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เรือ่ง 

  ผู้ท า     : กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 1 

หวัขอ้ 

  กฎหมาย  : พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการ 
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                     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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