เรื่องเสร็จที่ ๒๕๒/๒๕๒๕
บันทึก
เรื่อง หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการประปาและการไฟฟา
จะตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท.๐๒๐๔/๑๙๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
๒๕๒๕ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า กรมโยธาธิ ก ารได ส ง ร า งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตและการใหสัมปทานประกอบกิจการประปา
และกิจการไฟฟาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. .... ไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อใหคณะกรรมการพิ จารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา คณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไดประชุมพิจารณาเรื่องนี้แลวมีความเห็นวา ราง
ประกาศดังกลาวโดยเฉพาะขอ ๔ ที่กําหนดวา รัฐวิสาหกิจใดประสงคจะประกอบกิจการประปา
หรือกิจการไฟฟา ใหยื่นคําขอรับอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ณ กรมโยธาธิการ
และขอ ๙ ที่กําหนดวา ผูไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหประกอบกิจการประปาและกิจการไฟฟา
ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ชําระคาธรรมเนียมและคาทดแทนตามอัตราที่กําหนดไวทายประกาศนี้
(๒) ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ตรวจรับรองความเที่ยงตรงของมาตรวัด
หนวยน้ําประปาหรือมาตรวัดหนวยไฟฟา และมาตรวัดอื่นใดที่ใชวัดในการซื้อของ
(๓) เรี ย กเก็ บ ค า บริก าร ค า ธรรมเนี ยม และค า น้ํ า ประปา หรื อ คา ไฟฟ า จาก
ผูรับบริการไมเกินอัตราที่ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหเปลี่ยนแปลง
อัตราดังกลาว
ฯลฯ
ฯลฯ
นั้นจะขัดกับพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการประปาสวน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และพระราชบัญญัติการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เพราะตามกฎหมายดังกลาว ไดบัญญัติใหการประปานครหลวง
การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค มีอํานาจกระทํากิจการ
เกี่ยวกับการประปา ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปา กําหนดราคาจําหนายน้ําประปา อัตรา
ค า บริ ก าร กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการใช น้ํ า ประปาเพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ใหบริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการกําหนดอัตราราคาจําหนายน้ําประปาจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได ทั้งนี้ การผลิตหรือจําหนายพลังงานไฟฟา
รวมทั้ ง การกํ า หนดราคาจํ า หน า ยกระแสไฟฟ า ก็ เ ช น เดี ย วกั บ กิ จ การประปา ดั ง นั้ น การที่ มี
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.

๒
๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และพระราชบัญญัติการไฟฟาสวน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงมีผลเทากับเปนการออกกฎหมายอนุญาตใหการประปานครหลวง การ
ประปาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถประกอบกิจการ
ประปาหรือกิจการไฟฟาไดเปนพิเศษไมตองอยูภายใตบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๖ ที่ระบุวา “ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ
ตามที่ระบุไวในขอ ๓ การประกอบกิจการดังกลาวให เปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น ”
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาจะตีความวาการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ยังจะตองขออนุญาตและอยูภายใตบังคับประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ แลว ก็จะไมสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.
๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๑ และพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได ซึ่งอาจจะทําใหกฎหมาย
ดังกลาวแลวไมมีผลใชบังคับไดสมบูรณ
แตโดยที่ปญหาเรื่องนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยพิจารณาใหความเห็นไว
แตกตางกัน กลาวคือ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔) ไดเคยให
ความเห็ น ไว เ มื่ อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ว า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ า ยั น ฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ และ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ า นครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ เป น กฎหมายพิ เ ศษที่ ไ ม อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ
กฎหมายทั่วไป ดังนั้น การไฟฟายันฮีและการไฟฟานครหลวงจึงไมตองขอสัมปทานไฟฟาตาม
พระราชบัญ ญัติ ควบคุมกิจการค าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุ กของสาธารณชน
พุท ธศั ก ราช ๒๔๗๑ ส วนคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ไดใ ห
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทํานองเดียวกันนี้ไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ วา พระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการ
ไฟฟ า นครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. ๒๕๐๓ และ
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มิไดมีลักษณะเปนกฎหมาย
เฉพาะวาดวยกิจการตามความหมายในขอ ๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ แตเปน
เพียงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเทานั้น เมื่อมีความเห็นแตกตางกันระหวางกรรมการรางกฎหมาย
คณะที่ ๔ และกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖ เชนนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหนําเสนอที่
ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมายเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดพิจารณา
ปญหาดังกลาวพรอมทั้งฟงคําชี้แจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทยแลว เห็นวา พระราชบัญญัติการ
ไฟฟ า นครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีบทบัญญัติ
กําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานของการไฟฟาฯ และการประปาฯ ไวโดยชัดแจง เชน
มาตรา ๘ แห งพระราชบัญญั ติการไฟฟ านครหลวงฯ บัญญัติใหการไฟฟานครหลวงมีอํานาจ

๓
ดําเนินการตามวัตถุประสงค คือ ผลิตพลังงานไฟฟาและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
นอกจากนั้นยังไดบัญญัติใหอํานาจในการที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวอีก
หลายประการ เชน อํานาจเขาใชสอยครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชเคหสถานของบุคคล
(มาตรา ๓๔) อํานาจเดินสายสงศักยสูงยอยหรือสายสงศักยต่ําไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดิน
ของบุคคลใดๆ (มาตรา ๓๕) อํานาจตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไมซึ่งอยูใกลสายไฟ(มาตรา ๓๖)
และผูใดขัดขวางการกระทําของการไฟฟานครหลวงหรือพนักงานจะตองไดรับโทษ(มาตรา ๓๙)
ในกฎหมายว า ด ว ยการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคนอกจากจะมี บ ทบั ญ ญั ติ ทํ า นองเดี ย วกั น แล ว ยั ง มี
บทบัญญัติใหอํานาจที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ไดดวย (มาตรา ๓๕) และตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
ก็ ไ ด บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต ฯ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การอย า งกว า งขวางภายในขอบแห ง
วั ต ถุ ป ระสงค ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด สร า งเขื่ อ นกั้ น น้ํ า เขื่ อ นระบายน้ํ า เพื่ อ การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า
นอกจากนั้นยังใหมีอํานาจใหความเห็นชอบในการที่เอกชนจะสรางโรงไฟฟาเพื่อผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาอีกดวย สําหรับพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้นไดใหอํานาจ
การประปานครหลวงที่จะกระทําการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค (มาตรา ๑๓) รวมทั้ง
อํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอื่น (มาตรา ๓๖) และอํานาจใหความ
เห็นชอบในการดําเนินการสรางระบบประปาเอกชน (มาตรา ๔๐ ทวิ) และการประปาสวนภูมิภาค
ก็มีอํานาจทํานองเดียวกับการประปานครหลวง โดยลักษณะของบทบัญญัติดังที่กลาวมาแลว เห็น
ไดวาพระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวกับการไฟฟาฯ หรือการประปาฯ นั้น มีลักษณะเปนกฎหมาย
พิเศษซึ่งไมอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๑๕ เพราะตามขอ ๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว ไดกําหนดวา “ในกรณีที่มี
กฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ ๓ การประกอบกิจการดังกลาวใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยกิจการนั้น” และกิจการไฟฟาหรือกิจการประปาตางก็เปนกิจการที่ระบุไวในขอ ๓
แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวนั้น สวนการที่ขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฯ กําหนด
หามมิใหบุคคลประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคเวนแตจะไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทาน
นั้น ก็โดยมุงหมายที่จะควบคุมการประกอบกิจการของเอกชน เพราะกิจการอันเปนสาธารณูปโภค
นั้นตามหลักกฎหมายมหาชนถือวาเปนกิจการซึ่งเอกชนไมมีอํานาจที่จะทําไดโดยเสรี แตจะไดทํา
ตอเมื่อไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐบาลเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกิจการดังกลาวเปน
กิจการที่กระทบความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน และการที่พระราชบัญญัติตางๆ ที่
จัดตั้งและใหอํานาจรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการไฟฟาหรือการประปาไดบัญญัติไวเปนมาตราหนึ่ง
โดยเฉพาะทุกฉบับวา การผลิต การจัดใหไดมา การจัดสง และการจําหนายไฟฟาหรือน้ําประปา
เปนกิจการสาธารณูปโภค และใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการนั้น ก็เพื่อปองกันเอกชน
มิใหจัดทําการไฟฟาหรือการประปาแขงหรือซอนในเขตของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับมอบอํานาจจาก
กฎหมายใหกระทําอยูแลว มิไดมีความมุงหมายที่จะนํากฎหมายควบคุมกิจการที่กระทบความ
ปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณชนหรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ มาใชบังคับแก
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการไฟฟาหรือประปาที่มีบทกฎหมายจัดตั้งและใหอํานาจไวโดยตรงอยู

๔
แลว
จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการราง
กฎหมาย) จึงเห็นวา การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปานครหลวงและการ
ประปาสวนภูมิภาคไมตองขอสัมปทานตามขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(ลงชื่อ) อมร จันทรสมบูรณ
(นายอมร จันทรสมบูรณ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๒๕

เรื่องเสร็จที่ ๓๙๘/๒๕๓๕
บันทึก
เรื่อง การใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ กับการประกอบกิจการประปา
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย ได มี ห นั ง สื อ ที่ มท ๐๙๐๗/๑๑๑๕๘ ลงวั น ที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ในการปฏิบัติกิจการเกี่ยวกับ
การประปาตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบับ ที่ ๕๘ ลงวัน ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ นั้ น
กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานจากกรมโยธาธิการวา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได
ดําเนินกิจการประปาในเขตการนิคมอุตสาหกรรมฯ แตยังมิไดดําเนินการขอรับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทยใหถูกตองตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมโยธาธิการจึงไดมีหนังสือขอใหการนิคมอุตสาหกรรมฯดําเนินการ
ขอรับสัมปทานใหถูกตองตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวแตการนิคมอุตสาหกรรมฯโตแยงวา
การจัดระบบประปาในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมฯนั้น มิไดใหบริการน้ําแก
ประชาชนโดยทั่ ว ไป แต ไ ด ใ ห บ ริ ก ารน้ํ า เฉพาะกลุ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตการนิ ค ม
อุตสาหกรรมฯเทานั้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวกระทําโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖
(๒) แหงพระราชบัญ ญั ติ การนิค มอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดังกลาวเปนกฎหมายเฉพาะยอมมีผล
ยกเวนกฎหมายทั่วไปอยูแลว จึงสามารถบริการน้ําใหแกกลุมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตการนิคม
อุ ต สาหกรรมฯได โดยไม จํ า ต อ งดํ า เนิ น การขอรั บ สั ม ปทานประกอบกิ จ การประปาจาก
กระทรวงมหาดไทยตามนัยขอ ๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕
ในเรื่องนี้ กรมโยธาธิการมีความเห็นวา การประกอบกิจการประปาของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยนั้น เปนการประกอบกิจการประปาอันเปนกิจการสาธารณูปโภคซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลง
วั น ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ ง ตามข อ เท็ จ จริ ง ระบบของการประปาของการนิ ค ม
อุตสาหกรรมฯนั้น ประกอบดวยโรงกรองน้ําถังตกตะกอนและถังน้ําใส จําหนายน้ําประปาใหแก
ผูใ ช น้ํา ด ว ยระบบเส น ท อและติด ตั้งมาตรวัด น้ํา ดวย และเห็น ว าตามพระราชบัญ ญั ติการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่
เหมาะสม เพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อดําเนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ สวนการ
จัดใหมีประปาในการนิคมอุตสาหกรรมฯเปนเพียงเพื่อใหบริการและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมเทานั้น มิใชเปนกฎหมายใหประกอบกิจการประปาไดโดยเฉพาะ
ดังนั้น การประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯก็เชนเดียวกับการจัดทํากิจการประปาของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และการประปาของสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ

๒
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งการประกอบกิจการประปาของเทศบาลและสุขาภิบาลดังกลาวก็ไดขอ
สัมปทานประกอบกิจการประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยแลว
กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการ จึง
ขอหารือวา ความเห็นของกรมโยธาธิการดังกลาวถูกตองตามเจตนารมณของประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร า งกฎหมาย คณะที่ ๖) ได พิ จ ารณา
ปญหาดังกลาวโดยมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ) และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยเป น ผู ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง แล ว มี ค วามเห็ น ว า มาตรา ๖ (๑) และ (๒) ๑ แห ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหจัดตั้งการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหการนิคมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานที่
ดําเนินกิจการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม๒ และปรับปรุงที่ดินนั้น เพื่อใหบริการ ตลอดจน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม๓ โดยรวมถึงการจัดใหมี
การประปาดวย ซึ่งในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้นมาตรา ๑๐ (๑)๔ แหง
๑

มาตรา ๖ ใหจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เรียกวา “การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย” เรียกโดยยอวา “กนอ.” และใหเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) การจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อ
ดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ.
(๒) การปรับปรุงที่ดินตาม (๑) เพื่อใหบริการ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม เชน การจัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา โรงขจัดน้ําเสีย ไฟฟา และประปา
เปนตน
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก
ฯลฯ
ฯลฯ
“ผูประกอบอุตสาหกรรม” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก
ฯลฯ
ฯลฯ
“ผูประกอบอุตสาหกรรม” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๑๐ ให กนอ.มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖
อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง

๓
พระราชบั ญญั ติดั งกลาวได บัญ ญัติ ให การนิ คมอุตสาหกรรมฯมีอํา นาจทํา การสํารวจ วางแผน
ออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกและใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรม
และมาตรา ๑๒ ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วก็ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมฯมี อํ า นาจ
กําหนดคาบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนคาบริการตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมได
ดวย
จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนจึงเห็นไดวา วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
ประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯนั้น เปนการจัดสงน้ําใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให เ ขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่จั ด ตั้ง ขึ้ น มี ค วามสมบูร ณ เพี ย งพอที่ จ ะใหมี ก าร
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนั้นตอไปได อันเปนความประสงคหลักของกฎหมายฉบับนี้
โดยมิใชเปนการจัดสงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนทั่วๆ ไป และในการดําเนินการ
ดังกลาวพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหการ
นิคมอุตสาหกรรมฯมีอํานาจกระทําการที่เกี่ยวของกับกิจการประปาไดทุกประการ ตั้งแตการ
ก อ สร า ง การบํ า รุ ง รั ก ษา และการเก็ บ ค า บริ ก าร การดํ า เนิ น กิ จ การประปาของการนิ ค ม
อุต สาหกรรมฯ จึ งเป นกรณีที่ มี ก ฎหมายบัญ ญั ติขึ้น เป น พิเ ศษใหก ารนิ คมอุต สาหกรรมฯเป น
ผูจัดทําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และจะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดไว กิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯจึงเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ
ดังกลาวกําหนดขึ้นไวแลวตามนัยขอ ๖๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมฯจึ ง สามารถดํ า เนิ น กิ จ การประปาในเขตนิ ต ม
อุตสาหกรรมฯ ไดโดยไมตองขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานตามขอ ๓๗ และขอ ๔๘ แหงประกาศ

(๑) * การสํารวจ วางแผน ออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ให บ ริ ก ารแก ผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและผู ป ระกอบกิ จ การที่ เ ป น ประโยชน ห รื อ ต อ เนื่ อ งกั บ ผู ป ระกอบ
อุตสาหกรรม
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๑๒ ให กนอ.กําหนดคาเชาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยและคาบํารุงรักษา
สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนคาบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควรเพื่อใหมีรายไดเพียงพอ
สําหรับการ ดังตอไปนี้
(๑) การใชจายในสิ่งที่จําเปนในการดําเนินกิจการของ กนอ. รวมทั้งดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา
โบนัส และกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว
(๒) การชําระหนี้สินเทาที่จํานวนเงินเพื่อการชําระนั้นเกินจํานวนที่จัดสรรไว เปนคาเสื่อม
ราคาและสําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยสินใหมแทนทรัพยสินเดิม
(๓) การจัดใหมีเงินสํารองและคาใชจายอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุน
๖
ขอ ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ ๓ หรือขอ ๕ การ
ประกอบกิจการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น
๗
ขอ ๓ กิจการดังตอไปนี้ใหถือวาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) การประปา

๔
ของคณะปฏิวัติดังกลาวอีกแตอยางใด
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
รองเลขาธิการ ฯ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๓๕

ฯลฯ
ฯลฯ
ขอ ๔ หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคเวนแตจะไดรับ
อนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี_
๘

ความเห็นฉบับย่ อ
เลขเสร็จ
เสร็จที่ : 703/2540

เรือ่ ง
เรื่อง : หารือโครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษทเอกชน

เรือ่ ง
ผู้ทา

: กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 1

หัวข้อ
กฎหมาย : พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2535 [มาตรา 5,มาตรา 6,มาตรา 10]
ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
[ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 6 และข้ อ 11]

ประเด็น
ประเด็น:
โครงการผลิตนา้ ประปาของเอกชนเพื่อขายให้ แก่การประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อการประปาส่วนภูมิภาคจะได้ จาหน่ายให้ แก่ประชาชน ไม่ว่าโครงการดังกล่าว
จะอยู่ใต้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่กต็ าม เอกชนจะต้ องขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ หรือไม่

ความเห็น
ความเห็น:
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐฯเป็ นกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจะให้ เอกชนเข้ าร่วมลงทุน
หรือดาเนินการในกิจการของรัฐ ส่วนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ เป็ น
กฎหมายที่ใช้ บังคับแก่กจิ การค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค อันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือความผาสุกของประชาชน กฎหมายทั้งสองฉบับจึงมีเจตนารมณ์ในการบังคับใช้
แตกต่างกัน ดังนั้น ไม่ว่าโครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัทเอกชน
จะอยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการ
ในกิจการของรัฐฯหรือไม่หากเป็ นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจการค้ าขายอันเป็ น
สาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ ที่มิได้ มีกฎหมายเฉพาะว่าด้ วย
กิจการกาหนดเป็ นแล้ ว ก็จะต้ องมาขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับดังกล่าว ในเมื่อการผลิตนา้ ของเอกชนเพื่อขายให้ แก่การประปาส่วนภูมิภาค
ตามปัญหาข้ อหารือเป็ นการผลิตนา้ ที่มีคุณภาพเทียบเท่านา้ ประปาเพื่อนาไปใช้ ในการ

บริโภคของประชาชน แม้ ว่าเอกชนจะมิได้ เป็ นผู้จาหน่ายนา้ ประปาให้ แก่ประชาชน
โดยตรงก็ตาม การผลิตนา้ ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ ความหมายของคาว่า "การประปา"
และเป็ นกิจการค้ าขายที่เป็ นสาธารณูปโภค บริษัทเอกชนจึงต้ องขอสัมปทานในการ
ดาเนินกิจการดังกล่าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ

ความเห็นฉบับเต็ม
เรือ่ งเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๔๐
บันทึก
เรือ่ ง โครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค ได้ มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๕๗๕๕๑-๐๓/๓๐๒๖ ลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้ วยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้ า
ร่วมงานหรือดาเนินการโครงการปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้ มีการพิจารณาร่างขอบเขตของโครงการฯ
(Terms of Reference) โดยได้ ยกประเด็นถึงการมีประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการ
ที่ กปภ.เข้ าร่วมถือหุ้นจานวน ๕% ของเงินทุนจดทะเบียนกับบริษัทเอกชนผู้ได้ รับสัมปทาน ซึ่ง กปภ.ได้
ดาเนินการในโครงการเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้ างการประปาปทุมธานี-รังสิตไปแล้ ว ในการนี้ กปภ.ได้
ชี้แจงถึงเหตุผลในการเข้ าร่วมลงทุนหรือถือหุ้นว่า เนื่องจาก กปภ.ต้ องการเลี่ยงปัญหาข้ อกฎหมายที่จะต้ อง
ให้ เอกชนผู้ได้ รับอนุมัติให้ ดาเนินกิจการประปาตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือ
ดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ ว ยังอาจต้ องไปขอสัมปทานการผลิตนา้ ประปาจากกรมโยธาธิ
การอีก
เนื่องจากกิจการประปาเป็ นกิจการอันกระทบต่อความสงบของประชาชนตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
อย่างไรก็ตาม กรรมการบางท่านมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชน
เข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้ คณะรัฐมนตรีมีอานาจในการอนุมัติ
สัมปทานการผลิตนา้ ประปาแก่เอกชน และในเมื่อคณะรัฐมนตรีกม็ ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วม
อยู่ด้วย จึงเห็นว่า ไม่ว่า กปภ.จะเข้ าร่วมทุนหรือไม่กต็ าม เมื่อเอกชนได้ รับอนุมัติการได้ รับสัมปทานการ
ผลิตจาหน่ายนา้ ประปาจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว คงไม่ต้องไปขอสัมปทานจากกรมโยธาธิการ โดยอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซา้ อีก
เนื่องจาก กปภ.ยังต้ องมีการดาเนินงานโครงการเอกชนร่วมลงทุนอีกหลายโครงการ จึง
ขอหารือว่า หาก กปภ.จะไม่เข้ าร่วมทุนหรือถือหุ้นในบริษัทที่ได้ รับสัมปทานการผลิตจาหน่ายนา้ ประปาโดย
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ วบริษัทเอกชนยังจะต้ องไปขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย
(กรม
โยธาธิการ) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อีกหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้ พิจารณาข้ อหารือ
ดังกล่าว โดยฟังคาชี้แจงข้ อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงและกรมโยธาธิ
การ) และผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคแล้ ว ปรากฏข้ อเท็จจริงว่า ในขณะนี้ กปภ.มีโครงการปรับปรุง
ขยายประปาภูเก็ต ซึ่ง กปภ.ได้ กาหนดแนวทางการดาเนินงานของโครงการโดยจะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ท่จี ะ
มีเอกชนถือหุ้น ๙๕% และ กปภ.ถือหุ้น ๕% ของเงินทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบ

การก่อสร้ างระบบการผลิตประปาทั้งหมดให้ แล้ วเสร็จภายในเวลา ๓ ปี ด้ วยเงินทุนของตนเอง และ กปภ.
จะรับซื้อนา้ ที่เอกชนผลิตตามอัตราราคาที่กาหนดในสัญญาเพื่อจัดส่งเข้ าสู่ระบบจาหน่ายของ กปภ. และ
กปภ.จาหน่ายให้ แก่ประชาชนต่อไปเป็ นระยะเวลา ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่เปิ ดกิจการประปา
กปภ.จึงได้ ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถือเป็ นแนวทางปฏิบัติของ กปภ.ต่อไปใน
ปัญหาว่า โครงการผลิตนา้ ประปาของเอกชนเพื่อขายให้ แก่ กปภ.เพื่อ กปภ.จะได้ จาหน่ายให้ แก่ประชาชน
ไม่ว่าโครงการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ก็ตาม จะต้ องขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทยตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้ พิจารณาข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มีความเห็นดังนี้
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ กาหนดให้ �
การประปา� เป็ นกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภคอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของ
ประชาชน (ข้ อ ๓)[๑] โดยผู้ท่จี ะประกอบกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค จะต้ องได้ รับอนุญาตหรือ
ได้ รับสัมปทานจากรัฐมนตรี หรือเป็ นไปตามกฎหมายเฉพาะว่าด้ วยการนั้น (ข้ อ ๔ และข้ อ ๖)[๒] และ
กาหนดให้ กระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการประปา (ข้ อ ๑๑)[๓]
ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๓๕ เป็ นกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจะให้ เอกชนเข้ าร่วมลงทุนไม่ว่าโดยวิธใี ด หรือ
มอบให้ เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว
โดยวิธกี ารอนุญาตหรือให้ สัมปทานหรือให้ สทิ ธิไม่ว่าในลักษณะ
ใด โครงการที่อยู่ในข่ายที่จะต้ องดาเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจะต้ องเป็ น �โครงการ
� ใน �กิจการของรัฐ� ที่การลงทุนมีวงเงินหรือทรัพย์สน
ิ ตั้งแต่หนึ่งพันล้ านบาทขึ้นไป หรือตามวงเงิน
หรือทรัพย์สนิ ที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง �กิจการของรัฐ� ได้ แก่ กิจการที่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ต้องทาตามกฎหมาย หรือกิจการ
ที่ต้องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สนิ ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๕)[๔]
หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ประสงค์จะให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในโครงการ
ใด จะต้ องดาเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดไว้ ตามลาดับ คือ ในเบื้องต้ นหน่วยงาน
เจ้ าของโครงการต้ องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงเจ้ าสังกัดเพื่อ
พิจารณา (มาตรา ๖)[๕] จากนั้นจึงนาเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือ
ดาเนินการได้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการจึงจะสามารถดาเนินโครงการต่อไปได้ ทั้งนี้ การดาเนินการตาม
โครงการต้ องเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือ
ดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐)[๖]
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๓๕ จึงเป็ นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอนุมัติโครงการที่หน่วยงานของรัฐประสงค์
จะให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐต่อไปในอนาคต โดยให้ มีการกลั่นกรองอย่างเป็ น
ระบบและโดยรอบคอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง อีกทั้งให้ คณะรัฐมนตรีสามารถเข้ ามาควบคุมดูแล

โดยเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักการของโครงการก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึง
เป็ นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ใช้ บังคับแก่การที่เอกชนจะเข้ าร่วมทุนหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ มิใช่
เป็ นการให้ อนุญาตหรือให้ สัมปทาน ส่วนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ เป็ นกฎหมายที่บังคับให้
บุคคลที่จะประกอบกิจการบางประเภท
ต้ องขออนุญาตหรือขอสัมปทานจากกระทรวงหรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
รักษาการเสียก่อน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็ นโครงการที่อยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการให้ เอกชน
เข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ถ้ าเป็ นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ ที่มิได้ มีกฎหมายเฉพาะว่าด้ วย
กิจการนั้นกาหนดยกเว้ นไว้ แล้ ว ก็จะต้ องมาขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกล่าว
ในเมื่อข้ อเท็จจริงปรากฏว่า การผลิตนา้ ของเอกชนตามปัญหาข้ อหารือ ไม่ว่าจะโดย
กรรมวิธใี ดก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ มาซึ่งนา้ สะอาดที่มีคุณภาพเทียบเท่านา้ ประปาสาหรับใช้ ในการ
บริโภคใช้ สอยของประชาชน โดยจัดส่งเข้ าสู่ระบบจาหน่ายของ กปภ. และ กปภ.จาหน่ายแก่ประชาชน
ต่อไปโดยระบบเส้ นท่อ
แม้ ว่าเอกชนนั้นจะมิได้ เป็ นผู้จาหน่ายนา้ ประปาให้ แก่ประชาชนโดยตรงก็ตาม
วัตถุประสงค์ในการผลิตนา้ ก็มิได้ เปลี่ยนจากนา้ ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ ประชาชนบริโภคใช้ สอยเป็ นนา้ ที่ใช้ เพื่อ
การอื่นแต่อย่างใด การผลิตนา้ ของเอกชนนี้จึงอยู่ภายใต้ ความหมายของคาว่า �การประปา� และจัดว่า
เป็ นกิจการการประปาที่อยู่ในความหมายของกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ และมิใช่การดาเนินการของ กปภ.เองตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันจะยกเว้ นไม่ต้องดาเนินการตามข้ อ ๖ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) จึงเห็นว่า โครงการ
ผลิตนา้ ประปาซึ่งเอกชนเข้ าร่วมทุนกับการประปาส่วนภูมิภาคหรือเอกชนดาเนินการแต่ผ้ ูเดียวตาม
ข้ อเท็จจริงที่กล่าวมาข้ างต้ น ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงาน
หรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และแม้ จะผ่านการอนุมัติให้ เอกชนเข้ าร่วมทุนจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ วก็ตาม ก็อยู่ในข่ายต้ องขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้ วย
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๐

[๑]

ข้ อ ๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้ ถอื ว่าเป็ นกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๑) การรถไฟ
(๒) การรถราง
(๓) การขุดคลอง
(๔) การเดินอากาศ
(๕) การประปา
(๖) การชลประทาน
(๗) การไฟฟ้ า
(๘) การผลิตเพื่อจาหน่ายหรือจาหน่ายก๊าซโดยระบบเส้ นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ
(๙) บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามที่ระบุไว้ ใน

พระราชกฤษฎีกา
การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (๙) ให้ กาหนดกระทรวงผู้มอี านาจและหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการนั้นด้ วย
ข้ อ ๔ ห้ ามมิให้ บุคคลใดประกอบกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภคเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรือ
ได้ รับสัมปทานจากรัฐมนตรี
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้ อ ๖ ในกรณีท่มี กี ฎหมายเฉพาะว่าด้ วยกิจการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ ๓ หรือข้ อ ๕ การประกอบกิจการ
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยกิจการนั้น
[๓]
ข้ อ ๑๑ ให้ กระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการการรถราง การประปา การไฟฟ้ า
และการผลิตเพื่อจาหน่ายหรือจาหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ
[๔]
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
�หน่วยงานเจ้ าของโครงการ� หมายความว่า
ส่วนราชการที่มฐี านะเป็ นกรมหรือเทียบเท่า
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้ องถิ่นที่เป็ นเจ้ าของโครงการ
ฯลฯ
ฯลฯ
�กิจการของรัฐ� หมายความว่า กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้ องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งมีอานาจหน้ าที่ต้องทาตามกฎหมายหรือกิจการที่จะต้ องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้ องถิ่นหน่วยใด
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
�โครงการ� หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สน
ิ
ตั้งแต่หนึ่งพันล้ านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สนิ ที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
�ร่วมงานหรือดาเนินการ� หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธใี ด หรือมอบให้ เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธกี ารอนุญาตหรือให้ สมั ปทานหรือให้ สทิ ธิไม่ว่าในลักษณะใด
ฯลฯ
ฯลฯ
[๕]
มาตรา ๖ ให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ประสงค์จะให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการใน
โครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้ อที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดต่อกระทรวงเจ้ าสังกัด
[๖]
มาตรา ๑๐ ในกรณีท่สี ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วนท้ องถิ่นใดจะ
กระทากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการ ให้ หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีและปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
[๒]

เรื่องเสร็จที่ ๕๓๒/๒๕๔๖
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจการปรับปรุงอัตราคาบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลนครสมุทรสาครไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ สค. ๕๒๐๐๕/๑๒๘๒ ลงวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา เทศบาลนคร
สมุทรสาครไดประกอบกิจการประปาบริการประชาชนในทองถิ่นตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ และไดรับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาล จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๒๒ มาจนถึงปจจุบัน แตปรากฏวาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา
การดําเนินกิจการประปาขาดสภาพคลองและไมมีงบประมาณคงเหลือเพื่อการลงทุนปรับปรุง
ขยายกิจการประปา เนื่องจากยังเรียกเก็บคาบริการประปาในอัตราเดิมเปนผลใหรายไดไม
เพียงพอแกการดําเนินกิจการ
เทศบาลนครสมุทรสาครประสงคจะปรับปรุงอัตราคาบริการประปา ไดแก คา
น้ําประปา และคารักษามาตรวัดน้ําประปาใหมีอัตราสูงขึ้นกวาที่เรียกเก็บอยูในปจจุบัน โดยจะเรียก
เก็บในแบบอัตรากาวหนาราคา ลบ.ม. ละ ๔.๐๐ บาท ถึง ๑๐.๐๐ บาท ตามที่สภาเทศบาลนคร
สมุทรสาครใหความเห็นชอบ
เทศบาลนครสมุทรสาครจึงขอหารือวา เทศบาลนครสมุทรสาครจะมีอํานาจใน
การกําหนดอัตราราคาคาน้ําประปาและคารักษามาตรวัดน้ําไดเองโดยตราเทศบัญญัติบังคับใชได
หรือไม ซึ่งเทศบาลนครสมุทรสาครพิจารณาแลว เห็นวา การปรับปรุงอัตราราคาคาบริการประปา
ดังกลาวมาขางตนไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน ประกอบกับการประกอบกิจการ
ประปาเปนหนาที่ที่เทศบาลนครสมุทรสาครตองกระทําตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ ๖ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๕๘ (การควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน) เทศบาล
นครสมุ ท รสาครจึ ง มี อํ า นาจที่ จ ะตราเทศบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง อั ต ราค า บริ ก ารประปาได ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และไมอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๕๘ฯ นี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลว เห็นวาปญหาเรื่องนี้ เปน
เรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดิน สมควรที่จะไดมีการพิจารณาโดยรอบคอบ
จึงเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา

สงพรอมหนัง สือ ที่ นร ๐๙๐๑ / ๐๗๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่ง สํานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ รวมกันพิจารณา ตามนัยขอ ๑๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการ กฤษฎีกาวา
ดวยการประชุมกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ ไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวแลว มีความเห็นเปนสองฝาย ดังนี้
ฝายที่หนึ่ง เห็นวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ มีเจตนารมณที่จะ
ควบคุมกิจการสาธารณูปโภคบางประเภท อันจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุก
ของประชาชน มิใหกระทําโดยเสรี แตจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจาก
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการดูแลและควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพในการ
ประกอบกิจการสาธารณูปโภคดังกลาว เชน การผลิต การจัดสง และความปลอดภัย เปนตน หาก
บุคคลใดซึ่งรวมถึงนิติบุคคลใดประสงคจะประกอบกิจการสาธารณูปโภคดังกลาวแลวก็จะตอง
ดําเนินการขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ สําหรับกรณีที่
จะไดรับยกเวนตามที่บัญญัติไวในขอ ๖๒ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ๕๘ จะตองเปนกรณีที่
มีกฎหมายเฉพาะวาดวยการประกอบกิจการสาธารณูปโภคนั้นบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ซึ่งจะตอง
เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงการจัดตั้งและใหอํานาจในการประกอบกิจการประปาไวโดยตรง เชน
กรณีการประกอบกิจการประปาหรือการไฟฟาของรัฐวิสาหกิจ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
การไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน แตกรณีของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓๓ และมาตรา ๕๖๔ เปนเพียงการกําหนดให
เทศบาลมีหนาที่ในการทํากิจการประปา สวนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
๑

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ
ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการรางกฎหมายสองหรือ
สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได
ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรางกฎหมายซึ่งมีอาวุโสที่สุดเปนประธาน
ในที่ประชุม และตองมีกรรมการรางกฎหมายมาประชุมไมนอยกวาหกคนโดยตองเปนกรรมการรางกฎหมาย
จากทุกคณะที่ไดเชิญประชุม จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในการวินิจฉัยประเด็นสําคัญประธานในที่ประชุมจะให
รอการวินิจฉัยประเด็นนั้นจนกวาจะมีกรรมการรางกฎหมายมาประชุมมากกวาหกคนก็ได
๒
ข อ ๖ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายเฉพาะว า ด ว ยกิ จ การตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ ๓ หรื อ ข อ ๕ การ
ประกอบกิจการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น
๓
มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๕๖ ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖๕ ซึ่งกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจ
หนาที่ในการทํากิจการสาธารณูปโภค ซึ่งแมจะรวมกิจการประปาดวย แตก็มิไดเปนกฎหมายที่
กําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาโดยเปนเพียงบทบัญญัติในลักษณะกวางๆ เปนการ
ทั่วไปที่ใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนการบริการ
ดังนั้น กรณีของเทศบาลนครสมุทรสาครจะ
สาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาลเทานั้น๖
ประกอบกิจการประปาไดก็ตองขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติขอ ๔
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ รวมถึงการปรับปรุงคาบริการน้ําประปา คารักษามาตร
วัดน้ํา ก็จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัมปทานดวย
ฝายที่สอง เห็นวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ มุงหมายที่จะควบคุม
การประกอบกิจการของเอกชนไมใหกระทําไดโดยเสรี โดยจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตหรือไดรับ
สัมปทานจากรัฐบาลเทานั้น แตมิไดมุงที่จะควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีกฎหมายกําหนดให
มีหนาที่ในการดําเนินกิจการสาธารณูปโภคตามที่กําหนดไว แตอยางใด ดังที่ไดระบุไวเปน
ขอยกเวนในขอ ๖๗ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และในกรณีของการประกอบกิจการประปา
ของเทศบาลนั้นเมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕๖๘ ประกอบกับ
มาตรา ๕๓๙ ใหเปนหนาที่ของเทศบาลนครในการจัดใหมีน้ําประปาในเขตเทศบาล และมาตรา ๑๖
๑๐
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจในการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภคเพือ่
เปนการบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาลอันเปนบริการสาธารณะพื้นฐานที่เทศบาลจะ
ดําเนินการจัดใหมี จึงถือไดวาเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ใน
การประกอบกิจการประปา เทศบาลจึงประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลไดเองโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และตามบทบัญญัติในขอ ๖ แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ ดังนั้น ในการประกอบกิจการประปา รวมถึงการปรับปรุงอัตราคาบริการ
๕

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัด ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) การสาธารณูปโภคและกอสรางอื่นๆ
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
บันทึก เรื่อง หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการประปาและการไฟฟาจะตองขออนุญาต
หรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม สงพรอม
หนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ที่ นร ๐๖๐๑/๑๖๙๘ ลงวั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึ ง สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๕๒/๒๕๒๕)
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒,ขางตน
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔,ขางตน
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓,ขางตน
๑๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕,ขางตน

๔
น้ําประปาของเทศบาลนครสมุทรสาครจึงไมตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ แตอยางใด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา ขอหารือเรื่องนี้เปนปญหาขอกฎหมาย
ที่สําคัญจึงพิจารณาจัดใหมีการประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอหารือ
เรื่องนี้ตามนัยขอ ๑๓ (๒)๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยไดฟงคําชี้แจง
ของผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรน้ํา) ผูแทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และผูแทนเทศบาลนครสมุทรสาคร แลว มีมติเห็น
ดวยกับความเห็นของที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ฝายที่สอง
กลาวคือ เห็นวา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ บัญญัติให
เทศบาลมีหนาที่ในการจัดใหมีการประปาในเขตเทศบาล ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหอํานาจ
เทศบาลที่จะจัดบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง และแม วา มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แห งพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาลฯ จะ
บัญญัติโดยมีเงื่อนไขวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย” ซึ่งมีความหมายวา แมจะมีหนาที่ที่ตอง
กระทํากิจการประปา แตเมื่อกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานก็จะตองมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายนั้นกอน แตตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ขึ้นใชบังคับในป ๒๕๔๒ แลว มาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้นใหม เปนใหมีทั้งอํานาจและ
หนาที่ในการจัดใหมีระบบการสาธารณูป โภคดวย กรณีจึ งมีลักษณะเป นกฎหมายเฉพาะที่ใ ห
เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการประกอบกิจการประปาตามขอยกเวนของขอ ๖ แหงประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ ที่ไมตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีในการประกอบ
กิจการแตอยางใด
เมื่อไดวินิจฉัยแลววา ในการประกอบกิจการประปาของเทศบาลไมตองไดรับ
อนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ จึงยอมจะมีผล
ใหสัมปทานที่เทศบาลนครสมุทรสาครทําไวกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปจจุบันได
โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวนั้น
ไมอาจใชบังคับได ฉะนั้น การที่เทศบาลนครสมุทรสาครจะดําเนินการปรับปรุงอัตราคาบริการ
๑๑

ขอ ๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตองจัดใหมีการประชุมใหญกรรมการราง
กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายไดมีมติหรือ
คําสั่งหรือขอใหกรรมการรางกฎหมายวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญ
(๒) เมื่อกรรมการรางกฎหมายคณะใดคณะหนึ่งเห็นวา มีปญหาสําคัญที่ควรวินิจฉัยโดยที่
ประชุมใหญ

๕
ประปา จึงเปนอํานาจของเทศบาลนครสมุทรสาครที่จะกระทําไดเองโดยไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัมปทานดังกลาวอีกแตอยางใด
ลงชื่อ พรทิพย จาละ
(นางสาวพรทิพย จาละ)
รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๔๖

