ความเห็นฉบับย่ อ
เลขเสร็จ
เสร็จที่ : 703/2540

เรือ่ ง
เรื่อง : หารือโครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษทเอกชน

เรือ่ ง
ผู้ทา

: กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 1

หัวข้อ
กฎหมาย : พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2535 [มาตรา 5,มาตรา 6,มาตรา 10]
ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
[ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 6 และข้ อ 11]

ประเด็น
ประเด็น:
โครงการผลิตนา้ ประปาของเอกชนเพื่อขายให้ แก่การประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อการประปาส่วนภูมิภาคจะได้ จาหน่ายให้ แก่ประชาชน ไม่ว่าโครงการดังกล่าว
จะอยู่ใต้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่กต็ าม เอกชนจะต้ องขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ หรือไม่

ความเห็น
ความเห็น:
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐฯเป็ นกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจะให้ เอกชนเข้ าร่วมลงทุน
หรือดาเนินการในกิจการของรัฐ ส่วนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ เป็ น
กฎหมายที่ใช้ บังคับแก่กจิ การค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค อันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือความผาสุกของประชาชน กฎหมายทั้งสองฉบับจึงมีเจตนารมณ์ในการบังคับใช้
แตกต่างกัน ดังนั้น ไม่ว่าโครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัทเอกชน
จะอยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการ
ในกิจการของรัฐฯหรือไม่หากเป็ นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจการค้ าขายอันเป็ น
สาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ ที่มิได้ มีกฎหมายเฉพาะว่าด้ วย
กิจการกาหนดเป็ นแล้ ว ก็จะต้ องมาขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับดังกล่าว ในเมื่อการผลิตนา้ ของเอกชนเพื่อขายให้ แก่การประปาส่วนภูมิภาค
ตามปัญหาข้ อหารือเป็ นการผลิตนา้ ที่มีคุณภาพเทียบเท่านา้ ประปาเพื่อนาไปใช้ ในการ

บริโภคของประชาชน แม้ ว่าเอกชนจะมิได้ เป็ นผู้จาหน่ายนา้ ประปาให้ แก่ประชาชน
โดยตรงก็ตาม การผลิตนา้ ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ ความหมายของคาว่า "การประปา"
และเป็ นกิจการค้ าขายที่เป็ นสาธารณูปโภค บริษัทเอกชนจึงต้ องขอสัมปทานในการ
ดาเนินกิจการดังกล่าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58ฯ

ความเห็นฉบับเต็ม
เรือ่ งเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๔๐
บันทึก
เรือ่ ง โครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค ได้ มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๕๗๕๕๑-๐๓/๓๐๒๖ ลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้ วยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้ า
ร่วมงานหรือดาเนินการโครงการปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้ มีการพิจารณาร่างขอบเขตของโครงการฯ
(Terms of Reference) โดยได้ ยกประเด็นถึงการมีประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการ
ที่ กปภ.เข้ าร่วมถือหุ้นจานวน ๕% ของเงินทุนจดทะเบียนกับบริษัทเอกชนผู้ได้ รับสัมปทาน ซึ่ง กปภ.ได้
ดาเนินการในโครงการเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้ างการประปาปทุมธานี-รังสิตไปแล้ ว ในการนี้ กปภ.ได้
ชี้แจงถึงเหตุผลในการเข้ าร่วมลงทุนหรือถือหุ้นว่า เนื่องจาก กปภ.ต้ องการเลี่ยงปัญหาข้ อกฎหมายที่จะต้ อง
ให้ เอกชนผู้ได้ รับอนุมัติให้ ดาเนินกิจการประปาตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือ
ดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ ว ยังอาจต้ องไปขอสัมปทานการผลิตนา้ ประปาจากกรมโยธาธิ
การอีก
เนื่องจากกิจการประปาเป็ นกิจการอันกระทบต่อความสงบของประชาชนตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
อย่างไรก็ตาม กรรมการบางท่านมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชน
เข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้ คณะรัฐมนตรีมีอานาจในการอนุมัติ
สัมปทานการผลิตนา้ ประปาแก่เอกชน และในเมื่อคณะรัฐมนตรีกม็ ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วม
อยู่ด้วย จึงเห็นว่า ไม่ว่า กปภ.จะเข้ าร่วมทุนหรือไม่กต็ าม เมื่อเอกชนได้ รับอนุมัติการได้ รับสัมปทานการ
ผลิตจาหน่ายนา้ ประปาจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว คงไม่ต้องไปขอสัมปทานจากกรมโยธาธิการ โดยอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซา้ อีก
เนื่องจาก กปภ.ยังต้ องมีการดาเนินงานโครงการเอกชนร่วมลงทุนอีกหลายโครงการ จึง
ขอหารือว่า หาก กปภ.จะไม่เข้ าร่วมทุนหรือถือหุ้นในบริษัทที่ได้ รับสัมปทานการผลิตจาหน่ายนา้ ประปาโดย
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ วบริษัทเอกชนยังจะต้ องไปขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย
(กรม
โยธาธิการ) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อีกหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้ พิจารณาข้ อหารือ
ดังกล่าว โดยฟังคาชี้แจงข้ อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงและกรมโยธาธิ
การ) และผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคแล้ ว ปรากฏข้ อเท็จจริงว่า ในขณะนี้ กปภ.มีโครงการปรับปรุง
ขยายประปาภูเก็ต ซึ่ง กปภ.ได้ กาหนดแนวทางการดาเนินงานของโครงการโดยจะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ท่จี ะ
มีเอกชนถือหุ้น ๙๕% และ กปภ.ถือหุ้น ๕% ของเงินทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบ

การก่อสร้ างระบบการผลิตประปาทั้งหมดให้ แล้ วเสร็จภายในเวลา ๓ ปี ด้ วยเงินทุนของตนเอง และ กปภ.
จะรับซื้อนา้ ที่เอกชนผลิตตามอัตราราคาที่กาหนดในสัญญาเพื่อจัดส่งเข้ าสู่ระบบจาหน่ายของ กปภ. และ
กปภ.จาหน่ายให้ แก่ประชาชนต่อไปเป็ นระยะเวลา ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่เปิ ดกิจการประปา
กปภ.จึงได้ ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถือเป็ นแนวทางปฏิบัติของ กปภ.ต่อไปใน
ปัญหาว่า โครงการผลิตนา้ ประปาของเอกชนเพื่อขายให้ แก่ กปภ.เพื่อ กปภ.จะได้ จาหน่ายให้ แก่ประชาชน
ไม่ว่าโครงการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ก็ตาม จะต้ องขอสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทยตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้ พิจารณาข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มีความเห็นดังนี้
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ กาหนดให้ �
การประปา� เป็ นกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภคอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของ
ประชาชน (ข้ อ ๓)[๑] โดยผู้ท่จี ะประกอบกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค จะต้ องได้ รับอนุญาตหรือ
ได้ รับสัมปทานจากรัฐมนตรี หรือเป็ นไปตามกฎหมายเฉพาะว่าด้ วยการนั้น (ข้ อ ๔ และข้ อ ๖)[๒] และ
กาหนดให้ กระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการประปา (ข้ อ ๑๑)[๓]
ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๓๕ เป็ นกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจะให้ เอกชนเข้ าร่วมลงทุนไม่ว่าโดยวิธใี ด หรือ
มอบให้ เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว
โดยวิธกี ารอนุญาตหรือให้ สัมปทานหรือให้ สทิ ธิไม่ว่าในลักษณะ
ใด โครงการที่อยู่ในข่ายที่จะต้ องดาเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจะต้ องเป็ น �โครงการ
� ใน �กิจการของรัฐ� ที่การลงทุนมีวงเงินหรือทรัพย์สน
ิ ตั้งแต่หนึ่งพันล้ านบาทขึ้นไป หรือตามวงเงิน
หรือทรัพย์สนิ ที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง �กิจการของรัฐ� ได้ แก่ กิจการที่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ต้องทาตามกฎหมาย หรือกิจการ
ที่ต้องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สนิ ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๕)[๔]
หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ประสงค์จะให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในโครงการ
ใด จะต้ องดาเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดไว้ ตามลาดับ คือ ในเบื้องต้ นหน่วยงาน
เจ้ าของโครงการต้ องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงเจ้ าสังกัดเพื่อ
พิจารณา (มาตรา ๖)[๕] จากนั้นจึงนาเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือ
ดาเนินการได้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการจึงจะสามารถดาเนินโครงการต่อไปได้ ทั้งนี้ การดาเนินการตาม
โครงการต้ องเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือ
ดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐)[๖]
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๓๕ จึงเป็ นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอนุมัติโครงการที่หน่วยงานของรัฐประสงค์
จะให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐต่อไปในอนาคต โดยให้ มีการกลั่นกรองอย่างเป็ น
ระบบและโดยรอบคอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง อีกทั้งให้ คณะรัฐมนตรีสามารถเข้ ามาควบคุมดูแล

โดยเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักการของโครงการก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึง
เป็ นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ใช้ บังคับแก่การที่เอกชนจะเข้ าร่วมทุนหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ มิใช่
เป็ นการให้ อนุญาตหรือให้ สัมปทาน ส่วนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ เป็ นกฎหมายที่บังคับให้
บุคคลที่จะประกอบกิจการบางประเภท
ต้ องขออนุญาตหรือขอสัมปทานจากกระทรวงหรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
รักษาการเสียก่อน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็ นโครงการที่อยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการให้ เอกชน
เข้ าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ถ้ าเป็ นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ ที่มิได้ มีกฎหมายเฉพาะว่าด้ วย
กิจการนั้นกาหนดยกเว้ นไว้ แล้ ว ก็จะต้ องมาขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกล่าว
ในเมื่อข้ อเท็จจริงปรากฏว่า การผลิตนา้ ของเอกชนตามปัญหาข้ อหารือ ไม่ว่าจะโดย
กรรมวิธใี ดก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ มาซึ่งนา้ สะอาดที่มีคุณภาพเทียบเท่านา้ ประปาสาหรับใช้ ในการ
บริโภคใช้ สอยของประชาชน โดยจัดส่งเข้ าสู่ระบบจาหน่ายของ กปภ. และ กปภ.จาหน่ายแก่ประชาชน
ต่อไปโดยระบบเส้ นท่อ
แม้ ว่าเอกชนนั้นจะมิได้ เป็ นผู้จาหน่ายนา้ ประปาให้ แก่ประชาชนโดยตรงก็ตาม
วัตถุประสงค์ในการผลิตนา้ ก็มิได้ เปลี่ยนจากนา้ ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ ประชาชนบริโภคใช้ สอยเป็ นนา้ ที่ใช้ เพื่อ
การอื่นแต่อย่างใด การผลิตนา้ ของเอกชนนี้จึงอยู่ภายใต้ ความหมายของคาว่า �การประปา� และจัดว่า
เป็ นกิจการการประปาที่อยู่ในความหมายของกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ฯ และมิใช่การดาเนินการของ กปภ.เองตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันจะยกเว้ นไม่ต้องดาเนินการตามข้ อ ๖ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) จึงเห็นว่า โครงการ
ผลิตนา้ ประปาซึ่งเอกชนเข้ าร่วมทุนกับการประปาส่วนภูมิภาคหรือเอกชนดาเนินการแต่ผ้ ูเดียวตาม
ข้ อเท็จจริงที่กล่าวมาข้ างต้ น ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงาน
หรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และแม้ จะผ่านการอนุมัติให้ เอกชนเข้ าร่วมทุนจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ วก็ตาม ก็อยู่ในข่ายต้ องขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้ วย
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๐

[๑]

ข้ อ ๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้ ถอื ว่าเป็ นกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๑) การรถไฟ
(๒) การรถราง
(๓) การขุดคลอง
(๔) การเดินอากาศ
(๕) การประปา
(๖) การชลประทาน
(๗) การไฟฟ้ า
(๘) การผลิตเพื่อจาหน่ายหรือจาหน่ายก๊าซโดยระบบเส้ นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ
(๙) บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามที่ระบุไว้ ใน

พระราชกฤษฎีกา
การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (๙) ให้ กาหนดกระทรวงผู้มอี านาจและหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการนั้นด้ วย
ข้ อ ๔ ห้ ามมิให้ บุคคลใดประกอบกิจการค้ าขายอันเป็ นสาธารณูปโภคเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรือ
ได้ รับสัมปทานจากรัฐมนตรี
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้ อ ๖ ในกรณีท่มี กี ฎหมายเฉพาะว่าด้ วยกิจการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ ๓ หรือข้ อ ๕ การประกอบกิจการ
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยกิจการนั้น
[๓]
ข้ อ ๑๑ ให้ กระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการการรถราง การประปา การไฟฟ้ า
และการผลิตเพื่อจาหน่ายหรือจาหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ
[๔]
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
�หน่วยงานเจ้ าของโครงการ� หมายความว่า
ส่วนราชการที่มฐี านะเป็ นกรมหรือเทียบเท่า
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้ องถิ่นที่เป็ นเจ้ าของโครงการ
ฯลฯ
ฯลฯ
�กิจการของรัฐ� หมายความว่า กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้ องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งมีอานาจหน้ าที่ต้องทาตามกฎหมายหรือกิจการที่จะต้ องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้ องถิ่นหน่วยใด
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
�โครงการ� หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สน
ิ
ตั้งแต่หนึ่งพันล้ านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สนิ ที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
�ร่วมงานหรือดาเนินการ� หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธใี ด หรือมอบให้ เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธกี ารอนุญาตหรือให้ สมั ปทานหรือให้ สทิ ธิไม่ว่าในลักษณะใด
ฯลฯ
ฯลฯ
[๕]
มาตรา ๖ ให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ประสงค์จะให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการใน
โครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้ อที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดต่อกระทรวงเจ้ าสังกัด
[๖]
มาตรา ๑๐ ในกรณีท่สี ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วนท้ องถิ่นใดจะ
กระทากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดาเนินการ ให้ หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีและปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
[๒]

