
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_ี 


