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บันทึก 
เร่ือง  หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการประปาและการไฟฟา 

จะตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม 

   
 

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท.๐๒๐๔/๑๙๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 
๒๕๒๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา กรมโยธาธิการไดสงรางประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตและการใหสัมปทานประกอบกิจการประปา
และกิจการไฟฟาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. .... ไปยังกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา คณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไดประชุมพิจารณาเรื่องนี้แลวมีความเห็นวา ราง
ประกาศดังกลาวโดยเฉพาะขอ ๔ ที่กําหนดวา รัฐวิสาหกิจใดประสงคจะประกอบกิจการประปา
หรือกิจการไฟฟา ใหย่ืนคําขอรับอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ณ กรมโยธาธิการ 
และขอ ๙ ที่กําหนดวา ผูไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหประกอบกิจการประปาและกิจการไฟฟา 
ตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ชําระคาธรรมเนียมและคาทดแทนตามอัตราที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 
(๒) ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ตรวจรับรองความเที่ยงตรงของมาตรวัด

หนวยน้ําประปาหรือมาตรวัดหนวยไฟฟา และมาตรวัดอื่นใดที่ใชวัดในการซื้อของ 
(๓) เรียกเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม และคาน้ําประปา หรือคาไฟฟาจาก

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
เก่ียวกับการประปา ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปา กําหนดราคาจําหนายน้ําประปา อัตรา
คาบริการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชน้ําประปาเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการกําหนดอัตราราคาจําหนายน้ําประปาจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได  ทั้งนี้ การผลิตหรือจําหนายพลังงานไฟฟา 
รวมทั้งการกําหนดราคาจําหนายกระแสไฟฟาก็เชนเดียวกับกิจการประปา ดังนั้น การที่มี
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 
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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 การประกอบกิจการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น” 
โดยเฉพาะอยางย่ิงถาจะตีความวาการประปานครหลวง 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
ความเห็นไว เมื่อ  พ .ศ .  ๒๕๐๕  วา  พระราชบัญญัติการไฟฟา ยันฮี  พ .ศ .  ๒๕๐๐  และ
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนกฎหมายพิเศษที่ไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายทั่วไป  ดังนั้น การไฟฟายันฮีและการไฟฟานครหลวงจึงไมตองขอสัมปทานไฟฟาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของสาธารณชน 
พุทธศักราช ๒๔๗๑ สวนคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทํานองเดียวกันนี้ไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ วา พระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการ
ไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค 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

ปญหาดังกลาวพรอมทั้งฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทยแลว เห็นวา พระราชบัญญัติการ
ไฟฟานครหลวง  พ .ศ .  ๒๕๐๑  พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค  พ .ศ .  ๒๕๐๓ 
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีบทบัญญัติ
กําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานของการไฟฟาฯ และการประปาฯ ไวโดยชัดแจง เชน 
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวงฯ บัญญัติใหการไฟฟานครหลวงมีอํานาจ
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ดําเนินการตามวัตถุประสงค คือ ผลิตพลังงานไฟฟาและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา   
นอกจากนั้นยังไดบัญญัติใหอํานาจในการที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวอีก
หลายประการ เชน อํานาจเขาใชสอยครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชเคหสถานของบุคคล 
(มาตรา ๓๔) อํานาจเดินสายสงศักยสูงยอยหรือสายสงศักยต่ําไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดิน
ของบุคคลใดๆ (มาตรา ๓๕) อํานาจตัดตน ก่ิง หรือรากของตนไมซึ่งอยูใกลสายไฟ(มาตรา ๓๖) 
และผูใดขัดขวางการกระทําของการไฟฟานครหลวงหรือพนักงานจะตองไดรับโทษ(มาตรา ๓๙)  
ในกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคนอกจากจะมีบทบัญญัติทํานองเดียวกันแลว ยังมี
บทบัญญัติใหอํานาจที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ไดดวย (มาตรา ๓๕) และตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ก็ไดบัญญัติใหการไฟฟาฝายผลิตฯ มีอํานาจดําเนินการอยางกวางขวางภายในขอบแหง
วัตถุประสงค ซึ่งรวมถึงการจัดสรางเข่ือนกั้นน้ํา เข่ือนระบายน้ําเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา 
นอกจากนั้นยังใหมีอํานาจใหความเห็นชอบในการที่เอกชนจะสรางโรงไฟฟาเพ่ือผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาอีกดวย  สําหรับพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้นไดใหอํานาจ
การประปานครหลวงที่จะกระทําการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค (มาตรา ๑๓) รวมทั้ง
อํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน (มาตรา ๓๖) และอํานาจใหความ
เห็นชอบในการดําเนินการสรางระบบประปาเอกชน (มาตรา ๔๐ ทวิ) และการประปาสวนภูมิภาค
ก็มีอํานาจทํานองเดียวกับการประปานครหลวง  โดยลักษณะของบทบัญญัติดังที่กลาวมาแลว เห็น
ไดวาพระราชบัญญัติตางๆ ที่เก่ียวกับการไฟฟาฯ หรือการประปาฯ นั้น  มีลักษณะเปนกฎหมาย
พิเศษซ่ึงไมอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติ 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 ก็เพ่ือปองกันเอกชน
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 

 
(ลงช่ือ)  อมร จันทรสมบูรณ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุนายน ๒๕๒๕ 

 











เร่ืองเสร็จที่ ๓๙๘/๒๕๓๕ 
 

บันทึก 
เร่ือง  การใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ กับการประกอบกิจการประปา 

ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   

 
กระทรวงมหาดไทย  ไดมีหนังสือ ที่ มท ๐๙๐๗/๑๑๑๕๘ ลงวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  ในการปฏิบัติกิจการเกี่ยวกับ
การประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ นั้น 
กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานจากกรมโยธาธิการวา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได
ดําเนินกิจการประปาในเขตการนิคมอุตสาหกรรมฯ แตยังมิไดดําเนินการขอรับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทยใหถูกตองตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมโยธาธิการจึงไดมีหนังสือขอใหการนิคมอุตสาหกรรมฯดําเนินการ
ขอรับสัมปทานใหถูกตองตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวแตการนิคมอุตสาหกรรมฯโตแยงวา 
การจัดระบบประปาในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมฯนั้น มิไดใหบริการน้ําแก
ประชาชนโดยทั่วไป แตไดใหบริการน้ําเฉพาะกลุมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตการนิคม
อุตสาหกรรมฯเทานั้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวกระทําโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ 
(๒) แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดังกลาวเปนกฎหมายเฉพาะยอมมีผล
ยกเวนกฎหมายทั่วไปอยูแลว จึงสามารถบริการน้ําใหแกกลุมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตการนิคม
อุตสาหกรรมฯได โดยไมจําตองดําเนินการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจาก
กระทรวงมหาดไทยตามนัยขอ ๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ในเรื่องนี้ กรมโยธาธิการมีความเห็นวา การประกอบกิจการประปาของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยนั้น เปนการประกอบกิจการประปาอันเปนกิจการสาธารณูปโภคซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลง
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งตามขอเท็จจริงระบบของการประปาของการนิคม
อุตสาหกรรมฯนั้น ประกอบดวยโรงกรองน้ําถังตกตะกอนและถังน้ําใส จําหนายน้ําประปาใหแก
ผูใชน้ําดวยระบบเสนทอและติดตั้งมาตรวัดน้ําดวย และเห็นวาตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับการจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่
เหมาะสม เพ่ือจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพ่ือดําเนินการธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ 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 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ไดพิจารณา

ปญหาดังกลาวโดยมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ) และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยเปนผู ช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา มาตรา ๖ (๑) และ (๒)๑ แหง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหจัดตั้งการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหการนิคมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานที่
ดําเนินกิจการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม๒ และปรับปรุงที่ดินนั้น เพ่ือใหบริการ ตลอดจน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม๓ โดยรวมถึงการจัดใหมี
การประปาดวย  ซึ่งในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้นมาตรา ๑๐ (๑)๔ แหง

                                                           
๑ มาตรา ๖  ใหจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เรียกวา “การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย” เรียกโดยยอวา “กนอ.” และใหเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
  (๑) การจัดใหไดมาซึ่งท่ีดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพ่ือ

ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับ กนอ. 
  (๒) การปรับปรุงท่ีดินตาม (๑) เพ่ือใหบริการ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม เชน การจัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา โรงขจัดน้ําเสีย ไฟฟา และประปา 
เปนตน 

ฯลฯ     ฯลฯ 
๒ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “นิคมอุตสาหกรรม” หมายความวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  “ผูประกอบอุตสาหกรรม” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “นิคมอุตสาหกรรม” หมายความวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  “ผูประกอบอุตสาหกรรม” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ มาตรา ๑๐  ให กนอ.มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖  

อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 



 ๓

พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหการนิคมอุตสาหกรรมฯมีอํานาจทําการสํารวจ วางแผน 
ออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกและใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรม 
และมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็บัญญัติใหการนิคมอุตสาหกรรมฯมีอํานาจ
กําหนดคาบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนคาบริการตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมได
ดวย 

จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนจึงเห็นไดวา วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
ประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯนั้น เปนการจัดสงน้ําใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือใหเขตนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งข้ึนมีความสมบูรณเพียงพอที่จะใหมีการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนั้นตอไปได อันเปนความประสงคหลักของกฎหมายฉบับนี้ 
โดยมิใชเปนการจัดสงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนทั่วๆ ไป และในการดําเนินการ
ดังกลาวพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหการ
นิคมอุตสาหกรรมฯมีอํานาจกระทําการที่เก่ียวของกับกิจการประปาไดทุกประการ ตั้งแตการ
กอสราง การบํารุงรักษา และการเก็บคาบริการ การดําเนินกิจการประปาของการนิคม
อุตสาหกรรมฯ จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติข้ึนเปนพิเศษใหการนิคมอุตสาหกรรมฯเปน
ผูจัดทําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และจะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดไว  กิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรมฯจึงเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ
ดังกลาวกําหนดขึ้นไวแลวตามนัยขอ ๖๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ การนิคมอุตสาหกรรมฯจึงสามารถดําเนินกิจการประปาในเขตนิตม
อุตสาหกรรมฯ ไดโดยไมตองขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานตามขอ ๓๗ และขอ ๔๘ แหงประกาศ

                                                                                                                                                                      
  (๑) * การสํารวจ วางแผน ออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบกิจการที่เปนประโยชนหรือตอเนื่องกับผูประกอบ
อุตสาหกรรม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๕ มาตรา ๑๒  ให กนอ.กําหนดคาเชาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยและคาบํารุงรักษา

สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนคาบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควรเพื่อใหมีรายไดเพียงพอ
สําหรับการ ดังตอไปนี ้

  (๑) การใชจายในสิ่งท่ีจําเปนในการดําเนินกิจการของ กนอ. รวมทั้งดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา 
โบนัส และกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว 

  (๒) การชําระหนี้สินเทาท่ีจํานวนเงินเพ่ือการชําระนั้นเกินจํานวนที่จัดสรรไว เปนคาเสื่อม
ราคาและสําหรับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการจัดหาทรัพยสินใหมแทนทรัพยสินเดิม 

  (๓) การจัดใหมีเงินสํารองและคาใชจายอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุน 
๖ ขอ ๖  ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ ๓ หรือขอ ๕ การ

ประกอบกิจการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น 
๗ ขอ ๓  กิจการดังตอไปนี้ใหถือวาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๕) การประปา 



 ๔

ของคณะปฏิวัติดังกลาวอีกแตอยางใด 
 

 
(ลงช่ือ)  อักขราทร จุฬารัตน 
(นายอักขราทร จุฬารัตน) 

รองเลขาธิการ ฯ 
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      พฤษภาคม ๒๕๓๕ 

                                                                                                                                                                      
ฯลฯ    ฯลฯ 

๘ ขอ ๔  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคเวนแตจะไดรับ
อนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตร_ี 



ความเห็นฉบับย่อ 

เลขเสร็จ 

 เสรจ็ที่   : 703/2540 

เรือ่ง 

  เร่ือง    : หารือโครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภมูิภาคกบับริษทเอกชน 

เรือ่ง 

  ผู้ท า     : กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 1 

หวัขอ้ 

  กฎหมาย  : พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการ 

                     ของรัฐ พ.ศ.2535 [มาตรา 5,มาตรา 6,มาตรา 10] 

                     ประกาศของคณะปฏบัิติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 

                     [ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 6 และข้อ 11] 

ประเด็น 

  ประเดน็: 

          โครงการผลิตน า้ประปาของเอกชนเพ่ือขายให้แก่การประปาส่วนภมูิภาค 

  เพ่ือการประปาส่วนภมูิภาคจะได้จ าหน่ายให้แก่ประชาชน ไม่ว่าโครงการดังกล่าว 

  จะอยู่ใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการ 

  ของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่กต็าม เอกชนจะต้องขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย 

  ตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 58ฯ หรือไม่ 

ความเห็น 

  ความเหน็: 

          พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการ 

  ของรัฐฯเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 

  หรือด าเนินการในกจิการของรัฐ  ส่วนประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 58ฯ เป็น 

  กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภค อนักระทบถึงความปลอดภัย 

  หรือความผาสกุของประชาชน กฎหมายทั้งสองฉบับจึงมีเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ 

  แตกต่างกนั  ดังน้ัน ไม่ว่าโครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภมูิภาคกบับริษัทเอกชน 

  จะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ 

  ในกจิการของรัฐฯหรือไม่หากเป็นการด าเนินการเกี่ยวกบักจิการค้าขายอนัเป็น 

  สาธารณปูโภคตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 58ฯ ที่มิได้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วย 

  กจิการก าหนดเป็นแล้ว กจ็ะต้องมาขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศคณะปฏวัิติ 

  ฉบับดังกล่าว  ในเมื่อการผลิตน า้ของเอกชนเพ่ือขายให้แก่การประปาส่วนภมูิภาค 

  ตามปัญหาข้อหารือเป็นการผลิตน า้ที่มีคุณภาพเทยีบเท่าน า้ประปาเพ่ือน าไปใช้ในการ 



  บริโภคของประชาชน  แม้ว่าเอกชนจะมิได้เป็นผู้จ าหน่ายน า้ประปาให้แก่ประชาชน 

  โดยตรงกต็าม  การผลิตน า้ดังกล่าวกอ็ยู่ภายใต้ความหมายของค าว่า "การประปา" 

  และเป็นกจิการค้าขายที่เป็นสาธารณปูโภค  บริษัทเอกชนจึงต้องขอสัมปทานในการ 

  ด าเนินกจิการดังกล่าวตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 58ฯ 

  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นฉบับเต็ม 

เรือ่งเสร็จที ่๗๐๓/๒๕๔๐ 

  

บนัทึก 

เรือ่ง  โครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาค 

                   

  

การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสอื ด่วนมาก ที่ มท ๕๗๕๕๑-๐๓/๓๐๒๖ ลงวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้า

ร่วมงานหรือด าเนินการโครงการปรับปรุงขยายการประปาภเูกต็ ได้มีการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๔๐ เม่ือวันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐  ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้มีการพิจารณาร่างขอบเขตของโครงการฯ 

(Terms of Reference) โดยได้ยกประเดน็ถึงการมีประโยชน์ของการประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.) ในการ

ที่ กปภ.เข้าร่วมถือหุ้นจ านวน ๕% ของเงินทุนจดทะเบียนกบับริษัทเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน ซ่ึง กปภ.ได้

ด าเนินการในโครงการเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างการประปาปทุมธานี-รังสติไปแล้ว  ในการน้ี กปภ.ได้

ช้ีแจงถึงเหตุผลในการเข้าร่วมลงทุนหรือถือหุ้นว่า เน่ืองจาก กปภ.ต้องการเล่ียงปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้อง

ให้เอกชนผู้ได้รับอนุมัติให้ด าเนินกจิการประปาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ

ด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ยังอาจต้องไปขอสัมปทานการผลิตน า้ประปาจากกรมโยธาธิ

การอกี เน่ืองจากกจิการประปาเป็นกจิการอนักระทบต่อความสงบของประชาชนตามประกาศของคณะ

ปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

อย่างไรกต็าม กรรมการบางทา่นมีความเหน็ว่า  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน

เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการอนุมัติ

สมัปทานการผลิตน า้ประปาแก่เอกชน และในเมื่อคณะรัฐมนตรีกม็ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วม

อยู่ด้วย  จึงเหน็ว่า ไม่ว่า กปภ.จะเข้าร่วมทุนหรือไม่กต็าม เมื่อเอกชนได้รับอนุมัติการได้รับสมัปทานการ

ผลิตจ าหน่ายน า้ประปาจากคณะรัฐมนตรีแล้ว คงไม่ต้องไปขอสมัปทานจากกรมโยธาธกิาร โดยอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซ า้อกี 

เน่ืองจาก กปภ.ยังต้องมีการด าเนินงานโครงการเอกชนร่วมลงทุนอกีหลายโครงการ  จึง

ขอหารือว่า หาก กปภ.จะไม่เข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในบริษัทที่ได้รับสัมปทานการผลิตจ าหน่ายน า้ประปาโดย

การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วบริษัทเอกชนยังจะต้องไปขอสมัปทานจากกระทรวงมหาดไทย (กรม

โยธาธกิาร) ตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อกีหรือไม่ 

  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือ

ดังกล่าว โดยฟังค าช้ีแจงข้อเทจ็จริงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงและกรมโยธาธิ

การ) และผู้แทนการประปาส่วนภมูิภาคแล้ว ปรากฏข้อเทจ็จริงว่า ในขณะน้ี กปภ.มีโครงการปรับปรุง

ขยายประปาภเูกต็ ซ่ึง กปภ.ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโครงการโดยจะจัดต้ังบริษัทข้ึนใหม่ที่จะ

มีเอกชนถือหุ้น ๙๕% และ กปภ.ถือหุ้น ๕% ของเงินทุนจดทะเบียน  บริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบ



การก่อสร้างระบบการผลิตประปาทั้งหมดให้แล้วเสรจ็ภายในเวลา ๓ ปี ด้วยเงินทุนของตนเอง และ กปภ.

จะรับซ้ือน า้ที่เอกชนผลิตตามอตัราราคาที่ก  าหนดในสญัญาเพ่ือจัดส่งเข้าสู่ระบบจ าหน่ายของ กปภ. และ 

กปภ.จ าหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี นับต้ังแต่วันที่เปิดกจิการประปา 

กปภ.จึงได้ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏบัิติของ กปภ.ต่อไปใน

ปัญหาว่า โครงการผลิตน า้ประปาของเอกชนเพ่ือขายให้แก่ กปภ.เพ่ือ กปภ.จะได้จ าหน่ายให้แก่ประชาชน 

ไม่ว่าโครงการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน

กจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ กต็าม จะต้องขอสมัปทานจากกระทรวงมหาดไทยตามประกาศของ

คณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเหน็ดังน้ี 

ประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ก าหนดให้ �

การประปา� เป็นกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภคอนักระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสกุของ

ประชาชน (ข้อ ๓)
[๑]

 โดยผู้ที่จะประกอบกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภค จะต้องได้รับอนุญาตหรือ

ได้รับสมัปทานจากรัฐมนตรี หรือเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการน้ัน (ข้อ ๔ และข้อ ๖)
[๒]

 และ

ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกบักจิการประปา (ข้อ ๑๑)
[๓]

 

ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนไม่ว่าโดยวิธใีด หรือ

มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธกีารอนุญาตหรือให้สัมปทานหรือให้สทิธิไม่ว่าในลักษณะ

ใด  โครงการที่อยู่ในข่ายที่จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจะต้องเป็น �โครงการ

� ใน �กจิการของรัฐ� ที่การลงทุนมีวงเงินหรือทรัพย์สนิต้ังแต่หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไป หรือตามวงเงิน

หรือทรัพย์สนิที่ก  าหนดเพ่ิมข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึง �กจิการของรัฐ� ได้แก่ กจิการที่ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย หรือกจิการ

ที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สนิของส่วนราชการรัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๕)
[๔]

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในโครงการ

ใด จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้ตามล าดับ คือ ในเบ้ืองต้นหน่วยงาน

เจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอยีดต่อกระทรวงเจ้าสังกดัเพ่ือ

พิจารณา (มาตรา ๖)
[๕]

 จากน้ันจึงน าเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ

ด าเนินการได้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงจะสามารถด าเนินโครงการต่อไปได้  ทั้งน้ี การด าเนินการตาม

โครงการต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ

ด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐)
[๖]

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๓๕ จึงเป็นกฎหมายที่ก  าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการอนุมัติโครงการที่หน่วยงานของรัฐประสงค์

จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐต่อไปในอนาคต โดยให้มีการกล่ันกรองอย่างเป็น

ระบบและโดยรอบคอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อกีทั้งให้คณะรัฐมนตรีสามารถเข้ามาควบคุมดูแล
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โดยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักการของโครงการก่อนที่จะมีการเร่ิมด าเนินการ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึง

เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ใช้บังคับแก่การที่เอกชนจะเข้าร่วมทุนหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ มิใช่

เป็นการให้อนุญาตหรือให้สัมปทาน  ส่วนประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ฯ เป็นกฎหมายที่บังคับให้

บุคคลที่จะประกอบกจิการบางประเภท ต้องขออนุญาตหรือขอสมัปทานจากกระทรวงหรือเจ้าหน้าที่ผู้

รักษาการเสยีก่อน  ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน

เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ถ้าเป็นการด าเนินการเกี่ยวกบักจิการ

ค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภค ตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ฯ ที่มิได้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วย

กจิการน้ันก าหนดยกเว้นไว้แล้ว กจ็ะต้องมาขออนุญาตหรือขอสมัปทานตามประกาศของคณะปฏวัิติฉบับ

ดังกล่าว 

ในเมื่อข้อเทจ็จริงปรากฏว่า การผลิตน า้ของเอกชนตามปัญหาข้อหารือ ไม่ว่าจะโดย

กรรมวิธใีดกต็าม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงน า้สะอาดที่มีคุณภาพเทยีบเทา่น า้ประปาส าหรับใช้ในการ

บริโภคใช้สอยของประชาชน โดยจัดส่งเข้าสู่ระบบจ าหน่ายของ กปภ. และ กปภ.จ าหน่ายแก่ประชาชน

ต่อไปโดยระบบเส้นทอ่ แม้ว่าเอกชนน้ันจะมิได้เป็นผู้จ าหน่ายน า้ประปาให้แก่ประชาชนโดยตรงกต็าม 

วัตถุประสงค์ในการผลิตน า้กมิ็ได้เปล่ียนจากน า้ที่ผลิตข้ึนเพ่ือให้ประชาชนบริโภคใช้สอยเป็นน า้ที่ใช้เพ่ือ

การอื่นแต่อย่างใด  การผลิตน า้ของเอกชนน้ีจึงอยู่ภายใต้ความหมายของค าว่า �การประปา� และจัดว่า

เป็นกจิการการประปาที่อยู่ในความหมายของกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภคตามประกาศของคณะ

ปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ฯ และมิใช่การด าเนินการของ กปภ.เองตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภมูิภาค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัจะยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามข้อ ๖ แห่งประกาศของคณะปฏวัิติฉบับดังกล่าว 

ดังน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) จึงเหน็ว่า โครงการ

ผลิตน า้ประปาซ่ึงเอกชนเข้าร่วมทุนกบัการประปาส่วนภมูิภาคหรือเอกชนด าเนินการแต่ผู้เดียวตาม

ข้อเทจ็จริงที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และแม้จะผ่านการอนุมัติให้เอกชนเข้าร่วมทุนจาก

คณะรัฐมนตรีแล้วกต็าม กอ็ยู่ในข่ายต้องขอสมัปทานตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วย 

  

  

(ลงช่ือ)   อกัขราทร จุฬารัตน 

(นายอกัขราทร จุฬารัตน) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  

  

  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

             ตุลาคม ๒๕๔๐ 

 

 

 



[๑]
 ข้อ ๓  กจิการดงัต่อไปนี้ ให้ถอืว่าเป็นกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภค 

  (๑) การรถไฟ 

  (๒) การรถราง 

  (๓) การขดุคลอง 

  (๔) การเดนิอากาศ 

  (๕) การประปา 

  (๖) การชลประทาน 

  (๗) การไฟฟ้า 

  (๘) การผลิตเพ่ือจ าหน่ายหรือจ าหน่ายกา๊ซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ 

  (๙) บรรดากจิการอื่นอนักระทบกระเทอืนถงึความปลอดภัยหรือผาสกุของประชาชนตามที่ระบุไว้ใน

พระราชกฤษฎกีา 

  การตราพระราชกฤษฎกีาตาม (๙) ให้ก าหนดกระทรวงผู้มอี านาจและหน้าที่เกี่ยวกบักจิการนั้นด้วย 

[๒]
 ข้อ ๔  ห้ามมใิห้บุคคลใดประกอบกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภคเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือ

ได้รับสมัปทานจากรัฐมนตรี 

ฯลฯ                                          ฯลฯ 

  ข้อ ๖  ในกรณทีี่มกีฎหมายเฉพาะว่าด้วยกจิการตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ ๕ การประกอบกจิการ

ดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกจิการนั้น 

[๓]
 ข้อ ๑๑  ให้กระทรวงมหาดไทยมอี านาจและหน้าที่เกี่ยวกบักจิการการรถราง การประปา การไฟฟ้า 

และการผลิตเพ่ือจ าหน่ายหรือจ าหน่ายกา๊ซโดยระบบเส้นท่อไปยงัอาคารต่าง ๆ 

[๔]
 มาตรา ๕  ในพระราชบญัญัตนิี้  

  �หน่วยงานเจ้าของโครงการ� หมายความว่า ส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรมหรือเทยีบเท่า 

รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการ 

ฯลฯ                                          ฯลฯ 

  �กจิการของรัฐ� หมายความว่า กจิการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ่งมอี  านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมายหรือกจิการที่จะต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาต ิ หรือทรัพย์สนิของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใด

หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกนั 

  �โครงการ� หมายความว่า การลงทุนในกจิการของรัฐ และการลงทุนนั้นมวีงเงินหรือทรัพย์สนิ

ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงนิหรือทรัพย์สนิที่ก  าหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎกีา 

  �ร่วมงานหรือด าเนนิการ� หมายความว่า ร่วมลงทุนกบัเอกชนไม่ว่าโดยวิธใีด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดยีวโดยวิธกีารอนุญาตหรือให้สมัปทานหรือให้สทิธไิม่ว่าในลักษณะใด 

ฯลฯ                                          ฯลฯ 

[๕]
 มาตรา ๖  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงคจ์ะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนนิการใน

โครงการใด เสนอผลการศึกษาและวเิคราะห์โครงการโดยละเอยีดตามประเดน็หัวข้อที่ส  านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตกิ าหนดต่อกระทรวงเจ้าสงักดั 

[๖]
 มาตรา ๑๐  ในกรณทีี่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นใดจะ

กระท ากจิการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมมีตใิห้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ ให้หน่วยงานดงักล่าวด าเนนิการตามมติ

คณะรัฐมนตรีและปฏบิตัติามพระราชบญัญัตนิี้  
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เร่ืองเสร็จที่  ๕๓๒/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  อํานาจการปรับปรุงอัตราคาบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร  

   
 

เทศบาลนครสมุทรสาครไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ สค. ๕๒๐๐๕/๑๒๘๒ ลงวันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา เทศบาลนคร
สมุทรสาครไดประกอบกิจการประปาบริการประชาชนในทองถ่ินตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ และไดรับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาล จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๒๒ มาจนถึงปจจุบัน แตปรากฏวาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา 
การดําเนินกิจการประปาขาดสภาพคลองและไมมีงบประมาณคงเหลือเพ่ือการลงทุนปรับปรุง
ขยายกิจการประปา เนื่องจากยังเรียกเก็บคาบริการประปาในอัตราเดิมเปนผลใหรายไดไม
เพียงพอแกการดําเนินกิจการ  

เทศบาลนครสมุทรสาครประสงคจะปรับปรุงอัตราคาบริการประปา ไดแก คา
น้ําประปา และคารักษามาตรวัดน้ําประปาใหมีอัตราสูงข้ึนกวาที่เรียกเก็บอยูในปจจุบัน โดยจะเรยีก
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
นครสมุทรสาครจึงมีอํานาจที่จะตราเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราคาบริการประปาไดตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และไมอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๕๘ฯ นี้ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลว เห็นวาปญหาเรื่องนี้ เปน

เร่ืองสําคัญที่มีผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดิน สมควรที่จะไดมีการพิจารณาโดยรอบคอบ
จึงเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใหนําเร่ืองดังกลาวเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑ / ๐๗๕๗  ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

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
รัฐมนตรีที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการดูแลและควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพในการ
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  ในกรณีท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ
ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการรางกฎหมายสองหรือ
สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได 

  ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรางกฎหมายซึ่งมีอาวุโสท่ีสุดเปนประธาน
ในที่ประชุม และตองมีกรรมการรางกฎหมายมาประชุมไมนอยกวาหกคนโดยตองเปนกรรมการรางกฎหมาย
จากทุกคณะที่ไดเชิญประชุม จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในการวินิจฉัยประเด็นสําคัญประธานในที่ประชุมจะให
รอการวินิจฉัยประเด็นนั้นจนกวาจะมีกรรมการรางกฎหมายมาประชุมมากกวาหกคนก็ได 

๒ ขอ ๖ ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ ๓ หรือขอ ๕ การ
ประกอบกิจการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น 

๓ มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

  (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๔ มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

  (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓
 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖๕ ซึ่งกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจ
หนาที่ในการทํากิจการสาธารณูปโภค ซึ่งแมจะรวมกิจการประปาดวย แตก็มิไดเปนกฎหมายที่
กําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาโดยเปนเพียงบทบัญญัติในลักษณะกวางๆ เปนการ
ทั่วไปที่ใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนการบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาลเทานั้น๖  ดังนั้น กรณีของเทศบาลนครสมุทรสาครจะ
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 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้และในกรณีของการประกอบกิจการประปา
ของเทศบาลนั้นเมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕๖๘ ประกอบกบั
มาตรา ๕๓๙ ใหเปนหนาที่ของเทศบาลนครในการจัดใหมีน้ําประปาในเขตเทศบาล และมาตรา ๑๖
๑๐ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจในการจัดระบบการบริการสาธารณปูโภคเพือ่
เปนการบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาลอันเปนบริการสาธารณะพื้นฐานที่เทศบาลจะ
ดําเนินการจัดใหมี จึงถือไดวาเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ใน
การประกอบกิจการประปา เทศบาลจึงประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลไดเองโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และตามบทบัญญัติในขอ ๖ แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ  ดังนั้น ในการประกอบกิจการประปา รวมถึงการปรับปรุงอัตราคาบริการ

                                                 
๕ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีใน

การจัด ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๔) การสาธารณูปโภคและกอสรางอ่ืนๆ  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๖ บันทึก เรื่อง หารือปญหาวารัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการประปาและการไฟฟาจะตองขออนุญาต
หรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม สงพรอม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร  ๐๖๐๑/๑๖๙๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานัก
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 ขอหารือเร่ืองนี้เปนปญหาขอกฎหมาย
ที่สําคัญจึงพิจารณาจัดใหมีการประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยขอหารือ
เร่ืองนี้ตามนัยขอ ๑๓ (๒)๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยไดฟงคําช้ีแจง
ของผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรมทรัพยากรน้ํา) ผูแทนกระทรวง 
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) และผูแทนเทศบาลนครสมุทรสาคร แลว มีมติเห็น
ดวยกับความเห็นของที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ฝายที่สอง 
กลาวคือ เห็นวา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ บัญญัติให
เทศบาลมีหนาที่ในการจัดใหมีการประปาในเขตเทศบาล ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหอํานาจ
เทศบาลที่จะจัดบริการสาธารณูปโภคเพื่อเปนบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง และแมวามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ จะ
บัญญัติโดยมีเง่ือนไขวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย” ซึ่งมีความหมายวา แมจะมีหนาที่ที่ตอง
กระทํากิจการประปา แตเมื่อกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตหรือขอสัมปทานก็จะตองมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายนั้นกอน แตตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ ข้ึนใชบังคับในป ๒๕๔๒ แลว มาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้นใหม เปนใหมีทั้งอํานาจและ
หนาที่ในการจัดใหมีระบบการสาธารณูปโภคดวย กรณีจึงมีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะที่ให
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) เม่ือคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายไดมีมติหรือ

คําสั่งหรือขอใหกรรมการรางกฎหมายวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญ 
  (๒) เม่ือกรรมการรางกฎหมายคณะใดคณะหนึ่งเห็นวา มีปญหาสําคัญที่ควรวินิจฉัยโดยที่

ประชุมใหญ 



 ๕
 
ประปา จึงเปนอํานาจของเทศบาลนครสมุทรสาครที่จะกระทําไดเองโดยไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัมปทานดังกลาวอีกแตอยางใด 

 
 

ลงช่ือ      พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทพิย  จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
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