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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา
เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัด สิท ธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมาย รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อม จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ การดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ สั ม ปทานประกอบกิ จ การประปาเพื่ อ ความปลอดภัย หรื อผาสุ ก
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนิน การเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การประกอบกิจการประปา” หมายความว่า การประกอบกิจการเกี่ย วกับการจัด หาน้ําดิบ
การผลิต การจัดส่ง และการจัดจําหน่ายน้ําประปา โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไปยังผู้รับบริการ
โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ระบบประปา” หมายความว่ า ระบบการดํา เนิ น งานที่ ใ ห้ ไ ด้ ม าซึ่ ง น้ํา อุ ป โภคบริ โ ภค
ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได้
“สั ม ปทาน” หมายความว่ า การที่ รั ฐ อนุ ญ าตให้ เ อกชนประกอบกิ จ การประปาภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยทําเป็นหนังสือ
“ผู้ขอรับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งยื่นขอสัมปทาน
“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการประปาที่ได้รับสัมปทาน
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริการจาก
ผู้รับสัมปทาน
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐ านะเป็ น กรม ราชการส่ ว นภูมิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ องถิ่ น และรั ฐ วิส าหกิจ ที่ จัด ตั้ ง ขึ้น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
“แผนที่สังเขป” หมายความว่า แผนผังแสดงที่ตั้งของบริเวณสัมปทาน รวมทั้งเส้นทางที่
เข้าออกสู่บริเวณสัมปทานจากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอกตามสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
“แผนผังประกอบกิจการประปา” หมายความว่า แผนผังแสดงแนวเขตหรืออาณาเขตพื้น ที่
สัมปทาน แสดงที่ตั้งของบริเวณการประปา และแนวท่อจ่ายน้ําประปาโดยสังเขป
“ผังบริเวณการประปา” หมายความว่า แบบแปลนแสดงขอบเขตของที่ดินที่เป็น ที่ตั้ง ของ
อาคารผลิต น้ําประปา รวมทั้งแสดงขอบเขตของอาคารผลิต น้ําประปาและอาคารอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงขนาดและวัสดุของท่อที่ประสานระหว่างอาคารผลิตน้ําประปาต่าง ๆ
ตลอดจนรายละเอียดของอุปกรณ์ประปา เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ํา เครื่องกวน เครื่องจ่ายสารเคมี
และอื่น ๆ นอกจากนี้ให้หมายรวมถึงแผนผังแสดงที่ตั้งของแหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการส่งน้ําดิบไปยังอาคาร
ผลิตน้ําประปาด้วย ถ้าหากที่ตั้งของโรงสูบน้ําดิบอยู่ภายนอกผังบริเวณการประปา ให้แสดงขอบเขตของ
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารโรงสูบน้ําดิบ รวมทั้งแสดงขอบเขตของโรงสูบน้ําดิบ และอาคารอื่น ๆ ที่ตั้ง
อยู่ในบริเวณที่ดินดังกล่าว และให้แสดงแนวท่อ ขนาด และวัสดุของท่อที่ใช้ในการส่งน้ําดิบไปยังอาคาร
ผลิตน้ําประปาด้วย
“ผังแนวท่อจ่ายน้ําประปา” หมายความว่า แบบแปลนแสดงแนวท่อจ่ายน้ําประปาทุกขนาด
ที่ระบุชนิด ขนาดท่อ และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ประตูน้ํา ประตูร ะบายอากาศ ประตูร ะบายตะกอน
หัวดับเพลิง รวมทั้งแสดงความลึกการวางท่อ เป็นต้น
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสําคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุ และการ
ใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดําเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ
ของชนิด ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน
“มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได้
“อาคารผลิต น้ําประปา” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม อาคาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต น้ํ า ประปาทั้ ง หมดของโรงผลิ ต น้ํ า ประปา ได้ แ ก่ โรงสู บ น้ํ า ดิ บ
ถังตกตะกอน โรงกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง โรงสูบน้ําจ่ายน้ําประปา โรงเก็บจ่ายสารเคมี โรงเก็บพัสดุ
เป็นต้น
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“รายงานการวิเคราะห์อัต ราค่าน้ําประปา” หมายความว่า เอกสารที่แ สดงการวิเคราะห์
หาอัตราค่าน้ําประปาที่เหมาะสม โดยแสดงที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินลงทุนของกิจการประปา
ผลตอบแทนการลงทุนและกําไร
“รายงานการวิเคราะห์อัตราค่ารักษามาตรวัดน้ํา” หมายความว่า เอกสารที่แสดงการวิเคราะห์
หาอัต ราค่ารักษามาตรวัด น้ําที่เ หมาะสม โดยแสดงรายได้จ ากค่ารั กษามาตรวัด น้ํา เปรีย บเทีย บกั บ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ราคามาตรวัดน้ํา ค่าแรงในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา เป็นต้น
“อัตราค่าบริการ” หมายความว่า อัตราค่าน้ําประปา และอัตราค่ารักษามาตรวัดน้ําที่ผู้รับ
สัมปทานสามารถเรียกเก็บจากผู้รับบริการในอัตราที่กําหนดไว้ในสัมปทาน
“แผนธุร กิจ” หมายความว่า แนวทางหรือทิศทางการดําเนิน ธุร กิจของผู้ข อรับ สัม ปทาน
ตลอดอายุของสัมปทาน ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์
การผลิต และการดําเนิน งาน กลยุท ธ์การจัด การทรัพยากรบุคคล กลยุท ธ์ท างการเงิน การควบคุม
และการประเมินผลการดําเนินงาน และแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การประกอบกิจการประปา แบ่งออกเป็นสามประเภท ดังนี้
(๑) ระบบประปาขนาดเล็ ก ได้ แ ก่ กิ จ การประปาที่ มีกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ าสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น สามพั น
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้มีอายุสัมปทานไม่เกินห้าปี
(๒) ระบบประปาขนาดใหญ่ ได้แก่ กิจการประปาที่มีกําลังการผลิตน้ําสูงสุดเกินกว่าสามพัน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้มีอายุสัมปทานไม่น้อยกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสามสิบปี
(๓) ระบบประปารูปแบบพิเศษ ได้แก่ กิจการประปาที่มีกระบวนการในการผลิตน้ําประปา
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตสูงและมีค่าการลงทุนสูง ไม่ว่าจะมีกําลังผลิตน้ําสูงสุดจํานวนเท่าใด เช่น
กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchanger) การเกาะหรือดูดติดผิว (Adsorption) เทคโนโลยี
แผ่นเยื่อบาง (Membrane Technology) หรือกระบวนการอื่น ที่อธิบดีประกาศกําหนด ให้มีอายุ
สัมปทานไม่เกินสามสิบปี
ข้อ ๖ การยื่นคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมทรัพยากรน้ํา
(๒) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
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ข้อ ๗ ในเขตกรุง เทพมหานคร นนทบุรี และสมุท รปราการ ผู้ขอรับสัมปทานจะต้องส่ง
ผังแนวท่อจ่ายน้ําประปาให้การประปานครหลวงตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกี่ย วกับระบบประปา
เอกชนตามกฎหมายการประปานครหลวงให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นขอรับและขอขยายเขตสัมปทาน
ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ๆ ผู้ ข อรั บ สั ม ปทานจะต้ อ งส่ ง ผั ง แนวท่ อ จ่ า ยน้ํ า ประปาให้ ก ารประปา
ส่วนภูมิภาคตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาตามกฎหมายการประปาส่วนภูมิภาค
ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะนํามายื่นขอรับและขอขยายเขตสัมปทาน
ข้อ ๘ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา ให้ตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์
และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา โดยดําเนินการดังนี้
(๑) การเก็บตัวอย่างน้ํา
(๑.๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ขอรับสัมปทานดําเนิน การร่ว มกับเจ้าหน้าที่สํานัก
บริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
(๑.๒) ในต่ า งจั ง หวั ด ให้ ผู้ ข อรั บ สั ม ปทานดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตจังหวัดพื้นที่นั้น ๆ
(๒) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา จะต้องตรวจวิเคราะห์โดยหน่ว ยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รบั การรับรองจากหน่วยงานราชการ โดยผู้ขอรับสัมปทานจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด
ข้อ ๙ ให้ผู้ขอรับสัมปทานยื่นคําขอพร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหมวด ๒
ในกรณี ที่ คํา ขอและเอกสารหลั ก ฐานที่ยื่ น มาครบถ้ ว น ให้ สํ านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน และส่งให้กรมทรัพยากรน้ําภายในสิบห้าวัน
ทําการนับแต่วันที่คําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ให้กรมทรัพ ยากรน้ํา ตรวจสอบคํา ขอและเอกสารหลั กฐาน จัด ทํ าสัมปทาน และเสนอให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับผลการ
ตรวจสอบตามวรรคสอง
ให้รัฐมนตรีพิจารณาสั่งอนุญ าตหรือไม่อนุญ าตตามคําขอภายในหกสิบวัน ทําการนับแต่วัน ที่
ได้รับผลการตรวจสอบตามวรรคสาม
ถ้าคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหรือกรมทรัพยากรน้ําแจ้งผู้ขอรับสัมปทานเพื่อดําเนินการแก้ไขภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับคําขอ
หมวด ๒
การขอสัมปทานประกอบกิจการประปา
ส่วนที่ ๑
การขอรับสัมปทาน
ข้อ ๑๐ ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

(๑) แบบคําขอเพื่อดําเนิน การเกี่ยวกับสัมปทานตามแบบ สป. ๑ ท้ายประกาศนี้ ให้ยื่น
ต้นฉบับ จํานวน ๑ ชุด และสําเนา จํานวน ๒ ชุด
(๒) ในกรณีเป็นบริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้จัดส่งสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลของสํ า นั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ซึ่ ง ออกไว้ ไ ม่ เ กิ น หกเดื อ นนั บ ถึ ง วั น ที่ ยื่ น เรื่ อ ง
ขอดําเนินการและจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประปา จํานวน ๓ ชุด
(๓) ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นทําการแทนให้จัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร จํานวน ๑ ชุด และสําเนา จํานวน ๒ ชุด พร้อมทั้งสําเนาทะเบียนบ้าน
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จํานวน ๓ ชุด
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับสัมปทาน จํานวน ๓ ชุด
(๕) ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการขอรับสัมปทานตามแบบ สป. ๒ ท้ายประกาศนี้ ให้ยื่น
ต้นฉบับ จํานวน ๑ ชุด และสําเนา จํานวน ๒ ชุด
(๖) แผนที่สังเขป จํานวน ๗ ชุด
(๗) แผนผังประกอบกิจการประปา จํานวน ๗ ชุด
(๘) ผังบริเวณการประปา จํานวน ๓ ชุด
(๙) ผังแนวท่อจ่ายน้ําประปา จํานวน ๗ ชุด
(๑๐) แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนอาคารผลิตน้ําประปา จํานวน ๓ ชุด
(๑๑) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการผลิต และวิธีการกําจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ําดิบ
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา จํานวน ๓ ชุด
(๑๒) รายละเอี ย ดการคํ า นวณออกแบบระบบประปา ประกอบด้ ว ย รายการคํ า นวณ
ความต้องการใช้น้ํา ระบบสูบน้ํา ระบบผลิตน้ํา และระบบท่อจ่ายน้ํา พร้อมหนังสือรับรองและสําเนา
ใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ทํารายการคํานวณ จํานวน ๓ ชุด
(๑๓) ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปา ให้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์
ให้ครบทุกพารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา และจะต้องตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ โดยผู้ข อรับสัมปทานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด จํานวน ๓ ชุด
(๑๔) เอกสารหลักฐานแสดงการยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทําการก่อสร้างระบบประปา (กรณีที่ดินนั้น
เป็นของบุคคลอื่น) จํานวน ๓ ชุด
(๑๕) สํา เนาโฉนดที่ดิ น หรื อหนัง สือ อนุญ าตจากผู้มี อํา นาจในพื้น ที่ที่ ข อดํ าเนิน การเกี่ ย วกั บ
สัมปทาน จํานวน ๓ ชุด
(๑๖) รายงานการวิ เคราะห์ อัต ราค่า น้ํา ประปา รายงานการวิเ คราะห์ค่ ารั กษามาตรวั ด น้ํ า
เพื่อกําหนดอัตราค่าน้ําประปา และค่ารักษามาตรวัดน้ํา จํานวน ๓ ชุด

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

(๑๗) หนังสือแจ้งแผนการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาของการประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๓ ชุด
(๑๘) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จํานวน ๓ ชุด เช่น
(๑๘.๑) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (กรณีใช้น้ําบาดาล)
(๑๘.๒) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําผิวดิน (กรณีใช้น้ําผิวดินและแหล่งน้ํานั้นเป็นของบุคคลอื่น)
(๑๘.๓) แบบรูปตัดขวางของลําน้ําหรืออ่างเก็บน้ํา แบบแปลนแสดงพื้นที่ของอ่างเก็บน้ํา
หรือสระเก็บน้ํา ระดับน้ําปกติ ระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําต่ําสุด และรายการคํานวณปริมาณน้ําดิบ
ของวิศวกรเพื่อยืนยันความเพียงพอของแหล่งน้ําดิบ (กรณีใช้น้ําผิวดินเป็นแหล่งน้ําดิบ)
(๑๘.๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ข้อ ๑๑ ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๐ (๑) - (๑๘)
(๒) แผนธุรกิจการประกอบกิจการประปาของผู้ขอรับสัมปทาน
(๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบประปา
หรือสัญญาผลิตน้ําประปา (ในกรณีผู้รับสัมปทานผลิตและหรือจําหน่ายน้ําประปาให้กับหน่วยงานของรัฐ)
ส่วนที่ ๒
การขออนุญาตจําหน่ายน้ําประปา
ข้อ ๑๒ การขออนุ ญ าตจํ า หน่ า ยน้ํ า ประปาทั้ ง สามประเภท ให้ ยื่ น เอกสารและหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือขออนุญาตจําหน่ายน้ําประปา จํานวน ๑ ชุด
(๒) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา ให้ดําเนินการตามข้อ ๘ จํานวน ๓ ชุด
ส่วนที่ ๓
การขอขยายเขตสัมปทาน
ข้อ ๑๓ ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๐ (๑) - (๕)
(๒) แผนผังประกอบกิจการประปาและแนวเขตสัมปทานเดิม พร้อมทั้งแผนผังประกอบกิจการ
ประปาและแนวเขตสัมปทานที่จะขอขยายเขตสัมปทาน จํานวน ๗ ชุด
(๓) แบบแปลนอาคารผลิตน้ําประปาที่จะก่อสร้างเพิ่มเติม (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด
(๔) ผังบริเวณการประปาเพิ่มเติม (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด
(๕) ผังแนวท่อจ่ายน้ําประปาเดิมและที่จะขอขยายเขตสัมปทาน จํานวน ๗ ชุด

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

(๖) รายการคํานวณออกแบบระบบประปาในส่วนที่ขยายเขต ประกอบด้วย รายการคํานวณ
ความต้ อ งการใช้น้ํ า ระบบสู บ น้ํา ระบบผลิ ต น้ํ า และระบบท่ อจ่ า ยน้ํา พร้ อ มทั้ ง หนัง สื อ รับ รอง
และสําเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ทํารายการคํานวณ จํานวน ๓ ชุด
(๗) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาเพิ่มเติม (ในกรณีที่ใช้
แหล่ง น้ํ าดิ บ เพิ่ ม เติ ม ) ให้ ดํ าเนิ น การตรวจวิ เคราะห์ ให้ ค รบทุ กพารามิ เตอร์ต ามมาตรฐานคุ ณ ภาพ
น้ําประปา และจะต้องตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ราชการ โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด จํานวน ๓ ชุด
(๘) เอกสารหลักฐานแสดงการยิน ยอมให้ใช้ที่ดิน เพื่อทําการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม
(กรณีที่ดินนั้นเป็นของบุคคลอื่น) จํานวน ๓ ชุด
(๙) สําเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากผู้มีอํานาจในพื้นที่ส่วนที่ขอขยายเขตสัมปทาน
จํานวน ๓ ชุด
(๑๐) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จํานวน ๓ ชุด เช่น
(๑๐.๑) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ในกรณีเจาะบ่อน้ําบาดาลเพิ่มเติม)
(๑๐.๒) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําผิวดิน (ในกรณีใช้แหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม และแหล่งน้ํานั้น
เป็นของบุคคลอื่น)
(๑๐.๓) แบบรูปตัดขวางของลําน้ําหรืออ่างเก็บน้ํา แบบแปลนแสดงพื้นที่ของอ่างเก็บน้ํา
หรือสระเก็บน้ํา ระดับน้ําปกติ ระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําต่ําสุด และรายการคํานวณปริมาณน้ําดิบ
ของวิศวกรเพื่อยืนยันความเพียงพอของแหล่งน้ําดิบ (กรณีใช้น้ําผิวดินเป็นแหล่งน้ําดิบ)
ข้อ ๑๔ ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๓ (๑) - (๑๐)
(๒) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สัญ ญาแก้ไขเพิ่มเติมในการให้สิทธิเช่าบริหารและดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับระบบประปา หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมการผลิตน้ําประปา (ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ)
ส่วนที่ ๔
การขอต่ออายุสัมปทาน
ข้อ ๑๕ ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารและหลักฐานตาม ข้อ ๑๐ (๑) - (๔)
(๒) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จํานวน ๓ ชุด เช่น
(๒.๑) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
(๒.๒) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําผิวดิน
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(๓) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาตามข้อ ๘ จํานวน ๓ ชุด
(๔) หนังสือแจ้งแผนการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาของการประปานครหลวงหรือการประปา
ส่วนภูมิภาค พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ชุด
ข้อ ๑๖ ระบบประปาขนาดใหญ่ แ ละระบบประปารู ป แบบพิ เ ศษ ให้ ยื่ น พร้ อ มเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๕ (๑) - (๔)
(๒) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ เช่น ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ่ายน้ําประปา
ในเขตพื้นที่โครงการที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้บริการน้ําประปาได้ แต่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะดําเนินกิจการประปาต่อไป
ส่วนที่ ๕
การขอโอนสัมปทาน
ข้อ ๑๗ ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารและหลักฐานตาม ข้อ ๑๐ (๑) - (๔)
(๒) หนังสือแสดงความประสงค์การโอนและการรับโอนสัมปทานจากผู้โอนและผู้รับโอน ให้ยื่น
ต้นฉบับ จํานวน ๑ ชุด และสําเนา จํานวน ๒ ชุด
(๓) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอนสัมปทาน จํานวน ๓ ชุด
(๔) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จํานวน ๓ ชุด เช่น
(๔.๑) รายงานการประชุมการเลือกตั้ง จัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
(๔.๒) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่สํานักงานที่ดินออกให้
(ในกรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน)
(๔.๓) สําเนาข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
(๔.๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเกี่ย วกับการรับโอน
สาธารณูปโภคจากผู้รับสัมปทาน
(๔.๕) บันทึกถ้อยคําข้อตกลงโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคระหว่างนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรกับผู้รับสัมปทานต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
(๔.๖) สําเนาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลที่ผู้รับสัมปทานโอนให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัด สรร
(กรณีใช้น้ําบาดาล)
ข้อ ๑๘ ระบบประปาขนาดใหญ่ แ ละระบบประปารู ป แบบพิ เ ศษ ให้ ยื่ น พร้ อ มเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๗ (๑) - (๓)
(๒) แผนธุรกิจการประกอบกิจการประปาของผู้รับโอนสัมปทาน
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(๓) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ จํานวน ๓ ชุด เช่น
(๓.๑) ข้อบังคับของบริษัทของผู้โอนและผู้รับโอน
(๓.๒) รายงานการประชุมของผู้โอนในส่วนที่เกี่ยวกับมติของบริษัทที่ยินยอมโอนสัมปทาน
ให้แก่ผู้รับโอน (ตามข้อบังคับของบริษัท)
(๓.๓) รายงานการประชุม ของผู้รับ โอนในส่ ว นที่เกี่ ย วกั บมติ ข องบริ ษัท ในการรับ โอน
สัมปทานจากผู้โอน (ตามข้อบังคับของบริษัท)
ส่วนที่ ๖
การขอปรับอัตราค่าน้ําและค่ารักษามาตรวัดน้ํา
ข้อ ๑๙ ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๐ (๑) - (๔)
(๒) รายงานการวิเคราะห์อัตราค่าน้ําประปาหรือรายงานการวิเคราะห์อัตราค่ารักษามาตรวัดน้ํา
พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ จํานวน ๓ ชุด
(๓) ในกรณีขอเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล ต้องแนบใบเสร็จค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล (กรณีใช้น้ําบาดาล
ในเขตพื้นที่วิกฤตน้ําบาดาล)
ข้อ ๒๐ ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๙ (๑) - (๒)
(๒) อัตราค่าน้ําประปาแนบท้ายสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบประปา
หรือสัญญาผลิตน้ําประปา (ในกรณีผู้รับสัมปทานได้ตกลงกับหน่วยงานของรัฐแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา)
ส่วนที่ ๗
การขอเพิ่มกําลังการผลิต
ข้อ ๒๑ ระบบประปาขนาดเล็ก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๐ (๑) - (๑๘)
ข้อ ๒๒ ระบบประปาขนาดใหญ่และระบบประปารูปแบบพิเศษ ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๐ (๑) - (๑๘)
(๒) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สัญ ญาแก้ไขเพิ่มเติมในการให้สิทธิเช่าบริหารและดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับระบบประปา หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมการผลิตน้ําประปา (ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ)
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หมวด ๓
การออกแบบและการก่อสร้างระบบประปา
ข้อ ๒๓ ผู้รับสัมปทานจะต้องดําเนินการออกแบบระบบประปา ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๔ ผู้รับสัมปทานจะต้องเสนอแผนผังก่อสร้างและที่ตั้ง โรงงานทําอุปกรณ์ พร้อมด้ว ย
รายการและแผนที่แสดงที่ตั้งอาคารผลิตน้ําประปา แผนผังแสดงการขุดดินฝังท่อเอกสําหรับจําหน่าย
น้ําประปา ตลอดจนวิธีติดตั้งเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของคนงานต่ออธิบดี และเมื่อได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีแล้ว ผู้รับสัมปทานจึงจะเริ่มทําการก่อสร้างและตั้งอาคารผลิตน้ําประปาได้
ผู้รับสัมปทานต้องก่อสร้างอาคารผลิตน้ําประปาตามแบบที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัมปทานเพื่อที่จะให้เริ่มทําการจําหน่ายน้ําได้
ข้อ ๒๕ เมื่ อ ผู้ รั บ สัม ปทานได้ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารผลิ ต น้ํ า ประปาเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว
ก่อนทําการเปิดจําหน่ายน้ําประปาจะต้องดําเนินการยื่นเอกสารตามข้อ ๑๒ ต่ออธิบดี โดยอธิบดีจะส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจอาคารผลิตน้ําประปา เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีให้จําหน่าย
น้ําประปาแล้ว จึงจะดําเนินการจําหน่ายน้ําประปาให้แก่ประชาชนได้
หมวด ๔
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทาน

สัมปทาน

ข้อ ๒๖ ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบกิ จ การประปาด้ ว ยตนเองและประกอบกิจ การประปาเฉพาะในเขตที่ ไ ด้ รั บ

(๒) จําหน่ายน้ําประปาให้กับผู้รับบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน เว้นแต่ในกรณีเหตุสุดวิสัย
(๓) เรียกเก็บอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในสัมปทาน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรี
(๔) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กําหนดไว้ในสัมปทานและตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๒๗ การขอต่ ออายุสัม ปทาน ให้ผู้รับสั มปทานยื่ น คําขอล่ ว งหน้าก่ อนครบกํ าหนดอายุ
สัมปทานไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ให้นําความในข้อ ๙ มาบังคับใช้กับการพิจารณาต่ออายุสัมปทานโดยอนุโลม
เมื่อครบอายุสัมปทานแล้ว หากยัง ไม่ได้รับ แจ้งผลการพิจารณาต่ออายุ สัมปทาน ให้ผู้ข อ
ต่ออายุสัมปทานตามวรรคหนึ่งดําเนินกิจการต่อไปจนกว่าจะได้รับการแจ้งไม่อนุญาต
ข้อ ๒๘ ผู้รับสัม ปทานต้องจั ด ทํารายงานการดํ าเนิน การประกอบกิจการประปาเสนอกรม
ทรัพ ยากรน้ําภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เพื่อแสงผลการดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย จํานวนหน่วยน้ําประปาซึ่งได้
ผลิต ขึ้น ในปีนั้น แผนการใช้ การบํารุงรักษา การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบประปาให้ทันสมัยตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ข้อ ๒๙ ผู้รับสัมปทานต้องจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการประปา ผู้รับสัมปทานต้องจัด ทํา
บัญชีเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาแยกออกจากกิจการอื่น และต้องส่งบัญชีเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการประปาให้กรมทรัพยากรน้ําเพื่อนําเสนอรัฐมนตรี
ในการส่งบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีระยะเวลา
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันปิดบัญชีตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
การตรวจสอบบัญชีของผู้รับสัมปทานจะต้องกระทําโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ บั ญ ชี และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓๐ ผู้รับ สัมปทานที่ป ระสงค์จ ะเลิ กการประกอบกิ จการประปา ต้อ งแจ้ งเป็ น หนั งสื อ
ให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และต้องให้บริการน้ําประปาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมี
ผู้รับสัมปทานรายใหม่เข้ามาดําเนินการแทน
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ประสงค์จะให้บริการน้ําประปาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้การบริการ
น้ํา ประปาเป็น ไปอย่า งต่อ เนื่อ ง ผู้ รับ สัม ปทานต้อ งยิน ยอมให้ ห น่ว ยงานของรัฐ หรื อ เอกชนรายอื่ น
เข้าดําเนิน การแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ผู้รับสัมปทานรายใหม่ และต้องยิน ยอมให้ใช้อุปกรณ์
ที่ใช้ในการประกอบกิจการประปาของผู้รับสัมปทานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ ให้ผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับดําเนิน การประกอบ
กิจการประปาต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดอายุสัมปทานหรือถูกเพิกถอนสัมปทาน
ภายหลังการสิ้นอายุสัมปทานตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัมปทานจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๓๒ บรรดาคําขอสัมปทานที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่ได้รับสัมปทาน
ให้ถือว่าได้ยื่นคําขอสัมปทานตามประกาศนี้และให้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป. ๑ แนบท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

แบบคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา
เขียนที่.................................................................
วันที่....................เดือน .............................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ...........................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมูท่ ี่.................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์........................................ในฐานะ........................................ของ............................................................
สํานักงานตัง้ อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย....................................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด............................................................................................โทรศัพท์........................................................
ขอยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอดําเนินการ
เกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา ดังนี้
ขอรับสัมปทาน
ขอต่ออายุสัมปทาน
ขอโอนสัมปทาน
ขอขยายเขตสัมปทาน
ขอปรับอัตราค่าน้ําประปา
ขอปรับอัตราค่ารักษามาตรวัดน้ํา
ขอเพิ่มกําลังการผลิต
ขออนุญาตจําหน่ายน้ําประปา
อื่นๆ ............................................
๑. ข้าพเจ้าประสงค์จะดําเนินการดังกล่าวในท้องที่..........................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒.ในกรณียื่นคําขอรับสัมปทาน ผู้ขอฯ จะส่งแผนผังประกอบกิจการประปา ผังบริเวณการประปา และ
แบบแปลนอาคารผลิตน้ําประปา พร้อมรายการคํานวณออกแบบอาคารผลิตน้ําประปาและรายการคํานวณออกแบบ
ระบบผลิตน้ําประปาและหนังสือรับรองการออกแบบและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรผูอ้ อกแบบดังกล่าว
ให้กรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบได้ ภายในกําหนดเวลา..............เดือน นับจากวันที่ได้รับสัมปทาน
๓. ข้าพเจ้าได้ส่ง เอกสารและหลักฐาน จํานวน......................รายการ ตามบัญ ชีเ อกสารและ
หลักฐานที่แนบมาพร้อมคําขอฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.........................................................)

หน้าที่ ๑

แบบ สป. ๑

บัญชีเอกสารและหลักฐานทีแ่ นบมาพร้อมคําขอฯ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและหลักฐานที่แนบมาพร้อมคําขอฯ นี้ เป็นเอกสารหลักฐานที่เป็น
จริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

หน้าที่ ๒

แบบ สป.๒ แนบท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบสอบถามเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา
กรณี

ขอรับสัมปทาน ฯ

ขอขยายเขตสัมปทาน

..............................................................................................................................
๑. นามผู้ขอ (ถ้าเป็นหุ้นส่วนให้บอกชื่อผู้ถือหุ้น ถ้าเป็นบริษัทให้บอกชื่อกรรมการทุกคน)

๒. กรณีขอรับสัมปทาน ฯ มีความประสงค์จะให้มีอายุสัมปทานเท่าใด (ปี)

๓. ทุนกําหนดไว้สําหรับใช้จ่ายก่อตั้งกิจการและทุนสําหรับดําเนินการต่อไป มีดังนี้
ก. ทุนกําหนดไว้สําหรับค่าใช้จ่ายก่อตั้งกิจการ
(๑) ค่าที่ดิน
บาท
(๒) ค่าก่อสร้างระบบประปาต่าง ๆ
บาท
(๓) ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้
บาท
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บาท
ข. ทุนสําหรับดําเนินกิจการต่อไป
บาท
๔. ที่ดินสําหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารประปาต่าง ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ถ้าเป็นที่เช่าได้
ตกลงทําสัญญาไว้กับเจ้าของที่ดินอย่างไร
หน้าที่ ๑

๕. จะตั้งอาคารผลิตน้ําและที่ทําการประปาที่ใด มีบริเวณจําหน่ายน้ําประปาเพียงใด
๖. จํานวนพลเมืองและหลังคาเรือน หรือครอบครัวในบริเวณที่จะจําหน่ายน้ําประปามีเท่าใด
๗. มีโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าที่จะใช้น้ําประปามากกว่าปกติกี่ราย และประมาณน้ําที่ใช้ราย
ละเท่าใด (คํานวณเป็นลูกบาศก์เมตร)
๘. ตามโครงการได้ประมาณว่าคนหนึ่งจะใช้น้ําประปาเฉลี่ยตลอดปีวันละเท่าใด (ลิตร)
๙. ในระยะเริ่มแรกปริมาณน้ําประปาที่จะผลิตได้อย่างมากที่สุดในวันหนึ่ง ๆ (๒๔ ชั่วโมง) เท่าใด
และจะจําหน่ายน้ําประปาได้เท่าใด (คํานวณเป็นลูกบาศก์เมตร)
๑๐. จะสร้างอาคารประปาอะไรบ้าง

๑๑. การประปานี้จะได้น้ํามาจากแหล่งใดบ้าง ให้แจ้งขนาดหรืออัตราการไหลของน้ํานั้น ๆ ใน
กรณีเป็นบ่อน้ําบาดาล ให้แจ้งขนาดและความลึกของบ่อที่จะขุด ถ้าเป็นบ่อน้ําบาดาลที่ขุดแล้วให้แจ้งขนาดและ
ความลึกของบ่อ ปริมาณน้ําที่จะสูบได้

หน้าที่ ๒

๑๒. แหล่งน้ําที่ใช้จะมีพอใช้ตลอดปีหรือไม่
๑๓. แหล่งน้ําทุกแห่ง ที่จ ะนํามาผลิตน้ําประปา จะได้รับสิ่งโสโครกจากบ้านเรือ นหรือสถานที่
ใกล้เคียงอย่างใดหรือไม่

๑๔. ให้อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการผลิตและจําหน่ายน้ําประปาโดยสังเขป

๑๕. การจําหน่ายน้ําประปาจักใช้มาตรวัดน้ําหรือใช้อัตราเหมาเป็นรายวัน รายเดือน ฯลฯ อย่างไร

๑๖. ในการจําหน่ายน้ําประปาโดยวิธีต่าง ๆ จักคิดอัตราต่อไปนี้อย่างไร
(๑) อัตราค่าน้ําประปาตามปกติ
(๒) อัตราค่าน้ําประปาขายปลีกต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร
(๓) อัตราค่าน้ําประปาอย่างต่ําต่อเดือน
(๔) อัตราค่ารักษามาตรวัดน้ําประปาสําหรับขนาดต่าง ๆ ต่อเดือน

หน้าที่ ๓

๑๗. ได้เตรียมการไว้สําหรับช่วยประชาชนขณะเพลิงไหม้อย่างไรบ้าง

๑๘. มีโครงการสําหรับขยายกิจการต่อไปภายหน้าหรือไม่ ถ้ามีขอให้แสดงไว้สําหรับระยะเวลาตาม
กําหนดอายุสัมปทาน

๑๙. เมื่อได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการประปาได้ จักทําการก่อสร้างจนพร้อมเสร็จที่จะจ่าย
น้ําประปาได้เมื่อใด

๒๐. ข้อมูลอื่น ๆ

ลายมือชื่อผู้ขอ ฯ
วันที่
ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

(
เดือน

)
พ.ศ.

จังหวัด

หน้าที่ ๔

