังแนวทอจายน้ําประปาไปใหการประปา สวน
ภูมิภาคตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายของการประปาสวนภูมิภาคกอน ซึ่ง
กฎหมายของการประปาสวนภูมิภาค ใหอํานาจผูวาการการประปาสวนภูมิภาคในการออก
46
ระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของการประปาสวนภูมิภาค
ซึ่งไดออกระเบียบการประปา
สวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบปร ะปาเอกชน เพือ่ การตรวจสอบระบบประปาเอกชนที่
ตองการการขออนุญาตสัมปทาน ในกรณีที่การประปายังไมสามารถใหบริการน้ําประปาได
47
ทั่วถึงและใหมีความสอดคลองกับมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น จุดมุงหมายของ
ระเบียบการประปาสวนภูมิภาคฉบับนี้ก็คือ เอกชนที่จะขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินนั้น
จะตองยื่นคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาควบคูไปดวยถาในพื้นที่นั้นการประปายัง
ไมสามารถใหบริการน้ําประปาได และจะตองสงผังแนวทอจายน้ําใหการประปาสวนภู มิภาค
รับรองมาตรฐานอีกดวย โดยปฏิบัติตามระเบียบของการประปา ดังนี้
45

46

(1) ผูป ระสงคจะใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบประปา
เอกชน ใหติดตอยื่นคําขอที่สํานักงานประปาเขตหรือที่สํานักงานใหญการประปาสวนภูมิภาค
(2) ผูยื่นคําขอจะตองกรอกขอความในแบบคําขอตามแบบของการประปาสวนภูมิภาค
ดังตอไปนี้

(3) ผูยื่นคําขอจะตองแนบเอกสารประกอบและลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ จํานวน 2 ชุด

(3.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานที่อยูในปจจุบหากเป
ัน นนิติบุคคล
จะตองยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(3.2) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือยินยอมการใชที่ดินในบริเวณชุมชน
ที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ

45

คําสั่งรองผูวาการ (บริการ) ที่ 7/2546 เรื่อง กําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการติดตั้งประปาใหมหมูบานจัดสรร
มาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
47
เหตุผลของการออกระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540
46
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(3.3) สําเนาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล สําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลและผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําบาดาลกรณีใชน้ําบาดาล และผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดิบและหนังสือรับรองหรือผลการคํานวณ
ปริมาณน้ําดิบกรณีใชน้ําผิวดิน
(3.4) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งและตําแหนงชุมชน
(3.5) แบบแปลนแสดงพื้นที่โครงการ
(3.6) แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางทอประป าภายนอกอาคาร หัวดับเพลิงและ
ประตูน้ํามาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 1,000
(3.7) แบบแปลนระบบประปา
(3.8) รายการคํานวณความตองการใชน้ํา ระบบทอจายน้ํา รายการคํานวณระบบประปา
พรอมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผูคํานวณออกแบบและลงนามรับรองสําเนาและรายการคํานวณทุกหนา
(3.9) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบทายระเบียในกรณี
บนี้ ที่ผูประกอบการไมไดดําเนินการเอง
48

47

การยื่นคําขอใหการประปาสวนภูมิภาคตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน
ดังกลาว ผูยื่นคําขอจะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจาย ดังนี้
(1) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดคาใชจาย 10,000 บาท
(2) คาใชจายในการตรวจสอบแบบระบบทคิอดคาใชจายตามความยาวทอทอขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 100 มิลลิเมตร หรือ 4 นิ้วขึ้นไป เมตรละ 10 บาท ทอขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 100 มิลลิเมตร หรือ
4 นิ้ว เมตรละ 5 บาท
(3) ชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย
4) การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา

49
48

เปนการตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปากอนที่จะจําหนายใหประชาชน เพื่อคุมครองประชาชนใหได
ใชน้ําประปาที่สะอาดปลอดภัยและไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปาดื่มได ตามประกาศของ
กรมอนามัยฉบับลาสุด เมื่อป พ.ศ. 2553 โดยใหดําเนินการ ดังนี้
การเก็บตัวอยางน้ํา
• ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูขอรับสัมปทานดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํารวมกับเจาหนาที่ของ
สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพฯ
• ในจังหวัดอื่น ใหผูขอรับสัมปทานดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํารวมกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ประจําจังหวัดนั้น ๆ
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา

48
49

ขอ 4, 5 และขอ 6 ของระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540
ขอ 8 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
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กอนทําการเปดจําหนายน้ําประปาใหประชาชน ผูขอรับสัมปทานจะตองขออนุญาตตออธิบดี
50
ซึ่งการขออนุญาต
กรมทรัพยากรน้ํากอน เมื่อไดรับหนังสืออนุญาตแลวจึงจะสามารถจําหนายน้ําประปาได
จําหนายน้ําประปานั้น ผูขอรับสัมปทานจะตองสงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาไปเปนหลัก ฐานดวย
ดังนั้น ผูรับสัมปทานจึงตองมีการเก็บตัวอยางน้ําประปา ไปตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาโดยหนวยงานของ
รัฐหรือหนวยงานเอกชน ที่ผานการรับรองจากหนวยงานราชการแลวเทานั้น และผูขอรับสัมปทานจะตองเปนผู
ออกคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาเองทั้งหมด
49

5) มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามประกาศกรมอนามัย
51
เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดปรับปรุงเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มไดในป พ.ศ. 2553 และไดออก
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได เพื่อยึดถือเปนเกณฑรับรองคุณภาพน้ําประปา ดื่มได
เพื่อสนับสนุนนโยบายการสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัยที่ตองการใหประชาชนมีน้ําบริโภคที่สะอาดปลอดภั
อันยจะ
สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคุณภาพ น้ําประปาที่ไดมาตรฐานเขาเกณฑเปนน้ําประปาดื่มไดนั้น
จะตองมีคุณภาพไมดอยไปกวาขอกําหนดในหมวดที่ 1 ดังตอไปนี้
50

-

ตองมีคาอยูระหวาง 6.5-8.5
ตองมีคาไมเกิน 5
เอ็นทียู
ตองมีคาไมเกิน 15
หนวย แพลทินัม-โคบอลต

-

2. คุณภาพน้ําทางทางเคมีทั่วไป
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (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
ตองมีคาไมเกิน 50
มิลลิกรัม/ลิตร
ไนเตรท (NO 3 as NO 3)
ฟลูออไรด (F )
ตองมีคาไมเกิน 0.7
มิลลิกรัม/ลิตร

-

3. คุณภาพน้ําทางโลหะหนักทั่วไป
เหล็ก (Fe)
ตองมีคาไมเกิน 0.5
แมงกานีส (Mn)
ตองมีคาไมเกิน 0.3
ทองแดง (Cu)
ตองมีคาไมเกิน 1.0

-

-

หมวดที่ 1
1. คุณภาพน้ําทางกายภาพ
ความเปนกรด-ดาง (pH)
ความขุน (Turbidity)
สี (Colour)

-

50
51

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

ขอ 25 อางแลว
ขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
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-

-

-

สังกะสี (Zn)

ตองมีคาไมเกิน 3.0

มิลลิกรัม/ลิตร

4. คุณภาพน้ําทางโลหะหนักที่เปนพิษ
ตะกั่ว (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/ลิตร
5. คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform Bacteria)
ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม (Faecal Coliform Bacteria)
ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร

หมวดที่ 2 การตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางคุณภาพน้ําประปา ตามหมวด 1 จะตอง
เปนไปตามวิธีการหนังสือStandard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21th
2005 APHA AWWA WEF.
6) ขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูขอรับสัมปทาน จะตองยื่นคําขอดําเนินการพรอมเอกสารและหลักฐานครั้งแรกที่สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดกอนเทานั้น ไมสามารถมายื่นโดยตรงที่กรมทรัพยากรน้ําได เนื่องจากเปนการ
กระทําผิดขั้นตอนตาม ที่กฎหมายกําหนด (ยกเวนโครงการที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ แตปจจุบันไมมีแลว )
เนื่องจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการควบคุม กํากับ กิจการ
ประปาสัมปทานภายในเขตพื้นที่จังหวัด
เมื่อผูขอรับสัมปทานไดยื่นคําขอดําเนินการและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอสํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแลว หนวยงานที่รับผิดชอบจะมีขั้นตอนการดําเนินงานรวมทั้งระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
กรณีที่เอกสารหลักฐานครบถวน
(1) เมื่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดไดตรวจสอบแลว จะตองสงตอ
ใหกรมทรัพยากรน้ําภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่คําขอและหลักฐานครบถวน
(2) กรมทรัพยากรน้ํา ตรวจสอบคําขอและหลักฐาน จัดทําสัมปทาน และเสนอใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาสั่งอนุญาต หรือไม
อนุญาตตามคําขอภายใน 60 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับผลการตรวจสอบจากกรมทรัพยากรน้ํา
20

กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน
ถาคําขอดําเนินการหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
52
จังหวัด หรือกรมทรัพยากรน้ําแจงผูขอรับสัมปทานเพื่อดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน นับแตไดรับคําขอ
ขั้นตอนการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว ใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาตอ
53
อายุสัมปทานโดยอนุโลมดวย
51

52

ขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดขั้นตอนใหหนวยงานที่รับผิ ดชอบดําเนินการ
จากขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ มีขอสังเกตอยู 3 ประการ คือ
(1) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ไมไดถูกกําหนดใหเกี่ยวของในขั้นตอนการปฏิบัติงาน แตในทางปฏิบจริัติ ง
ปรากฏวา เมื่อสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแลว จะสงตอใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคพิจารณาและตรวจสอบตอ ซึ่งอาจเปนการปฏิบัติที่ไมตรง
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด อาจกอใหเกิดความลาชาเกินสมควรแกเอกชนเนื่องจากการตรวจสอบที่ซ้ําซอน
ของหนวยงานรัฐ ซึ่งเอกชนสามารถเรียกรองสิทธิของตนตามกฎหมายจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
54
สมควรของเจาหนาที่รัฐได แตในความเปนจริงกอนที่ประกาศฉบับนี้จะบังคับใช การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และหนวยงานจะเปนไปในลักษณะดังกลาว อันเนื่องมาจากสํานักงานทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไมมีขาราชการตําแหนงวิศวกรไมวาตามโครงสรางของหนวยงานหรือการปฏิบัติงานจริง ทําใหการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางดานวิศวกรรมไมอาจกระทําได จึงจําเปนตองสงตอใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ซึ่งเปนหนวยงานทางวิชาการที่มีตําแหนงวิศวกรและ มีความเชี่ยวชาญมากกวา แตการปฏิบัติงานก็อาจ
ตองใชเวลามากขึ้นกวาที่กฎหมายกําหนดใหก็เปนได
53

(2) กฎหมายกําหนดใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตรวจสอบความครบถวของ
น
55
เอกสารหลักฐาน ใหกรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ
54

(3) จะเห็นวาในขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น กฎหมายกําหนดแตเพียงใหผู
ขอรับสัมปทานยื่นคําขอพรอมหลักฐาน และไดอนุโลมใหการพิจารณาตออายุสัมปทานใชขั้นตอนการดําเนินการ
ดังกลาวดวย สวนผูรับสัมปทานที่ตองการยื่นคําขอดําเนินการในเรื่องอื่น มิไดกํา หนดไววาตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังกลาวหรือไม แตในทางปฏิบัติหนวยงานที่เกี่ยวของก็ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวดวยเหมือนกัน
52

ขอ 9 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
53
ขอ 27 วรรคสอง, อางแลว
54
มาตรา 9(2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
55
ขอ 9 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
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จากขอสังเกตดัง กลาวเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ยัง มีความคลุมเครือและขาดความชัดเจนอยูในบางกรณี
ทําใหผูปฏิบัติงานอาจเกิดความสับสนได ซึ่งควรมีการปรับปรุงกฎหมายใหมีความชัดเจนมากกวานี้เพื่อลดความ
สับสนและขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
56
7) การออกแบบและการกอสรางระบบประปา
55

การออกแบบระบบประปา ตองเปนไปตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําประกาศกําหนด แตในปจจุ บันยัง
ไมมีการออกประกาศดังกลาว
8) หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับสัมปทาน

57
56

ผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ประกอบกิจการประปาดวยตนเองและเฉพาะในเขตที่ไดรับสัมปทาน
(2) จําหนายน้ําประปาแกผูรับบริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนเหตุสุดวิสัย
(3) เก็บคาบริการไมเกินอัตราที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทาน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรีใหเพิ่มคาบริการได
(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานหรือตามที่รัฐมนตรีกําหนด
(5) จัดทํารายงานผลการประกอบกิจการประปาเสนอกรมทรัพยากรน้ําภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุก
ป เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของปที่ผานมา โดยอยางนอยตองประกอบดวย จํานวนหนวยน้ําประปาที่ไดผลิต
ขึ้น ในปนั้น แผนการใช การบํารุงรักษา การซอมแซม การเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งการพัฒนาระบบประปาให
58
ทันสมัย ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด แตปจจุบันยังไมมีประกาศ
(6) จัดทํารายการบัญชีแสดงฐานะทางการเงินตามกฎหมายวาดวยการบัญชี สงใหกรมทรัพยากรน้ํา
เพื่อเสนอรัฐมนตรี ภายใน 150 วัน นับแตวันปดบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบัญชี หากผูรับสัมปทาน
59
ประกอบกิจการอื่นรวมดวย จะตองทําบัญชีเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาแยกออกจากกิจการอื่นดวย
(7) ตองเสนอรายชื่อผูสอ บบัญชีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี ใหรัฐมนตรีวาการ
60
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน
(8) การขอตออายุสัมปทาน ใหยื่นคําขอลวงหนาไมนอยกวา60 วัน กอนครบกําหนดอายุสัมปทานและให
61
ประกอบกิจการประปาตอไปจนกวาจะไดรับแจงผลการพิจารณาแมจะครบอายุสัมปทานแลว
(9) หากประสงคจะเลิกประกอบกิจการประปา ตองแจงเปนหนังสือใหรัฐมนตรีทราบลวงหนาไมนอย
กวา 30 วัน โดยตองใหบริการตอไปจนกวาจะมีผูรับสัมปทานรายใหมเขามาดําเนินการแทน และตองยินยอมให
62
ใชอุปกรณในการประกอบกิจการประปาเดิมโดยไมคิดคาใชจาย
57
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59

60

61
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ขอ 23-25 อางแลว
ขอ 26 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
58
ขอ 28, อางแลว
59
ขอ 29 วรรคแรก-วรรคสาม, อางแลว
60
ขอ 29 วรรคสี่, อางแลว
61
ขอ 27, อางแลว
57
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กฎหมายฉบับนี้เปนฉบับที่ใชบอย สุด มีรายละเอียดมากที่สุด และมีผูเกี่ยวของ มากที่สุด ดวย เนื่องจาก
เปนกฎหมายลําดับรองที่กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หลักเกณฑการขอ
ดําเนินการตาง ๆ ของผูที่ประสงคจะขอรับสัมปทานและขอดําเนินการตาง ๆ ของผูรับสัมปทาน รวมทั้งกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เอกชนตองแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาหนาที่ ผูที่
เกี่ยวของจึงควรศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายฉบับนี้ใหถองแทเพื่อประโยชนในการดําเนินการที่ถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ดังนั้น กฎหมายฉ บับนี้จึงมีผลบังคับแกผูเกี่ยวของทั้งหมดที่อยูในระบบประปาสัมปทาน
รวมทั้งเอกชนที่กฎหมายกําหนดใหตองขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา

3.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัตกิ ิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา
เปนกฎหมายที่ประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหปฏิบัติกิจการ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการ
ประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ .ศ. 2515 เพื่อใหสอดคล องกับการ
กําหนดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
1) พนักงานเจาหนาที่
พนักงานเจาหนาที่แตงตั้งจากขาราชการที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้
1. ขาราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมทรัพยากรน้ํา เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการ
ไดทั่วราชอาณาจักร ประกอบดวย
1.1 ขาราชการ ไดแก 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 2) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 3) ผูตรวจราชการ
กรมทรัพยากรน้ํา 4) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา 5) นายชางโยธาตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป วิศวกร
วิศวกรโยธา นักวิชาการสิ่งแวดลอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการขึ้นไป ที่สังกัดสํานักบริหาร
จัดการน้ํา และ 6) นิติกรระดับปฏิบัติการขึ้นไป
1.2 พนักงานราชการตําแหนงนิติกร
2. ขาราชการในสวนภูมิภาค เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการไดเฉพาะในเขตทองที่ของตน
ประกอบดวย 1) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร 2) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค กรมทรัพยากรน้ํา 3) นายชางโยธาตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป วิศวกร นักวิ เคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการขึ้นไป ที่สังกัดสวนบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา และ
4) ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุกจังหวัด
2) อํานาจของพนักงานเจาหนาที่
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งมีอํานาจปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้
62

ขอ 30, อางแลว
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(1) เขาไปในสถานประกอบกิจการประปา ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดดังกลาว
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได (ขอ 15 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ)
(2) ตรวจโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณกอนการเปดจําหนายน้ําของผูรับสัมปทาน ตาม
63
คําสั่งของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
62

(3) เขาควบคุมการดําเนินการของผูรับสัมปทานตามคําสั่งของผูใหสัมปทาน กรณีมีเหตุอันกระทบกระเทือน
ถึงความปลอดภัยของประชาชน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของผูรับสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับหลักวิชาการของ
64
การประปาหรือคุณภาพของน้ําไมเปนที่ปลอดภัยแกสาธารณชนผูบริโภค โดยมีอํานาจปฏิบัติหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจน้ําประปาเพื่อใหทราบถึงคุณภาพน้ําประปาวา ปลอดภัยแก ผูบริโภคหรือไม ตรวจโรงง าน
และเครื่องอุปกรณในการทําการประปา เพื่อดูการทํางานของเครื่องจักรวา ปลอดภัยตอคนงานหรือสาธารณชน
หรือไม
(2) ตรวจมาตรวัดน้ําทุกเครื่อง เพื่อทราบวาไดรับอนุญาตใหใชตามกฎหมายหรือไม
(3) ตรวจสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(4) สอบถามผูรับสัมปทานหรือลูกจางของผูรับสัมปทานเกี่ยวกับกิจการประปา
63

ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามขอ
65
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

15 ตองระวางโทษ

64

กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับแกเจาหนาที่ของหนวยงานตามตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายนี้เทานั้น

3.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. 2553
เปนกฎหมายที่กําหนดแบบบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที58่ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
เปนผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว ใหแกพนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับการแตงตั้งตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เพื่อใหมีอํานาจปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา โดยมีอายุบัตร 4 ป นับแต
66
วันออกบัตร กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเฉพาะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําและพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
65

63

ขอ 25 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 และขอ 11 วรรคแรก แหงสัมปทาน
64
ขอ 28 แหงสัมปทานประกอบกิจการประปา
65
ขอ 18 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
66
ขอ 2 และขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ พ.ศ. 2553
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บทที่ 4
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอดําเนินการเกี่ยวกับประปาสัมปทาน
การยื่นคําขอดําเนินการเกี่ยวกับประปาสัมปทาน ตองใชเอกสารและหลักฐานหลายอยางตามที่กฎหมาย
กําหนด แยกตามกิจกรรมที่ขอดําเนินการ ซึ่งกฎหมายที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ตองใช
คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินกา รเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 ไดกําหนดไวดังนี้

4.1 การขอรับสัมปทาน
การขอรับสัมปทาน คือ การที่เอกชนยื่นขออนุญาต ที่จะประกอบกิจการประปาตอรัฐ เพื่อจําหนาย
น้ําประปาใหแกประชาชนภายในเขตที่กําหนด ซึ่งเปนพื้นที่ที่หนวยงานของรัฐยังไมสามารถใหบริการไดและไม
ทับซอนกับผูรับสัมปทานรายอื่น
การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา ผู ประสงคที่จะขอตองยื่นเอกสารและหลักฐานตามจํานวน
ที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากตองเก็บเอกสารเหลานั้นไวเปนหลักฐานที่สวนกลาง คือ กรมทรัพยากรน้ํา และใน
สวนภูมิภาค คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดที่รับผิดชอบ โดย เอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่ยื่นขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานนั้น สวนใหญจะเหมือน หรือคลาย กับการขอรับสัมปทาน ครั้งแรก ดังนั้น
หลักฐานอะไรที่ไดอธิบายแลวใน หัวขอ การขอรับสัมปทาน จะไมอธิบายซ้ําในกิ จกรรมอื่น อีก ซึ่ง หากเอกสาร
หลักฐานเดียวกันกําหนดใหใชในกิจกรรมอื่นดวย ก็สามารถมาดูคําอธิบายในหัวขอของการขอรับสัมปทานนี้ได
สําหรับเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอรับสัมปทาน แยกตามขนาดของระบบประปา กลาวคือ
1) ระบบประปาขนาดเล็ก ใหยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) แบบคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน (แบบ สป.1)
แบบคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน (แบบ สป.1) ผูประสงคจะดําเนินการเกี่ยวกับประปาสัมปทาน
จะตองยื่นทุกครั้งที่ติดตอราชการ ซึ่ง เปน แบบการแจง ถึง วัตถุประสงค เบื้องตน ของผูยื่นคําขอ วา ตองการขอ
ดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่องใดของประปาสัมปทาน โดยแบบ สป .1 จะมีเนื้อหาที่ประกอบไปดวย วันเดือนปและ
สถานที่กรอก แบบ สป. 1 ขอมูลสวนตัว ของผูยื่นคําขอแบบละเอียดเพื่อการติดตอของเจาหนาที่ เรื่องที่ ยื่นคํา
ขอดําเนินการ สถานที่หรือทองที่ประกอบกิจการประปา ระยะเวลาที่จะสงเอกสารหลักฐานทางดานวิศวกรรม
ใหกรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ขอรับสัมปทานเทานั้น โดยใหมีกําหนดระยะเวลาเปนเดือน และ
จํานวนรายการเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่สงมาพรอมกับคําขอ รวมทั้งการลงชื่อรับรองวาเอกสารที่ ยื่นมา
ทั้งหมดประกอบคําขอนั้นเปนความจริงทุกประการ
25

การลงชื่อรับรองดังกลาวมีความสําคัญมาก เนื่องจากผูยื่นคําขอจะตองมั่นใจแลววาเอกสารหลักฐาน
ทุกอยางที่สงใหแกทางราชการนั้นเปนความจริงทุกประการ เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบมีหนาที่ตองตรวจ
เอกสารเหลานั้นอยางละเอียด เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอันเนื่องมาจากการการอนุญาตใหจัดทําบริการดานสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ห ากเอกสารหลักฐานที่สงใหหนวยงานพิจารณานั้นไมเปนความจริงหรือมีการ
ปลอมแปลงเอกสาร ผูที่ลงชื่อรับรองอาจมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานซึ่งอาจทําให
67
ผูอื่นหรือประชาชนเสียหายได
66

โดยทั่วไปผูประกอบการหรือผูรับมอบอํานาจและเจาหนาที่ผูปฏิ บัติงานสวนใหญ มองขามความสําคัญ
ของการแจงขอความในแบบ สป. 1 เนื่องจากเห็นวา เปนเพียงการแจงขอมูลลงในแบบสอบถามใหครบถวนเทานั้น
แตในความเปนจริง แบบ สป. 1 เปนหลักฐานสําคัญในทางกฎหมาย เนื่องจากเปนเอกสารที่แสดงความครบถวนและ
รับรองถึงการมีอยู หรือไมมอี ยูจริงของเอกสารหลักฐานอื่นทั้งหมด และเปนการแสดงเจตจํานงคที่จะรับผิดชอบใน
ผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นจากขอมูลที่ผูยื่นคําขอไดแจงไวใน แบบ สป. 1 ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการแจงความเท็จแก
เจาพนักงานตามกฎหมายอาญา
ดังนั้น กอนยื่นแบบ สป. 1 ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหละเอียดถี่ถวนในรายละเอียดเพื่อปองกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ไมทําใหเสียเวลาทั้งสองฝายในการแกไขในภายหลัง รวมทั้งไมเสี่ยงตอการกระทําผิด
กฎหมายฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
68

นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็ดวยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับหรือ
69
ตราสารจัดตั้งจะกําหนดขึ้น ซึ่งนิติบุคคลของเอกชนจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
67

68

(2.1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 เรียกวา บ ริษัท
70
มหาชนจํากัด ดังนั้น ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจึงตองระบุวาไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
71
(2.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก หางหุนสวนสามัญ หาง
72
หุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด ดังนั้น ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจึงตองระบุวาไดจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
69

70

71

67

มาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 65 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
69
มาตรา 66 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
70
มาตรา 4 และ 41 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
71
มาตรา 1015 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
72
มาตรา 1013 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
68
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ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลทั้ง 2 แบบ ขางตน จะแจงชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลไวดวย จึงทําใหเรารูวาใครที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นไดบ าง โดยผูขอรับสัมปทานจะตอง
ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน

(3) หนังสือมอบอํานาจ
73

ผูขอรับสัมปทานที่เปนนิติบุคคล จะตองมีผูแทนคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อกระทําการแทนนิติบุคคล
สําหรับบริษัทจํากัด สวนบริษัทมหาชนจํากัดนั้นจะบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็
74
ได จึงตองมีการมอบอํานาจเปนหนังสือ เพื่อใชเปนหลักฐานไปยื่นพรอมคําขอดําเนิ นการ การมอบอํานาจนี้
ใชในกรณีที่ผูขอรับสัมปทานเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดไปติดตอดําเนินการดวยตัวเองไดดวย โดยใหติดอากร
แสตมปในหนังสือมอบอํานาจตามบัญชีอัตราอากรแสตมป ดังนี้
72

73

75

(3.1) หนังสือมอบอํานาจเปนตราสารลักษณะที่ 7 ตามบัญชีอากรแสตมป
(ก) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทําการครั้งเดียว ปดอากรแสตมป 10 บาท
(ข) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกระทําการมากกวาครั้งเดียว ปดอากรแสตมป
74

30 บาท

(ค) มอบอํานาจใหกระทําการมากกวาครั้งเดียโดยให
ว บุคคลหลายคนตางคนตางกระทํากิจการแยกกันได
คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท
(3.2) คนตางดาวหลายคน สามารถมอบอํานาจในใบมอบอํานาจฉบับเดียวกันใหผูรับมอบอํานาจคนเดียว
ได ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมิไดเปนผูมีอํานาจรวมกันแลวมอบอํานาจในตราสารฉบับเดียวกัน ตองปด
อากรแสตมปคิดตามรายตัวบุคคลผูมอบคนหนึ่งเปนเรื่องหนึ่ง และผูมอบอํานาจดังกลาวมอบอํานาจใหกระทํา
การครั้งเดียวหรือมากกวาครั้งเดียวก็ได แตตองปดอากรแสตมปใหถูกตองครบถวน ตามขอ 1
ดังนั้น หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองจะตองติดอากรแสตมปตามที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น มิฉะนั้นจะถือวา
หลักฐานที่ยื่นมานั้นไมถูกตอง โดยใหยื่นตนฉบับที่ติดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากรและสําเนา
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเปนหลักฐานเฉพาะตัวของบุคคลการที่กฎหมาย
ประปาสัมปทานกําหนดใหมีการยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเปนหลักฐานเมื่อขอ
รับสัมปทานประกอบกิจการประปา เนื่องจากเพื่อเปนการแสดงตัวตนและถิ่นที่อยูของบุคคลผูที่กําหนดใหตองยื่น
และใหใชฉบับที่ยังไมหมดอายุเทานั้น ซึ่งหลักฐานเฉพาะตัวของบุคคลในกรณีนี้ แยกออกไดดังนี้
73

มาตรา 70 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
75
บัญชีอากรแสตมป ทายหมวด 6 ลักษณะแหงตราสาร 7 แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481
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(4.1) ผูขอรับสัมปทานที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีคนไทยเปนผูมีอํานาจลงนาม ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเปนหลักฐาน
(4.2) นิติบุคคลที่มีคนตางดาวเปนผูมีอํานาจลงนามนั้น ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองและสําเนาใบอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรประกอบดวย
ผูที่ตองยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ไดแก ผูขอรับสัมปทาน ผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานตั้งแตลําดับที่ 1-4 เปนเอกสารหลักฐานพื้นฐานทั่วไปที่บังคับใหทุกคําขอ
ดําเนินการจําเปนตองใชยื่นประกอบทุกครั้ง
(5) ขอมูลเบื้องตนประกอบการขอรับสัมปทาน (แบบ สป. 2)
ขอมูลเบื้องตนประกอบการขอรับสัมปทาน(แบบ สป. 2) เปนการกรอกแบบสอบถามของผูขอรับสัมปทาน
เกี่ยวกับ รายละเอียด การประกอบกิจการประปาเพื่อ สื่อสารใหผูให สัมปทานทราบ ซึ่งจะตอง อธิบายขอมูลให
76
สอดคลองกับรายละเอียดของแบบแปลน รายการคํานวณออกแบบระบบผลิตน้ําประปาและแหลงน้ําดิบ
รวมทั้งตอบคําถามอื่น ๆ ใหชัดเจน เขาใจงาย แบบ สป. 2 นี้ จะตองยื่นทุกครั้งที่ติดตอขอดําเนินการตาง ๆ
เกี่ยวกับประปาสัมปทาน เชนเดียวกับ แบบ สป. 1
75

(6) แผนที่สังเขป
เปนแผนผังแสดงที่ตั้งของบริเวณสัมปทานทั้งหมดและเสนทางที่เขาออกสูบริเวณสัมปทาน จากทาง
หลวงหรือทางสาธารณะตามสภาพความเปนจริงของพื้นที่ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาไปตรวจสอบอาคาร
สถานที่ ที่ตั้งของระบบผลิตน้ําประปาและที่ตั้งสํานักงานโครงการ ทั้งนี้ควรระบุเสนทางสายหลักและระยะ
77
ทางเขาสูโครงการดวย
76

(7) แผนผังประกอบกิจการประปา
เปนแผนผังแสดงแนวเขตหรืออาณาเขตพื้นที่สัมปทาน ซึ่งจะตองระบุที่ตั้งของระบบผลิตน้ําประปาแนว
ทอจายน้ําประปา ขนาดทอจายน้ํา ชนิดของทอจายน้ําและอุปกรณ รวมทั้งสถานที่สําคัญที่จะติดตั้งหรือกอสราง
หากเปนโครงการจัดสรรที่ดินที่มีการระบุโฉนดที่ดิน จะตองมีจํานวนโ ฉนดที่ดินครอบคลุมพื้นที่ขอรับสัมปทาน
78
ทั้งหมดและในแผนผังจะตองมีพื้นที่วางสําหรับผูใหสัมปทานและผูขอรับสัมปทานลงนามดวย
77

(8) ผังบริเวณการประปา
เปนแบบแปลนแสดงขอบเขตของที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารผลิตน้ําประปา และแสดงขอบเขตของ
อาคารผลิตน้ําประปาและอาคารอื่น ที่ตั้งอยูในบริเวณที่ดินดังกลาว พรอมทั้งแสดงขนาดและวัสดุของทอที่

76

กรมทรัพยากรน้ํา (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานที่เพื่อขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปา หนา 2
77
กรมทรัพยากรน้ํา (2557), อางแลว, หนา 2
78
กรมทรัพยากรน้ํา (2557), อางแลว, หนา 2

28

ประสานระหวางอาคารผลิตน้ํา ตลอดจนรายละเอียดของอุปกรณประปา เครื่องยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องกวน
เครื่องจายสารเคมีและอื่น ๆ
ถาหากที่ตั้งของโรงสูบน้ําดิบอยูภายนอกผังบริเวณการประปา จะตองจัดทําแผนผังแสดงที่ตั้งของแหลง
น้ําดิบที่ใชสงน้ําดิบไปยังอาคารผลิตน้ําประปาดวย ซึ่งแสดงขอบเขตของที่ดินอันเปนที่ตั้งของอาคารโรงสูบน้ําดิบ
ขอบเขตของโรงสูบน้ําดิบและอาคารอื่นที่ตั้งอยูในบริเวณดังกลาว แสดงแนวทอ ขนาดและวัสดุของทอที่ใชสง
79
น้ําดิบไปยังอาคารผลิตน้ําประปาดวย
78

(9) ผังแนวทอจายน้ําประปา
เปนแบบแปลนแสดงแนวทอจายน้ําประปาทุกขนาดที่ระบุชนิด ขนาดทอ และอุปกรณอื่น เชน ประตูน้ํา
80
ประตูระบายอากาศ ประตูระบายตะกอน หัวดับเพลิง และแสดงความลึกของการวางทอ
79

(10) แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนอาคารผลิตน้ําประปา
เปนแบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมี
รูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใช
ใน
การดําเนินการได และยังรวมถึงขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของชนิด ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
81

80

(11) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการผลิตและวิธีการกําจัดสิ่งปนเปอนในน้ําดิบใหได
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา
แยกออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตน้ําประปาวา มีขั้นตอน
อยางไร ตองระบุถึงความสามารถของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําหรือองคประกอบของระบบผลิตแตละสวนวา
82
มีความสามารถอยางไร ปริมาณเทาใด ซึ่งจะตองสอดคลองกับรายการคํานวณออกแบบระบบประปาดวย
และสวนที่ 2 เปนรูปแสดงกระบวนการผลิตน้ําประปา ที่แสดงลําดับขั้นตอนในการดําเนินการจน เปนน้ํา ประปา
ที่ไดมาตรฐาน
81

(12) รายละเอียดการคํานวณออกแบบระบบประปา
เปนรายการคํานวณความตองการใชน้ํา ระบบสูบน้ํา ระบบผลิตน้ํา ระบบฆาเชื้อโรคและระบบทอจาย
น้ํา โดยจะอธิบายแยกเปน 2 สวน คือ การคํานวณออกแบบระบบประปาและหนังสือรับรองของวิศวกรผูทํา
รายการคํานวณ ดังนี้
79

ขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
80
ขอ 4 อางแลว
81
ขอ 4 อางแลว
82
กรมทรัพยากรน้ํา (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานที่เพื่อขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปา, หนา 3
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83

(12.1) การคํานวณออกแบบระบบประปา แบงออกเปน 2 สวน คือ
82

(12.1.1) รายการคํานวณความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ กรณีเปนแหลงน้ําผิวดิน เชน สระน้ํา
หรืออางเก็บน้ํา ตองมีการตรวจสอบปริมาณ น้ํายอนหลังไป 10-30 ป แลวแตขอมูลในแตละเดือน แตละป มี
ปริมาณน้ําฝนเทาใด มีพื้นที่รับน้ําฝนเทาใดและน้ําฝนสามารถไหลเขาสูสระน้ําหรืออางเก็บน้ําในปริมาณเทาใด
ตองมีการคิดน้ําสูญเสียจากการระเหย การซึม ซึ่งจะตองมีปริมาณน้ําดิบเหลือเพียงพอสําหรับใชในการผลิต
น้ําประปา
(12.1.2) รายการคํานวณเกี่ยวกับระบบผลิตน้ําประป า ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําดิบ ระบบ
ทอสงน้ําดิบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ ระบบฆาเชื้อโรค ระบบจายน้ําประปาและระบบทอจายน้ําประปา ซึง่
จะตองคํานวณใหครบทุกองคประกอบ
(12.2) หนังสือรับรองการทํารายการคํานวณของวิศวกร
การคํานวณและการออกแบบระบบประปา จะตองดําเนินการโดยวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สาขาสิ่งแวดลอมระดับสามัญขึ้นไป
(13) ผลวิเคราะหคุณภาพของน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา
การวิเคราะหคุณภาพของน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา เปนการวัดคุณภาพของน้ําดิบกอนที่จะนํามาผลิต
เปนน้ําประปา เพื่อที่จะทราบวาน้ําดิบนั้นมีคุณภาพอยูในระดับใด ซึ่งผูขอรับสัมปทานจะตองสงใหหนวยงาน
ของรัฐเปนผูวิเคราะหคุณภาพของน้ําดิบ หรือหนวยงานเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการวิเคราะหจาก
หนวยงานของรัฐเทานั้น โดยผูขอรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด
(14) เอกสารหลักฐานแสดงการยินยอมใหใชที่ดินเพื่อทําการกอสรางระบบประปา
กรณีที่ดินเปนของบุคคลอื่น จะตองแสดงหลักฐานการยินยอมใหใชที่ดินนั้น ซึ่งหลักฐานการยินยอม
อาจมีหลายลักษณะแตวัตถุประสงค คือ การยินยอมใหผูประกอบการเขาดําเนินการกอสรางระบบประปาได
โดยมีหลักฐานเปนเปนหนังสือจากเจาของที่ดินที่ใหใชที่ดินในการกอสรางระบบประปา และหากมีการเชาก็ตอง
84
มีสัญญาเชาที่ดินมาแสดงดวย
83

(15) สําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสืออนุญาตจากผูมีอํานาจในพื้นที่ที่ขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
กรณีนี้คลายกับขอ 14 แตเปนสําเนาโฉนดที่ดิน ที่ไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูมีอํานาจอนุญาต
ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาควบคูกับขอ 14
(16) รายงานการวิเคราะหอัตราคาน้ําประปาและรายงานการวิเคราะหคารักษามาตรวัดน้ํา
เปนรายงานเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนทุน เพื่อกําหนดอัตราคาน้ําประปาและคารักษา
มาตรวัดน้ํา
83

84

กรมทรัพยากรน้ํา, อางแลว, หนา 3-4
กรมทรัพยากรน้ํา (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานที่เพื่อขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปา, หนา 4
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(17) หนังสือแจงแผนการขยายเขตจําหนายน้ําประปาของการประปานครหลวง
การประปาสวนภูมิภาค
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การที่ตองกําหนดใหผูขอรับสัมปทานทราบแผนการขยายเขตของการประปานครหลวง การประปาสวน
ภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เนื่องจากหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานที่มีอํานาจ และหนาที่ตาม
กฎหมายในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน ภายในเขตรับผิดชอบของตนตามที่ไดอธิบายแลว การที่จะ
พิจารณาให สัมปทานประกอบกิจการประปา จึงตอง พิจารณา แผนการขยายเขตจําหนายน้ําของหนวยงาน
ดังกลาวประกอบดวยดวย เพื่อมิใหผูประกอบการเอกชนตองเสียเงินลงทุนไปโดย เปลาประโยชน เนื่องจากหาก
ไดรับสัมปทานแลว สิทธิและหนาที่ของผูประกอบการเอกชน จะเปลี่ยนไป กลายเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการ
ใหบริการน้ําประปาแกประชาชนในเขตที่กําหนดแทนรัฐ ภายใตขอกําหนดและ เงื่อนไขของสัมปทานประกอบ
กิจการประปา ที่กําหนดถึงการสิ้นสุดสัมปทาน เมื่อหนวยงานที่มีอํานาจหน
าที่ โดยตรง ในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนเขาดําเนินการจายน้ําประปาใหแกประชาชนในพื้นที่นั้นเสียเอง
ประปาสัมปทาน เปนการชวยเหลือและคุมครองประชาชนผูใชน้ํา ประปาในพื้นที่ที่หนวยงานของรัฐยัง
ไมสามารถใหบริการได ดังนั้น กฎหมายประปาสัมปทานจึงตองกําหนดให
ยื่นหนังสือแจงแผนการขยายเขตจําหนาย
น้ําประปาของการประปานครหลวงการประปาสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย เพื่อทราบแผน
หรือความพรอมในการใหบริการของหนวยงานดังกลาว กอนการพิจารณาใหสัมปทาน โดยใหยื่น จํานวน 3 ชุด
(18) เอกสารหรือหนังสืออนุญาตใหใชแหลงน้ําดิบ
การผลิตน้ําประปาโดยไมใชแหลงน้ําดิบของตัวเอง ผูขอรับสัมปทานจะตองแสดงหลักฐานการอนุญาต
ใหใชแหลงน้ําดิบนั้นดวย แบงออกเปน
กรณีใชน้ําบาดาล
หากผูขอรับสัมปทานใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําดิบ จะตองยื่นสําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเปนหลักฐาน
เพื่อแสดงใหผูใหสัมปทานเห็นวาน้ําบาดาลที่จะนํามาผลิตเปนน้ําประปานั้น ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
85
น้ําบาดาลแลว
ซึ่งในปจจุบันกฎหมายกําหนดใหน้ําใตดินที่อยูลึกจากผิวดินลงไปเกินกวา 15 เมตร เปน
86
น้ําบาดาลทั่วราชอาณาจักรไทย และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่นํามายื่นเปนหลักฐานนี้จะตองเปนใบอนุญาตใช
น้ําบาดาลประเภทใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเทานั้น โดยผลการประชุมคณะกรรมการน้ําบาดาล ครั้งที่ 3/2538
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 ไดกําหนดประเภทการใชน้ําบาดาลและคําจํากัดความไววา น้ําอุปโภคบริโภค ไดแก
(1) ไดแกการใชน้ําบาดาลเพื่อเปนน้ําดื่มน้ําใชที่ผูเปนเจาของบอน้ําบาดาลสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชใน
ครัวเรือนของตนเองหรือแบงปนใหผูอื่นโดยมิไดมีการซื้อขาย
(2) โรงพยาบาลของรัฐ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน
(3) การใชน้ําบาดาลเพื่อบริการในกิจการอาคารชุด แฟลต อพารทเมนต หอพัก บานเชา หมูบาน
จัดสรร ที่ดินจัดสรรเพื่ออยูอาศัยและเพื่อสวนเกษตรและกิจการอื่น ในลักษณะเดียวกัน
84

85

85
86

มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
ขอ 3 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๔
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กรณีใชน้ําผิวดิน
กรณีนี้ผูขอรับสัมปทานจะตองแสดงหลักฐานการอนุญาตใหใชน้ําจากเจาของแหลงน้ําดวย แตถาผูขอรับ
สัมปทานใชน้ําดิบจากแหลงน้ําสาธารณะและอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาและบริหารจัดการแหลงน้ําสาธารณะ ก็ตองไดรับอนุญาตจากสว นราชการดังกลาวกอน โดยจะ
อธิบายเฉพาะบางแหลงน้ําที่อาจจะมีความเปนไปไดที่จะนําไปเปนแหลงน้ําดิบเพื่อผลิตเปนน้ําประปา ดังนี้
(1) การใชน้ําดิบจากแหลงน้ําในเขตชลประทาน ถือเปนการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน จะอยูใน
87
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน หากแหลงน้ํานั้ นไดประกาศเปนทางน้ํา ชลประทานตามกฎหมายแลว
โดยกรมชลประทานมีอํานาจเรียกเก็บคาชลประทาน จากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน จาก
ผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานไมวาผูใชน้ําจะอยูในหรือนอกเขตชลประทาน ซึ่ง อัตราคาชลประทานที่จะเรียก
เก็บจากผูใชน้ําเพื่อกิจการโรงงาน การประปาและกิจการอื่น ในหรือนอกเขตชลประทาน ใหเรียกเก็บไดไมเกิน
88
ลูกบาศกเมตรละ 50 สตางค
(2) การใชน้ําในอางเก็บน้ําหรือเขื่อนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ .ศ. 2511 ซึ่ง กฟผ. มีอํานาจในการบริหารจัดการน้ําใน
เขื่อนและอางเก็บน้ําของ กฟผ . สวนการกําหนดปริมาณน้ําที่จะกักเก็บหรือระบายน้ําออกจากอางเก็บน้ําหรือ
เขื่อนนั้น กฟผ. ตองดําเนินการรวมกับกรมชลประทาน
(3) การใชน้ําในเขตพื้นที่ปาไม แบงไดตามพื้นที่และหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
(3.1) ปาสงวนแหงชาติ เปนไปตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกรมปาไม
(3.2) อุทยานแหงชาติ เปนไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ .ศ. 2504 ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
(3.3) เขตรักษาพันธุสัตวปา เปนไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
(4) การใชน้ําในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองไดรับอนุญาตใหใชน้ํา กอน ดังนี้
(4.1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
89
90
ภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งก็คือเขตจังหวัด
(4.2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
(4.3) เทศบาล เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กําหนดใหมี
การบริหารจัดการน้ําของประเทศ ผานทางคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
86

87

88

89
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มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
89
มาตรา 45(7) แหงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
90
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
88
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รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดลําดับความสําคัญ
เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ทั้งในดานการอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศน การขนสงทางน้ํา การผลิตไฟฟาพลังน้ําและ
92
ดานอื่น ๆ แลวแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่ง กนช. ก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําขึ้นเพื่อปฏิบัติหนาที่ในแต
ละลุมน้ํา โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดปริมาณการใชน้ําในแตละกิจกรรม
อยางชัดเจน และกําหนดมาตรการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําที่มีอยูดวยความเปนธรรมและมี
93
อยางไรก็ตาม กลุมงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ํา ไดมีขอวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการ
ประสิทธิภาพ
อนุญาตใหใชน้ําของคณะกรรมการดังกลาวแลว ตามบันทึกขอความของกลุมงานนิติการ ที่ ทส 0619/501 เรื่อง
หารือระเบียบขอบังคับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ .ศ. 2550
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ความวา
90

91
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(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 และมาตรา 1355 ไดกําหนดหลักทั่วไปวา แมน้ํา
ลําคลอง ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน บุคคลมีสิทธิที่จะใชน้ําจากแมน้ํา ลําคลองได โดยรัฐไมมีอํานาจที่จะ
หามบุคคลมิใหใชน้ําจากแมน้ํา ลําคลอง แตรัฐมีหนาที่ดูแลรักษา ดูแล แมน้ํา ลําคลองเพื่อประโยชนของสวนรวม การ
ดําเนินการดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลองนั้น รัฐกระทําผานเจาหนาที่และหนวยงานตๆางของรัฐ
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดให กนช.
และคณะกรรมการลุมน้ํา ตามลําดับ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการน้ําใหเกิด
ความเปนธรรม โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน แตกฎหมายฉบับนี้มีลําดับศักดิ์ต่ํากวา
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
(3) การใหเอกชนตองขออนุญาตใชน้ํา ถือวา เปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วา การจํากัด
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ไมสามารถกระทําได เวนแต จะตราเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัตซึิ ่งรับรองโดย
94
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จึงเปนผลใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ .พศ. 2550 มีผลบังคับใชเฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเทานั้น
93

ปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 ไดมีขอบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
95
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
94

ดังนั้น กนช. และคณะกรรมการลุมน้ํา จึงไมมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการนําน้ําสาธารณะ
ไปใชประโยชนในสวนของภาคเอกชน หากผูขอรับสัมปทานประสงคใชน้ําดิบที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด
91

ขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550
ขอ 10(8) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550
93
ขอ 15(4) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550
94
มาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
95
มาตรา 43(2) แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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ก็จะตองขออนุญาตใชน้ํา จากหนวยงานนั้น เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาไดรับอนุญาตใหใชน้ําดิบ โดยถูกตองจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตามกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
มีเพียงกฎหมายเกี่ยวกับการใหสิทธิประชาชนในการใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะเทานั้นรัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตอปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ. ....
เพื่อใหมีการบูรณาการ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ (กันยายน 2561) อยูใ น
การพิจารณาวาระที่ 2 ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ไดพิจารณาในขั้นกรรมาธิการเสร็จแลว อยูระหวางกระบวนการเพื่อเสนอรายงานตอประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะสรุปได ดังนี้
การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะแบงออกเปน3 ประเภท คือ
(1) การใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การคมนาคม การรักษาระบบ
นิเวศ การบรรเทาสาธารณภัย การใชน้ําตามจารีตประเพณีและการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย ซึ่งการใชน้ํา
ประเภทนี้ไมตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและไมตองชําระคาใชน้ํา
(2) การใชน้ําประเภทที่สอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อ
การพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปาและกิจการอื่น ซึ่งการใชน้ํา
ประเภทนี้ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หรืออธิบดีกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล แลวแตกรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําที่ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตั้งอยู
(3) การใชน้ําประเภทที่สามไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญที่ใชน้ําปริมาณมาก
หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง ซึ่งการใชน้ําประเภทนี้ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แลวแต
กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
จากบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศไทย เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชจะมีการแบงประเภทการใชน้ําอยางชัดเจน และตอง
ไดรับใบอนุญาตการใชน้ําตามประเภทที่กฎหมายกําหนดดวย ซึ่งทําใหการใชน้ําสาธารณะมีความเปนระบบและมี
แบบแผนที่ชัดเจนมากขึ้น
แบบรูปตัดขวางของลําน้ําหรืออางเก็บน้ํา
แบบรูปตัดขวางของลําน้ําหรืออางเก็บน้ําเปนแบบแปลนแสดงพื้นที่ของอางเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ํา ระดับ
น้ําปกติ ระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําต่ําสุด และรายการคํานวณปริมาณน้ําดิบของวิศวกรเพื่อยืนยันความเพียงพอของ
แหลงน้ําดิบ
แบบแปลนแสดงรูปตัดขวางของแหลงน้ําดิบและภาพดานบนของแหลงน้ําดิบเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีเพื่อใช
คํานวณปริมาตรความจุของแหลงน้ําดิบ ซึ่งวิศวกรผูคํานวณความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ จะตองใชขอมูลขนาด
ของแหลงน้ําดิบในการคํานวณปริมาตรของแหลงน้ําดิบ และสมดุลของแหลงน้ําที่จะไหลเขาสูแหลงน้ําดิบ เพื่อทราบ
96
วา แหลงน้ําดิบนั้นมีปริมาณน้ําใชเพียงพอหรือไม
95
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กรมทรัพยากรน้ํา (2557) คูมือจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานที่เพื่อขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
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(19) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)
การผลิตน้ําประปานั้นจะตองมีโรงงานผลิตและเครื่องจักร รวมทั้งคนงานคอยดูแลและควบคุมเครื่องจักร
เพื่อกระบวนการเปลี่ยนน้ําดิบใหกลายเปนน้ําประปาที่มีความสะอาดขึ้นกวาเดิม ซึ่งการที่จะตั้งโรงงานไดนั้น
97
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะสามารถตั้งโรงงานไดซึ่งลักษณะของโรงงานทีจะต
่ องขออนุญาตนั้น
กฎหมายกําหนดใหเปนอาคาร สถานที่หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต
ประกอบ เปนตน 98 โดยโรงงานสําหรั บผลิตน้ําประปานั้น เปนโรงงานที่ตองไดรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง. 4) ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 90 เพื่อประกอบกิจการจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์หรือ
99
จําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
96
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ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ ใหยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานเหมือนระบบประปาขนาดเล็ก
(2) แผนธุรกิจการประกอบกิจการประปาของผูขอรับสัมปทาน
เปนเอกสารแสดงที่วางกรอบแนวทางหรือทิศทางการดําเนินธุรกิจตลอดอายุสัมปทานของผูประกอบการ
ที่ขอรับสัมปทาน ซึ่งประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ประวัติความเปนมาและจุดเริ่มตนของธุรกิจ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก กลยุทธดานตาง ๆ เชน การตลาด การผลิตและการดําเนินงาน การจัดการ
100
ทรัพยากรบุคคล การเงิน การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งแผนฉุกเฉิน
(3) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เชน สัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบประปาหรือ
สัญญาผลิตน้ําประปา ในกรณีที่ผูรับสัมปทานผลิตหรือจําหนายน้ําประปาใหแกหนวยงานของรัฐ จะตองแสดง
สัญญาตาง ๆ ที่ไดลงนามกับหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนหลักฐานวาไดทําสัญญาจริงเปนระยะเวลาเทาใด ซึ่งมีผล
ตอการพิจารณากําหนดอายุสัมปทานดวยเปนอยางยิ่ง
99

เมื่อผูขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแลว จะตองจายคาธรรมเนียมการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา จํานวน 2,000 บาท
ใหกรมทรัพยากรน้ําและจายเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นจะตองนําสงเงินคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของ
ผูใหสัมปทานทุกป โดยใหชําระลวงหนาปละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตลอดไปจน สิ้นอายุสัมปทาน
ประกอบกิจการประปา, หนา 5
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 หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
97
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สําหรับเงินรายปที่ตองนําสงใหรัฐนั้น จะคิดในอัตรา 5 บาท ตอ 1 ลูกบาศกเมตร ของปริมาณน้ําที่ทําไดเต็ม
กําลังใน 1 ชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้ จะตองไมนอยกวา 50 บาท ตอ ป ตามขอกําหนดในสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา

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

4.3 การขอขยายเขตสัมปทาน
การขอขยายเขตสัมปทาน คือ การขออนุญาตขยายพื้นที่ในการจําหนายน้ําประปาให เพิ่มขึ้นจากเดิมที่
ไดรับสัมปทาน แตจะขยายเขตสัมปทานไดนั้น ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกอน ซึ่งเอกสารหลักฐานที่ใชสวนใหญ เหมือนกับการขอรับสัมปทานดัง ไดอธิบายไปแลว แตที่
เพิ่มขึ้นมา คือ เอกสารหลักฐานทางดานวิศวกรรมในสวนที่ขยายขึ้นหรือเพิ่มเติมจากเดิม ไมวาจะเปนเครื่องจักร
สิ่งปลูกสราง หรือพื้นที่ โดยตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนระหวางสวนเดิมที่ไดรับสัมปทานแลว กับสวนที่ได
ขยายเพิ่มเติม นอกจากนี้หากมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญารับจางผลิตน้ําประปา หรือสัญญาใหสิทธิเชาบริหาร
และดําเนินกิจการระบบประปาก็ใหยื่นประกอบดวย เพื่อ เปนเอกสารประกอบการพิจารณาของผูใหสัมปทาน
อนึ่ง การขอขยายเขตสัมปทานนั้น เมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแลว จะตองจายคาธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท ตามขอกําหนดในสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา โดยจายใหกรมทรัพยากรน้ํา

4.4 การขอตออายุสัมปทาน
การขอตออายุสัมปทาน คือ การแจงความประสงควาจะประกอบกิจการประปาตอไป เมื่ออายุสัมปทาน
เดิมใกลสิ้นสุดลง ซึ่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
เกี่ยวกับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
พ.ศ. 2554 กําหนดให ผูรับสัมปทานที่
101
ตองการขอตออายุสัมปทาน ตองยื่นคําขอลวงหนา กอนครบกําหนดอ ายุสัมปทานไมนอยกวา 60 วัน แต
ขอบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปาของแตละโครงการ จะกําหนดใหผูรับสัมปทานตองแจง
100

101

ขอ 27 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
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102

ความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 6 เดือน กอนสัมปทานสิ้นอายุ การกําหนดใหแตกตาง
กันดังกลาวนั้น เนื่องจากประกาศดังกลาว กําหนดไวเปนการทั่วไปแตในสัมปทานนั้นกําหนดใหมีความขนกวา
เพื่อใหผูรับสัมปทานมีความตื่นตัวและสามารถดําเนินการไดทันตามกฎหมายกําหนด
เกี่ยวกับเรื่องการขอตออายุสัมปทานนี้ โครงการที่ตองยื่นขอตออายุบอยที่สุดทุก 5 ป คือ ระบบประปา
ขนาดเล็ก สวนใหญเปนหมูบานจัดสรรซึ่ง กฎหมายการจัดสรรที่ดิน เอง ได มีขอกําหนด ที่เสมือนเปนการแกไข
ปญหาใหตามกรณี เพื่อใหผูประกอบการจัดสรรที่ดินดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณูปโภคแก
ประชาชน ดังนี้
101

(1) เมื่อผูใดทําการจัดสรรที่ดิน กฎหมายกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีสาธารณูปโภค และบริการ
103
สาธารณะดวย
(2) ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู ในบริเวณที่การประปานครหลวง
การประปาส วนภูมิภาคหรือการประปาของส วนทองถิ่นแลวแตกรณี สามารถให บริการได ตองใชบริการของ
104
หนวยงานนั้น
(3) กรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่นแลวแตกรณี ไมสามารถใหบริการได ใหผูจัดสรรที่ดินใชระบบประปาอื่นได โดยผานการรับรองจาก
105
องคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีคุณภาพน้ําที่ไมต่ํากวาประปาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบริการ
102

103

104

ปรากฏวา มีหมูบานจัดสรรหลายโครงการที่การประปาสวนภูมิภาคแจงวาสามารถใหบริการไดแลว แต
ผูประกอบการยัง ไมเปลี่ยนไป ใชบริการน้ําประปา จากการประปาสวนภูมิภาค และยัง คงตองการขอตออายุ
สัมปทานประกอบกิจการ ประปาตอไป โดยใหเหตุผลเรื่องภาระคาใชจายที่ผูรับสัมปทานตองจายเองตามกฎหมาย
ของการประปาหากเปลี่ยนไปใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคและจะตองดําเนินการจัดตั้งเปนนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ซึ่งผูรับสัมปทานสวนใหญไมพรอมที่จายคาธรรมเนียมตามกฎหมายของการประปาเพราะเห็น
วาแพงเกินควร ซึ่งยังเปนปญหาจนถึงปจจุบัน จึงเห็นวา เปนเรื่องข องหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการพิจารณา
รวมกัน เพื่อใหมีทางออกที่สามารถแกไขปญหานี้ได โดยไมกระทบกับอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานรวมทั้ง
ประชาชนผูรับบริการในพื้นที่
อนึ่ง ในการขอตออายุสัมปทานประกอบกิจการประปานั้น หากผูรับสัมปทานไดยื่นขอตออายุตาม
ระเบียบแลว แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาการตออายุสัมปทานนั้น จนอายุสัมปทานไดสิ้นสุดลงแลวก็ใหผูรับ
106
สัมปทานสามารถดําเนินกิจการประปาสัมปทานตอไป จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตใหดําเนินกิจการ
105

102

ขอ 31 แหงสัมปทานประกอบกิจการประปา
มาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
104
ขอ 5.2 แหงประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อทีอาศั
่อยูย และพาณิชยกรรม
105
ขอ 1 แหงประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2554)
106
ขอ 27 วรรคสาม แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
103
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สําหรับเอกสารหลักฐานที่ใช นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานพื้นฐานแลว ถาเปนระบบประปาขนาดเล็ก
ตองยื่นเอกสารที่ไดรับการตออายุจากหนวยงานอื่น เชน สําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดิน และหนังสือ
แจงแผนการขยายเขตจําหนายน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
ทราบวาหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่หลักสามารถใหบริการไดหรือไมอยางไร เปนหลักฐานประกอบการพิจารณา
ของผูใหสัมปทาน สวนระบบประปาขนาดใหญเอกสารหลักฐานที่เพิ่มมา คือ ประมาณการคาใชจายในการเขา
ดําเนินการจายน้ําประปาของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่หลักหากหนวยงานเหลานั้นสามารถเขาดําเนินการจาย
น้ําประปาใหแกประชาชนในพื้นที่ได แตผูรับสัมปทานยังประสงคจะประกอบกิจการประปาสัมปทานตอไป

4.5 การขอโอนสัมปทาน
การโอนสัมปทาน เปนการเปลี่ยนแปลงผูรับสัมปทานโดยไมตองขอรับสัมปทานใหม แตเปนการโอน
สิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบตามขอบังคับและเงื่อนไขใน สัมปทานประกอบกิจการประปา ของผูรับสัมปทาน
รายเดิมที่เรียกวา ผูโอน ใหแกผูรับสัมปทานรายใหมที่ ประสงคจะ รับโอนสัมปทาน เรียกวา ผูรับโอน โดยใน
การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปานั้น นอกจากเอกสารหลักฐานพื้นฐานแลว ยัง มีหลักฐานสําคัญที่
ตองใช คือ หนังสือแสดงความประสงค การโอนและการรับโอนสัมปทานจากทั้งสองฝาย เพราะถาไมมีหนังสือ
แสดงเจตนาแลว รัฐก็ไมสามารถที่จะดําเนินการใหไดสวนเอกสารหลักฐานอื่นอาจใชแตกตางกัน ดังนี้
ระบบประปาขนาดเล็ก
หากเปนนิติบุคคลทั่ว ๆ ไป การขอโอนสัมปทานคงไมนาจะมีความยุงยากใด ๆ และเอกสารหลักฐานที่
ใชสวนใหญไดอธิบายมาแลว แตในกรณีที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนผูรับโอนสัมปทาน
นั้น จะมี เอกสา ร
หลักฐานเพิ่มขึ้น ดังนี้
(1) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนหนังสือที่สํานักงานที่ดินออก
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่ไปจดทะเบียนขอจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. 2543
(2) รายงานผลการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนรายงานผลการ
ประชุมหลังจากที่ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว จากสมาชิกของนิติบุคคลหมูบาน
107
จัดสรรที่เปนผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
เพื่อใหคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนผูทําหนาที่
บริหารงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
(3) สําเนาขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนระเบียบขอบังคับที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
108
กําหนดมาใชบังคับในเขตจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภค การอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดิน
109
จัดสรร
106

107

108

107

มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 48(1), อางแลว
109
มาตรา 48 (2) , อางแลว
108
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(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเกี่ยวกับการรับโอนสาธารณูปโภค
จากผูรับสัมปทาน เปนผลการประชุมและมติของคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเกี่ยวกับการรับโอน
สัมปทานจากผูรับสัมปทานเดิม
(5) บันทึกถอยคําขอตกลงโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภ คระหวางนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกับ
ผูรับสัมปทานตอเจาพนักงานที่ดิน
(6) สําเนาใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่ผูรับสัมปทานโอนใหกับผูรับโอนที่เปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยมีการเปลี่ยนชื่อผูรับอนุญาตเปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวเทานั้น
2. ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ
การโอนลักษณะนี้สวนใหญจะเปนบริษัทขนาดใหญ มีความชํานาญและเชี่ยวชาญอยูแลว ซึ่งจะตองใช
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แผนธุรกิจประกอบกิจการประปาของผูรับโอนสัมปทาน เปนแผนการประกอบธุรกิจเกีย่ วกับ
กิจการประปาของผูรับโอนสัมปทาน เหมือนที่ไดอธิบายกรณีของผูขอรับสัมปทานแลวขางตน
(2) ขอบังคับของบริษัทผูโอนและผูรับโอนสัมปทาน เปนขอบังคับที่ กําหนดมาใชบังคับในเขต
สัมปทาน เพื่อเปรียบเทียบกันซึ่งไมควรจะมีความแตกตางกันมากเกินควร
(3) รายงานการประชุมของผูโอนในสวนที่เกี่ยวกับมติของบริษัทที่ยินยอมโอนสัมปทาน เพื่อทราบ
มติของบริษัทผูโอนสัมปทาน
(4) รายงานการประชุมของผูรับโอนในสวนที่เกี่ยวกับมติของบริษัทในการโอนสัมปทาน เพื่อทราบ
มติของบริษัทผูรับโอนสัมปทาน
เอกสารหลักฐานทั้งหมดดังกลาว ผูรับสัมปทานที่ประสงคจะทําการโอนสัมปทานตองยื่นพรอมคําขอ
เมื่อไดรับอนุญาตใหโอนเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวเทานั้น
จึงจะเปลี่ยนมือผูประกอบกิจการประปาได อนึ่ง การโอนสัมปทานมีคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท ซึ่งจะ
จายเมื่อไดรับอนุญาตใหโอนสัมปทานแลว โดยผูรับสัมปทานเปนผูจาย ใหกรมทรัพยากรน้ํา ตามขอกําหนดใน
สัมปทานประกอบกิจการประปา

4.6 การขอปรับอัตราคาน้ําและคารักษามาตรวัดน้ํา
การขอปรับอัตราคาน้ําและคารักษามาตรวัดน้ํา เปนการขออนุญาตปรับราคาเกี่ยวกับอัตราที่เรียกเก็บ
คาบริการจากผูใชน้ําประปาที่ไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บไดตาม ที่กําหนดสัมปทานประกอบกิจการประปาเดิม
กอนการขอปรับ การขอปรับราคานี้อาจจะขอปรับราคาขึ้นหรือลงก็ได แลวแตความประสงคของผูรับสัมปทาน
สําหรับกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดกฎเกณฑไวเฉพาะกรณีที่จะขอปรับขึ้นราคาเทานั้น ไมไดมีขอกําหนดในการ
ขอปรับราคาลงแตอยางใด คงเปนเพราะไมนาจะมีผูรับสัมปทานรายใดที่อยากจะปรับลดรา คาคาบริการลง แต
ก็สามารถกระทําได โดยถาหากผูรับสัมปทานมีการปรับลดราคาคาน้ําประปาหรือคาบริการลง ผูรับสัมปทาน
110
เพียงแตแจงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน กอนการปรับลดราคาลง แตหากผูรับ
สัมปทานตองการที่จะปรับราคาขึ้น ผูรับสัมปทานจะตองขอ อนุญาตจากผูใหสัมปทานกอน และจะตองไดรับ
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ขอ 21 แหงสัมปทานประกอบกิจการประปา
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อนุญาตใหปรับราคากอน จึงจะไปเรียกเก็บจากผูรับบริการได
หลักฐานแยกตามกรณี ดังนี้

โดยการขออนุญาตปรับขึ้น ราคาใช เอกสาร

ระบบประปาขนาดเล็ก
(1) รายงานการวิเคราะหอัตราคาน้ําประปาหรือรายงานการวิเคราะหอัตราคารักษามาตรวัดน้ํา เปน
รายงานของผูรับสัมปทานที่แสดงถึงตนทุนดานตางๆ ที่ใชในการการผลิตน้ําประปา รวมถึงเหตุผลความจําเปน
ที่ตองขอปรับอัตราคาน้ําและคารักษามาตรวัดน้ํา
(2) ใบเสร็จ รับเงิน คาอนุรั กษน้ําบาดาล เนื่องจากผูรับสัมปทานอาจตองมีภาระดานคาใชจายเพิ่มขึ้น
หากใชน้ําบาดาลในเขตพื้นที่วิกฤตน้ําบาดาล
ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ
อัตราคาน้ําประปาแนบทายสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดําเนินการเกี่ยวกับระบบประปา เปนกรณี
สําหรับผูรับสั มปทานที่ทําสัญญาเปนผูใหบริการน้ําประปาแทนหนวยงานของรัฐ และไดมีการแกไข เพิ่มเติม
สัญญา เปนผลใหผูรับสัมปทานตองมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น

4.7 การขอเพิ่มกําลังการผลิต
การขอเพิ่มกําลังการผลิต เปนการขออนุญาตเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปาจากกําลังการผลิตเดิมที่ไดรับ
สัมปทานครั้งแรกหรือไดรับ อนุญาตครั้งลาสุด ซึ่งอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงประเภทของระบบประปาและอายุ
สัมปทานได เอกสารหลักฐานที่ใชเหมือนกับการขอรับสัมปทานทุกประการ ดัง ไดอธิบายแลวขางตน แตสําหรับ
ระบบประปาขนาดใหญและระบบประปารูปแบบพิเศษ มีเอกสารหลักฐานที่เพิ่มมา คือ หากมีการแกไขเพิ่มเติม
สัญญารับจางผลิตน้ําประปา หรือสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดําเนินกิจการระบบประปาก็ใหยื่นประกอบดวย
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูใหสัมปทาน

4.8 การขอความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน
การขอความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทาน คือ การที่ผูรับสัมปทาน เสนอรายชื่อ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชีใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของตน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความ เห็นชอบเปนผูตรวจ บัญชีของผูรับสัมปทาน ตามขอกําหนดของ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ .ศ. 2554 ซึ่งผูรับสัมปทานตองยื่น
111
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
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(1) หนังสือบริคณหสนธิและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูรับสัมปทาน
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กรมทรัพยากรน้ํา, (2557), คูมือการขอเปนผูสอบบัญชีของผูรับสัมปทาน, หนา 10.
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เปนหนังสือที่แสดงวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทและรวมกันลงชื่อไมนอยกวา 7 คน (ผูเริ่มกอการ)
ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของนิติบุคคล คือ
ประเภทที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติให มีรายการดังตอไปนี้ (1) ชื่อบริษัท
จะตองมีคําวา "จํากัด" ไวทายชื่อนี้ดวยเสมอไป (2) สํานักงานของบริษัทซึ่งจดทะเบียนจะตองอยู ณ ที่ใดในพระ
ราชอาณาเขต (3) วัตถุประสงคทั้งหลายของบริษัท (4) คําแสดงวาความรับผิดชอบของผูถือหุนจะมีจํากัด (5)
จํานวน ทุนเรือนหุนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนดหุนละเทาไร (6) ชื่อ สํานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของ
112
บรรดาผูเริ่มกอการทั้งจํานวนหุนที่ซื้อไวแตละคน
111

การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักทะเบียน
หุนสวน บริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย สวนภูมิภาคจะตองจดทะเบียน ณ หอทะเบียน หุนสวน
บริษัท ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด
การตั้งชื่อบริษัทจํากัดนั้น ตองมีควําา "บริษัท" ไวหนาชื่อและ"จํากัด" ตอทายชื่อยกเวน ธนาคารพาณิชให
ย
ใชคําวา "ธนาคาร" แทนคําวาบริษัท
ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บัญญัติใหบริษัทตองปฏิบัติ คือ ชื่อ
บริษัทตองมีคําวา “บริษัท” นําหนาและมีคําวา “จํากัด (มหาชน)” ตอทาย หรือจะใชอักษรยอวา “บมจ.”
นําหนาแทนคําวา “บริษัท” และ “จํากัด (มหาชน)” ก็ไดแตในกรณีที่ใชชื่อเปนอักษรภาษาตางประเทศ จะใชคําซึ่ง
มีความหมายวาเปน “บริษัทมหาชนจํากัด” ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได113 และหนังสือบริคณหสนธิ
อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ (1) ชื่อบริษัท (2) ความประสงคของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน
(3) วัตถุประสงคของบริษัทซึ่งตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง
(4) ทุนจดทะเบียนซึ่งตองแสดงชนิด
จํานวนและมูลคาของหุน (5) ที่ตั้งสํานักงานใหญซึ่งตองระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองที่ใดในราชอาณาจักร (6) ชื่อ
114
วันเดือนปเกิด สัญชาติและที่อยูของผูเริ่มจัดตั้งบริษัทและจํานวนหุนที่แตละคนจองไว
หนังสือบริคณหสนธิและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูรับสัมปทาน ตองมีอายุไมเกิน 6
เดือนนับแตวันยื่นเรื่องขอดําเนินการ และตองระบุวัตถุประสงคเพื่อการประกอบกิจการประปา
112
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(2) ขอบังคับของบริษัทผูรับสัมปทาน ตองระบุวัตถุประสงคในการประชุมสามัญเพื่อการเลือกตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(3) รายงานการประชุมที่ประชุมใหญของผูรับสัมปทานระเบียบวาระการประชุมจะตองมีเรื่องการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน โดยมติของที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี ระบุชื่อผูสอบบัญชีตรงตามที่เสนอ
(4) สําเนาสัญญาวาจางระหวางผูรับสัมปทานกับผูสอบบัญชี เปนการระบุการวาจางระหวางผูสอบ
บัญชีและบริษัทผูรับสัมปทาน โดยไดมีการลงนามในสัญญาของทั้งสองฝาย
(5) สําเนาใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี ตองระบุชื่อใหตรงตามชื่อที่เสนอมา
112

มาตรา 1098 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
114
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
113
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(6) หนังสือรับรองสถานะของผูสอบบัญชี จะตองออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตยังไมหมดอายุ
และไมถูกพักใชหรือถูกเพิกถอน
(7) สําเนาใบเสร็จรับเงินชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี จะตองออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและชื่อผูจายเงินตรงตามชื่อผูสอบบัญชีที่เสนอมา
เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบเปนผูตรวจบัญชีของผูรับสัมปทานนอกจากกําหนดไวในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา
เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ .ศ. 2554 แลว ยังกําหนดไวในสัมปทานประกอบกิจการประปา
อีกดวย แตปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาหรือขอตกลงของหนวยงานภาครัฐ
ไดปรับปรุงแกไขขอกําหนดดังกลาว โดยใหเสนอขอความเห็นชอบตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยูแลว จึงไม
จําเปนตองเสนอใหรัฐมนตรีเห็นชอบอีก ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํากําลังดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหเปนไปตามขอเสนอดังกลาว เพื่อใหมีการบังคับใชเปนไปในแนวทางเดียวกัน

4.9 การขอเลิกประกอบกิจการประปาสัมปทาน
การขอเลิกประกอบกิจการประปา คือ การที่ผูรับสัมปทานประกอบกิจการประปาแสดงความประสงค
ที่จะยุติบทบาทการเปนผูประกอบกิจการประปากอนอายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง โดยผูรับสัมปทานมิไดกระทําผิด
เงื่อนไขใด ๆ ในสัมปทานประกอบกิจการประปา และมิใชเปนกรณีการถูกยกเลิกสัมปทานจากผูใหสัมปทาน
การขอเลิกประกอบกิจการประปาสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และจะตองใหบริการน้ําประปาอยาง
ตอเนื่องไปกอน จนกวาจะมีผูรับสัมปทานรายใหมเขามาดําเนินการแทน หรือตองยินยอมใหหนวย งานของรัฐ
หรือเอกชนรายอื่นเขาดําเนินการแทนไปพลางกอน และตองยินยอมใหใชอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการ
115
ประปาโดยไมคิดคาใชจาย จนกวาจะไดผูรับสัมปทานรายใหม การที่กฎหมายกําหนดขอบังคับและเงื่อนไข
ดังกลาว เนื่องจาก เพื่อใหการบริการน้ําประปาเปนไปอยางตอเนื่ องและสม่ําเสมอเสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูจัดทํา
บริการสาธารณะเอง และไม ตองการให สงผลตอการดําเนินชีวิต ประจําวัน ของประชาชน ซึ่งอาจ กระทบตอ
ความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน
114
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ขอ 30 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานฯ
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บทที่ 5
กฎหมายที่เกี่ยวของตามขอบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา
ในการใหสัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรี
วาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน มีอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ .ศ. 2515 ที่สามารถ กําหนดเงื่อ นไขเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของ
116
ประชาชน อันเนื่องมาจากการใหสัมปทานประกอบกิจการประปาเทาที่เห็นวาจําเปนและสมควรได
1 15

สัมปทานประกอบกิจการประปา เปนขอบังคับและเงื่อนไขที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหผูรบั สัมปทานปฏิบัติ
117
เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2515 ใหอํานาจไว เนื่องจากกิจการประปานั้นเปนสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ปลอดภัย และความผาสุกในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่ไดรับ
สัมปทาน จากรัฐ จะจัดทําสาธารณูปโภคและใหบริการแกประชาชนไดเสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูใหบริการผูให
สัมปทานจึงไดกําหนดเงื่อนไขหรือขอบังคับในการประกอบกิจการประปาไวดังกลาว
116

นอกจากนี้ เมื่อผูรับสัมปทานไดขอดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน
อาจจะตองเกี่ยวของกับขอบังคับของกฎหมายอื่นที่บังคับใชอยู แม มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ํา
ซึ่งก็ตองขึ้นอยูกับ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ ผูรับสัมปทานเอง ดวยวา จะตองอยูภายใตขอบังคับของ
กฎหมายใดบางในขณะที่เปนผูรับสัมปทานประกอบกิจการประปา
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ7 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที58
่ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2515 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูใหสัมปทาน จึงไดกําหนดขอบังคับ
และเงื่อนไขไวในสัมปทานประกอบกิจการประปา ดังตอไปนี้

5.1 วาดวยลักษณะอายุและการใชสัมปทาน

116
117

ขอ 7 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
ขอ 7, อางแลว
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ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุสัมปทาน ลักษณะการใชสัมปทาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและผลจากการละเลยหรือฝาฝนเงื่อนไขหรือขอบังคับ ดังนี้
ขอ 1 ผูรับสัมปทาน มีสิทธิ ประกอบกิจการประปาและจําหนายน้ําประปาได ตาม ความในสัมปทานนี้
และขอบังคับ อื่นที่อาจจะออกบังคับใชในภายหนา หรือตามรายละเอียดอื่นที่อาจกําหนดไวตอทายสัมปทานนี้
และภายในเขตโครงการที่ไดรับสัมปทานเทานั้น
ขอ 2 สัมปทานนี้ ออกให ภายใตขอบังคับของกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยตาง ๆ ที่ใชในปจจุบันและที่จะประกาศใชตอไปในภายหนาดวย ซึ่งผูรับสัมปทานจะ ยกเอาสัมปทานนี้
เปนขอยกเวนมิให ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยดังกลาวนั้น
ไมได
ขอ 3 สัมปทานนี้จะโอนไปใหผูอื่นมิได ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอน ซึ่งการ
อนุญาตใหโอนนั้น ผูใหสัมปทานมีสิทธิกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามสมควร เพื่อให กิจการประปาดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอยและมีการจําหนายน้ําประปาตามปกติ
ถาผูรับสัมปทานตองการจะเลิกประกอบกิจการประปา เพื่อคืนสัมปทาน ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปน
หนังสือ ใหผูใหสัมปทานทราบ ลวงหนา อยางนอย 6 เดือน เมื่อ ไดรับ อนุญาตใหเลิกกิจการเปนหนังสือแลว
จึงจะเลิกกิจการได แตทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามขอบังคับในหมวด 5 ดวย
ขอ 4 การกําหนดใหอายุสัมปทาน
ผูใหสัมปทาน จะกําหนดอายุสัมปทานให ผูรับสัมปทาน แตละรายไมเทากัน เนื่องจากผูรับสัมปทาน
แตละรายมีกําลังการผลิต น้ําประปาไมเทากัน ซึ่งแยกออกเปน 3 ประเภท ดัง ไดกลาวแลวในบทกอนหนา โดย
อายุสัมปทานที่กําหนดใหตั้งแต 5-30 ป ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูรับสัมปทานแตละราย
การกําหนดเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทาน
เมื่อผูใหสัมปทานไดกําหนดใหอายุสัมปทานเปนจํานวนปแลว ผูใหสัมปทานยังไดระบุเงื่อนไขการสิ้นสุด
สัมปทานตอทายจํานวนปที่ใหสัมปทานไวดวย ซึ่งแลวแตวากรณีตามจํานวนปหรือกรณีตามเงื่อนไขจะสิ้นสุดลง
กอนกัน ก็ใหเปนไปตามนั้น โดยแยกตามกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่พื้นที่อนุญาตใหประกอบกิจการประปา อยูในความรับผิดชอบของ หนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย แตหนวยงานดังกลาวยังไมสามารถใหบริการไดในขณะที่ไดรับสัมปทาน และผูรับสัมปทานได
ใชแหลงน้ําดิบของตนเองในการผลิตน้ําประปาจะมีเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทาน ดังนี้
(1.1) ในเขตของการประปานครหลวงมีเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา“หรือเมื่อการประปานครหลวง
เขาดําเนินการกอนสิ้นอายุสัมปทาน”
(1.2) ในเขตของการประปาสวนภูมิภาค มีเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเมื่อการประปาสวน
ภูมิภาคเขาดําเนินการกอนสิ้นอายุสัมปทาน”
(1.3) ในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา“หรือเมื่อ.......(ชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น).....เขาดําเนินการกอนสิ้นอายุสัมปทาน”
(2) กรณีทหี่ นวยงานทําสัญญาใหเอกชนผลิตน้ํา ประปาเพื่อจําหนายใหหนวยงาน หรือใหเอกชนผลิตน้ํา
ประปาเพื่อจําหนายใหแกประชาชนโดยตรง ในเขตที่หนวยงานกําหนด จะมี เงื่อนไขตอทายอายุสัมปทาน ตาม
กรณี ดังนี้
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(2.1) การประปานครหลวง มีเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเมื่อสัญญาผลิตน้ําใหการประปา
นครหลวงสิ้นสุดลง ”
(2.2) การประปาสวนภูมิภาค มี เงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเมื่อสัญญา ผลิตน้ําใหการ
ประปาสวนภูมิภาค สิ้นสุดลง ”
(2.3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี เงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเมื่อสัญญาดําเนินการ
กิจการประปากับ... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สิ้นสุดลง”
(3) กรณีใชน้ําดิบจากแหลงน้ําอื่นที่มิใชของตัวเอง โดยไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลว ระบุ
เงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานตามกรณีตอไปนี้
(3.1) ใชน้ําบาดาล ใชเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเมื่อไมไดรับอนุญาตใหใชน้ําบาดาลจาก
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล”
(3.2) ใชน้ําดิบจากทางน้ําชลประทาน ใชเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา “หรือเมื่อกรมชลประทาน
ไมอนุญาตใหใชน้ําดิบ”
ทั้ง 3 กรณีดังกลาว เปนกรณีพื้นฐานของการกําหนดเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานแตยังมีกรณีที่เปนการ
ผสมระหวางแตละกรณีจาก 3 กรณีหลัก ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองกําหนดเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานโดย
การผสมผสานแตละกรณีเขาไป เชน กรณีผลิตน้ําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตใชน้ําดิบจากทางน้ําชลประทาน
ใชเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานวา“หรือเมื่อ...........(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).........เขาดําเนินการ หรือเมื่อ
กรมชลประทานไมอนุญาตใหใชน้ําดิบ” เปนตน การกําหนดเงื่ อนไขตอทายอายุสัมปทานดังกลาว ยกตัวอยาง
กรณีตามที่เคยไดรับสัมปทานหรือรับสัมปทานอยูในปจจุบันเทานั้น ซึ่งหากมีกรณีอื่นเพิ่มเติมที่แตกตาง ก็ตอง
พิจารณาเงื่อนไขตอทายจํานวนปที่ใหสัมปทานตามกรณีเปนราย ๆ ไป
สาเหตุที่ตองกําหนดเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทาน เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2515 ไดกําหนดขอยกเวน ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการคาขายที่เปนสาธารณูปโภค
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ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้นโดยไมตองขออนุญาต หรือไดรับสัมปทานจาก รัฐมนตรี ซึ่ง
หนวยงานที่ไดรับการยกเวน เชน การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน อาจทําสัญญาใหเอกชนผลิตน้ําประปาใหหนวยงาน และเมื่อเอกชนนั้นมาขอรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา จึงตองกําหนดเงื่อนไขตอทายอายุสัมปทานกํากับไวอีกชั้นหนึ่ง หากวาสัญญาระหวางหนวยงานดังกลาว
กับเอกชนสิ้นสุดลงก อนอายุสัมปทานจะหมดลง ก็ให สัมปทาน ประกอบกิจการประปา สิ้นสุดลงไปดวยโดย
ปริยาย
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ขอ 5 หากผูใหสัมปทานหรือหนวยงานของรัฐ ประสงคจะซื้อกิจการประปา จากผูรับสัมปทาน เมื่อผูรับ
สัมปทานไดดําเนินกิจการไปแลวครึ่งหนึ่งของอายุสัมปทานที่ไดรับ ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อ การ
ดังกลาวได โดยดําเนินการดังนี้
(1) ผูใหสัมปทานจะตองแจงใหผูรับสัมปทานทราบลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
(2) ใหหนวยงานที่ตองการซื้อและผูรับสัมปทานตกลงราคาซื้อขายกัน เองตามราคาในทองตลาด
(3) หากตกลงราคากันไมได ผูใหสัมปทานตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหใชวิธีการ
อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท
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ขอ 6 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
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ขอ 6 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานในระหวางอายุสัมปทานได จากสาเหตุดังตอไปนี้
(1) เมื่อผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางโรงงานและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่ผูใหสัมปทานกําหนดในขอ 9 และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 12 ดวย
(2) เมื่อผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายน้ําประปาเกินกวา3 วัน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถ
จําหนายน้ําประปาได
(3) เมื่อผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม เงื่อนไขขอหนึ่งขอใดในสัมปทานหรือทายสัมปทานนี้ แตตองอยู
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานขอ 7 ดวย
(4) เมื่อโรงงานทําการประปา อุปกรณหรือสวนสําคัญสวนหนึ่งสวนใดของกิจการประปา ถูกยึดโดย
คําพิพากษาของศาล
ขอ 7 การเพิกถอนสัมปทานกรณีผูรับสัมปทานละเลย ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอบังคับ ขอหนึ่งขอใด
ในสัมปทานนี้ แยกตามกรณี คือ
(1) กรณีมีกําหนดโทษปรับ สามารถดําเนินการไดดังนี้
(1.1) เมื่อผูรับสัมปทานฝาฝนขอบังคับในสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับไดตามโทษที่กําหนดไว
แตยังไมสามารถเพิกถอนสัมปทานไดหลังจากสั่งปรับแลว
(1.2) หลังถูกสั่งปรับแลว หาก ผูรับสัมปทาน ยังคงฝาฝน ขอบังคับตอไป ไมนอยกวา 1 เดือน หรือ
มากกวาหรือตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรกําหนดระยะเวลา
(1.3) ผูใหสัมปทานไดแจงเตือนผูรับสัมปทานทราบถึงผลเสียของการฝาฝนขอบังคับในสัมปทานเปน
หนังสือไมนอยกวา 15 วัน
(1.4) ถาพนจาก 15 วันดังกลาว นับแตวันที่ผูรับสัมปทานควรจะไดรับทราบถึงการแจงเตือนนั้น แต
ยังคงฝาฝนขอบังคับตอไป ผูใหสัมปทานสามารถเพิกถอนสัมปทานได
(2) กรณีไมไดกําหนดโทษปรับ สามารถดําเนินการไดดังนี้
(2.1) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทาน เปนเงิน 1,000 บาท และปรับเรียงรายวัน วันละ 500 บาท
ตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานไดฝาฝนขอบังคับก็ได
(2.2) หากผูรับสัมปทานยังคงฝาฝน ขอบังคับตอไป ไมนอยกวา 1 เดือน หรือมากกวาหรือตามที่ผูให
สัมปทานจะเห็นสมควรกําหนดระยะเวลา
(2.3) ผูใหสัมปทานไดแจงเตือนผูรับสัมปทาน ทราบถึงผลเสียของการฝาฝนขอบังคับสัมปทาน เปน
หนังสือไมนอยกวา 15 วัน
(2.4) ถา พนจาก 15 วันดังกลาว นับตั้งแตผูรับสัมปทานควรจะไดรับทราบการแจงเตือนนั้น แต
ยังคงฝาฝนขอบังคับตอไป ผูใหสัมปทานสามารถเพิกถอนสัมปทานได
มีขอยกเวนสําหรับโทษปรับตามกรณีที่ 2 คือ กรณีที่ระบุไวในขอ 6(2) และ (4) ที่ไมสามารถสั่งปรับได
ตองเพิกถอนสัมปทานสถานเดียว เนื่องจากถือวาเปนกรณีที่รายแรงเกินโทษปรับ
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัมปทานสั่งปรับ ผูรับสัมปทาน ฐานละเลยไมปฏิบัติตาม เงื่อนไขหรือ ขอบังคับ ขอ
หนึ่งขอใดในสัมปทานนี้ ผูรับสัมปทานจะตองนําเงินมาชําระภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง
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5.2 กฎขอบังคับวาดวยการกอสรางการตั้งโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณและการเริ่ม
จําหนายน้ําประปา
ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกอสรางโรงงานและติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับการผลิตน้ําประปา รวมทั้งการเริ่มจําหนายน้ําประปาและบทลงโทษกรณีผิดเงื่อนไขสัมปทาน ดังนี้
ขอ 9 ผูรับสัมปทานจะตองกอสรางโรงงานทําการประปาและอุปกรณที่เกี่ยวของตามที่กําหนดในขอ 1
รวมทั้งการจัดใหมีทอส าธารณะตามถนนซึ่งกําหนดไวในขอ 17 ดวย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะ
เวลาที่กําหนด นับตั้งแตวันลงนามในสัมปทานนี้
กอนการกอสรางดังกลาว ผูรับสั มปทานจะตองเสนอแผ นและรายการกอสราง เพื่อขออนุมัติตออธิบดี
กรมทรัพยากรน้ํากอน เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการกอสรางได โดยสิ่งที่จะตองเสนอประกอบดวย
(1) แผนผังการกอสราง การตั้งโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(2) รายการและแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานทําการประปา
(3) แผนผังแสดงการขุดดินฝงทอเอกจําหนายน้ําประปา
(4) วิธีติดตั้งเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของคนงาน
ขอ 10 หากผูรับสัมปทานจะทําการกอสราง หรือจัดตั้งโรงงานและเครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของกับ ระบบ
ประปาในเขตทางหรือที่สาธารณะ ผูรับสัมปทานจะตองขออนุญาตกอสรางและเสนอวิธีการจัดทําที่คํานึงถึง
ความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน ตอหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบพื้นที่ เชน ผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี เมื่อไดรับอนุมัติเปนหนังสือแลว จึงจะเริ่มทํา
การกอสรางได และหากมีขอสั่งการใดจากหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบพื้นที่ ดังกลาว ผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตาม
ขอ 11 กอนเริ่มทําการจําหนายน้ําประปา ผูรับสัมปทานตองดําเนินการ ดังนี้
(1) แจงใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําสงเจาพนักงานออกไปตรวจโรงงานทําการประปาและ
อุปกรณที่
เกี่ยวของ
(2) เมื่อไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแลว จึงจะเริ่มจําหนายน้ําประปาได
ถาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเห็นวา โรงงานหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําประปายังมีสวนที่
บกพรองเล็กนอยและสามารถแกไขไดในเวลาไมชา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําอาจอนุมัติใหจําหนายน้ําพรอมกับ
แจงใหผูรับสัมปทานแกไขภายในเวลาที่กําหนดได
ถาผูรับสัมปทานมิไดแกไขสวนที่บกพรองนั้น จนพนระ ยะเวลาที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด ก็ให
ถือวาผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
ขอ 12 ถาผูรับสัมปทานไมกอสราแง ละตั้งโรงงานทําการประปาและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของใหเสร็ภจ ายใน
เวลาทีกํ่ าหนด ตามที่กําหนดในสัมปทานขอ 9 ผูใหสัมปทานมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้
(1) ถาการละเลยนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดความลาชาเพราะการขออนุมัติตางๆ ตามสัมปทาน
ขอ 9, 10 หรือ 11 ผูใหสัมปทานจะขยายระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 9 ใหตามสมควร
(2) ถาการละเลยนั้นเปนสาเหตุที่ทําใหผูรับสัมปทานไมสามารถเริ่มการจําหนายน้ําประปาได ในพื้นที่
เพียงเล็กนอยของพื้นที่การจําหนายน้ําประปาทั้งหมด เชน การวางทออีกเล็กนอยไมทันกําหนด หรือจะเริ่มทํา
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การจําหนายน้ําประปาภายในเขตสัมปทานไดทั้งหมดภายในระยะเวลาไมเกินที่กําหนด นับแตเวลาที่กําหนดให
ในขอ 9 สิ้นสุดลง ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ไมไดกระทําการนั้นก็ได
(3) ในกรณีอื่น ผูใหสัมปทานมีสิทธิเพิกถอนสัมปทานได

5.3 กฎขอบังคับวาดวยการบํารุงรักษาและกิจการที่ทําขึ้นใหม
ความตามหมวดนี้กําหนดเงื่อนไขและขอบังคับเกี่ยวกับการดูแล บํารุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ
ที่ผูรับสัมปทานใชผลิตน้ําประปา เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูรับสัมปทาน ลูกจางหรือคนงาน
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ดังนี้
ขอ 13 ผูรับสัมปทานจะตองดูแลรักษาโรงงาน ทําการประปาและเครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของกับกิจกา ร
ใหสามารถใชการไดดีอยูเสมอ ปลอดภัยตอลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน
ถามีอุปกรณใดในโรงงานทําการประปาใชการไดไมดีหรือไมปลอดภัย ผูใหสัมปทานมีอํานาจดังนี้
(1) สั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามรายการและเวลาที่ผูใหสัมปทานกําหนด
(2) ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลากําหนด ผูใหสัมปทานจะปรับเปนเงินไมเกิน 1,000
บาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติตามคําสั่งก็ได
ถาสภาพของโรงงาน ทําการประปาและเครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของไมเปนที่ปลอดภัย แกชีวิต ลูกจางหรือ
คนงานของผูรับสัมปทาน หรือ สาธารณชน ให อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานหยุดการ
เดินเครื่องจนกวาผูรับสัมปทานจะไดซอมแซมใหมีความปลอดภัยตามเดิม
ขอ 14 ถาผูรับสัมปทานจะซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอยางใดของโรงงานทําการประปา
หรือเครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของ จะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได
รวมถึงขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดออกเปนคราว ๆ ไป เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบตอเรื่องดังกลาวจากผูให
สัมปทาน
กรณีที่ผูรับสัมปทานตองการวางทอเอกสงและจําหนายน้ําประปาเพิ่มเติมภายในเขตสัมปทานที่กําหนด
ไวในทายสัมปทานนี้ สามารถกระทําไดโดยไมตองแจงลวงหนาก็ได แตจะตองเสนอแผนผังแสดงการวางทอเอก
สวนที่เพิ่มขึ้นนั้นตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําภายหลัง ไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันเริ่มจําหนายน้ําประปาตามทอ
เอกที่เพิ่มขึ้น โดยตองปฏิบัติตามขอ 10 ดวย
ถาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เห็นวาควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทอเอกดังกลาวนั้น ก็มีอํานาจแจงเปน
หนังสือใหผูรับสัมปทานแกไขเสียกอนภายในระยะเวลาที่กําหนดได
ขอ 15 ผูรับสัมปทานตองเปลี่ยนแปลงโรงงานและอุปกรณที่เกี่ยวของในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ถาเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําประปาไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความ
ตองการใชน้ําในเขตสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานเพิ่มกําลังการจายน้ําภายใน
เวลาอันสมควร แตตองไมนอยกวา 8 เดือน
ถาผูรับสัมปทานทราบคําสั่งแลวไมปฏิบัติตามภายในกําหนด และผูใหสัมปทานเห็นวไามมีเหตุอันควร
ที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทาน เปนเงินวันละ 500 บาท จนกวาผูรับสัมปทานจะ
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นก็ได
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(2) ถา รัฐ บาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความประสงคจะ กอสรางหรือขยายทางหรือที่
สาธารณะใด ๆ และรองขอใหผูรับสัมปทานยายอุปกรณ ซึ่งกีดขวางการกอสรางดังกลาว ผูรับสัมปทานตองยาย
ออกโดยไมสามารถคิดคาทดแทนได
(3) ถา เอกชนใดรองขอตอรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหผูรับสัมปทานยายอุปกรณซึ่ง
กีดขวางทางเขาบานหรือที่ดินของเอกชน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนแลวหรือไดสรางขึ้นมาภายหลังการติดตั้ง
อุปกรณของผูรับสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองยายออกโดยไมสามารถคิดคาทดแทนได
(4) ถารัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกเพิ่มเติมในทางหรือที่
สาธารณะซึ่งอยูในเขตสัมปทาน แตทอดังกลาวนั้น มิไดกําหนดไวในสัมปทาน นี้ ผูรับสัมปทานตองปฏิ บัติตาม
คําสั่งนั้นและรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอเอกที่รองขอนั้นใหแกผูรับ
สัมปทานในราคาเทาทุน

5.4 ขอบังคับวาดวยการดําเนินกิจการ
ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งที่ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติเมื่อเป นผูจําหนาย
น้ําประปา การบริการสาธารณะ มาตรวัดน้ํา อัตราคาน้ําประปา การเสนอรายงาน การ จัดการเกี่ยวกับเงินทุน
ผูตรวจบัญชีและการจัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงานผลิตน้ําประปาและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอ 16 ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปาใหแกบุคคลผูขอใชน้ําประปาภายในเขตสัมปทาน และตอง
วางทอจําหนายน้ํา ประปาใหถึงเขตบานของผูขอโดยไมคิดมูลคา แตสามารถเรียกรองคาวางทอเฉพาะ สวนที่ตอ
เขาบานได ซึ่งตองกําหนดระยะทางใหชัดเจน
ขอ 17 ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปา และตองจัดใหมีทอสาธารณะ ตามถนนในเขตสัมปทาน
ซึ่งไดวางทอเอกไปแลว ตองซอมแซมใหคงดีอยูเสมอ โดยไมคิดคา ทอสาธารณะที่ติดตั้งขึ้นตองใหประชาชนรับ
น้ําประปาไดทุกเวลา จะเก็บหรือไมเก็บเงินก็ตาม
จํานวนทอสาธารณะดังกลาว ผูให
 สัมปทานจะขอเพิ่มจํานวนทอไดทุก 1 ป ตามสวนของจํานวนน้ําที่ขาย
ได โดยถือจํานวนทอสาธารณะตามที่กําหนดครั้งแรกและจํานวนเงินที่ขายน้ําประปาไดในปแรกและปตอ ๆ ไป
เปนเกณฑ คํานวณ เมื่อผูรับสัมปทานจําหนายน้ําประปาไดนอยลง ก็มีสิทธิที่จะขอลดจํานวนทอสาธารณะได
โดยวิธีเดียวกัน
ผูรับสัมปทานตองจัดใหมีทอสําหรับใชดับเพลิงได ตามที่ผูใหสัมปทานจะสั่งใหมีตามความจําเปน ณ ที่
ซึ่งมีทอเอกอยูแลว และตองไมคิดคาน้ําประปาที่ใชดับเพลิง หรือทดลอง หรือซอมดับเพลิง
ถาทอสาธารณะหรือทอสําหรับใชดับเพลิงชํารุดและอยูในสภาพที่ใชการไมไดทันที เมื่อผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแจงใหทราบเปนหนังสือแลว ผูรับสัมปทานจะตองซอมใหใชการ
ไดดีภายใน 48 ชั่วโมง นับแต วันที่สงหนังสือแจง ถาผูรับสัมปทาน ละเลยไมปฏิบัติตาม ผูใหสัมปทานจะปรับ
เปนเงินวันละ 500 บาท ตอ 1 ทอ ที่ชํารุดก็ได
ขอ 18 ถาผูใหสัมปทานมิไดวางวิธีกําหนดปริมาณและอัตราคาน้ําไวเปนอยางอื่น ผูรับสัมปทานตอง
ติดตั้งมาตรวัดน้ําที่มีหนวยเปนเปนลูกบาศกเมตร และเปนหนาที่ของผูรับสัมปทาน ที่จะตองรักษามาตรวัดน้ําที่
ติดตั้งนั้นใหเดินถูกตองอยูเสมอ ซึ่งมาตรวัดน้ําตองไมเดินเร็วหรือชาไปกวา 3 ใน 100
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ขอ 19 ผูรับสัมปทานจะตองจําหนายน้ําประปาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ถาจะหยุดการจําหนายน้ําประปา
ในเวลาหนึ่งเวลาใดตองแจงใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตามสมควร
ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายน้ําในวันหนึ่งวันใดหรือหลายวัน ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัยตามความในขอ
14 ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 500 บาท แตก รณีนี้จะปรับตามขอ 17 ที่เกี่ยวกับความชํารุดของ
ทออีกไมได
ขอ 20 อัตราคาน้ําประปาและคารักษามาตรวัดน้ํา ผูใหสัมปทานจะกําหนดไวในสัมปทาน ซึ่งแตละราย
อาจไมเทากันขึ้นอยูกับตนทุนในการผลิตน้ําของแตละโครงการ แตตองเปนราคาที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม
ตอประชาชน
ขอ 21 เกณฑการเปลี่ยนแปลงอัตราคาน้ําประปา
(1) กรณีคาใชจายในการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นผูรับสัมปทานสามารถขอปรับเพิ่มคาน้ําประปาได ตามสวน
มากและนอยของตนทุนที่เพิ่มขึ้นแตจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได
(2) เมื่อพน 3 ป นับแตวันที่ลงนามในสัมปทานนี้ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดเปนผูใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนในเขตสัมปทาน แตไดรองขอหรือผูใชน้ํารองขอใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ํา ประปา
ถาผูใหสัมปทาน พิจารณาแลวเห็นสมควรวาพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ใชกําหนดอัตราคาน้ําประปาที่ใชอยู
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเปลี่ยนแปลงอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปาใหมได ตามที่ผูให
สัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร ซึ่งผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตาม
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานตองการลดอัตราคาน้ําประปา ก็มีสิทธิลดไดไมวาเวลาใด แตตองแจงใหผูรับสัมปทาน
ทราบลวงหนา 15 วัน
ขอ 22 ผูรับสัมปทานตองจัดใหมีเครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายสําหรับลูกจางหรือคนงานของผูรับ
สัมปทาน ที่มีหนาที่เขาไปในบานเรือนหรือสถานที่ของบุคคล เพื่อใหเปนที่สังเกตรูไดงาย
ขอ 23 เมื่อเปดจําหนายน้ําแลว ผูรับสัมปทานจะตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจํา
เดือนตามแบบที่แนบทายสัมปทานนี้ หรือจะกําหนดขึ้นในภายหนาดวย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช น การระเบิด อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
ประปา ซึ่งผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมทรัพยากรน้ําทราบโดยเร็วที่สุด หากไมแจงใหกรมทรัพยากรน้ํา
ทราบถึงเหตุการณดังกลาว ผูใหสัมปทานอาจปรับเปนเงินครั้งละไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 24 ผูรับสัมปทานตองเสนอรายงานประจําปตอผูใหสัมปทานไมเกินวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป
เพื่อแสดงกิจการของตนอันไดกระทําในปที่ผานมา เพื่อลงไวในบัญชีตอทายสัมปทานนี้ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางบัญชี ผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหผูใหสัมปทานทราบ ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
รายงานแสดงกิจการของผูรับสัมปทาน ในบัญชีตอทายสัมปทาน อยางนอยตองประกอบดวย
(1) จํานวนหนวยน้ําประปา คิดเปนหนวยลูกบาศกเมตรของปที่รายงาน
(2) บัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดไวในกฎหมายการบัญชี
การจัดทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนด
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(1) ใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
เปนผูมี หนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตนใหมีรายละเอียด
หลักเกณฑและวิธีการตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้
(2) ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจํามีสาขาหลายแหงแยกจากกัน
ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หากผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเปนกิจการรวมคา
ตามประมวลรัษฎากร ใหบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของกิจการนั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

การเริ่มตนของวันทําบัญชีตามกฎหมาย
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มีดังนี้

(1) หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่หางหุนสวน
จดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
(2) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ใหเริ่มทําบัญชีนับแต
วันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(3) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่กิจการรวมคานั้นไดเริ่มตนประกอบ
กิจการ
(4) สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจําที่มีสาขาใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจํา
แตละสาขานั้นเริ่มตนประกอบกิจการ
การปดบัญชีในรอบป

121
1 20

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชีและปดบัญชีทุกรอบ
สิบสองเดือนนับแตวันปดบัญชีครั้งกอน เวนแต
(1) เมื่อไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเปลี่ยนรอบปบัญชีแลวอาจปดบัญชี
กอนครบรอบสิบสองเดือนได
(2) ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจํามีสาขาหลายแหงแยกจากกัน ใหปดบัญชี
พรอมกับสํานักงานใหญ
การจัดทําบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด
(1) บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายการบัญชี

122
1 21
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มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
122
มาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
121
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(2) บริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเปนรอบป
บัญชีของบริษัทนั้น งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนตองมีรายการ และความหมายของรายการตามที่กําหนดใน
123
กฎกระทรวง
(3) ในกรณีที่บริษัทยังมิไดรับชําระเงินคาหุนเต็มจํานวนทุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองแสดงใหชัดเจน
วามีทุนและจํานวนหุนจดทะเบียนเทาใด หุนที่ออกจําหนายและไดรับชําระแลวคิดเปนเงินเทาใดในเอกสารของ
124
บริษัท ไดแก งบดุลและเอกสารอื่นที่มีการแสดงฐานะการเงิน
122

123

ขอ 25 การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ จะกระทําไดเมื่อไดกันสํารองตามกฎหมายไวรอยละ10 ของกําไร
สุทธิประจําปแลว สวนกําไรที่เหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
การจายเงินปนผล กฎหมายบัญญัติไวดังนี้

อยางอื่น

(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(1.1) การจายเงินปนผลตองจายตามสัดสวนของผูถือหุนที่จายคาหุนแลว ยกเวนไดตกลงกันไวเปน
125

124

(1.2) กําหนดใหการอนุญาตจายเงินปนผลสามารถกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน และ
ใหจายจากเงินกําไรเทานั้น หากขาดทุนอยูไมสามารถปน ผลได และถามีกําไรมากพอก็อาจปนผลระหวางปก็ได
126

125

(1.3) กําหนดใหทุกครั้งที่จายเงินปนผล บริษัทจะตองสงเงินเขากองทุนสํารอง อยางนอยรอยละ 5
ของกําไรทั้งหมด จนกวากองทุนสํารองนี้จะมีครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และถาบริษัทไดขายหุนเกิน
ราคาที่กําหนดไวในใบหุน ก็ใหเอาเงินที่ขายไดสวนที่เกินนี้ไปเขากองทุนสํารองดวยจนกวาจะครบรอยละ 10
127
ของทุนจดทะเบียน
126

(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(2.1) กําหนดใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น ถายังขาดทุนหามมีการปนผล และใหปนผลตาม
สัดสวนการถือหุน อีกทั้งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนกอน โดยอาจมีการปนผลระหวางปได
หากมีกําไรพอที่จะทําได ซึ่งกําหนดใหปนผลภายใน 1 เดือน หลักจากมีการประชุ มลงมติการจายเงินปนผลแลว
128

127

(2.2) ใหบริษัทแยกระหวางเงินที่ไดจากการจําหนายหุนไมครบตามที่จดทะเบียนไวหรือที่บริษัทได
129
จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยอาจปนผลรวมหรือแยกกันก็ไดตามมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน
128
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มาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 111 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
125
มาตรา 1200 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
126
มาตรา 1201 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
127
มาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
128
มาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
129
มาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
124
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ขอ 26 กําไรสะสมที่กันไวเปนเงินทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนดนั้นใหเก็บไวเปนเงินสดโดยฝากประจํา
ไว ที่ธนาคาร แต ถามีเกินกวา รอยละ 10 ของทุน จดทะเบียน ที่ไดชําระ แลว สามารถนํา เงิน สวนเกิน ดังกลาว
ไปลงทุน ซื้อพันธบัตรหรือตราสารการเงินอื่น เพื่อหาผลประโยชนได แตการลงทุ นนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูใหสัมปทานกอน
กฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนสํารอง มีดังนี้
(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กําหนดใหทุกครั้งที่จะจายเงินปนผลจะตองจัดสรรเงินเขากองทุนสํารองอยางนอย รอยละ 5 จากผล
กําไรของบริษัทในปนั้น จนกวาทุนสํารองจะมีครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือมากกวา นั้นแลวแต
ขอบังคับของบริษัท และถาบริษัทไดขายหุนเกินกวาที่กําหนดในใบหุน ใหเอาเงินสวนที่เกินจากการขายหุนนี้
130
สมทบเขาไปในกองทุนสํารองจนวกวาจะครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(2.1) กําหนดใหในกรณีที่บริษัทขายหุนเกินกวาที่กําหนดในใบหุน ก็ใหนําเงินสวนที่เกินนั้น ตั้งเปน
131
กองทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนซึ่งแยกตางหากจากเงินทุนสํารองรอยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน
(2.2) กําหนดใหบริษัทจัดสรรเงินเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําป ที่หักลบ
ดวยยอดขาดทุนของปกอนถามี จนกวาทุนสํารองของบริษัทจะมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
หรือมากกวานั้นก็ได 132
(2.3) กําหนดใหบริษัทสามารถชดเชยผลขาดทุนของบริษัทไดดวยการโอนเงินทุนสํารองเขาไปได
โดยใหโอนตามลําดับ คือ ทุนสํารองประเภทอื่น ทุนสํารองรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองสวนล้ํา
133
มูลคาหุน ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนกอน
129

130
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ขอ 27 การตรวจสอบบัญชีของผูรับสัมปทาน ผูตรวจบัญชี (Auditor) จะตองเปน ผูสอบบัญชี ที่ไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กําหนดใหบริษัทตองจัดทําบัญชี เก็บรักษาบัญชีและการตรวจบัญชีตามกฎหมาย
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ตองไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป และสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมได รวมทั้งการ
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี แตกฎหมายหามมิใหแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูที่
134
ดํารงตําแหนงในบริษัท
(2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
133

130

มาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
132
มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
133
มาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
134
มาตรา 109, 120 และ 121 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
131
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กําหนดใหผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตหามบุคคลผูมีสวนไดเสียในกิจการงานของบริษัท
กรรมการและลูกจางของบริษัทที่ยังอยูในตําแหนงของบริษัท โดยผูสอบบัญชีตองไดรับแตงตั้งจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน และจะแตงตั้งคนเดิมอีกได หรือผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอตอศาลเพื่อใหศาลตั้งผูสอบ
135
บัญชีก็ได
1 34

ขอ 28 ถาผูใหสัมปทานเห็นวาคุณภาพน้ําประปาที่ผลิตมาจําหนายแกประชาชน ไมมีคุณภาพตามหลัก
วิชาการประปา ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะ สั่งใหผูรับ
สัมปทานแกไขหรือปองกันตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นควร ถาผูรับสัมปทานไมปฏิ บัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัติการ
ไมเรียบรอยและยังไมเปนที่พอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิสงเจาพนักงานไปควบคุมดําเนินการเพื่อ
แกไขได โดยคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากผูรับสัมปทานได หรือถาเห็นเปนการจําเปน จะสั่งใหหยุดการจําหนายน้ํา
เสียก็ได ตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นควร
ผูรับสัมปทานตองใหความรวมมือตอเจาพนักงาน
ผูตรวจการที่ผูใหสัมปทานแตงตั้งเพื่อควบคุมกิจการประปา
เขาดูกิจการประปาไดและตองใหความสะดวกอื่น ๆ ทุกประการ ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ดังนี้
(1) ตรวจน้ําประปา และโรงงานทําการประปา และเครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อ ใหทราบวาคุณภาพ
น้ําประปามีความปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไม และเครื่องเหลานั้นทํางานไดดี มีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานของ
ผูรับสัมปทานและประชาชนหรือไม
(2) ตรวจมาตรวัดน้ําทุกเครื่อง เพื่อทราบวา ไดรับอนุญาตใหมีหรือใหใชโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม
(3) ตรวจสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของกับกิจการประปาของผูรับสัมปทาน
(4) สอบถามผูรับสัมปทานหรือลูกจาง เพื่อใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปา
ผูรับสัมปทานจะตองทําความตกลงกับผูใชน้ําใหเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทาน สามารถเขาไป
ตรวจสอบไดทุกเมื่อในเวลาอันสมควรเพื่อความปลอดภัย
ขอ 29 ในกรณีที่เกิดเหตุการณเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงภายใน อันมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน หรือเมื่อผูรับสัมปทานบอกเลิก การประกอบกิจการประปา รัฐบาล มี
อํานาจเขาครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได ซึ่งเจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งการของ
รัฐบาล จะสั่งใหหยุดการใชเครื่องทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
ถารัฐบาลหมดความจําเปนที่จะครอบครอง หรือควบคุมกิจการดังกลาว ผูรับสัมปทานจะตองรับ คืน
ทันทีโดยไมมีสิทธิโตแยง

5.5 วาดวยสัมปทานสิ้นอายุและการเพิกถอนสัมปทาน
ดังนี้

ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเงื่อนไข เกี่ยวกับการสิ้นสุดสัมปทานและการเพิกถอนสัมปทาน

ขอ 30 เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีสิทธิที่จะซื้อหรือไมซื้อกิจการ
ประปาทั้งหมดจากผูรับสัมปทาน ถาประสงคจะซื้อใหปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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(1) ถาซื้อเมื่อสัมปทานสิ้นอายุ หนวยงานของรัฐจะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน
และผูรับสัมปทานทราบลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ
(2) ถาซื้อเมื่อสัมปทานถูกเพิกถอน หนวยงานของรัฐตองแจงความจํานงเปนหนังสือ ไปยังผูใหสัมปทาน
และผูร ับสัมปทานทราบภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน
ถาหนวยงานของรัฐไมไดแจงความจํานงภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือแจงวาไมซื้อ ผูรับสัมปทานก็มี
สิทธิขายกิจการประปานั้นใหบุคคลอื่นได ภายใตบังคับขอ 32
ขอ 31 ถาหนวยงานของรัฐไมประสงคจะซื้อและผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูรับ
สัมปทานจะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานทราบอยางนอย 6 เดือน กอนสัมปทานนั้นสิ้นอายุ
ขอ 32 เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน โดยทั้ง 2 ฝาย มิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับสัมปทาน
จะตองรื้อถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดตั้งที่ไดสรางขึ้นหรือติดตั้งไวในที่สาธารณะและตองปรับสภาพพื้นที่
อันเกิดจาการรื้อถอนดังกลาวนั้นใหคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามกรณีดังกลาว ภายใน 180 วัน
นับแตวันที่สัมปทานนี้สิ้นอายุ หรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเขาดําเนินการเสีย เองได โดย
ผูรับสัมปทานจะตองออกคาใชจายใหทั้งสิ้น

5.6 วาดวยขอความเบ็ดเตล็ด
ความตามหมวดนี้กําหนดขอบังคับและเงื่อนไข เกี่ยวกับการปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ที่มิไดกําหนดไวในหมวด
หนึ่งหมวดใด หรือเปนการขยายรายละเอียดของการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในหมวดอื่นกอนหนา
ดังนี้
ขอ 33 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อาจ ออกขอบังคับเกี่ยวกับ การซื้อ อุปกรณและสารเคมีสําหรับ กิจการ
ประปาที่อาจเปนอันตราย โดยจะออกเปนคราว ๆ ไป ดังนั้น หากผูรับสัมปทานตองการจะซื้ออุปกรณและสารเคมี
ที่อาจเปนอันตราย จะตองไดรับความเห็นชอบ เปนหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา กอน จึงจะดําเนินการ
ตอไปได
ขอ 34 ถาผูรับสัมปทานซื้อน้ําประปาจากแหลงผลิตอื่นมาจําหนายในเขตสัมปทาน จะตองแจงผูใหสัมปทาน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน เมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือแลวจึงจะดําเนินการได และใหคิดราคา คาน้ํา
ตามที่กําหนดไวในสัมปทาน
กรณีผูรับสัมปทานนําน้ําประปาไปจําหนายนอกเขตสัมปทานนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ผูใหสัมปทานเชนกัน
ขอ 35 ถาผูรับสัมปทานจะออกขอบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการจําหนายน้ํา ประปา จะตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะใชบังคับได
ขอ 36 พนักงานผูดูแลระบบประปาของผูรับสัมปทาน จะตอมีงคุณวุฒิหรือความสามารถ ซึกรมทรั
่ง พยากรน้ํา
ไดตรวจสอบแลววามีความสามารถปฏิบัติการไดตามหนาที่
ขอ 37 ผูรับสัมปทานจะตองจัดใหมีเครื่องดับเพลงชนิดเคลื่อนที่ไดประจําโรงงานทําการประปา อยางนอย
1 เครื่อง ซึ่งสารดับเพลิงตองไมนํากระแสไฟฟา และจะตองพรอมใชงานไดทุกเมื่อ
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หรือในกรณีพิเศษอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําสามารถสั่งใหมเครื
ี ่องดับเพลิงมากกวานั้นก็ไดตามทีเห็
่ นสมควร
ขอ 38 ผูรับสัมปทานตองจายคาธรรมเนียมในการรับสัมปทาน 2,000 บาท ถามีการโอนสิทธิในสัมปทาน
ใหแกผูอื่นหรือการขยายเขตสัมปทาน จะตองเสียคาธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท
ขอ 39 ผูรับสัมปทานจะตอง สงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อเปน คาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการ
ของผูใหสัมปทานทุกป เปนอัตราตายตัว ในอัตรา 5 บาท ตอ 1 ลูกบาศกเมตร ของปริมาณน้ําที่ทําไดเต็มกําลัง
ในหนึ่งชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้จะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท ตอ หนึ่งป โดยเริ่มตั้งแตวันเริ่มทําการจําหนาย
น้ําประปา
เงินจํานวนนี้ผูรับสัมปทานจะตองชําระลวงหนาปละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
สําหรับในปแรกผูรับสัมปทานจะตองชําระเงินตามสวน มากนอยแหงป ที่ไดเปดทําการมาแลว โดยให
ชําระภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ไดเริ่มทําการจําหนายน้ําประปา หากเวลาที่เปดทําการยังไมถึง 3 เดือน ก็สิ้นป
เสียกอน ใหชําระเงินกอนสิ้นป

สรุป

การประกอบกิจการประปาสัมปทานอยูภายใตขอกําหนดแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลง
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 มีลักษณะเปนกฎหมายกลางที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมกิจการคาขายอันเปน
สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ซึ่งการประกอบกิจการประปาถือเปน
หนึ่งในกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคตามกฎหมายดังกลาว และเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ในการทําหนาที่ควบคุม กํากับ การประกอบกิจการประปาของ
เอกชน โดยมีกฎหมายลําดับรอง จํานวน 3 ฉบับ ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับกิจการประปา คือ
(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิกิจบการ
ัติ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแ
บบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
พ.ศ. 2553
นอกจากกฎหมายทั้งหมดดังกลาวแลว ยังมีขอบังคับและเงื่อนไขทางปกครองที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดไวในสัมปทานประกอบกิจการประปาใหผูรับสัมปทาน ถือปฏิบัติ
เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ เสมือนหนึ่งวารัฐเปนผูใหบริการเอง
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ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 53 ก.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542, (2542, 29 พฤศจิกายน),
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 120 ก.
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543, (2543, 12 พฤษภาคม), ราชกิจจานุเบกษา เลม 117
ตอนที่ 41 ก.
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545, (2545, 29 เมษายน), ราชกิจจานุเบกษา เลม 119
ตอนที่ 39 ก.
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58, (2515, 27 มกราคม), ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 15
ฉบับพิเศษ.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550, (25550, 13 กรกฎาคม),
ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 84 ง.
ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540, (2552, 20 สิงหาคม),
ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 118 ง.
ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544, (2552,
20 สิงหาคม), ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 118 ง.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาล
พ.ศ. 2554, (2555, 23 มกราคม), ราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 21 ง.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554, (2554,
27 กันยายน),. ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 112 ง.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัตกิิ จการ
ตามประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
กิจการประปา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553, (2553, 8 มิถุนายน), ราชกิจจานุเบกษา
เลม 127 ตอนพิเศษ 72 ง.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักเจ
งานาหนาที่
พ.ศ. 2553, (2553, 8 มิถุนายน), ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 72 ง.
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อกํง าหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม,
(2544, 29 มิถุนายน), ราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 61 ง.
คําสั่งรองผูวาการ(บริการ) ที่ 7/2546เรื่อง กําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการติดตั้งประปาใหมหมูบานจัด, สรร
(2548,
21 เมษายน), ราชกิจจานุเบกษา เลม 2548 ตอน 32 ง.
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553.
สัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา.
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