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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 

 


