


คู่มือแนวทางการดาํเนินการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า  

สาํหรับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทส.จ.) 

 

การดําเนินการประกอบกจิการประปาสัมปทาน 

การดาํเนินการประกอบ กิจการประปาสัมปทาน  เป็นการ ดาํเนินการภาย ใตก้ฎหมายตาม

ประกาศ ของ คณะ ปฏิวติั  ฉบบัท่ี  ๕๘ ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๑๕ และประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการเก่ียวกบัสัมปทานประกอบกิจการ

ประปา เพือ่ความปลอดภยัหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย กาํหนดใหกิ้จการประปาเป็น

กิจการสาธารณูปโภคท่ีตอ้งขอสัมปทานจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ยกเวน้  กิจการประปาท่ีมีกฎหมายเฉพาะรองรับ  อาทิ กิจการประปาของการประปา          

นครหลวง ภายใตพ้ระราชบญัญติัการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และกิจการประปาของการประปา

ส่วนภูมิภาคภายใตพ้ระราชบญัญติัการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นตน้  การดาํเนินการ

ประกอบกิจการประปาท่ีตอ้งขอสัมปทาน จากรัฐ เป็นกิจการท่ีดาํเนินการโดยเอกชน  วตัถุประสงค์ตาม

ประกาศ ของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี  ๕๘  ประกาศใหกิ้จการประปาเป็นกิจการสาธารณูปโภค  ท่ีตอ้งขอ

สัมปทาน  เพื่อ เป็นการ คุม้ครองประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าใหไ้ดรั้บความสะดวก ปลอดภยัและไดรั้บความ        

เป็นธรรมจากการใชน้ํ้าประปา  เพื่อการอุปโภคบริโภค  ปัจจุบนักิจการประปาสัมปทานอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุม กาํกบั ดูแล  ของกรมทรัพยากรนํ้า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจาํนวน

ประมาณ ๖๐ แห่ง กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ  ๒๑ จงัหวดั โดยการดาํเนิน การประกอบ

กิจการประปาดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขสัมปทาน ประกอบกิจการประปา ระหวา่งรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะผูใ้หส้ัมปทาน กบั ผูป้ระกอบกิจการประปา ใน

ฐานะผูรั้บสัมปทาน หากมีการดาํเนินการผดิเง่ือนไขสัมปทาน ฯ ผูใ้หส้ัมปทานมีอาํนาจตามกฏหมายใน

การเพิกถอนสัมปทานได ้ นอกจากน้ียงัมี ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 

แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติักิจการตามประกาศขอ งคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี  ๕๘ เฉพาะในส่วนท่ี

เก่ียวกบักิจการประปา ลงวนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้งใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และเจา้หนา้ท่ีของ

กรมทรัพยากรนํ้า  สาํนกังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และ เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน

ทรัพยากรนํ้าภาค  เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบใหก้ารดาํเนิน การประกอบ

กิจการประปาเป็นไปตามประกาศ ของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี  ๕๘ และเง่ือนไขสมัปทาน ประกอบกิจการ

ประปา  ซ่ึงหลกัเกณฑ์ ในการดาํเนินการตรวจสอบ กาํกบั ดูแล การประกอบกิจการประปาสัมปทาน  

กรมทรัพยากรนํ้า  กาํหนดใหมี้การตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ  ๑ คร้ัง เพื่อควบคุม กาํกบั ดูแล กิจการ

ประปาสัมปทานใหด้าํเนินการอยา่งถูกตอ้งตามเง่ือนไขสัมปทานประกอบกิจการประปา โดยการ

ตรวจสอบโครงสร้างระบบประปา ปริมาณนํ้า จาํหน่าย อตัราค่านํ้า ประปา  ระยะ เวลาการ ใหบ้ริการ

นํ้าประปา และคุณภาพนํ้า โดย เจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบ จะทาํการเก็บตวัอยา่งนํ้าประปาในโครงการนาํมา

ตรวจ วเิคราะห์คุณภาพนํ้าเบ้ืองตน้ในพื้นท่ี  และเก็บตวัอยา่งนํ้าประปาเพื่อทาํการส่งตรวจวเิคราะห์

คุณภาพนํ้าประปาใน หอ้งปฏิบติัการอีกคร้ัง  เพื่อความ ถูกตอ้งแม่นยาํ  การตรวจวเิคราะห์คุณภาพ

กรมทรัพยากรนํ้า 
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นํ้าประปาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าประปาด่ืมได ้พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศกรมอนามยั 

เร่ือง เกณฑคุ์ณภาพนํ้าประปาด่ืมได ้ประกอบดว้ย ๒๐ พารามิเตอร์ อาทิ ความขุ่น สี ซลัเฟต เหล็ก 

แมงกานิส ตะกัว่ สารหนู ความเป็นกรด-ด่าง แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม เป็นตน้  และดาํเนินการแจง้

ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้าประปา เป็นหนงัสือใหผู้รั้บสัมปทานทราบอยา่งเป็นทางการ  พร้อมทั้ง

ให้คาํปรึกษา แนะนาํ  เพื่อการปรับปรุง พฒันาคุณภาพใหไ้ดต้าม มาตรฐาน นอกจากน้ี ยงั ดาํเนินการ

ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการประกอบกิจการประปาสัมปทาน การสาํรวจ

ความพึงพอใจของ ประชาชน ผูใ้ชน้ํ้ า  และตรวจสอบการกระทาํผดิเง่ือนไขสัมปทาน  การดาํเนินการ

ตรวจสอบ ควบคุม  กาํกบัการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ใหด้าํเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย  โดย

การตรวจ สอบ กาํกบั ติดตาม และใหค้าํแนะนาํในการตรวจกาํกบัของจงัหวดัและผูรั้บสมัปทาน เพื่อ

คุม้ครองประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าประปา ใหไ้ดรั้บนํ้า อุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ 

มีการใหบ้ริการตลอด  ๒๔ ชัว่โมง และราคาท่ียติุธรรม  รวมทั้งมีการดาํเนินการ ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการเก่ียวกบั

สัมปทานประกอบกิจการประปา เพือ่ความปลอดภยัหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔  กาํหนดให้

การดาํเนินการเก่ียวกบัการประกอบกิจการประปาสัมปทาน มีการดาํเนินการ ๗ กิจกรรมหลกั 

ประกอบดว้ย 

๑. การขอรับสมัปทานประกอบกิจการประปา 

๒. การขออนุญาตจาํหน่ายนํ้าประปา 

๓. การขอขยายเขตสัมปทาน 

๔. การขอต่ออายสุัมปทาน 

๕. การขอโอนสมัปทาน 

๖. การขอปรับอตัราค่านํ้าและค่ารักษามาตรวดันํ้า 

๗. การขอเพิ่มกาํลงัการผลิต 

การดาํเนินการประกอบกิจการประปาดงักล่าว แสดงผงักระบวนการและขั้นตอนการดาํเนินการ

เก่ียวกบัการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

กรมทรัพยากรนํ้า 
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บทบาทหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติหน้าทีเ่กีย่วกบัการประกอบกจิการประปาสัมปทานตาม

ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่๕๘   

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาศยัอาํนาจตามขอ้ ๔ ขอ้ ๑๑ 

และขอ้ ๑๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๘ แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การประกอบกิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๘ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี 

๑. พนักงานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานทัว่ราชอาณาจักร ดังนี้  

เจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยากรนํ้า 

(๑) อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

(๒) รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

(๓) ผูต้รวจราชการกรม 

(๔) ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารจดัการนํ้า 

(๕) นายช่างโยธาตั้งแต่ระดบัชาํนาญงานข้ึนไป วศิวกร วศิวกรโยธา นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบัชาํนาญการข้ึนไป สังกดัสาํนกับริหารจดัการนํ้า 

(๖) นิติกรตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป พนกังานราชการ ตาํแหน่งนิติกร 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการเฉพาะในเขตท้องทีข่องตน ดังนี้ 

(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร 

(๒) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค กรมทรัพยากรนํ้า 

(๓) นายช่างโยธาระดบัชาํนาญงานข้ึนไป วศิวกร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนระดบั

ชาํนาญงานข้ึนไป สังกดั ส่วนบริหารจดัการนํ้า สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค กรมทรัพยากรนํ้า 

(๔) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั 

 

อาํนาจหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที ่ทีก่าํหนดไว้ในข้อ ๑๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่๕๘ 

ดังนี ้

๑. พนกังานเจา้หนา้ท่ี มีอาํนาจหนา้ท่ีเขา้ไปในสถานประกอบกิจการประปาในระหวา่งเวลา   

ทาํการ เพื่อตรวจสอบใหก้ารดาํเนินการกิจการประปาเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

๒. ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระทาํผดิตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๘  

พนกังานเจา้หนา้ท่ี มีอาํนาจยดึ หรืออายดัเอกสารหรือส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิดงักล่าว 

เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินคดี 

กรมทรัพยากรนํ้า 
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๓. ผูป้ระกอบกิจการประปาหรือผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการประปาตอ้งอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามสมควร 

หมายเหตุ ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 

๑๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

การตรวจกาํกบักจิการประปาสัมปทานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การตรวจกาํกบักิจการประปาสัมปทานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามประกาศของคณะปฏิวติั 

ฉบบัท่ี ๕๘ ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ้ ๔ กาํหนดใหผู้ท่ี้จะประกอบกิจการประปาสัมปทาน

จะตอ้งไดรั้บอนุญาต/สัมปทานจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หาก

ผูใ้ดฝ่าฝืนประกอบกิจการประปาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต/สัมปทาน ถือเป็นการกระทาํท่ีเป็นความผดิตาม

ขอ้ ๑๖ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๘ ท่ีตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสอง

หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ส่วนกรณีท่ีผูท่ี้รับสัมปทานแลว้ แต่ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกาํหนด ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการเก่ียวกบัสัมปทานประกอบกิจการประปา เพือ่ความปลอดภยั

หรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔  และสัมปทานประกอบกิจการประปา หรือตามประกาศของ

คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และในกรณีท่ีเป็นความผดิ

ต่อเน่ืองกนั ใหป้รับอีกไม่เกินวนัละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียงัทาํการฝ่าฝืนอยู ่ประกอบกบักรณีท่ี

ปฏิบติัผดิเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัมปทานประกอบกิจการประปา ผูใ้หส้ัมปทานมีอาํนาจปรับ           

ผูรั้บสัมปทานตามท่ีกาํหนดไว ้

ในการตรวจกาํกบักิจการประปาของพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีทั้งการตรวจกาํกบักิจการประปาก่อน

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการประปาสัมปทาน และการตรวจกาํกบักิจการประปาภายหลงัการไดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบกิจการประปาสัมปทาน ซ่ึงในการเขา้ตรวจกาํกบักิจการประปาของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีมี ๔ ขั้นตอน ดงัน้ี 

๑. การวางแผนการตรวจกาํกบัการประกอบกิจการประปา โดยการจดัทาํแผนงานตรวจ กาํกบั 

กิจการประปาสัมปทาน อาจเป็นแผนงานระยะสั้น และหรือแผนงานระยะยาวประจาํปี โดยบรรจุ        

ส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ีไวใ้นแผนการตรวจกาํกบัฯ เช่น ประเภทของโครงการ ขอ้มูลโครงการ เป้าหมายท่ี

ตอ้งการตรวจสอบ จาํนวนพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ระยะเวลาปฏิบติังาน งบประมาณท่ีตอ้งใชใ้น

การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน 

กรมทรัพยากรนํ้า 
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๒. การเตรียมการตรวจกาํกบัการประกอบกิจการประปา ดงัน้ี 

๒.๑ การเตรียมตนเองของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการแต่งกายใหมี้ความน่าเช่ือถือ 

๒.๒ การเตรียมเอกสาร เช่น บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ประกาศของคณะปฏิวติั  

ฉบบัท่ี ๕๘  ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการ

เก่ียวกบัสัมปทานประกอบกิจการประปา เพือ่ความปลอดภยัหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔   

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แบบฟอร์มรายงานการ

ตรวจกาํกบัการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ขอ้มูลแหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการประกอบกิจการประปา 

(กรณีใชน้ํ้าบาดาลตอ้งมีใบอนุญาตใชน้ํ้าบาดาล) และแฟ้มขอ้มูลโครงการท่ีจะตรวจสอบ (ถา้มี) 

๒.๓ ขอ้มูลประกอบการประกอบกิจการประปา เช่น ขอ้มูลการขออนุญาตใชน้ํ้าบาดาล 

๒.๔ การเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะจาํเป็น เช่น กลอ้งถ่ายรูป ภาชนะเก็บตวัอยา่งนํ้าประปา 

อุปกรณ์และสารเคมีตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้าประปา เคร่ืองมือระบุตาํแหน่งบนพื้นโลก ( Global 

Positioning System : GPS) เป็นตน้ 

๓. การตรวจสอบโครงการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ดงัน้ี 

๓.๑ การไดรั้บสัมปทานประกอบกิจการประปา 

๓.๒ การขยายเขตสัมปทาน 

๓.๓ การต่ออายสุัมปทาน 

๓.๔ การดาํเนินการตามเง่ือนไขแห่งขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม สัมปทานประกอบกิจการประปา ไดแ้ก่  

(๑) ผูรั้บสัมปทานประกอบกิจการประปาดว้ยตนเองหรือไม่ 

(๒) การก่อสร้างระบบประปาเป็นไปตามกาํหนดหรือมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในระบบ

ประปาหรือเคร่ืองอุปกรณ์ในเขตโครงการหรือไม่อยา่งไร 

(๓) การเก็บค่านํ้าประปา และค่ารักษามาตรวดันํ้า ในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัมปทาน

ประกอบกิจการประปาหรือไม่ 

(๔) คุณภาพนํ้าประปาท่ีจาํหน่ายใหก้บัประชาชนไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

(๕) การประกอบกิจการประปาสัมปทานภายในโครงการเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 

(โดยการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าภายในโครงการ) 

กรมทรัพยากรนํ้า 
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(๖) ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบกิจการประปา เช่น โรงกรองนํ้า โรงสูบ

จ่ายนํ้าประปา หอถงัสูง ถงัตกตะกอน ถงันํ้าใส ท่อประปา เป็นตน้ 

(๗) ตรวจสอบเคร่ืองอุปกรณ์ในการป้องกนัอคัคีภยั 

(๘) ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มโดยรอบของอาคารผลิตนํ้าประปา 

๔. การจดัทาํรายงานการตรวจสอบโครงการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โดยการเขียน

รายงานสรุปผลการตรวจกาํกบัการประกอบกิจการประปาสัมปทานประจาํปี เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชั้น ใชข้อ้มูลจากแบบฟอร์มรายงานการตรวจกาํกบัการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

ประจาํปี  

กรมทรัพยากรนํ้า 




