๑
พระราชบัญญัติ
การประปาส่ วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที่ ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรจัดตังการประปาส่
้
วนภูมิภาค
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒”
๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ นีใ้ ห้ ใช้ บังคับตัง้ แต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
“ผู้วา่ การ” หมายความว่า ผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค รวมทังผู
้ ้ วา่ การ
“ลูกจ้ าง” หมายความว่า ลูกจ้ างของการประปาส่วนภูมิภาค
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และ
ให้ มีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้ า ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ (มีผลใช้ บงั คับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒)

๒
หมวด ๑
การจัดตัง้ ทุน และทุนสารอง
มาตรา ๕ ให้ จดั ตังการประปาขึ
้
้นเรี ยกว่า “การประปาส่วนภูมภิ าค” เรี ยกโดยย่อว่า
“กปภ.” และให้ เป็ นนิติบคุ คล มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริ มธุรกิจการประปาโดยการสารวจ
จัดหาแหล่งน ้าดิบ และจัดให้ ได้ มาซึง่ น ้าดิบ เพือ่ ใช้ ในการผลิต จัดส่งและจาหน่ายน ้าประปารวมทังการ
้
ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพือ่ ให้ เกิดประโยชน์แก่การให้ บริ การ
สาธารณูปโภค โดยคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็ นสาคัญ
มาตรา ๖ กปภ. มีสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตังส
้ านักงานสาขาหรื อ
ตัวแทนขึ ้น ณ ที่ใดในและนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตังส
้ านักงานสาขานอกราชอาณาจักร ต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี กอ่ น
มาตรา ๗ ให้ กปภ. มีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ และอานาจเช่นว่านี ้ให้ รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสทิ ธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้ าง ซื ้อ จัดหา ขาย
จาหน่าย เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ให้ เช่าซื ้อ ยืม ให้ ยมื รับจานา รับจานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรื อ
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทังในและนอกราชอาณาจั
้
กร ตลอดจนรับทรัพย์สนิ ที่มีผ้ อู ทุ ิศให้
(๒) สารวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน ้าดิบ ตลอดจนจัดให้ ได้ มาซึง่ น ้าดิบ
(๓) สารวจ วางแผน และสร้ างระบบการผลิต การส่ง และการจาหน่ายน ้าประปา
(๔) กาหนดราคาจาหน่ายน ้าประปา อัตราค่าบริ การ ค่าเครื่ องอุปกรณ์ และค่าสิ่ง
อานวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชาระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ น ้าประปา เพื่อประโยชน์ในการ
ให้ บริ การสาธารณูปโภค
(๖) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ และบารุงรักษาทรัพย์สนิ ของ กปภ.
(๗) กู้หรื อยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๘) ให้ ก้ หู รื อให้ ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้ วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและ
ส่งเสริ มธุรกิจของ กปภ.
(๙) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๑๐) ถื อหุ้นหรื อเข้ า เป็ นหุ้น ส่ว นหรื อ ร่ ว มกิ จ การกับบุค คลอื่ น เพื่ อประโยชน์ แ ก่ก าร
ประกอบและส่งเสริ มธุรกิจของ กปภ.

๓
มาตรา ๘ ให้ กปภ. มีอานาจดาเนินการเพื่อจาหน่ายน ้าประปาในเขตท้ องที่ซึ่งอยู่นอก
เขตที่การประปานครหลวงมีอานาจดาเนินการ แต่ กปภ. อาจดาเนินการจาหน่ายน ้าประปาในเขตที่การ
ประปานครหลวงมีอานาจดาเนินการได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากการประปานครหลวงแล้ ว
มาตรา ๙ ทุนของ กปภ. ประกอบด้ วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้ หกั หนี ้สินออกแล้ ว
(๒) เงินที่ได้ รับการจัดสรรให้ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อดาเนินงาน
หรื อขยายกิจการ
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้
มาตรา ๑๐ เงินสารองของ กปภ. ให้ ประกอบด้ วยเงินสารองธรรมดา ซึ่งตัง้ ไว้ เผื่อขาด
เงินสารองเพื่อขยายกิจการ เงินสารองเพื่อการไถ่ถอนหนี ้ และเงินสารองอื่น ๆ ตามความประสงค์แต่ละ
อย่างโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เงินสารองจะนาออกใช้ ได้ ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ทรัพย์สินของ กปภ.ซึง่ ใช้ หรื อจะใช้ ในการดาเนินการเพื่อประสิทธิ ภาพแห่ง
ระบบการประปา ไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้ว่าการ
มาตรา ๑๒ ให้ มคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการการประปาส่วน
ภูมภิ าค” ประกอบด้ วยประธานกรรมการ ๒อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผู้วา่
การ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคน เป็ นกรรมการ
ให้ คณะรัฐมนตรี เป็ นผู้แต่งตังประธานกรรมการและกรรมการอื
้
่น
ให้ ผ้ วู า่ การเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ กปภ. ให้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพือ่ ดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ. แล้ วรายงานต่อคณะกรรมการ

๒

ถูกแก้ ไขโดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้ า ๗๐ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ (มีผลใช้ บงั คับวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕)
มาตรา ๒๖ ในพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ แก้ ไขคาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

๔
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตัง้ ต้ อง
(๑) ไม่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ าง
(๒) ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกิจที่กระทากับ กปภ. หรื อในกิจการที่เป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของ กปภ. ทังนี
้ ้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม
(๓) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๑๕ ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังอยู
้ ใ่ นตาแหน่ง
คราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรื อในกรณีที่
คณะรัฐมนตรี แต่งตังกรรมการเพิ
้
่มขึ ้นในระหว่างที่กรรมการซึง่ แต่งตังไว้
้ แล้ วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ให้ ผ้ ู
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งแทนหรือเป็ นกรรมการเพิ่มขึ ้น อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการซึง่ ได้ แต่งตังไว้
้ แล้ ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้ มีการแต่งตังประธาน
้
กรรมการหรื อกรรมการขึ ้นใหม่ ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระนัน้
อยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ ได้ รับแต่งตังใหม่
้ เข้ า
รับหน้ าที่
ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการ
แต่งตังอี
้ กได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ
หรื อกรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตาแหน่ง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
(๕) คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ออก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๔

๕
มาตรา ๑๗ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทัว่ ไปซึง่
กิจการของ กปภ. อานาจหน้ าที่เช่นว่านี ้ให้ รวมถึง
(๑) วางข้ อบังคับเพื่อปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗
(๒) วางข้ อบังคับว่าด้ วยการประชุม และการดาเนินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
(๓) วางข้ อบังคับว่าด้ วยการจัดแบ่งส่วนงานของ กปภ. และวางข้ อบังคับว่าด้ วยการ
บริ หารงานต่าง ๆ ของ กปภ.
(๔) วางข้ อบังคับว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานของผู้วา่ การ และการมอบให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิงาน
แทนผู้วา่ การ
(๕) วางข้ อบังคับกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้ าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงาน
และลูกจ้ าง
(๖) วางข้ อบังคับว่าด้ วยการบรรจุ การแต่งตัง้ การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนหรือค่าจ้ าง การถอด
ถอน ระเบียบวินยั การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้ าง
(๗) วางข้ อบังคับว่าด้ วยการร้ องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้ าง
(๘) วางข้ อบังคับว่าด้ วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพือ่ สวัสดิการของ
พนักงานและลูกจ้ างและครอบครัว โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๙) วางข้ อบังคับว่าด้ วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าทางาน
ล่วงเวลา เบี ้ยประชุม และการจ่ายเงินอื่น ๆ
(๑๐) วางข้ อบังคับว่าด้ วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้ าง
(๑๑) กาหนดราคาจาหน่ายน ้าประปาและอัตราค่าบริ การ ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ในการชาระราคาและค่าบริ การ
(๑๒) วางข้ อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ และรักษาทรัพย์สินของ กปภ.
มาตรา ๑๘ ในข้ อบังคับตามมาตรา ๑๗ ถ้ ามีข้อความจากัดอานาจของผู้วา่ การในการ
ทานิติกรรมไว้ ประการใด ให้ รัฐมนตรีประกาศข้ อความเช่นว่านันในราชกิ
้
จจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตังและก
้
าหนดอัตราเงินเดือนของผู้วา่ การด้ วย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๖
มาตรา ๒๐ ผู้วา่ การ ต้ อง
(๑) ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกิจที่กระทากับ กปภ. หรื อในกิจการที่เป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของ กปภ. ทังนี
้ ้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม
(๒) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๒๑ ผู้วา่ การพ้ นจากตาแหน่ง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ ออก
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสองครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
(๖) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๒๐
มติของคณะกรรมการให้ ผ้ วู า่ การออกจากตาแหน่งตาม (๓) ต้ องประกอบด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทังหมดที
้
่อยูใ่ นตาแหน่ง นอกจากผู้วา่ การ และต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๒ ผู้วา่ การมีอานาจหน้ าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้ าที่ของ กปภ. และตามนโยบายและข้ อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
กับมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้ างทุกตาแหน่ง
ผู้วา่ การต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริ หารกิจการของ กปภ.
มาตรา ๒๓ ผู้วา่ การมีอานาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลือ่ น ลด ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง ลงโทษทางวินยั พนักงาน
และลูกจ้ าง ตลอดจนให้ พนักงานและลูกจ้ างออกจากตาแหน่งตามข้ อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด แต่
ถ้ าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างชันที
้ ่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการฝ่ าย หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าขึ ้น
ไป จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๒) กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้ าง และออกระเบียบว่าด้ วยการ
ปฏิบตั ิงานของ กปภ. โดยไม่ขดั หรือแย้ งกับข้ อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา ๒๔ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ ผ้ วู ่าการเป็ นผู้แทนของ กปภ. และ
เพื่อการนี ้ ผู้ว่าการจะมอบอานาจให้ บุคคลใด ๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
นิติกรรมที่ผ้ วู า่ การกระทาโดยฝ่ าฝื นข้ อบังคับตามมาตรา ๑๘ ย่อมไม่ผูกพัน กปภ. เว้ น
แต่คณะกรรมการจะให้ สตั ยาบัน
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผ้ วู า่ การไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ หรื อตาแหน่งผู้ว่าการว่างลง และ
ยังมิได้ แต่งตังผู
้ ้ วา่ การ ให้ คณะกรรมการแต่งตังพนั
้ กงานคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รักษาการแทนผู้วา่ การ
ให้ ผ้ รู ักษาการแทนผู้วา่ การมีอานาจหน้ าที่อย่างเดียวกันกับผู้วา่ การ
มาตรา ๒๖ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานอาจได้ รับเงินรางวัลตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ ประธานกรรมการกรรมการ
และพนักงานเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การสร้ างและบารุงรักษาระบบการผลิต การส่ ง
และการจาหน่ ายนา้ ประปา
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการสร้ างและบารุงรักษาระบบการผลิต การส่งและการ
จาหน่ายน ้าประปา เช่น แหล่งน ้าดิบ ท่อน ้า โรงสูบน ้า เครื่ องวัดปริ มาณน ้า ถังพักน ้า โรงกรองน ้า ถัง
ตกตะกอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ พนักงานและลูกจ้ างมีอานาจใช้ สอยหรื อเข้ าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ซงึ่ มิใช่ที่อยูอ่ าศัยของบุคคลใด ๆ เป็ นการชัว่ คราวภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) การใช้ สอยหรื อครอบครองนันเป็
้ นการจาเป็ นสาหรับการสารวจเพื่อสร้ างหรือ
บารุงรักษาระบบการผลิต การส่ง และการจาหน่ายน ้าประปา หรือเป็ นการจาเป็ นสาหรับการป้องกัน
อันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบการผลิต การส่ง และการจาหน่ายน ้าประปา

๘
(๒) กปภ. ได้ บอกกล่าวให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ทราบล่วงหน้ าแล้ ว
โดยแจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวัน ถ้ าไม่อาจติดต่อกับเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ได้ ให้ ประกาศให้ เจ้ าของ
หรื อผู้ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์นนทราบล่
ั้
วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ ทาเป็ นหนังสือ
ปิ ดไว้ ณ ที่ซงึ่ อสังหาริ มทรัพย์นนตั
ั ้ งอยู
้ แ่ ละ ณ ที่วา่ การเขตหรื อที่วา่ การอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทา
การผู้ใหญ่บ้านซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นนตั
ั ้ งอยู
้ ่ ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งกาหนดวันเวลา และการที่จะกระทานันไว้
้ ด้วย
ในการปฏิบตั ิ ตามมาตรานี ้ พนักงานหรื อลูกจ้ างต้ องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้ อง
ในกรณี ที่การปฏิ บัติของพนักงานหรื อผู้ซึ่งปฏิ บัติ ง านร่ วมกับพนักงานตามมาตรานี ้
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของหรื อผู้ครองครองอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลนันย่
้ อมเรียก
ค่ า ทดแทนจาก กปภ. ได้ และถ้ า ไม่ส ามารถตกลงกั น ในจ านวนค่ า ทดแทน ให้ ม อบข้ อ พิ พาทให้
อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยให้ นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับ๓
มาตรา ๓๐ ในการผลิต การส่ง และการจาหน่ายน ้าประปา ให้ กปภ. มีอานาจเดินท่อ
น ้าและติดตังอุ
้ ปกรณ์ไปใต้ เหนือ ตาม หรื อข้ ามพื ้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อที่ดินนัน้ มิใช่ที่ตงั ้ โรงเรื อน
สาหรับอยูอ่ าศัย
ให้ กปภ. มีอานาจกาหนดบริ เวณที่ดินที่เดินท่อนา้ และติดตัง้ อุปกรณ์โดยมีความกว้ าง
จากท่อน ้าด้ านละไม่เกินสองเมตรห้ าสิบเซนติเมตรสาหรับท่อนา้ ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่แปดสิบ
เซนติเมตรขึ ้นไป และให้ กปภ. ทาเครื่ องหมายแสดงเขตไว้ ในบริ เวณดังกล่าวตามระเบียบที่ รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ในบริ เวณที่กาหนดตามวรรคสอง ให้ กปภ. มีอานาจรื อ้ ถอนสิ่งที่สร้ างหรื อทาขึ ้น หรือตัด
ฟั น ต้ น กิ่ง หรื อรากของต้ นไม้ หรื อพืชผลอย่างใด ๆ ได้ โดยต้ องจ่ายค่าทดแทนในการที่ใช้ ที่ดิน และใน
การรื อ้ ถอนหรื อตัดฟั น แล้ วแต่กรณี ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองด้ วยจานวนเงินอันเป็ นธรรม เว้ นแต่
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ค้ มุ ค่าในการกระทานันอยู
้ ด่ ้ วย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลง
กันได้ ในจานวนเงินค่าทดแทน ให้ นามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
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แก้ ไขมาตรา ๒๙ วรรคสาม โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับ

พิเศษ หน้ า ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ (มีผลใช้ บงั คับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐)
บทบัญญัตเิ ดิม “ ในกรณีที่การปฏิบตั ิของพนักงานหรื อผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิงานร่วมกับพนักงานตามมาตรานี ้ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของหรื อผู้ครองครองอสัง หาริ มทรัพย์ หรื อผู้ทรง
สิทธิอื่น บุคคลนันย่
้ อมเรี ยกค่าทดแทนจาก กปภ. ได้ และถ้ าไม่สามารถตกลงกันในจานวนค่าทดแทน ให้ มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัย และให้ นากฎหมายว่ าด้ วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรั พย์ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม ”
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เมื่อได้ มีการชดใช้ ค่าทดแทนแก่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองดังกล่าวแล้ ว หรื อเจ้ าของ หรื อ
ผู้ครอบครองเต็มใจไม่รับหรื อไม่มีสิทธิรับค่าทดแทน ต่อไปจะเรี ยกร้ องค่าทดแทนอีกมิได้
ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การดัง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ กปภ. แจ้ ง เป็ นหนั ง สื อ ให้ เ จ้ าของหรื อ ผู้
ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องทราบ และให้ นามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม แต่
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองทรัพย์สินนัน้ อาจยื่นคาร้ องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทาเช่นนันไปยั
้ งคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ
มาตรา ๓๑ ในบริ เวณที่ กาหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดปลูกสร้ าง
โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่น ปลูกต้ นไม้ หรื อกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้ เกิดอันตรายหรื อเป็ น
อุปสรรคต่อระบบการผลิต การส่งและการจาหน่ายนา้ ประปา เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก กปภ. เป็ น
หนังสือ ในการอนุญาตนัน้ จะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดด้ วยก็ได้ บรรดาโรงเรื อนสิ่งปลูก
สร้ างอย่างอื่น ต้ นไม้ หรื อสิ่งอื่นใดที่ปลูกขึ ้นหรื อทาขึ ้นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก กปภ. ให้ กปภ. มีอานาจ
รื อ้ ถอน ขนย้ าย ตัดฟั น หรื อกระทาการใด ๆ ได้ ตามควรแก่กรณี โดยไม่จาต้ องชดใช้ ค่าเสียหาย และ
ผู้ฝ่าฝื นต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จ่ายในการนันด้
้ วย
มาตรา ๓๒ ในกรณีจาเป็ นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหรื อความเสียหายพนักงาน
และลูกจ้ างอาจเข้ าไปในที่ดินหรื อสถานที่ของบุคคลใด ๆ เพื่อตรวจ ซ่อมแซมหรื อแก้ ไขระบบการผลิต
การส่งและการจาหน่ายน ้าประปาได้ แต่ถ้าเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นนั ้ ด้ วย ก็ให้ พนักงานหรื อ
ลูกจ้ างแจ้ งให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองทราบก่อน
การเข้ าดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างเวลาพระอาทิ ตย์ตกถึง พระอาทิ ตย์ขึน้
จะต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองก่อน แต่ถ้าเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองไม่อยู่ ณ ที่
นันด้
้ วย ต้ องได้ รับความยินยอมจากบุคคลซึง่ อยูใ่ นสถานที่นนก่
ั ้ อน
มาตรา ๓๓ เมื่อ กปภ. มีความจาเป็ นที่จะต้ องได้ ม าซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อใช้ ในการ
วางหรื อจัดสร้ างระบบการผลิต การส่ง และการจาหน่ายน ้าประปา ถ้ าไม่สามารถตกลงในเรื่ องการโอน
กันได้ ให้ ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
มาตรา ๓๔ ผู้ใดขัดขวางการกระทาของ กปภ. หรื อพนักงานหรื อลูกจ้ างซึ่งกระทาการ
ตามหน้ าที่ตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรื อมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

๑๐
หมวด ๔
การร้ องทุกข์ และการสงเคราะห์
มาตรา ๓๕ พนักงานและลูกจ้ างมีสทิ ธิร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ได้ ตามข้ อบังคับที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๖ ให้ กปภ. จัดให้ มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของ
พนักงานและลูกจ้ างและครอบครัวในกรณีพ้นจากตาแหน่ง ประสบอุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย ตาย หรื อกรณีอื่น
อันควรแก่การสงเคราะห์
การจัดให้ มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหนึง่ การออกเงินสมทบ
เข้ ากองทุนสงเคราะห์ การกาหนดประเภทของผู้ซงึ่ พึงได้ รับการสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ การ
จ่ายเงินสงเคราะห์ และการจัดการกองทุนสงเคราะห์ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๕
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา ๓๗ กปภ. ต้ องทางบประมาณประจาปี โดยให้ แยกเป็ นงบลงทุนและงบทาการ
สาหรับงบลงทุนนัน้ ให้ นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นชอบ ส่วนงบทาการนัน้ ให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ
มาตรา ๓๘ รายได้ ที่ กปภ. ได้ รับจากการดาเนินงานในปี หนึ่ง ๆ ให้ ตกเป็ นของ กปภ.
สาหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน และเมื่อได้ หกั รายจ่ายสาหรับการดาเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่
เหมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสารองตามมาตรา ๑๐ และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
หรื อการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๓๖ และเงินลงทุนตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ ว
เหลือเท่าใดให้ นาส่งเป็ นรายได้ ของรัฐ
ถ้ ารายได้ มีไม่เพียงพอสาหรับรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสารองตามมาตรา ๑๐
และ กปภ. ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้ แก่ กปภ. เท่าจานวนที่จาเป็ น
มาตรา ๓๙ กปภ. ต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ กบั ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อธนาคารอื่ น
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนด

๑๑
มาตรา ๔๐ กปภ. ต้ องวางและถือไว้ ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตาม
ประเภทงานส่วนที่สาคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนีส้ ินที่แสดงกิจการที่
เป็ นอยูต่ ามความจริ งและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้ อมด้ วยข้ อความอันเป็ นที่มาของรายการนัน้ ๆ
และให้ มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็ นประจา
มาตรา ๔๑ กปภ. ต้ องจัดทางบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้ อยยี่สิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี
มาตรา ๔๒ ทุกปี ให้ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชี ทาการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ กปภ.
มาตรา ๔๓ ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐานของ
กปภ. เพื่อการนีใ้ ห้ มีอานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้ างของ
กปภ.
มาตรา ๔๔ ผู้ สอบบัญ ชี ต้ องท ารายงานผลการสอบบัญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการภายในหนึ่งร้ อยห้ าสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๔๕ ให้ คณะกรรมการทารายงานปี ละครัง้ เสนอรัฐมนตรี รายงานนีใ้ ห้ กล่าวถึง
ผลงานของ กปภ. ในปี ที่ลว่ งมาแล้ ว พร้ อมทังค
้ าชี ้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและ
แผนงานที่จะจัดทาในภายหน้ า
ให้ กปภ. โฆษณารายงานประจาปี ที่สิ ้นไป โดยแสดงงบดุล บัญชีทาการและบัญชีกาไร
ขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองว่าถูกต้ องแล้ ว รวมทังรายงานสรุ
้
ปผลงานในปี ที่ลว่ งมาภายในหนึ่งร้ อยแปด
สิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีของ กปภ.
หมวด ๖
การกากับและควบคุม
มาตรา ๔๖ ให้ รัฐมนตรี มีอานาจหน้ าที่กากับโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของ กปภ.เพื่อการนี ้จะ
สัง่ ให้ กปภ. ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรื อยับยังการกระท
้
าของ กปภ. ที่ขดั ต่อ
นโยบายของรัฐบาลหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอานาจที่จะสัง่ ให้ ปฏิบตั ิการตามนโยบายของ
รัฐบาลหรื อมติของคณะรัฐมนตรี และสัง่ สอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนินกิจการได้
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ กปภ. จะต้ องเสนอเรื่ องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให้ กปภ. นา
เรื่ องเสนอรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี

๑๒
๔

มาตรา ๔๘ กปภ. ต้ องได้ รับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนจึงจะดาเนิ นการ

ดังต่อไปนี ้ได้
(๑) เพิ่มหรื อลดทุน
(๒) กู้ยืมเงินมีจานวนเกินห้ าสิบล้ านบาทหรื อให้ ก้ ยู ืมเงินมีจานวนเกินห้ าล้ านบาท
(๓) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๔) จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์อนั มีราคาเกินห้ าล้ านบาท
(๕) ถือหุ้นหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การประกอบ
และส่งเสริ มธุรกิจของ กปภ.
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๙ ให้ โอนบรรดากิจการ ทรั พย์สิน สิทธิ หนี ้ ตลอดจนงบประมาณและทุน
หมุนเวียนการจาหน่ายน า้ ประปาในส่วนภูมิภาคของกรมโยธาธิ การ กระทรวงมหาดไทย ในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจการประปา ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย และ กปภ. จะได้ ตกลงกันไปเป็ นของ
กปภ. ทังนี
้ ้ ภายในเวลาไม่เกินเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
มาตรา ๕๐ ให้ โอนบรรดากิจการ ทรั พย์สิน สิทธิ หนี ้ ตลอดจนงบประมาณของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การประปา ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข และ กปภ. จะได้ ตกลงกันไปเป็ นของ กปภ. ทัง้ นี ้ ภายในเวลาไม่เกินเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
มาตรา ๕๑ สิทธิตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ให้ หมายความรวมถึงสิทธิในการใช้ ที่
ราชพัสดุของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรื อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แล้ วแต่กรณีด้วย
ทังนี
้ ้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกิจการและทรัพย์สินที่โอนไป

๔

ถูกแก้ ไขโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก หน้ า ๒ เมื่อ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ (มีผลใช้ บงั คับวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐)
บทบัญญัตเิ ดิม“[๔]มาตรา ๔๘ กปภ. ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนจึงจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ได้
(๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ ซ่ งึ มีวงเงินเกินห้ าล้ านบาท
(๒) กู้ยืมเงินหรือให้ ก้ ยู ืมเงินมีจานวนเกินคราวละห้ าล้ านบาท
(๓) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอื่นใดเพือ่ การลงทุน
(๔) จาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ อันมีราคาเกินห้ าแสนบาท
(๕) จาหน่ ายทรัพย์ สินอันมีราคาเกินหนึ่งแสนบาทจากบัญชีเป็ นสูญ
(๖) กาหนดราคาจาหน่ ายนา้ ประปา
(๗) ถือหุ้นหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อร่ วมกิจการกับบุคคลอื่นเพือ่ ประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริ มธุรกิจของ กปภ. ”

๑๓
มาตรา ๕๒ ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างผู้ใดของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยและของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐
แล้ วแต่กรณี ถ้ าสมัครใจจะโอนไปปฏิบตั ิงานกับ กปภ. และได้ แจ้ งความจานงเป็ นหนังสือต่ออธิ บดีเจ้ า
สังกัดภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ โอนข้ าราชการหรื อลูกจ้ างผู้นนั ้ ไปเป็ น
พนักงานหรื อลูกจ้ างของ กปภ. แล้ วแต่กรณี
ลูกจ้ า งตามวรรคหนึ่ งให้ หมายความรวมถึงลูกจ้ า ง เงิ นทุน หมุน เวีย น การจาหน่า ย
น ้าประปาในส่วนภูมิภาคของกรมโยธาธิการด้ วย
ให้ ข้าราชการหรื อลูกจ้ างที่ โอนไปเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของ กปภ. ตามวรรคหนึ่ง
ได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง รวมทังสิ
้ ทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้ รับอยูเ่ ดิมไปพลางก่อนจนกว่า
ผู้ว่า การจะได้ บรรจุแ ละแต่งตัง้ ให้ ดารงต าแหน่ง แต่จ ะแต่ งตัง้ ให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนหรื อค่ าจ้ า งต่ า กว่า
เงินเดือนหรื อค่าจ้ างที่ได้ รับอยูเ่ ดิมไม่ได้
มาตรา ๕๓ การโอนข้ าราชการตามมาตรา ๕๒ ให้ ถือว่าเป็ นการให้ ออกจากประจาการ
เพราะเลิกหรื อยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
การโอนลูกจ้ างตามมาตรา ๕๒ ให้ ถือว่าเป็ นการให้ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ตาแหน่งหรื อทางราชการเลิกจ้ าง โดยไม่มีความผิดและให้ ได้ รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ าง
เพื่อ ประโยชน์ ในการนับ เวลาการทางานส าหรั บค านวณบาเหน็ จหรื อบ านาญตาม
ข้ อบังคับของ กปภ. (ถ้ ามี) ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างที่โอนไปตามมาตรา ๕๒ ผู้ใดประสงค์จะให้ นับเวลา
ราชการหรื อเวลาทางานในขณะที่ เป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างก่อนที่มีการโอนเป็ นเวลาการทางานของ
พนักงานหรื อลูกจ้ างของ กปภ. แล้ วแต่กรณี ก็ให้ มีสิทธิกระทาได้ โดยการบอกเลิกรับบาเหน็จบานาญ
การบอกเลิกรับบาเหน็จบานาญตามวรรคสาม จะต้ องกระทาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ โอน ส าหรั บกรณี ของข้ าราชการ ให้ ด าเนิ นการบอกเลิกตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็ จบานาญ
ข้ าราชการ สาหรั บกรณี ของลูกจ้ าง ให้ ดาเนิ นการบอกเลิกโดยกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่ อเป็ น
หลักฐานยื่นต่อผู้วา่ จ้ างเพื่อส่งต่อไปให้ กระทรวงการคลังเพื่อทราบ
มาตรา ๕๔ ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับในระหว่าง
ที่ยังไม่มีการแต่งตัง้ ผู้ว่าการ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ ให้ กรรมการหรื อพนักงาน คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้
รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการก็ ได้ โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ เช่นเดี ยวกับผู้ว่าการและเพื่อการนี ม้ ิให้ นา
มาตรา ๑๔ มาใช้ บงั คับในการแต่งตังดั
้ งกล่าว

๑๔
มาตรา ๕๕ ภายในสองปี นับ แต่ วัน ที่ พระราชบัญ ญัติ นี ใ้ ช้ บัง คั บ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตังข้
้ าราชการพลเรื อนผู้หนึ่งผู้ใดไปปฏิบตั ิงานใน กปภ. อีกตาแหน่งหนึ่งได้
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี เจ้ าสังกัดของผู้นนโดยให้
ั้
ข้าราชการพลเรื อนผู้นนมี
ั ้ สิทธิที่จะขอรับเงินเดือน
ในตาแหน่งเดิมหรื อเงินเดือนในตาแหน่งใน กปภ. เพียงแห่งเดียวก็ได้ และเพื่อการนี ้มิให้ นาข้ อบังคับตาม
มาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๐ กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนและกฎหมายว่าด้ วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ บงั คับแก่การดารงตาแหน่งของข้ าราชการพล
เรื อนผู้นนั ้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุ ง
และขยายกิจการประปาในส่วนภูมิภาคให้ ดียิ่งขึ ้น ในการนี ้สมควรโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานก่อสร้ างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิ การ กระทรวงมหาดไทย กิ จการประปาชนบท และ
หน่วยก่อสร้ างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไปจัดตังเป็
้ นรัฐวิสาหกิจเรี ยกว่า "การ
ประปาส่วนภูมิภาค" สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ มีหน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิต จัดส่ง และ
จาหน่ายน ้าประปาในส่วนภูมิภาค จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้ขึ ้น

๑๕
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประปาส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติให้ มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และให้ นากฎหมายว่า
ด้ ว ยการเวนคื น อสัง หาริ ม ทรั พย์ ม าใช้ บัง คับ โดยอนุโ ลม แต่ เ นื่ อ งจากกฎหมายดัง กล่า วได้ ย กเลิ ก
บทบัญญัติวา่ ด้ วยอนุญาโตตุลาการไปแล้ ว สมควรแก้ ไขพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
๒๕๒๒ ให้ สอดคล้ องกันด้ วย จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้

*พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒๖ ในพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ แก้ ไขคาว่า
“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ คื อ โดยที่ พระราชบัญญัติปรั บปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ บญ
ั ญัติให้ จดั ตังส่
้ วนราชการขึ ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้ มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้ แล้ ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ บญ
ั ญัติให้ โอนอานาจ
หน้ าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรี ผ้ ดู ารงตาแหน่งหรื อผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วน
ราชการใหม่ โดยให้ มีการแก้ ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับอานาจหน้ าที่ที่โอนไปด้ วย ฉะนัน้ เพื่อ
อนุวตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้ สอดคล้ องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมีความชัดเจนในการใช้
กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้ นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้ มีการโอนภารกิจของ
ส่วนราชการหรื อผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนันไปเป็
้
นของหน่วยงานใดหรื อผู้ใดแล้ ว โดยแก้ ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้ มีการเปลี่ยนชื่ อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรื อผู้ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ของส่วน
ราชการให้ ตรงกับการโอนอานาจหน้ าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ ตรงตามภารกิจที่
มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่รวมทังตั
้ ดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก
แล้ ว ซึง่ เป็ นการแก้ ไขให้ ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้

๑๖
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประปาส่วน
ภูมิ ภ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง ได้ ใช้ บัง คั บ มาเป็ นเวลานานมี บ ทบัญญัติ บ างประการไม่เ หมาะสมกั บ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ เกิดอุปสรรคต่อการปรับปรุงและ
ขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับหรื อเป็ นประโยชน์แก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ การประปาส่วนภูมิภาค
สามารถดาเนินการได้ อย่างคล่องตัวยืดหยุ่น สามารถดาเนินกิ จการและบริ การให้ เป็ นประโยชน์ แก่
ประชาชนได้ อย่างกว้ างขวาง สมควรแก้ ไขให้ การประปาส่วนภูมิภาคสามารถขยายโครงการเดิมหรือริเริ่ม
โครงการใหม่ กาหนดอัตราราคาจาหน่ายน ้าประปา และจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็ นสูญ โดยไม่ต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อน ตลอดจนให้ การประปาส่วนภูมิภาคสามารถเพิ่มทุนหรื อลด
ทุน และกู้ยืมเงินหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐ มนตรี ได้ เป็ นจานวน
เงินเพิ่มมากขึ ้น จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้

