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พระราชบัญญัติ 
การประปาส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
    

 
ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๒๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจบุนั 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศวา่ 
  โดยท่ีเป็นการสมควรจดัตัง้การประปาสว่นภมูิภาค 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปนี ้

 
  มาตรา ๑  พระราชบญัญติันีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญติัการประปาสว่นภมูิภาค 
พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  ๑มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติันี ้
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการประปาสว่นภมูิภาค 
  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการในคณะกรรมการการประปาสว่นภมูิภาค 
  “ผู้วา่การ” หมายความวา่ ผู้วา่การการประปาสว่นภมูิภาค 
  “พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานของการประปาสว่นภมูิภาค รวมทัง้ผู้วา่การ 
  “ลกูจ้าง” หมายความวา่ ลกูจ้างของการประปาสว่นภมูิภาค 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญติันี ้
  มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี ้

                                                 
 
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  เลม่ท่ี ๙๖ ตอนท่ี ๒๖ ฉบบัพเิศษ หน้า ๑  เม่ือวนัท่ี  ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๒ (มีผลใช้บงัคบัวนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๒) 



๒ 

 
หมวด ๑ 

การจัดตัง้ ทุน และทุนส ารอง 
    

  มาตรา ๕  ให้จดัตัง้การประปาขึน้เรียกวา่ “การประปาสว่นภมูภิาค” เรียกโดยยอ่วา่ 
“กปภ.” และให้เป็นนิติบคุคล มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบและสง่เสริมธรุกิจการประปาโดยการส ารวจ 
จดัหาแหลง่น า้ดิบ และจดัให้ได้มาซึง่น า้ดิบ เพ่ือใช้ในการผลติ จดัสง่และจ าหน่ายน า้ประปารวมทัง้การ
ด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือตอ่เน่ืองกบัธุรกิจการประปา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณปูโภค โดยค านงึถึงประโยชน์ของรัฐและสขุภาพอนามยัของประชาชนเป็นส าคญั 
  มาตรา ๖  กปภ. มสี านกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตัง้ส านกังานสาขาหรือ
ตวัแทนขึน้ ณ ท่ีใดในและนอกราชอาณาจกัรก็ได้ แต่การตัง้ส านกังานสาขานอกราชอาณาจกัร ต้อง
ได้รับอนมุติัจากรัฐมนตรีกอ่น 
  มาตรา ๗  ให้ กปภ. มอี านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถปุระสงค์ตาม
มาตรา ๕ และอ านาจเช่นวา่นีใ้ห้รวมถึง 
  (๑) ถือกรรมสทิธ์ิหรือมีสทิธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซือ้ จดัหา ขาย 
จ าหน่าย เชา่ ให้เช่า เชา่ซือ้ ให้เช่าซือ้ ยืม ให้ยมื รับจ าน า รับจ านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยส์ิน ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับทรัพย์สนิท่ีมีผู้อทิุศให้ 
  (๒) ส ารวจ วางแผน และพฒันาแหลง่น า้ดิบ ตลอดจนจดัให้ได้มาซึง่น า้ดิบ 
  (๓) ส ารวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การสง่ และการจ าหน่ายน า้ประปา 
  (๔) ก าหนดราคาจ าหน่ายน า้ประปา อตัราค่าบริการ คา่เคร่ืองอปุกรณ์ และค่าสิ่ง
อ านวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเง่ือนไขในการช าระราคาและคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
  (๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการใช้น า้ประปา เพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการสาธารณปูโภค 
  (๖) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการใช้และบ ารุงรักษาทรัพย์สนิของ กปภ. 
  (๗) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 
  (๘) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลกัประกนัด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและ
สง่เสริมธุรกิจของ กปภ. 
  (๙) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทนุ 
  (๑๐) ถือหุ้ นหรือเข้าเป็นหุ้ นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่การ
ประกอบและสง่เสริมธุรกิจของ กปภ. 



๓ 

 
  มาตรา ๘  ให้ กปภ. มีอ านาจด าเนินการเพ่ือจ าหน่ายน า้ประปาในเขตท้องท่ีซึ่งอยู่นอก
เขตท่ีการประปานครหลวงมีอ านาจด าเนินการ แต่ กปภ. อาจด าเนินการจ าหน่ายน า้ประปาในเขตท่ีการ
ประปานครหลวงมีอ านาจด าเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากการประปานครหลวงแล้ว 
  มาตรา ๙  ทนุของ กปภ. ประกอบด้วย 
  (๑) เงินและทรัพย์สินท่ีโอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้หกัหนีส้ินออกแล้ว 
  (๒) เงินท่ีได้รับการจดัสรรให้ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย เ พ่ือด าเนินงาน
หรือขยายกิจการ 
  (๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อทิุศให้ 
  มาตรา ๑๐  เงินส ารองของ กปภ. ให้ประกอบด้วยเงินส ารองธรรมดา ซึ่งตัง้ไว้เผ่ือขาด 
เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ เงินส ารองเพ่ือการไถ่ถอนหนี ้และเงินส ารองอ่ืน ๆ ตามความประสงค์แต่ละ
อยา่งโดยเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  เงินส ารองจะน าออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  มาตรา ๑๑  ทรัพย์สินของ กปภ.ซึง่ใช้หรือจะใช้ในการด าเนินการเพ่ือประสิทธิภาพแห่ง
ระบบการประปา ไมอ่ยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผู้ว่าการ 

    
  มาตรา ๑๒  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา่ “คณะกรรมการการประปาสว่น
ภมูภิาค” ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๒อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามยั ผู้วา่
การ และกรรมการอ่ืนอีกไมเ่กินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 
  ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน 
  ให้ผู้วา่การเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
  มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชน์แหง่กิจการของ กปภ. ให้คณะกรรมการมอี านาจแตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการเพ่ือด าเนินกิจการอยา่งหนึ่งอยา่งใดของ กปภ. แล้วรายงานตอ่คณะกรรมการ 
 
 

                                                 
๒ ถูกแก้ไขโดยมาตรา ๒๖ แหง่พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัิให้สอดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าท่ีของสว่นราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๑๙ ตอนท่ี ๑๐๒ ก หน้า ๗๐  เม่ือวนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕  (มีผลใช้บงัคบัวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕) 
 มาตรา ๒๖  ในพระราชบญัญตัิการประปาสว่นภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขค าวา่ “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 



๔ 

 
  มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ต้อง  
  (๑) ไมเ่ป็นพนกังานหรือลกูจ้าง 
  (๒) ไมม่ีสว่นได้เสียในธรุกิจท่ีกระท ากบั กปภ. หรือในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนักบักิจการ
ของ กปภ. ทัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
  (๓) มีคณุสมบติัและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยคณุสมบติัมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้อยูใ่นต าแหน่ง
คราวละสามปี 
  ในกรณีท่ีกรรมการซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้กรรมการเพ่ิมขึน้ในระหวา่งท่ีกรรมการซึง่แต่งตัง้ไว้แล้วยงัมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง ให้ผู้
ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึน้ อยูใ่นต าแหน่งเทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่อง
กรรมการซึง่ได้แตง่ตัง้ไว้แล้ว 
  เมื่อครบก าหนดตามวาระดงักลา่วในวรรคหนึ่ง หากยงัมไิด้มีการแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึน้ใหม ่ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ 
อยูใ่นต าแหนง่เพ่ือด าเนินงานตอ่ไปจนกวา่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ได้รับแต่งตัง้ใหมเ่ข้า
รับหน้าท่ี 
  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ 
แต่งตัง้อีกได้ แต่ไมเ่กินสองวาระติดต่อกนั 
  มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้พ้นจากต าแหน่ง เมือ่ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ขาดการประชมุคณะกรรมการเกินสามครัง้ติดต่อกนัโดยไมม่เีหตอุนัสมควร 
  (๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
  (๖) ขาดคณุสมบติัหรือมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
 
 
 



๕ 

 
  มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคมุดแูลทัว่ไปซึง่
กิจการของ กปภ. อ านาจหน้าท่ีเชน่วา่นีใ้ห้รวมถึง 
  (๑) วางข้อบงัคบัเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ 
  (๒) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยการประชมุ และการด าเนินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการ 
  (๓) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยการจดัแบง่สว่นงานของ กปภ. และวางข้อบงัคบัวา่ด้วยการ
บริหารงานตา่ง ๆ ของ กปภ. 
  (๔) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยการปฏิบติังานของผู้วา่การ และการมอบให้ผู้ อ่ืนปฏิบติังาน
แทนผู้วา่การ 
  (๕) วางข้อบงัคบัก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน ๆ ของพนกังาน
และลกูจ้าง 
  (๖) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยการบรรจ ุการแต่งตัง้ การเลือ่นขัน้เงินเดือนหรือคา่จ้าง การถอด
ถอน ระเบียบวินยั การลงโทษและการอทุธรณ์การลงโทษของพนกังานและลกูจ้าง 
  (๗) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยการร้องทกุข์ของพนกังานและลกูจ้าง 
  (๘) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยกองทนุสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพือ่สวสัดิการของ
พนกังานและลกูจ้างและครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  (๙) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยการจา่ยคา่พาหนะ เบีย้เลีย้งเดินทาง คา่เช่าท่ีพกั ค่าท างาน
ลว่งเวลา เบีย้ประชมุ และการจ่ายเงินอ่ืน ๆ 
  (๑๐) วางข้อบงัคบัวา่ด้วยเคร่ืองแบบพนกังานและลกูจ้าง 
  (๑๑) ก าหนดราคาจ าหนา่ยน า้ประปาและอตัราค่าบริการ ตลอดจนวิธีการและเง่ือนไข
ในการช าระราคาและค่าบริการ 
  (๑๒) วางข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้และรักษาทรัพยส์ินของ กปภ. 
  มาตรา ๑๘  ในข้อบงัคบัตามมาตรา ๑๗ ถ้ามีข้อความจ ากดัอ านาจของผู้วา่การในการ
ท านิติกรรมไว้ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศข้อความเช่นวา่นัน้ในราชกิจจานเุบกษา 
  มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดอตัราเงินเดือนของผู้วา่การด้วย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 



๖ 

 
  มาตรา ๒๐  ผู้วา่การ ต้อง 
  (๑) ไมม่ีสว่นได้เสียในธรุกิจท่ีกระท ากบั กปภ. หรือในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนักบักิจการ
ของ กปภ. ทัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
  (๒) มีคณุสมบติัและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยคณุสมบติัมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  มาตรา ๒๑  ผู้วา่การพ้นจากต าแหน่ง เมือ่ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ขาดการประชมุคณะกรรมการเกินสองครัง้ติดต่อกนัโดยไมม่เีหตอุนัสมควร 
  (๖) ขาดคณุสมบติัหรือมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ 
  มติของคณะกรรมการให้ผู้วา่การออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดท่ีอยูใ่นต าแหน่ง นอกจากผู้วา่การ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา ๒๒  ผู้วา่การมอี านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตามวตัถปุระสงค์และอ านาจหน้าท่ีของ กปภ. และตามนโยบายและข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
กบัมีอ านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจ้างทกุต าแหน่ง 
  ผู้วา่การต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ. 
  มาตรา ๒๓  ผู้วา่การมอี านาจ 
  (๑) บรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน เลือ่น ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวนิยั พนกังาน
และลกูจ้าง ตลอดจนให้พนกังานและลกูจ้างออกจากต าแหน่งตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่
ถ้าเป็นพนกังานหรือลกูจ้างชัน้ท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญ ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ขึน้
ไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
  (๒) ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลกูจ้าง และออกระเบียบวา่ด้วยการ
ปฏิบติังานของ กปภ. โดยไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 



๗ 

 
  มาตรา ๒๔  ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ ว่าการเป็นผู้ แทนของ กปภ. และ
เพ่ือการนี ้ผู้ ว่าการจะมอบอ านาจให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  นิติกรรมท่ีผู้วา่การกระท าโดยฝ่าฝืนข้อบงัคับตามมาตรา ๑๘ ย่อมไม่ผูกพนั กปภ. เว้น
แต่คณะกรรมการจะให้สตัยาบนั 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีผู้วา่การไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ หรือต าแหน่งผู้ ว่าการว่างลง และ
ยงัมิได้แต่งตัง้ผู้วา่การ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้พนกังานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาการแทนผู้วา่การ 
  ให้ผู้ รักษาการแทนผู้วา่การมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งเดียวกนักบัผู้วา่การ 
  มาตรา ๒๖  ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการ กรรมการ และพนกังานอาจได้รับเงินรางวลัตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  มาตรา ๒๘  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้ให้ประธานกรรมการกรรมการ 
และพนกังานเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
การสร้างและบ ารุงรักษาระบบการผลิต การส่ง 

และการจ าหน่ายน า้ประปา 
    

  มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชน์ในการสร้างและบ ารุงรักษาระบบการผลติ การสง่และการ
จ าหน่ายน า้ประปา เช่น แหลง่น า้ดิบ ท่อน า้ โรงสบูน า้ เคร่ืองวดัปริมาณน า้ ถงัพกัน า้ โรงกรองน า้ ถงั
ตกตะกอน และอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้พนกังานและลกูจ้างมีอ านาจใช้สอยหรือเข้าครอบครอง
อสงัหาริมทรัพยซ์ึง่มิใช่ท่ีอยูอ่าศยัของบคุคลใด ๆ เป็นการชัว่คราวภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) การใช้สอยหรือครอบครองนัน้เป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจเพื่อสร้างหรือ
บ ารุงรักษาระบบการผลติ การสง่ และการจ าหน่ายน า้ประปา หรือเป็นการจ าเป็นส าหรับการป้องกนั
อนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ระบบการผลติ การสง่ และการจ าหน่ายน า้ประปา 
 
 
 
 



๘ 

 
  (๒) กปภ. ได้บอกกลา่วให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าแล้ว
โดยแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่
น้อยกวา่เจ็ดวนั ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ได้ให้ประกาศให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์นัน้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสิบวนั การประกาศให้ท าเป็นหนงัสอื
ปิดไว้ ณ ท่ีซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ตัง้อยูแ่ละ ณ ท่ีวา่การเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท า
การผู้ ใหญ่บ้านซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ตัง้อยู ่ทัง้นี ้ให้แจ้งก าหนดวนัเวลา และการท่ีจะกระท านัน้ไว้ด้วย 
  ในการปฏิบติัตามมาตรานี ้พนักงานหรือลกูจ้างต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่ง
เก่ียวข้อง 
  ในกรณีท่ีการปฏิบัติของพนักงานหรือผู้ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานตามมาตรานี ้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครองครองอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสทิธิอ่ืน บคุคลนัน้ยอ่มเรียก
ค่าทดแทนจาก กปภ. ได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันในจ านวนค่าทดแทน ให้มอบข้อพิพาทให้
อนญุาโตตลุาการวินิจฉัยโดยให้น าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้บงัคบั๓ 
  มาตรา ๓๐  ในการผลิต  การสง่ และการจ าหน่ายน า้ประปา ให้ กปภ. มีอ านาจเดินท่อ
น า้และติดตัง้อปุกรณ์ไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพืน้ดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อท่ีดินนัน้มิใช่ท่ีตัง้โรงเรือน
ส าหรับอยูอ่าศยั 
  ให้ กปภ. มีอ านาจก าหนดบริเวณท่ีดินท่ีเดินท่อน า้และติดตัง้อุปกรณ์โดยมีความกว้าง
จากท่อน า้ด้านละไมเ่กินสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรส าหรับท่อน า้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้แต่แปดสิบ
เซนติเมตรขึน้ไป และให้ กปภ. ท าเคร่ืองหมายแสดงเขตไว้ในบริเวณดังกล่าวตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
  ในบริเวณท่ีก าหนดตามวรรคสอง ให้ กปภ. มีอ านาจรือ้ถอนสิ่งท่ีสร้างหรือท าขึน้ หรือตดั
ฟัน ต้น ก่ิง หรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลอย่างใด ๆ ได้โดยต้องจ่ายค่าทดแทนในการท่ีใช้ท่ีดิน และใน
การรือ้ถอนหรือตดัฟัน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วยจ านวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ ได้รับประโยชน์คุ้มค่าในการกระท านัน้อยูด้่วย ในกรณีท่ีไมส่ามารถตกลง
กนัได้ในจ านวนเงินค่าทดแทน ให้น ามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

                                                 
๓ แก้ไขมาตรา ๒๙ วรรคสาม โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๐๔ ตอนท่ี ๑๖๔ ฉบบั

พเิศษ หน้า ๕๖  เม่ือวนัท่ี ๑๙ สงิหาคม ๒๕๓๐ (มีผลใช้บงัคบัวนัท่ี ๑๙ สงิหาคม ๒๕๓๐) 
บทบัญญัตเิดมิ  “ ในกรณีท่ีการปฏิบตัิของพนกังานหรือผู้ซึง่ปฏิบตัิงานร่วมกบัพนกังานตามมาตรานีก้่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครองครองอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ทรง
สทิธิอ่ืน บคุคลนัน้ย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กปภ. ได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกนัในจ านวนค่าทดแทน ให้มอบข้อพพิาทให้อนญุาโตตุลาการวนิจิฉัย และให้น ากฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม ” 



๙ 

 
  เมื่อได้มีการชดใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดงักลา่วแล้ว หรือเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองเต็มใจไมรั่บหรือไมม่ีสิทธิรับค่าทดแทน ต่อไปจะเรียกร้องค่าทดแทนอีกมิได้ 
  ก่อนท่ีจะด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้ กปภ . แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องทราบ และให้น ามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บงัคับโดยอนุโลม แต่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนัน้อาจยื่นค าร้องแสดงเหตท่ีุไมส่มควรท าเช่นนัน้ไปยงัคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ 
  มาตรา ๓๑  ในบริเวณท่ีก าหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ห้ามมิให้ผู้ ใดปลูกสร้าง
โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน ปลกูต้นไม้ หรือกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็น
อปุสรรคต่อระบบการผลิต การส่งและการจ าหน่ายน า้ประปา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กปภ . เป็น
หนงัสือ ในการอนญุาตนัน้จะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้ บรรดาโรงเรือนสิ่งปลกู
สร้างอยา่งอ่ืน ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีปลกูขึน้หรือท าขึน้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก กปภ. ให้ กปภ. มีอ านาจ
รือ้ถอน ขนย้าย ตัดฟัน หรือกระท าการใด ๆ ได้ตามควรแก่กรณี โดยไม่จ าต้องชดใช้ค่าเสียหาย และ
ผู้ ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายในการนัน้ด้วย 
  มาตรา ๓๒  ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกนัอนัตรายหรือความเสียหายพนกังาน
และลกูจ้างอาจเข้าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีของบุคคลใด ๆ เพ่ือตรวจ ซ่อมแซมหรือแก้ไขระบบการผลิต 
การสง่และการจ าหน่ายน า้ประปาได้ แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ ณ ท่ีนัน้ด้วย ก็ให้พนักงานหรือ
ลกูจ้างแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อน 
  การเข้าด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึน้ 
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองก่อน แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่ ณ ท่ี
นัน้ด้วย ต้องได้รับความยินยอมจากบคุคลซึง่อยูใ่นสถานท่ีนัน้ก่อน 
  มาตรา ๓๓  เมื่อ กปภ. มีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในการ
วางหรือจดัสร้างระบบการผลิต การสง่ และการจ าหน่ายน า้ประปา ถ้าไม่สามารถตกลงในเร่ืองการโอน
กนัได้ ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายวา่ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ 
  มาตรา ๓๔  ผู้ ใดขดัขวางการกระท าของ กปภ. หรือพนักงานหรือลกูจ้างซึ่งกระท าการ
ตามหน้าท่ีตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหกเดือน 
หรือปรับไมเ่กินห้าพนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 
 
 



๑๐ 

 
หมวด ๔ 

การร้องทกุข์ และการสงเคราะห์ 
    

  มาตรา ๓๕  พนกังานและลกูจ้างมีสทิธิร้องทกุข์หรืออทุธรณ์ได้ ตามข้อบงัคบัท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
  มาตรา ๓๖  ให้ กปภ. จดัให้มีกองทนุสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพื่อสวสัดิการของ
พนกังานและลกูจ้างและครอบครัวในกรณีพ้นจากต าแหน่ง ประสบอบุติัเหต ุเจ็บป่วย ตาย หรือกรณีอ่ืน
อนัควรแก่การสงเคราะห์ 
  การจดัให้มีกองทนุสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนตามวรรคหนึง่ การออกเงินสมทบ
เข้ากองทนุสงเคราะห์ การก าหนดประเภทของผู้ซึง่พงึได้รับการสงเคราะห์จากกองทนุสงเคราะห์ การ
จ่ายเงินสงเคราะห์ และการจดัการกองทนุสงเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๕ 
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

    
  มาตรา ๓๗  กปภ. ต้องท างบประมาณประจ าปี โดยให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ 
ส าหรับงบลงทุนนัน้ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการนัน้ให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  มาตรา ๓๘  รายได้ท่ี กปภ. ได้รับจากการด าเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ กปภ. 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และเมื่อได้หกัรายจ่ายส าหรับการด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินส ารองตามมาตรา ๑๐ และเงินสมทบกองทนุสงเคราะห์
หรือการสงเคราะห์อ่ืนตามมาตรา ๓๖ และเงินลงทุนตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
เหลือเท่าใดให้น าสง่เป็นรายได้ของรัฐ 
  ถ้ารายได้มีไมเ่พียงพอส าหรับรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินส ารองตามมาตรา ๑๐ 
และ กปภ. ไมส่ามารถหาเงินจากทางอ่ืนได้ รัฐบาลพงึจ่ายเงินให้แก่ กปภ. เท่าจ านวนท่ีจ าเป็น 
  มาตรา ๓๙  กปภ. ต้องเปิดบญัชีเงินฝากไว้กบัธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารอ่ืน
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
 



๑๑ 

 
  มาตรา ๔๐  กปภ. ต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบญัชีท่ีเหมาะสมแก่กิจการแยกตาม
ประเภทงานส่วนท่ีส าคัญ มีสมดุบญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีแสดงกิจการท่ี
เป็นอยูต่ามความจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอนัเป็นท่ีมาของรายการนัน้ ๆ 
และให้มีการตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจ า 
  มาตรา ๔๑  กปภ. ต้องจดัท างบดลุ บญัชีท าการ และบญัชีก าไรขาดทุนส่งผู้สอบบญัชี
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี 
  มาตรา ๔๒  ทุกปีให้ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีท าการ
ตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทกุประเภทของ กปภ. 
  มาตรา ๔๓  ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมดุ บญัชี และเอกสารหลกัฐานของ 
กปภ. เพ่ือการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของ 
กปภ. 
  มาตรา ๔๔  ผู้ สอบบัญชีต้องท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี 
  มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการท ารายงานปีละครัง้เสนอรัฐมนตรี รายงานนีใ้ห้กล่าวถึง
ผลงานของ กปภ. ในปีท่ีลว่งมาแล้ว พร้อมทัง้ค าชีแ้จงเก่ียวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการและ
แผนงานท่ีจะจดัท าในภายหน้า 
  ให้ กปภ. โฆษณารายงานประจ าปีท่ีสิน้ไป โดยแสดงงบดลุ บญัชีท าการและบญัชีก าไร
ขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีรับรองวา่ถกูต้องแล้ว รวมทัง้รายงานสรุปผลงานในปีท่ีลว่งมาภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีของ กปภ. 
 

หมวด ๖ 
การก ากับและควบคุม 
    

  มาตรา ๔๖  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีก ากบัโดยทัว่ไปซึง่กิจการของ กปภ.เพื่อการนีจ้ะ
สัง่ให้ กปภ. ชีแ้จงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยบัยัง้การกระท าของ กปภ. ท่ีขดัต่อ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ านาจท่ีจะสัง่ให้ปฏิบติัการตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสัง่สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินกิจการได้ 
  มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ี กปภ. จะต้องเสนอเร่ืองใด ๆ ไปยงัคณะรัฐมนตรี ให้ กปภ. น า
เร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรัฐมนตรี 
 



๑๒ 

 
  ๔มาตรา ๔๘  กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการ 
ดงัต่อไปนีไ้ด้ 
  (๑) เพิ่มหรือลดทนุ 
  (๒) กู้ยืมเงินมีจ านวนเกินห้าสิบล้านบาทหรือให้กู้ยืมเงินมีจ านวนเกินห้าล้านบาท 
  (๓) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทนุ 
  (๔) จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์อนัมีราคาเกินห้าล้านบาท 
  (๕) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือร่วมกิจการกบับคุคลอ่ืนเพื่อประโยชน์แกก่ารประกอบ
และสง่เสริมธุรกิจของ กปภ. 
 

บทเฉพาะกาล 
    

  มาตรา ๔๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี ้ตลอดจนงบประมาณและทุน
หมุนเวียนการจ าหน่ายน า้ประปาในส่วนภูมิภาคของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ในส่วนท่ี
เก่ียวกบักิจการประปา ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ กปภ. จะได้ตกลงกันไปเป็นของ 
กปภ.  ทัง้นี ้ภายในเวลาไมเ่กินเก้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบั 
  มาตรา ๕๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี ้ตลอดจนงบประมาณของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ และ กปภ. จะได้ตกลงกันไปเป็นของ กปภ. ทัง้นี ้ภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบั 
  มาตรา ๕๑  สิทธิตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ให้หมายความรวมถึงสิทธิในการใช้ท่ี
ราชพสัดขุองกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรือกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ แล้วแต่กรณีด้วย  
ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักิจการและทรัพย์สินท่ีโอนไป 

                                                 
๔ ถกูแก้ไขโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิการประปาสว่นภมูิภาค (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก  หน้า ๒  เมื่อ

วนัที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๐ (มีผลใช้บงัคบัวนัที ่๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๐) 
บทบัญญัตเิดมิ“[๔]มาตรา ๔๘  กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการดงัต่อไปนีไ้ด้  
  (๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดมิหรือริเร่ิมโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงนิเกินห้าล้านบาท 
  (๒) กู้ยืมเงนิหรือให้กู้ยืมเงนิมีจ านวนเกินคราวละห้าล้านบาท 
  (๓) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอื่นใดเพือ่การลงทนุ 
  (๔) จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าแสนบาท 
  (๕) จ าหน่ายทรัพย์สินอันมีราคาเกินหน่ึงแสนบาทจากบัญชีเป็นสูญ 
  (๖) ก าหนดราคาจ าหน่ายน า้ประปา 
  (๗) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือร่วมกิจการกบับุคคลอื่นเพือ่ประโยชน์แก่การประกอบและสง่เสริมธุรกิจของ กปภ. ” 



๑๓ 

 
  มาตรา ๕๒  ข้าราชการหรือลกูจ้างผู้ ใดของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยและของ
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ปฏิบติังานเก่ียวกบักิจการท่ีโอนไปตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
แล้วแต่กรณี ถ้าสมคัรใจจะโอนไปปฏิบติังานกบั กปภ. และได้แจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่ออธิบดีเจ้า
สงักดัภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบั ให้โอนข้าราชการหรือลกูจ้างผู้นัน้ไปเป็น
พนกังานหรือลกูจ้างของ กปภ. แล้วแต่กรณี 
  ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงลูกจ้าง เงินทุนหมุนเวียน การจ าหน่าย
น า้ประปาในสว่นภมูิภาคของกรมโยธาธิการด้วย 
  ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างท่ีโอนไปเป็นพนักงานหรือลกูจ้างของ กปภ. ตามวรรคหนึ่ง
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทัง้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ  เท่ากบัท่ีเคยได้รับอยูเ่ดิมไปพลางก่อนจนกวา่
ผู้ ว่าการจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง แต่จะแต่งตัง้ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต ่ากว่า
เงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีได้รับอยูเ่ดิมไมไ่ด้ 
  มาตรา ๕๓  การโอนข้าราชการตามมาตรา ๕๒ ให้ถือวา่เป็นการให้ออกจากประจ าการ
เพราะเลิกหรือยบุต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  การโอนลกูจ้างตามมาตรา ๕๒ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยบุ
ต าแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้าง โดยไมม่ีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงั
วา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง 
  เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จหรือบ านาญตาม
ข้อบงัคบัของ กปภ. (ถ้ามี) ข้าราชการหรือลกูจ้างท่ีโอนไปตามมาตรา ๕๒ ผู้ ใดประสงค์จะให้นับเวลา
ราชการหรือเวลาท างานในขณะท่ีเป็นข้าราชการหรือลกูจ้างก่อนท่ีมีการโอนเป็นเวลาการท างานของ
พนกังานหรือลกูจ้างของ กปภ. แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระท าได้โดยการบอกเลิกรับบ าเหน็จบ านาญ 
  การบอกเลิกรับบ าเหน็จบ านาญตามวรรคสาม จะต้องกระท าภายในสามสิบวนันับแต่
วันท่ีโอน ส าหรับกรณีของข้าราชการ ให้ด าเนินการบอกเลิกตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ส าหรับกรณีของลูกจ้าง ให้ด าเนินการบอกเลิกโดยกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือเป็น
หลกัฐานยื่นต่อผู้วา่จ้างเพ่ือสง่ต่อไปให้กระทรวงการคลงัเพ่ือทราบ 
  มาตรา ๕๔  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบัในระหวา่ง
ท่ียังไม่มีการแต่งตัง้ผู้ ว่าการ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ให้กรรมการหรือพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้
รักษาการในต าแหน่งผู้ ว่าการก็ได้ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ ว่าการและเพ่ือการนีม้ิให้น า
มาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบัในการแต่งตัง้ดงักลา่ว 
 
 



๑๔ 

 
  มาตรา ๕๕  ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนผู้หนึ่งผู้ ใดไปปฏิบติังานใน กปภ. อีกต าแหน่งหนึ่งได้ 
เมื่อได้รับอนมุติัจากรัฐมนตรีเจ้าสงักดัของผู้นัน้โดยให้ข้าราชการพลเรือนผู้นัน้มีสิทธิท่ีจะขอรับเงินเดือน
ในต าแหน่งเดิมหรือเงินเดือนในต าแหน่งใน กปภ. เพียงแห่งเดียวก็ได้ และเพื่อการนีม้ิให้น าข้อบงัคบัตาม
มาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๐ กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบติั
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจมาใช้บงัคบัแก่การด ารงต าแหน่งของข้าราชการพล
เรือนผู้นัน้ 

 
 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 
            ส. โหตระกิตย ์
         รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
    
 
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี ้คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปรับปรุง
และขยายกิจการประปาในสว่นภมูิภาคให้ดียิ่งขึน้ ในการนีส้มควรโอนกิจการประปาในสว่นภมูิภาค และ
หน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย กิจการประปาชนบท และ
หน่วยก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุไปจดัตัง้เป็นรัฐวิสาหกิจเรียกว่า "การ
ประปาสว่นภมูิภาค" สงักดักระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกับการผลิต จัดส่ง และ
จ าหน่ายน า้ประปาในสว่นภมูิภาค จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญติันีข้ึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
พระราชบญัญติัการประปาสว่นภมูิภาค (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัการประปาสว่น
ภมูิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบญัญติัให้มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตุลาการวินิจฉัย และให้น ากฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวได้ยกเลิก
บทบญัญติัวา่ด้วยอนญุาโตตลุาการไปแล้ว สมควรแก้ไขพระราชบญัญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกนัด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญติันี  ้
 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญติัให้สอดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าท่ีของสว่นราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๒๖  ในพระราชบญัญติัการประปาสว่นภมูิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขค าวา่ 
“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง” 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญัญติัให้จดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของสว่นราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และเน่ืองจากพระราชบญัญัติดังกล่าวได้บญัญัติให้โอนอ านาจ
หน้าท่ีของสว่นราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึง่ปฏิบติัหน้าท่ีในสว่นราชการเดิมมาเป็นของสว่น
ราชการใหม ่โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญติัต่างๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย ฉะนัน้ เพ่ือ
อนวุติัให้เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแก้ไข
บทบญัญติัของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนสว่นราชการ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องมีความชดัเจนในการใช้
กฎหมายโดยไมต้่องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ
สว่นราชการหรือผู้ รับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบญัญติั
ของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ ซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีของส่วน
ราชการให้ตรงกบัการโอนอ านาจหน้าท่ี และเพิ่มผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ี
มีการตดัโอนจากสว่นราชการเดิมมาเป็นของสว่นราชการใหมร่วมทัง้ตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยบุเลิก
แล้ว ซึง่เป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบญัญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
 
 
 



๑๖ 

 
พระราชบญัญติัการประปาสว่นภมูิภาค (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัการประปาสว่น
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสงัคมในปัจจบุนัท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดอปุสรรคต่อการปรับปรุงและ
ขยายกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหรือเป็นประโยชน์แก่การประปาสว่นภมูิภาค เพ่ือให้การประปาสว่นภมูิภาค
สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัวยืดหยุ่น สามารถด าเนินกิจการและบริการให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนได้อยา่งกว้างขวาง สมควรแก้ไขให้การประปาสว่นภมูิภาคสามารถขยายโครงการเดิมหรือริเร่ิม
โครงการใหม ่ก าหนดอตัราราคาจ าหน่ายน า้ประปา และจ าหน่ายทรัพย์สินจากบญัชีเป็นสญู โดยไมต้่อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตลอดจนให้การประปาสว่นภมูิภาคสามารถเพ่ิมทุนหรือลด
ทนุ และกู้ยืมเงินหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นจ านวน
เงินเพิ่มมากขึน้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญติันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




