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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
   

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

3.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการประปาเพื่อผลิตและจําหนายน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะใหประชาชนใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาล อันเปนการแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็ม
แทรกในชั้นน้ําบาดาล และเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่บริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคโดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญา
ในการประกอบธุรกิจที่สําคัญดังนี้ 

(1) สัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิต
ได เพ่ือใหบริการตอใหกับผูใชน้ํา ซึ่งครอบคลุม จ.สมุทรสาครทั้งจังหวัด (รวมถึงพ้ืนที่ อ.กระทุมแบน และ อ.เมือง
สมุทรสาคร) และพื้นที่ใน อ.สามพราน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  เปนระยะเวลา 30 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัท
ฯ เร่ิมขายน้ําใหแก กปภ. ตามสัญญาคือเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 
โดยมีลักษณะสัญญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบ
จายน้ําประปา และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปา โดยบริษัทฯ ไมตองโอน
ระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงคจะตออายุสัญญานี้ บริษัทฯ 
ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงความประสงคให กปภ. ทราบอยางนอย 3 ป กอนครบกําหนดระยะเวลาของ
สัญญาหรือวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 และ กปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหแกบริษัทฯ โดยตองทําความตกลง
รวมกันทั้งสองฝายกอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญานี้ หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมสามารถตกลงกันไดจนครบ
กําหนดระยะเวลาของสัญญา ใหถือวาสัญญานี้สิ้นสุด  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีกําลังการผลิตขั้นตํ่า 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญาไดกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่า
ที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายุสัญญาซื้อขายน้ําประปา สรุปไดดังนี้ 

ระยะเวลาเริ่มตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 
21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 
21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 300,000 

 นอกจากขอกําหนดเรื่องปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทตามรายละเอียดขางตนแลว ตาม
สัญญาซื้อขายน้ําประปาไดกําหนดใหบริษัทฯ จะตองดูแลและทําใหระบบผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตเพียงพอที่จะสงน้ําประปาในปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อในขณะนั้นบวกดวยรอยละ 7 ของปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วัน แลวแตอยางใดจะ
นอยกวาเสมอ ดังนั้น กําลังการผลิตสูงสุด ณ ปจจุบันของบริษัทฯ จึงเพียงพอตอการจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. 
แตเพียงผูเดียว ตามที่สัญญาซื้อขายน้ําประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนเพื่อนํามาใชในการผลิตน้ําประปา โดยน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตไดจะถูก
สงจากโรงผลิตน้ํา ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ดวยทอสงน้ําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ 
คือ สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย  และสูบจายน้ําตอไปยังพ้ืนที่ใหบริการของสํานักงานประปา 
3 แหงไดแกสํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร ตามทอจายน้ํา 
(LDN) ที่เชื่อมตอกับสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ  โดยปริมาณน้ําที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวดั
น้ําที่สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง และคํานวณตามอัตราคาน้ําประปาที่กําหนดตามสัญญาซึ่งจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 
มกราคม ของแตละปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคาคงที่ 
(K) ซึ่งมีวิธีการคํานวณอัตราคาน้ําประปาดังนี้ 

อัตราคาน้ําประปา 

Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} x K 
             CPIn-1 

    
N ปกอนหนาที่จะมกีารปรับอัตราคาน้ําประปา 
Pn+1 อัตราคาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที่ n+1 หนวยเปน ลบ.ม. และตองปดเศษของทศนิยม

ตําแหนงที่ 7 ทิ้ง 
Pn อัตราคาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม ในปที่ n และมีคาเริ่มตนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เทากับ 

13.900000 บาท / ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลาง ที่ประกาศโดยกองดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย กระทรวงพาณิชย สําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n-1 และมีคาเริ่มตนสําหรับเดือนธันวาคม 2541 
เทากับ 128.1 

CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n (*) 
K คาคงที่ในการปรับอัตราคาน้ําประปา คาคงที่ (K) จะมีคา 

สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคาเทากับ 1.03000 
สําหรับปที่ 8 ถึงปที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคาเทากับ 1.02500 
สําหรับปที่ 11 ถึงปที่ 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคาเทากับ 1.01000 
สําหรับปที่ 15 (พ.ศ. 2557) เปนตนไป มีคาเทากับ 1.00000 

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใดๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คาน้ําประปา (1 มกราคมของปที ่n+1) แลว อัตราคาน้ําประปาของเดือนในปถัดไปจะใชอัตราคา
น้ําประปาของปกอนจนกระทัง่คาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 
อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคาน้ําประปาไดตามที่ควรจะเปนแลว คาน้ําประปาในแตละ
เดือนจะถกูปรับใหเทากับเดือนนั้นๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนที่ขาด นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคมของปที่ 
n+1 จนถึงวันที่ไดปรับอัตราคาน้ําประปานั้น มูลคาของการปรับชดเชยคาน้ําประปานี้เทากับปริมาณ
น้ําประปาที่ไดรับในปที่ n+1 ณ อัตราคาน้ําประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคาน้ําประปาของ Pn 
กับ Pn+1 

  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                   

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 30 

 อัตราคาน้ําประปาดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามสภาวะน้ําดิบตามปกติทั่วไป อางอิงจากคุณภาพน้ําดิบ
ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา ทั้งนี้หากคุณภาพน้ําดิบไมเปนไปตามมาตรฐานน้ําดิบที่กําหนดไวโดยมิใช
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคาน้ําประปาใหเปนไปเพื่อสะทอนตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นได 

 นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณใชน้ําบาดาลในพื้นที่ฝง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ํา
บาดาลมากขึ้น และเพื่อเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ กปภ. อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล บริษัท
ฯ จึงไดใหสวนลดแก กปภ. ในสวนของน้ําประปาที่สูงกวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อ ดังนี้ 

สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 
20 กรกฎาคม 2552 

 

อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา (บาท / ลบ.ม.) 
5 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 17.437898 
1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 18.609628 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 23.552023 

(2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (สัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ) 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปาขน
ตํ่าเพิ่ม ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 
354,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาสวนเพ่ิมวันแรก MOQ(ภายใน 660วันนับแตวันลงนามใน
สัญญาหรือไมเกินวันที่ 19 ต.ค. 53) เทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน 
จนกระทั่ง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิม โดยมีอัตราคา
น้ําประปาเริ่มตน ณ วันทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ เทากับ 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมีการปรับอัตราคาน้ําประปาทุก
รอบปนับจากวันลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้  
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อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม 

Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} 
             CPIn-1 

    
Pn+1 อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม รอบปที่ n+1 
Pn อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม รอบปที่ n 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปที ่n-1 ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปที ่n ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
n ปกอนหนาที่จะมกีารปรับอัตราคาน้ําประปาสวนเพิม่ 

หากอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่มดังกลาวในรอบปใด ๆ สูงกวาอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่มในรอบปกอน
หนาที่จะมีการปรับอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม เกินกวารอยละ 4 ใหปรับคาน้ําประปาสวนเพิ่มในรอบปนั้น ๆ ไดรอย
ละ 4 และการคํานวณอัตราคาน้ําประปาทุกรอบปใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปน
ระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2573 โดยสัมปทานอนุญาตใหบริษัทฯ ในการทาํ
น้ําประปา และทําการจําหนายน้ําประปาในพื้นที่ 5 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก  

จังหวัด อําเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 

สมุทรสาคร กระทุมแบน และเมืองสมุทรสาคร 

  ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหนายน้ําประปาในพื้นที่ดังกลาวได โดย
น้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตได บริษัทฯ สามารถจําหนายใหแกบุคคลใดๆ โดยไมมีขอจํากัด เชน กปภ. การนิคม
อุตสาหกรรม เทศบาลตางๆ เปนตน 

  ทั้งนี้ สัมปทานกําหนดใหบริษัทฯ คิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามอัตราที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย
น้ําประปาระหวาง กปภ. กับ บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําทาจีน 

 บริษัทฯ ไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 ขอ
อนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําทาจีน (เดิมชื่อแมน้ํานครชัยศรี) ในปริมาณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงน้ําดิบใน
การผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแกประชาชนในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ตามที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก 
กปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับหนังสือที่ นร. 0110/423 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 จาก
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สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไมขัดของในการสูบน้ําดิบดังกลาวของบริษัทฯ และระบุใหบริษัทฯ 
ควรพิจารณาจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชดวยเนื่องดวยปญหาปริมาณและคุณภาพน้ําของแมน้ําทาจีน  

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับ วอเตอรโฟลว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ
สัญญา 30 ป ตามอายุสัญญาซื้อขายน้ําประปา คือ นับต้ังแตวันที่เร่ิมประกอบกิจการคือต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 
2547 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 ใหวอเตอรโฟลว ดําเนินการในสวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบ
ผลิตน้ําประปา โดย วอเตอรโฟลว เปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการผลิตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสารเคมี คาไฟฟา 
คาแรงงาน และคาวัสดุสิ้นเปลือง ยกเวนคาอุปกรณอะไหลซึ่งเปนความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ วอเตอรโฟลว จาก AAA ซึ่งเปนนิติ
บุคคลอื่น ทําให วอเตอรโฟลว มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และมีลักษณะเปนหนวยผลิตน้ําประปาของบรษัิทฯ 
และ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ไดมีการแกไขสัญญาระหวางบริษัทฯ กับ วอเตอรโฟลว ใหสอดคลองเหมาะสมกับ
โครงสรางการถือหุน ทั้งนี้ นับแตนั้นมา บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตทั้งหมด ยกเวนคาแรงงานและ
คาวัสดุสิ้นเปลือง โดย วอเตอรโฟลว ไดรับคาจางในการผลิตน้ําประปาตามปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ จายใหกับ 
กปภ. เปนรายเดือน  โดยอัตราคาจางดังกลาวปรับเปนรายปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของภาค
กลาง ทั้งนี้ สําหรับป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552 อัตราคาจางที่บริษัทฯ จายใหแก วอเตอรโฟลว คือ 0.25 
บาท/ลบ.ม. 0.258613 บาท/ลบ.ม. 0.267226 บาท/ลบ.ม. และ 0.269876 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ  

 3.1.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เมื่อป 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยไดรับความรวมมือจาก Japanese International Corporation Association 
(JICA) เขามาชวยศึกษาความเปนไปไดในการหาแหลงน้ําทดแทนน้ําบาดาลในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพ่ือแกไขปญหาแผนดินทรุด 
ปญหาน้ําทวม และภาวะน้ําเค็มแทรกในน้ําบาดาล ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่บริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภค JICA ไดแนะนําแนวทางแกปญหาโดยการใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาผลิตเปนน้ําประปาทดแทนน้ําบาดาล 
กปภ. จึงจัดใหมีการประกวดราคาของภาคเอกชนเพื่อดําเนินโครงการผลิตน้ําประปาเพื่อใชในพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี โดยใชน้ําดิบ
จากแมน้ําเจาพระยาขึ้น 

 ประปาปทุมธานีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการประปาใหแก กปภ. ตามโครงการดังกลาวโดยจัดเปน
โครงการเอกชนรวมลงทุนโครงการแรกในการผลิตน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ประปา
ปทุมธานีไดเขาทําสัญญาในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ใหสิทธิประปาปทุมธานี
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาในเขตปทุมธานี และรังสิต จ. ปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันเริ่ม
ประกอบกิจการ คือต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566 ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-
Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายน้ําประปา ทั้งนี้ ประปา
ปทุมธานีตองโอนระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตน้ําประปาจะตก
เปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ครบ 25 ป หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการหรือของวันที่ 14 
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ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหนายน้ําประปา
ตอจากวันที่ครบ 25 ป ได โดยการสงหนังสือแจงความจํานงตอ กปภ. หลังจากวันที่ครบรอบ 24 ป ของวันเริ่ม
ประกอบกิจการ และอยางนอยเปนเวลา 6 เดือนกอนวันที่มีการโอนระบบผลิตน้ําประปาดังกลาวหรือในระหวางวันที่ 
15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. ได
อีก 2 คร้ัง ระยะเวลาเชาครั้งละ 10 ป 

  ภายใตสัญญาฉบับนี้ สิทธิของประปาปทุมธานีสําหรับการจําหนายน้ําประปาในปริมาณไมเกิน 288,000 ลบ.
ม./วัน โดย กปภ. จะหยุดการจายน้ําประปาจากแหลงประปาอื่นใหแกผูบริโภคใหแกพ้ืนที่เขตปทุมธานีและรังสิต
หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการ คือวันที่ 15 ตุลาคม 2541 เวนแต เมื่อ กปภ. คาดวาความตองการน้ําประปาในเขต
ปทุมธานี – รังสิตเกินกวา 288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหาน้ําประปาในสวนที่
เกินใหแกผูบริโภคได ไมวาจะดําเนินการเองหรือใหเอกชนรายอื่นดําเนินการ แมวาสัญญานี้จะยังไมสิ้นสุดลงก็ตาม 
แต กปภ. จะซื้อน้ําประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายน้ําประปาแกผูบริโภคสวนที่เกินดังกลาวขางตนไดตอเมื่อ
ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลบ.ม./วัน แลว 

กอนครบกําหนด 15 วันกอนสิ้นปทุกป กปภ. จะกําหนดและแจงปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากประปา
ปทุมธานี (MOQ) ทั้งนี้ MOQ ในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณน้ําที่กําหนดไวในปกอนหนานั้น โดย MOQ ของป 
2550 และป 2551 เทากับ 260,000 ลบ.ม./วัน และสําหรับ MOQ ป 2552 นั้น ประปาปทุมธานีไดรับแจงจาก กปภ. 
แลว ซึ่งไดกําหนดไวที่ 260,000 ลบ.ม./วัน 

เมื่อรวมกับประมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. จะตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติม 
โดยแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะตองรับซื้อน้ําประปาเพิ่ม 50,000 ลบ.ม./วัน และ
ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะตองรับซื้อน้ําประปาเพิ่ม 60,000 ลบ.ม./วัน นั้น ทําให
โดยรวมแลวต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเปน 310,000 ลบ.ม./วัน และตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเปน 320,000 ลบ.ม./วัน 

ประปาปทุมธานีสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาใชในการผลิตน้ําประปา โดยน้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิต
น้ําที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  จะถูกสงผานทอสงน้ําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงคือ สถานีจายน้ํา
รังสิต สถานีจายน้ําธรรมศาสตร และสถานีจายน้ําปทุมธานี น้ําประปาจากสถานีจายน้ํารังสิตและสถานีจายน้ํา
ธรรมศาสตรจะถูกสงตอไปยังสํานักงานประปารังสิต สวนน้ําประปาจากสถานีจายน้ําปทุมธานีจะถูกสงตอไปยัง
สํานักงานประปาปทุมธานี ผานทอจายน้ํา (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. 

ทั้งนี้ ปริมาณน้ําประปาที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดน้ําที่สถานีจายน้ําทั้ง 3 แหง อัตราคา
น้ําประปาจะปรับในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไวในสัญญา ดังนี้ 

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                         CPIi-1 

 
BWCi+1  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i+1 
BWCi  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i  
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CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปาเริ่มจากป พ.ศ. 2541 

ทั้งนี้ดัชนีราคาผูบริโภคในสูตรคํานวณเปนดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถขอปรับราคาคาน้ําประปาได หากมีกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการ
จายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะ
ดําเนินการตกลงกัน ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วัน ขอพิพาทนั้นจะถูกนําสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

แมวา ในสัญญาจะระบุวาอัตราคาน้ําประปาจะถูกปรับในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 
กปภ. ไมปรับคาน้ําประปาประจําป 2542 เนื่องจาก กปภ. ใหเหตุผลวาระยะเวลาตามสัญญาในขณะนั้นยังไมครบ 1 
ป  กรณีดังกลาวนี้ ได เขาสูกระบวนการขอพิพาทตามที่สัญญากําหนด  โดยเมื่อ วันที่  9 ธันวาคม  2548 
อนุญาโตตุลาการมีคําตัดสินให กปภ. ชําระเงินคางชําระที่เกิดจากการไมไดปรับคาน้ําประปาคืนแกประปาปทุมธานี 
จํานวนทั้งสิ้น 427.2 ลานบาท  

อัตราคาน้ําประปาที่ผานมาของประปาปทุมธานี เปนดังนี้ 

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา 1 
(บาท / ลบ.ม.) 

อัตราคาน้ําประปา 
ที่จายจริง2 

(บาท / ลบ.ม.) 

สวนตาง 

11 กันยายน 2541  ถงึ 31 ธันวาคม 2541 7.89 7.89 - 
1 มกราคม 2542  ถึง 31 ธันวาคม 2542 8.68 7.89 0.79 
1 มกราคม 2543  ถึง 31 ธันวาคม 2543 8.59 7.80 0.79 
1 มกราคม 2544  ถึง 31 ธันวาคม 2544 8.76 7.95 0.81 
1 มกราคม 2545  ถึง 31 ธันวาคม 2545 8.95 8.12 0.83 
1 มกราคม 2546  ถึง 31 ธันวาคม 2546 8.96 8.13 0.83 
1 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 9.12 8.28 0.84 
1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 9.40 8.54 0.86 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 9.90 9.90 0.00 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 10.34 10.34 0.00 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 10.52 10.52 0.00 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 11.49 11.49 0.00 

หมายเหตุ:  1 อัตราคานํ้าประปา ถามีการปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 2 อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 
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(2) สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมอีก 70,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือใชในพ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ทั้งนี้ เพ่ือเปนการรองรับปริมาณการผลิตตอวันที่สูงขึ้น ประปาปทุมธานีเปนผู
ลงทุนปรับปรุงระบบน้ําดิบ กอสรางระบบผลิตน้ําประปา สถานีเพ่ิมแรงดันน้ํา ปรับปรุงระบบสงน้ํา สถานีจายน้ํา เพ่ือ
เพ่ิมกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผานมาประปาปทุมธานี ไดดําเนินการ
ผลิตและสงน้ําประปาจากโรงผลิตน้ําประปาดังกลาวใหแก กปภ. แลว 

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เชนเดียวกับสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปน
ผูดําเนินการกอสรางทั้งหมด และตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางสวน ไดแกทรัพยสินจากการปรับปรุงสถานีจาย
น้ําคูคตและทอน้ําที่วางเพิ่มเติมทันทีที่กอสรางเสร็จแก กปภ. และตองสงมอบระบบน้ําดิบ ระบบผลิตน้ําประปา และ
ระบบสง-จายน้ําประปาแก กปภ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หากประปาปทุมธานีตองการขยายระยะเวลาของ
สัญญาออกไป ประปาปทุมธานีตองแจงให กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนด
สัญญา แตการขยายเวลาของสัญญาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ กปภ. แตเพียงผูเดียวเทานั้น 

ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองสามารถดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาใหแก กปภ. ไดในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./
วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 มกราคม 2550 และตอง
สามารถดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 กันยายน 2551 

ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากประปาปทุมธานี (MOQ) ตามสัญญานี้ สรุปไดดังนี้ 

คร้ังที่ ระยะเวลาเริ่มตน ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ.  
ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 

1 วันที่สามารถผลิต-สงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วัน 

50,000 

2 วันที่ถัดจากวันที่ครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่
ตองซื้อในครั้งที่ 1 

60,000 

3 วันที่ถัดจากวันที่ครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่
ตองซื้อในครั้งที่ 2 

70,000 

ประปาปทุมธานีทําการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อผลิตน้ําประปาในสวนเพิ่มเติมนี้ โดยน้ําประปาที่ผลิต
ไดจะถูกสงจากโรงผลิตน้ําที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไปยังสถานีจายน้ํารังสิตผานทอสงน้ําประธาน (BTM) และจะถูก
สงจากสถานีจายน้ํารังสิตผานทอจายน้ํา (LDN) ของ กปภ. ไปยังสํานักงานประปารังสิต ทั้งนี้ การวัดปริมาณซื้อขาย 
จะวัดจากมาตรวัดน้ําที่ติดต้ังไวที่หนาสถานีจายน้ํารังสิต ราคาน้ําประปาประจําป 2549 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 
คิดที่ ลบ.ม. ละ 9.90 บาท และ อัตราคาน้ําประปาจะปรับทุกวันที่ 1 มกราคมของแตละป โดยเริ่มปรับคร้ังแรกใน
วันที่ 1 มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา ดังนี้ 
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BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                             CPIi-1 

 
BWCi+1  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
BWCi  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i - 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถรองขอปรับราคาคาน้ําประปาได หากมีกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมี
การจายคาน้ําดิบ อันมีผลเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะ
ดําเนินการตกลงกัน 

อัตราคาน้ําประปาที่ผานมาของประปาปทุมธานีตามสัญญานี้ เปนดังนี้ 

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา  
(บาท / ลบ.ม.) 

15 กันยายน 2549  ถงึ 31 ธันวาคม 2549 9.90 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 10.34 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 10.52 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 11.49 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

ประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันที่ 
13 มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทุมธานีไดรับสิทธิทําการประปาและทําการจําหนาย
น้ําประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ประปาปทุมธานีจะคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําได
ตามอัตราในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา 

 ประปาปทุมธานีไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2538 ขอ
อนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตเปน
น้ําประปาจายใหแกประชาชน ตามที่ประปาปทุมธานีไดรับสิทธิตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิตจาก กปภ. 
ทั้งนี้ ประปาปทุมธานี ไดรับหนังสือที่ นร กทช./070 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ เห็นชอบใหประปาปทุมธานีใชน้ําดิบตามปริมาณที่แจงมาในโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม 
สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรแหงชาติไดระบุเงื่อนไขให ประปาปทุมธานีจะตองจัดหาแหลงน้ําสํารองไวให
เพียงพอเพื่อใชในภาวะขาดแคลน และหากเกิดภาวะน้ําขาดแคลนขึ้น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติอาจจะ
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พิจารณาจัดสรรปริมาณน้ําใหในสัดสวนที่ลดลงหรือระงับการใชน้ําได ซึ่งทางประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

 อยางไรก็ดี ในขณะนี้ ประปาปทุมธานีกําลังอยูระหวางการดําเนินการขออนุญาตใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา
เพ่ิมอีกวันละ 100,000 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 กปภ. ไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาจากประปาปทุมธานี
เพ่ิมอีก 70,000 ลบ.ม./วัน ดวยเหตุนี้ ประปาปทุมธานีจึงมีหนังสือถึงสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2550 เพ่ือขออนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเพิ่มในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมทั้งสิ้น 
400,000 ลบ.ม./วัน โดยใชสถานีสูบน้ําเดิมที่เขต อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ ประปาปทุมธานี ไดมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห กปภ. ใหชวยทําหนังสือสนับสนุนการขออนุญาตใชน้ําเพิ่มเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยาย
กิจการประปาปทุมธานี – รังสิตดังกลาวตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และอยูระหวางการพิจารณาอนุญาต 

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดเขาซื้อหุนสามัญ จํานวนรอยละ 99.99 ของบีเจทีในราคา 305 
ลานบาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของบีเจที ไดแก  บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จํากัด และนครหลวงคาขาว ซึ่งเปนนิติ
บุคคลที่ไมมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ สงผลใหบีเจทีมีฐานะเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี โดยประปาปทมุธานี
ไดทําสัญญากับบีเจทีโดยตรงใหทําหนาที่เปนหนวยผลิตน้ําประปาใหต้ังแตบัดนั้น สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในป 2566 
ทั้งนี้ ในปจจุบัน บีเจทีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาสารเคมี คาแรงงาน คาอะไหลอุปกรณ และคาวัสดุ
สิ้นเปลือง สวนประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาในอัตราคงที่  

ที่ประชุมคณะกรรมการของประปาปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหประปาปทุมธานี 
ดําเนินการปรับแกสัญญาบริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาใหม เปนสัญญาซอมบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที 
ทําหนาที่ เปนเพียงหนวยซอมบํารุงรักษาแต เพียงอยางเดียว  สวนงานผลิตน้ําประปานั้นเปนหนาที่ของ 
ประปาปทุมธานีเอง และรับผิดชอบคาใชจายในสวนคาสารเคมี คาไฟฟา คาแรงงานของหนวยการผลิต และ 
คาอะไหลและอุปกรณ ประปาปทุมธานี และ บีเจที  

กอนวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดเขาทําสัญญาวาจางปทุมธานี โอเปอเรชั่นส ใหดําเนินการใน
สวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบในสวนของคา
อะไหลอุปกรณ สวนปทุมธานี โอเปอเรชั่นสรับผิดชอบคาใชจายในสวนอื่นที่เหลือ ปทุมธานี โอเปอเรชั่นสไดทํา
สัญญาวาจางบีเจทีใหรับชวงดําเนินการตออีกทีหนึ่ง โดยปทุมธานี โอเปอเรชั่นสเปนผูรับผิดชอบคาสารเคมี คาไฟฟา 
และบีเจที เปนผูรับผิดชอบคาแรงงานและคาวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไดยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ 
และซ อมบํ า รุ งกั บปทุมธานี  โอ เปอ เ รชั่ นส  โดยการจ าย เ งิ นค าชด เชย  385  ล านบาทแกปทุมธานี  
โอเปอเรชั่นส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 

3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการ 

3.1.2.1 บริษัทฯ 

การผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ผลิตน้ําประปาโดยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง เพ่ือเขาสูกระบวนการผลิตน้ําประปาที่
โรงผลิตน้ําของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝงตะวันออกของแมน้ําทาจีน มีพ้ืนที่รวม
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ประมาณ 92 ไร แบงเปนโรงผลิตน้ําประปา 38 ไร และสวนพื้นที่ที่ใชฝงตะกอน 54 ไร  โรงผลิตน้ําของบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ 320,000 ลบ.ม./วัน 

 กระบวนการผลิตเริ่มตนดวยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนเขาสูบอสูบน้ําดิบ ทั้งนี้ระบบสามารถสูบน้ําดิบ
ไดทั้งสิ้น 336,000 ลบ.ม./วัน โดยน้ําดิบจะผานการกรองดวยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนั้น น้ํา
ดิบจะเขาสูกระบวนการผสมเร็วในบอผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอันไดแก สารสม ปูนขาว ดางทับทิม และ โพลิเมอร 
เขากับน้ําดิบ เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากนั้นจะเขาสูกระบวนการตกตะกอน
เพ่ือพักใหตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเขาสูกระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลังจากนั้น น้ําที่
กรองไดจะเขาสูกระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคกอนถูกสงไปเก็บไวในถังเก็บน้ําใสขนาด 30,000 ลบ.ม. กอน
จายออกไปยังอาคารสูบสงน้ํา ซึ่งเปนอาคารที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสงน้ําไปยังสถานีจายน้ําในพื้นที่ ผานเครื่องสูบ
น้ําจํานวน 5 ชุด ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

 ทั้งนี้ ตะกอนที่แยกไดจากขั้นตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกสงไปยัง
กระบวนการกําจัดตะกอนโดยนําไปรีดน้ําออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช
เครื่องรีดตะกอนแบบ Belt Press ซึ่งมีลักษณะคลายสายพาน สวนน้ําที่ไดจากการรีดตะกอนจะถูกนํายอนกลับเขา
ไปในกระบวนการผลิตใหม ซึ่งเทากับวา ตลอดกระบวนการผลิตนั้น ไมมีการปลอยน้ํากลับลงสูแหลงน้ําดิบอีกเลย 
(Zero Discharge) 

 อนึ่ง น้ําดิบที่สูบจะถูกนํามาทดสอบคุณภาพน้ําดวยระบบ Jar Test ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางน้ําดิบเพ่ือทํา
การทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนใหเกิดตะกอนในหองทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ตองใชใน
กระบวนการผลิตใหเหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง หรืออาจทดสอบถี่ขึ้น ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของน้ําดิบในแตละชวงเวลา  

 

กระบวนการสูบน้าํดิบ (Raw Water Intake) 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 
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กระบวนการตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 

 

กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

กระบวนการเกบ็น้ํา (Storage Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอนเขมขน   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตน้ํา การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง และกระบวนการจาย
น้ําประปาใหกับสํานักงานประปาของ กปภ. ใชการควบคุมแบบอัตโนมัติทั้งหมด ดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) และระบบควบคุมทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือควบคุมการผลิต และการกระจายน้ํา
สูสถานีจายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวตั้งอยูในอาคารควบคุม ซึ่งเปนอาคารอิสระที่แยกออกมาจาก
โรงผลิตน้ํา  

 บริษัทฯ ยังไดสรางอาคารเก็บสารเคมีแยกตางหากออกมาจากโรงผลิตน้ํา เพ่ือเก็บสารเคมีกอนที่จะนําเขา
สูระบบผลิตน้ําโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สารเคมีหลักที่ใชในกระบวนการผลิตประกอบดวย 
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- สารสม ใชเพ่ือทําใหสารแขวนลอยในน้ําดิบรวมตัวกันตกตะกอน 

- ดางทับทิม ใชเพ่ือกําจัดสารเคมีบางชนิดในน้ําดิบที่ทําใหน้ําดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใชในกระบวนการฆาเชื้อโรค 

- สารโพลิอีเล็คโตรไลท ใชเพ่ือทําใหกอนตะกอนมีขนาดใหญเพ่ือใหตกตะกอนสูกนถังไดเร็ว 

- ปูนขาว ใชเพ่ือปรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําใหเปนกลาง 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชเครื่องสูบจายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถี่การสูบ และ
ปริมาณสารเคมีไดตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคุณภาพน้ําดิบที่ไดจากการทดสอบทุกวัน อีกทั้งยังมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสํารองเพื่อใชในกรณีไฟฟาดับ เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทฯ ตองเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดวยเหตุ
เดียวกันนี้บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีหอพักพนักงาน ต้ังอยูบริเวณโรงผลิตน้ํา เพ่ือรักษาความตอเนื่องในการผลิตในกรณีที่
มีเหตุฉุกเฉิน  

 การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

 น้ําประปาที่ผลิต และเก็บไว ณ ถังเก็บน้ําซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกสงออกไปใหแกสถานีจายน้ํา
ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แหง คือ 

(1) สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ต้ังอยู ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ภายใตบริเวณประกอบดวยถังเก็บน้ําจํานวน 2 ถัง ที่ใชผนังรวมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดต้ัง
ระบบสูบน้ําแบงเปน 2 ชุด โดยชุดแรกเปนเครื่องสูบน้ําจํานวน 5 เครื่องขนาดอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./
ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบจายน้ําประปาจายในพื้นที่บริการ และจายไปยังสถานีสูบจายน้ําประปาสามพราน
และสถานีสูบจายน้ําประปาออมนอย ซึ่งทําหนาที่แจกจายน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่ อําเภอสามพราน 
อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และชุด
ที่สอง เปนเครื่องสูบน้ํา 5 เครื่อง อัตราสูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบสงน้ําไปยังสถานีจายน้ํา
มหาชัย 

 

 

(2) สถานีจายน้ํามหาชัย ต้ังอยูที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณประกอบดวยถัง
จํานวน 2 ถัง ที่ใชผนังรวมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับน้ําประปาจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล  
แลวแจกจายน้ําประปาผานระบบสูบน้ําจํานวน 4 เครื่อง ขนาดอัตราสูบน้ํา 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง 
เพ่ือสูบจายน้ําประปาจายในพื้นที่บริการ และจายไปยังสถานีสูบจายน้ําประปาสมุทรสาคร ซึ่งทําหนาที่
จายน้ําใหแกพ้ืนที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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 ณ สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงมีโรงควบคุมการรับ และจายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นที่
จายน้ํา โดยการจายน้ําจะสูบจายผานมาตรวัดน้ําตออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมาณการจายน้ําใหกับ กปภ. นอกจากนี้
ยังมีถังควบคุมแรงดัน เพ่ือปองกันระบบทอสงน้ําเปนสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเมื่อเกิดคลื่นกําทอน 
(Resonance Frequency) ในกรณีที่เกิดไฟฟาดับ โดยการทําหนาที่เติมอากาศเขาไปในระบบทอ นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังไดติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ไวใชงานกรณีไฟฟาดับเชนเดียวกับที่โรงผลิตน้ําดวย 

ระบบทอสงน้ําประปา  

 น้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ําจะถูกสงไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ ดวยทอสงน้ําประธาน 
หรือ ทอ BTM (Bulk Transmission Main)  ทั้งนี้ ระบบทอสงน้ําประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําพุทธมณฑล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,500 มม. 
(1.5 เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ชวงแรกจากโรงผลิตน้ําบางเลนวางในไหลทางของ
ถนนศาลายา-บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต เลี้ยวขวาตามทางรถไฟ เลี้ยวซายตามถนนหมายเลข 
3414 ลอดขาม ถนนปนเกลา-นครชัยศรี มาตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 จนถึงสถานีจายน้ําพุทธ
มณฑล 

(2) ระบบทอสงน้ําจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑลไปยังสถานีจายน้ํามหาชัย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
1,000 มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทออยูในไหลทางของถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 และถนนเศรษฐกิจ 

 

 
 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง ทําหนาที่จายน้ําประปาใหแก กปภ. โดยทอจายน้ํา หรือทอ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทอจายน้ําแรงดันสูงกอนที่จะปรับแรงดันสูทอบริการในพื้นที่บริการของ กปภ. เพ่ือจายน้ํา
ใหแกผูใชน้ํา โดยทอจายน้ํา LDN ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 113 กิโลเมตร  
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 ทั้งนี้การเชื่อมตอของทอจายน้ํา LDN แตละจุด จะถูกเชื่อมตอโดยบอวาลวซึ่งประกอบดวยอุปกรณ
ควบคุมแรงดันที่เชื่อมตอระหวางทอจายน้ํา LDN และทอบริการของ กปภ. ดวยกัน ซึ่งมีทั้งสิ้น 43 จุดดวยกัน ซึ่งทํา
หนาที่ปรับลดแรงดันน้ําเพื่อใหเปนแรงดันน้ําที่เหมาะสมในการสงน้ําไปยังผูใชน้ํา อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกใน
การซอมแซม และบํารุงดูแลรักษาทอในแตละจุดดวย โดยบอวาลว และอุปกรณควบคุมแรงดันทั้งหมดถือเปน
ทรัพยสินของบริษัทฯ 

 
 ท่ีมา: บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองชําระคาเชาพ้ืนที่สําหรับการวางทอประปาแกกรมทางหลวงปละ 18.0 ลานบาท 
ประกอบดวยคาเชาในสวนของทอสงน้ําประธาน (BTM) จํานวน 4.7 ลานบาท และคาเชาในสวนของทอจายน้ํา 
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(LDN) จํานวน 13.3 ลานบาท โดยคาเชาทอดังกลาวจะปรับขึ้นรอยละ 15 สําหรับทุกๆ 5 ป ตามเงื่อนที่ไขที่กรมทาง
หลวงเปนผูกําหนด  

 น้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย
น้ําประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้  

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑทีก่ําหนดสูงสุด เกณฑที่อนุโลมใหสูงสุด 

สี 5 ปลาตินัม-โคบอลต 15 ปลาตนิัม-โคบอลต 
รส ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 
กลิ่น ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

ความขุน 5 ซิลิกา 20 ซิลิกา 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

ความเปนกรด-ดาง 6.5 ถึง 8.5 ไมเกิน 9.2 
ปริมาณสารทั้งหมด 500 1,500 

เหลก็ 0.5 1.0 
มังกานีส 0.3 0.5 

เหลก็ และมังกานีส 0.5 1.0 
ทองแดง 1.0 1.5 
สังกะส ี 5.0 15 
คัลเซียม 75 200 
นักเนเซยีม 50 150 
ซัลเฟต 200 250 
คลอไรด 250 600 
ฟลูออไรด 0.7 1.0 
ไนเตรต 45 45 

อัลคลิเบนซิลซลัโฟ 0.5 1.0 

คุณลักษณะทางเคมี  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

ฟโนลกิซับสแตนซ 0.001 0.002 
ปรอท 0.001 - 
ตะกั่ว 0.05 - 

อารเซนิก 0.05 - 
เซเลเนยีม 0.01 - 
โครเมียม 0.05 - 
ไซอะไนด 0.2 - 
คัดเมียม 0.01 - 

สารเปนพิษ  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

บาเรียม 1.0 - 
แสตนดารดเพลต 500 - 

เอ็มพีเอ็น นอยกวา 2.2 - 
คุณลักษณะทางจุลชวีวิทยา  
(โคลนีีตอลูกบาศกเซนติเมตร) 

อีโคไล ไมมี - 
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 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการรักษาคุณภาพน้ําใหไดตามมาตรฐานทุกขั้นตอนของการ
ผลิตน้ําประปา เพ่ือใหม่ันใจไดวาน้ําประปามีคุณภาพตามที่กําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคุณภาพน้ําในทุก
ขั้นตอนของการผลิต ต้ังแตการเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการสงจายน้ําออกจากโรงผลิตน้ํา ดวยการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําใหน้ําประปาที่ผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ของ กปภ. มาโดยตลอดตั้งแตเร่ิมดําเนินการผลิตเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทั่งปจจุบัน 

3.1.2.2 ประปาปทุมธานี 

การผลิตน้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ต้ังอยูที่ ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มี
พ้ืนที่รวม 43 ไร ทั้งนี้ จากเดิมที่ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตติดต้ังที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ประปาปทุมธานีได
ปรับปรุงโรงผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ทําใหกําลังการผลิตน้ําประปา
สูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 388,000 ลบ.ม./วัน  

การผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีเร่ิมตนดวยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูระบบผลิต ทั้งนี้ 
ระบบสามารถสูบน้ําดิบไดสูงสุดวันละ 400,000 ลบ.ม. โดยน้ําดิบจะผานเครื่องตักขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด
ละเอียด จากนั้น น้ําดิบจะผานขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ไดแก กระบวนการผสมเร็ว 
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากนั้น น้ําที่ผานการเติมคลอรีนแลวจะถูก
สงไปยังถังน้ําใสที่มีขนาดความจุ 7,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนที่พักน้ําเพื่อรอสูบจายโดยเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง สงไป
ยังสถานีจายน้ําประปาทั้ง 3 แหง 

ตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกสงไปที่กระบวนการกําจัดตะกอนเพื่อแยกน้ําออกจากกาก
ตะกอน ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีใชเครื่องรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเปนกระบวนการแยกตะกอนโดยใชแรงเหวี่ยง 
กากตะกอนจะถูกนําออกจากกระบวนการผลิต สวนน้ําที่เหลือจะถูกนํายอนกลับมายังกระบวนการผลิตใหม หรือเปน 
Zero Discharge เชนเดียวกับบริษัทฯ 

อนึ่ง น้ําดิบที่สูบขึ้นมา จะนํามาทําการทดสอบคุณภาพน้ําดวยระบบ Jar Test เชนเดียวกับบริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสูบน้ําดิบ 
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บอตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถังน้ําใน และระบบสูบน้ําแรงสูง (Clear Water 
& Chlorine Contact Tank) 
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อาคารรวมน้ําตะกอน (Sludge Recovery Building) 

 

อาคารตกตะกอนเขมขน (Sludge Thickener Building) 

 

อาคารแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 
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อาคารสารเคมี (Chemical Building) 

เชนเดียวกับบริษัทฯ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของประปาปทุมธานีถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอรระบบ 
SCADA System  

ประปาปทุมธานีมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ที่ใชเก็บสารเคมีเพ่ือสงไปยังระบบผสมสารเคมี
โดยอัตโนมัติ โดยประปาปทุมธานีใชเครื่องสูบจายแบบ diaphragm เชนกัน และอาคารสารเคมีดังกลาวตั้งอยูแยก
ตางหากจากโรงผลิตน้ําเชนเดียวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สารเคมีหลักที่ประปาปทุมธานีใชในกระบวนการผลิตประกอบไป
ดวยสารสม คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท และปูนขาว ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิต
น้ําประปา เนื่องจากคุณลักษณะของน้ําดิบที่แตกตางกัน น้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาไมไดประกอบไปดวยสารเคมี
ชนิดที่กอใหเกิดสีที่สามารถกําจัดไดดวยดางทับทิม 

การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

  น้ําประปาจะถกูสบูสงไปยังสถานีจายน้ําประปา ซึง่สถานีจายน้ําประปา ทําหนาที่พักน้ําประปาและสบู
จายเขาสูระบบทอจายน้ําประปาของ กปภ. สถานีดังกลาวประกอบดวย 

(1) สถานีจายน้ําธรรมศาสตร ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บน้ําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสบูน้ําจํานวน 3 
เครื่อง ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กโิลวัตต เพ่ือจายน้าํประปาไปยัง
ระบบจายน้ําประปาของสํานักงานประปารังสิต และบางสวนของสํานักงานประปาอยธุยา เพ่ือจาย
น้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอคลองหลวง และพื้นที่บางสวนในเขตจังหวัดอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) สถานีจายน้ํารังสติ ต้ังอยูที ่หมูที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บน้ําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง 
ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขบัดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบ
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จายน้ําประปาของสํานักงานประปารังสิต เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอธัญบุรี 
และอําเภอลําลกูกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) สถานีจายน้ําปทมุธานี ต้ังอยูที ่หมูที่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี ประกอบดวย
อาคารเก็บน้ําขนาด 24,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง ขนาด 2,880  
ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 355 กโิลวตัต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบจายน้ําประปา
ของสํานักงานประปาปทุมธาน ี เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอเมอืง อําเภอสาม
โคก และอําเภอลาดหลุมแกว 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ทั้งนี้ สถานีจายประปาทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีมีชุดอุปกรณปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการ
จายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นที่จายน้ํา โดยมีการจายน้ําผานมาตรวัดน้ําที่ตออนุกรมกันเพื่อ
บันทึกปริมาณการจายน้ําให กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทุมธานี
ครอบคลุมถึงมาตรวัดน้ําที่สถานีจายน้ําเทานั้น ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีมีอุปกรณปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ํา สวนระบบจายน้ําประปาตั้งแตสวนที่ออกจากสถานีจายน้ําประปา
เปนตนไปอยูในความรับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

ระบบทอสงน้ําประปา 

น้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ํา จะถูกสงไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีดวยทอสงน้ํา
ประธาน (Bulk Transmission Main) ทั้งนี้ ระบบทอสงน้ําประปาของประปาปทุมธานีประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ํารังสติ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 
มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตน้าํไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาด
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เสนผาศูนยกลาง 1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 
ไปยังแยกคลองเปรมประชากร) และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 
กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากรไปยังสถานจีายน้ํารังสิต) 

(2) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําธรรมศาสตร มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1,500 มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กโิลเมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,200 มม. ระยะทาง
ประมาณ 2.57 กิโลเมตร(ทอทั้งสองขนาดใชรวมกบัทอสงน้ําที่จายจากโรงผลติน้ําไปยงัสถานีจายน้ํา
รังสิต) และ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กโิลเมตร (จากแยกคลอง
เปรมประชากร ไปยังสถานีจายน้ําธรรมศาสตร) 

(3) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําปทมุธานี มีการวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 600 
มม. ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใตแมน้ําเจาพระยา และตอดวยทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 700 มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กโิลเมตร จากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปยัง
สถานีจายน้ําปทมุธานี 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายน้ําทั้งสามแหง ทําหนาที่จายน้ําใหแก กปภ. โดยผานทอจายน้ําหรือ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. กอนเขาสูทอบริการเชนเดยีวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดใน
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. ระบบจายน้ําประปาที่
ประปาปทุมธานกีอสรางทั้งหมดจะถูกโอนให กปภ. ต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ หรือ วันที ่ 15 ตุลาคม 2541 ดวย
เหตุนี้ ระบบจายน้ําประปาที่ประปาปทุมธานีสรางซึ่งประกอบไปดวยทอจายน้ําบางสวนรวมถึงบอวาลวจึงเปนถูก
โอนเปนทรัพยสินของ กปภ. ต้ังแตบัดนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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 น้ําประปาที่ประปาปทุมธานีผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญา
ใหสิทธิผลิตและจํ าหน ายน้ํ าประปาและสัญญาซื้ อขายน้ํ าประปา  อัน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑผอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ ที่ผานมา น้ําประปาที่ประปาปทุมธานีผลิตไดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในสวนที่ 2 ขอ  3.1.2.1 – ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการของบริษัทฯ - ตารางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

3.1.3 ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

 รายไดของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณน้ําที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแต
เดือนมกราคม 2547 ซึ่งเปนเดือนที่บริษัทฯ เร่ิมทําการจายน้ําใหแก กปภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2547 และ 2548 ของบริษัทฯ 

ป ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคาน้ําประปา 

2547 41,230,707 113,897 • ต้ังแตวันที่ 5 ม.ค. 2547 ถึง
วันที่ 20 ก.ค. 2547 เปน
ชวงการจายน้ํากอนวันเริ่ม
ขายน้ําประปาที่กําหนดไว
ในสัญญา กปภ. ตองซ้ือขั้น
ตํ่า 95,000 ลบ.ม./วัน 

• ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 2547 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 200,000 ลบ.ม./วัน 

• 17.437898  
บาท/ ลบ.ม. สําหรับ 
95,000 ลบ.ม.แรก และ
ไมคิดราคาสําหรับสวน
ที่เกินจาก 95,000 ลบ.
ม./วัน 

• ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 
2547 คิดที่17.437898  
บาท/ ลบ.ม. 

2548    67,111,687 183,868 200,000 ลบ.ม. /วัน 18.609628 บาท/ ลบ.ม. 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
 2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
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ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2549 ของบริษทัฯ 

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม     6,520,990        210,355  
กุมภาพันธ     6,257,378        223,478  
มีนาคม     7,124,414        229,820  
เมษายน     6,584,016        219,467  
พฤษภาคม     7,208,988        232,548  
มิถุนายน     7,092,006        236,400  
กรกฎาคม          7,217,127       232,811 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2549 ถึง
วันที่ 20 ก.ค. 2549 ปริมาณ
น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
200,000 ลบ.ม./วัน 

สิงหาคม          7,111,121       229,391 
กันยายน          6,934,540       231,151 
ตุลาคม          7,166,707       231,184 
พฤศจิกายน          6,975,351       232,512 
ธันวาคม         6,838,577        220,599 

ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 2549 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 250,000 ลบ.ม./วัน 

 
20.259647  
บาท/ ลบ.ม. 

 

รวม       83,031,215        227,483   
หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
 2ปริมาณนํ้าประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2550 ของบริษทัฯ 

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา3 

มกราคม 7,072,414 228,142 
กุมภาพันธ 6,641,771 237,206 
มีนาคม 7,768,224 250,588 
เมษายน 7,318,112 243,937 
พฤษภาคม 7,749,345 249,979 
มิถุนายน 7,491,711 249,724 
กรกฎาคม 7,712,124 248,778 
สิงหาคม 7,990,085 257,745 
กันยายน 7,851,708 261,724 
ตุลาคม 8,455,612 272,762 
พฤศจิกายน 8,262,285 275,410 

250,000 ลบ.ม. /วัน 21.481579 
บาท/ ลบ.ม. 
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เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา3 

ธันวาคม 8,504,741 274,346 
รวม 92,818,132 254,296   

หมายเหตุ:   1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
  2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
  3บริษัทฯ ใหสวนลด กปภ. 55 % สําหรับปริมาณนํ้าประปาสวนที่เกิน MOQ  

 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2551 ของบริษทัฯ 

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา2 

มกราคม    8,518,902  274,803 
กุมภาพันธ    8,322,678  286,989 
มีนาคม    9,244,317  298,204 
เมษายน    8,695,154  289,838 
พฤษภาคม    9,333,703  301,087 
มิถุนายน    9,070,470  302,349 
กรกฎาคม    9,260,357  298,496 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2551 ถึง 
20 ก.ค. 2551 ปริมาณน้ําที่ 
กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
250,000 ลบ.ม./วัน 

สิงหาคม    9,131,485  294,564 
กันยายน    8,831,342  294,378 
ตุลาคม 9,308,970 300,289 
พฤศจิกายน 9,035,589 301,186 
ธันวาคม 8,766,715 282,797 

ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 2551 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน 

22.751945 
บาท/ ลบ.ม. 

รวม 107,519,682 293,770   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
2บริษัทฯ ใหสวนลด กปภ. 55 % สําหรับปริมาณน้ําประปาสวนที่เกิน MOQ ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 2551 – 20 ก.ค. 2551 และ 60%  
ต้ังแตวันท่ี 21 ก.ค. 2551 – 20 ก.ค. 2552 

 
ประปาปทุมธานมีีรายไดจากการจําหนายน้ําประปาใหแกประชาชนตัง้แตกันยายน 2541 ทั้งนี้ปริมาณน้าํที่จายมี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                   

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 53 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2541-2548 ของประปาปทุมธาน ี

ป ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน)1 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคาน้ําประปา 
ที่จายจริง3 

2541 7,041,124 93,882 140,000 ลบ.ม./วัน 7.89 บาท/ ลบ.ม 
2542 38,939,489 106,684 140,000 ลบ.ม./วัน 7.89 บาท/ ลบ.ม 
2543 41,641,315 112,849 140,000 ลบ.ม./วัน 7.80 บาท/ ลบ.ม 
2544 50,457,899 138,241 140,000 ลบ.ม./วัน 7.95 บาท/ ลบ.ม 
2545 64,054,504 175,492 140,000 ลบ.ม./วัน 8.12 บาท/ ลบ.ม 
2546 72,307,019 198,101 170,000 ลบ.ม./วัน 8.13 บาท/ ลบ.ม 
2547 89,306,778 244,008 180,000 ลบ.ม./วัน 8.28 บาท/ ลบ.ม 
2548 100,146,646 274,374 200,000 ลบ.ม./วัน 8.54 บาท/ ลบ.ม 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
 2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
 3อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2549 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 8,453,721 272,701 
กุมภาพันธ 7,752,154 276,863 
มีนาคม 8,734,434 281,756 
เมษายน 8,400,461 280,015 
พฤษภาคม 8,879,594 286,439 
มิถุนายน 8,403,027 280,101 
กรกฎาคม 9,020,450 290,982 

สิงหาคม 9,310,564 300,341 
กันยายน 9,216,955 307,232 
ตุลาคม 9,753,562 314,631 
พฤศจิกายน 9,797,124 326,571 
ธันวาคม 9,611,193 310,038 

220,000 ลบ.ม./วัน 
9.90 

บาท/ ลบ.ม. 

รวม 107,333,239 294,064   
หมายเหตุ: 1ปริมาณนํ้าประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
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ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2550 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 9,861,253 318,105 
กุมภาพันธ 8,946,149 319,505 
มีนาคม 10,185,275 328,557 
เมษายน 9,716,468 323,882 
พฤษภาคม 9,999,886 322,577 
มิถุนายน 9,678,565 322,619 
กรกฎาคม 9,686,293 312,461 
สิงหาคม 9,629,213 310,620 
กันยายน 9,328,373 310,946 
ตุลาคม 9,418,045 303,808 
พฤศจิกายน 8,873,808 295,794 
ธันวาคม 9,296,155 299,876 

260,000 ลบ.ม./วัน 10.34 
บาท/ ลบ.ม. 

รวม 114,619,483 314,026   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2551 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 9,153,367 295,270 
กุมภาพันธ 8,827,723 304,404 
มีนาคม 9,889,421 319,014 
เมษายน 9,433,207 314,440 
พฤษภาคม 9,416,101 303,745 
มิถุนายน 9,273,058 309,102 
กรกฎาคม 9,693,115 312,681 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2551 
ถึง 31 ก.ค. 2551 ปริมาณ
น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
260,000  
ลบ.ม./วัน 

สิงหาคม 9,963,721 321,410 
กันยายน 9,901,109 330,037 
ตุลาคม 10,183,318 328,494 
พฤศจิกายน 9,770,111 325,670 

ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2551 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 310,000  
ลบ.ม./วัน 

10.52 
บาท/ ลบ.ม. 
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เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

ธันวาคม 9,836,480 317,306 
รวม 85,550,806 315,139   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 การเติบโตของรายไดของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขึ้นอยูกบัปจจยัตางๆดังตอไปนี ้

1. การเปลี่ยนจากการบริโภคจากน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความตองการน้ําในพื้นที่ที่บริษัทฯ ไดรับสัมปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเปนบริษัท
วิศวกรที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ไดวาจางดวยการสุมจํานวนผูใชน้ําทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 
ตัวอยาง พบวาปริมาณความตองการน้ําในพื้นที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯใน จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร
ทั้งหมดประมาณ 967,234 ลบ.ม./วัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยแบงไดตามแหลงที่มาของน้ําไดดังนี้ 

        
        หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113

81%

น้ําประปา
186,121

19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการหันมาใชน้ําประปา ไทยดีซีไอไดคาดการณวา ในพ้ืนที่บริการของสํานักงาน
ประปาสามพราน  สํานักงานประปาออมนอย  และสํานักงานประปาสมุทรสาคร  การใชน้ําบาดาลของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จะสิ้นสุดลงในป 2558 
 สําหรับพ้ืนที่ปทุมธานี – รังสิต ซึ่งเปนพ้ืนที่บริการของประปาปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศเขต
วิกฤตน้ําบาดาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ให จังหวัด ปทุมธานีเปนพ้ืนที่ที่มีการควบคุมการขุดเจาะน้ําบาดาล 
เนื่องจากตรวจพบการทรุดตัวของพื้นที่อยางรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใชบอบาดาล และมี
แผนการขยายเขตจายน้ําของ กปภ. ใหครอบคลุมพ้ืนที่ แมวามาตรการนี้ยังไดรับการผอนผันในบางกรณี เชน กรณีที่
ยังไมมีทอเมนจายน้ําประปาผาน หรือกรณีที่เปนโรงงานฟอกยอมผาและเสนใย โรงงานชุบโลหะ ที่ตองการน้ําที่มี
คุณภาพตางจากน้ําประปา อยางไรก็ตาม ผูที่ยังคงใชน้ําบาดาลในพื้นที่มีแนวโนมที่จะตองเปลี่ยนมาใชน้ําประปา
แทนเนื่องจากการสนับสนุนและขอกําหนดของภาครัฐ  
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 สาเหตุที่ผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปามากขึ้น โดยเฉพาะผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชน้ําหลัก
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี เนื่องมาจาก 

(1) คุณภาพน้ําบาดาลที่เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการปนเปอนของแรเหล็ก แมงกานีส รวมถึง
ความกระดาง และอุณหภูมิน้ําที่เพ่ิมสูงขึ้น จากการปนเปอนของของเสียตางๆที่ซึมลงสูน้ําใตดิน  และการ
แทรกซึมของน้ําเค็ม  

(2) มาตรฐานดานชีวอนามัยที่บังคับใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร ที่จําเปนตองใชน้ํา
ที่มีความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ใหการรับรองดานอาชีวอนามัย  

(3) ภาครัฐไมมีนโยบายในการเปดบอบาดาลใหม ในพ้ืนที่ที่สามารถจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคได 

2. การเพิ่มขึ้นของประชากร และแหลงที่อยูอาศัย  

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสงผลใหความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  
 เนื่องจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของ
เมืองอยางตอเนื่อง  ดวยการขยายตัวของจํานวนประชากรไมวาจะในพื้นที่ เองหรือประชากรที่ยายจาก
กรุงเทพมหานครเขามาอาศัยในเขตปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของแหลงที่
อยูอาศัย  โครงการหมูบานตางๆ และที่ดินจัดสรรที่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ดังกลาว และมีแนวโนมเพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ของจํานวน
ประชากรจากสิ้นป 2547 ถึง สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 1.42 และ 2.00 ตามลําดับ 
 สําหรับพ้ืนที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดวาเปนพ้ืนที่ตอเนื่องของกรุงเทพมหานคร ไดมีการพัฒนา
เปนชุมชนที่หนาแนนยิ่งขึ้น มีการขยายตัวของจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพื้นที่เมือง ตลอดจนมีการใชที่ดิน
เพ่ือเปนที่อยูอาศัยแทนพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินและที่อยูอาศัยในเขต อําเภอลําลูก
กา อําเภอธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ของจํานวน
ประชากรจากสิ้นป 2547 ถึง สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 4.83 

จํานวนประชากร ณ สิ้นป ต้ังแตป 2547 ถึง 2551 
         หนวย: คน 

จังหวัด 2547 2548 2549 2550 25511 

นครปฐม 798,016 808,961 821,905 830,970 844,187 

สมุทรสาคร 442,687 452,017 462,510 469,934 479,085 

ปทุมธาน ี 769,998 815,402 861,338 896,843 930,040 
1 ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  

 พ้ืนที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ ตามคําขวัญประจํา
จังหวัดที่วา “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมทั้งจังหวัดนครปฐมดวยเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน
จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และป 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 4,243 โรงงาน
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4,509 โรงงาน 4,893 โรงงาน และ 4,916 โรงงาน ตามลําดับ สวนจํานวนโรงงานในจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และป 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,663 โรงงาน 2,834 โรงงาน 3,090 โรงงาน และ 
2,781 โรงงาน ตามลําดับ 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นตาม
จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม  โรงงานในบริเวณดังกลาวมีแนวโนมในการ
ใชน้ําประปามากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดวยกันดังตอไปนี้ 

(1) พ้ืนที่ใหบริการของบริษัทฯ อยูใกลกับปากแมน้ําและทะเล  ทําใหเกิดการแทรกตัวของน้ําเค็มเขาไปยังน้ํา
บาดาล อันสงผลใหคุณภาพน้ําบาดาลลดลง 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดของเสียที่ถูกปลอยลงสูแมน้ําทาจีนมาก ซึ่งทําใหเกิดการ
ปนเปอนของเสียในแหลงน้ํา ทําใหเกิดความตองการใชน้ําประปาที่สะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังขึ้นใหมในพ้ืนที่บริการ ตองใชน้ําประปาในการประกอบธุรกิจ 
อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ระบุไวในขอ 2 

สําหรับพ้ืนที่ของ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนเขตใหบริการของประปาปทุมธานี มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 
2550 และป 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,372 โรงงาน  2,563 โรงงาน 2,655 โรงงาน และ 2,778 โรงงาน ตามลําดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา 
และอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา พ้ืนที่ปทุมธานี - รังสิตจะมีอัตราการขยายตัวของ
การใชน้ําประปาในภาคอุตสาหกรรมต่ํากวาอัตราการขยายตัวในภาคที่อยูอาศัยหรือภาคครัวเรือน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.2.3 – ภาวะอุตสาหกรรม) 

4. การสงเสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปา 

ดวยความตองการใหผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปามากขึ้น กปภ. จึงไดจัดใหมีรายการใหสวนลด   รอยละ 50 
แกผูติดต้ังมาตรวัดน้ําใหม ซึ่งเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2549 และสิ้นสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2549  ถึงแม
โครงการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปาดังกลาวจะสิ้นสุดไปแลวก็ตาม เนื่องจากนโยบายการชักชวนให
ผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปายังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และอาจมีโครงการสนับสนุนอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป
ในแตละชวงเวลา การประปาสวนภูมิภาค ไดดําเนินโครงการใหสวนลดอัตรารอยละ 15 ในการติดต้ังมาตร
ขนาด 3/4” และ 1/2" ที่ต้ังอยูในระยะเหมาจายนับจากทอหลักของการประปาสวนภูมิภาค ไมเกิน 10 
เมตร นับต้ังแต 1 สิงหาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 

4.2  การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการประปามากขึ้น 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 ปงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ไดมีนโยบายในการเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในการเขามาบริหารจัดการ รวมทั้งดําเนินกิจการประปาเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ กปภ. เคยรับ
ซื้อน้ําประปาจากภาคเอกชนตอปริมาณการจําหนายรวมในสัดสวน  รอยละ 13.8 ในป 2545 เพ่ิมเปนรอย
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 58 

ละ 18.2 ในป 2549 และหากวา กปภ. ยังคงไวซึ่งนโยบายในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนิน
ธุรกิจประปามากขึ้นตอไปในอนาคต จะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตอไปในพื้นทีอ่ืน่
นอกเหนือจากพื้นที่ปจจุบันได  
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 สวนที่ 2 หนาที่ 59 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

3.1.4 การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับสิทธิประโยชนจาก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรสงเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
บัตรสงเสริมเลขที่ 1382(2)/2545 1739/2539 และ 1451(2)/2551 (สวนขยายกําลังการผลิต) 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2545 6 พฤศจิกายน 2539 สําหรับบัตรสงเสริมเลขที่ 1739/2539 และ 

1 สิงหาคม 2551 สําหรับบัตรสงเสริมเลขที่ 1451(2)/2551 (สวนขยายกําลังการผลิต) 
ประเภทกิจการ 7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 7.2 การประปา หรือน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ  

7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 
สิทธิและประโยชน (1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคล

ซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน 
และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับ
อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  

(2) ได รับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร  

(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทุน
หมุนเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
นั้น (นับตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) แตตองมี
มูลคารวมกันแลวไมเกิน 9,362 ลานบาท (ทั้งนี้ มูลคากําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ 

สําหรับสวนเดิม 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และ

บุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรได
ตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการ
เห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไมอยูในรายการปรับลด
อากรขาเขาตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการ
เครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํากวารอยละ 10 จะไมไดรับการลดหยอน 

(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (นับแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549) ในกรณีที่
ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตให
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 สวนที่ 2 หนาที่ 60 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ เทากับ 
2,077.8 ลานบาท) 
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นระหวางเวลา
นั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจาก
กําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่
ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

(6) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

นําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 
5 ปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือ
หลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

(5) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และ

บุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรได
ตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการ
เห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (นับแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) แต
ตองมีมูลคารวมกันแลวไมเกิน 693 ลานบาท ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่
เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได รับยกเวนภาษีเงินไดนิ ติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน  5 ปนับแต วันพน
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 สวนที่ 2 หนาที่ 61 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
กําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

 
เงื่อนไขที่สําคัญ1 (1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 3,000 ลานบาท โดยตองชําระเต็มมูลคาหุนกอน

เปดดําเนินการ 
(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 320,000 

ลบ.ม. 
(3) ตองลดราคาคาน้ําประปาลงอยางนอยที่สุดใหสามารถชดเชยกับภาษีอากรที่

สูญเสียไป โดยใชวิธีการคํานวณจากมูลคาปจจุบัน (net present value) 
(4) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(5) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหากจาก

กิจการสวนอื่นไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณ
กําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(6) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิ และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผล
การดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน นับ
แตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(7) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ

สําหรับสวนเดิม 
(1) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการ

สงเสริมไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่
ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

(2) เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมจะตองเปนเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เวนแตจะมีเหตุผลพิเศษและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ 

2.1) เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541 หากไมสามารถนําเขามาไดทันภายในกําหนด
นี้ จะตองไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการ 

2.2) ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตาม
อากรขาเขา วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน 
เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ปดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนการลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะ
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 สวนที่ 2 หนาที่ 62 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(8) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และระบบสงทอ
น้ําประปาในจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูใน
เขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยายโรงงานไปตั้งใน
ทองที่อื่นไมได ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

(9) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่ของ
ตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเมื่อ
ชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงาน
ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตามบริษัทฯ 
จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่
ได รับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือผูชํานาญการ
ซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับรูความ
ชํานาญเพียงใด 

(10) ที่ดินที่บริษัทฯ สามารถถือกรรมสิทธิ์ไดนั้น ตองเปนที่ดินที่ไดรับอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น 

(11) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกันเครื่องจักร 
ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติให

รายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารเปนประกันอากรขาเขา 

2.3) จะตองใชเครื่องจักรที่คณะกรรมการไดอนุมัติใหลดหยอนอากรขาเขา
เฉพาะกิจการที่ไดรับการสงเสริมที่ระบุเทานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน 
2.4) จะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใช
เครื่องจักรที่ไดรับลดหยอนอากรขาเขา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน 

(3) ตองเริ่มงาน ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 
(4) ตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไม

เกิน 30 เดือน นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 
(5) กอนเปดดําเนินการจะตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 

15 วัน เพื่อทําการตรวจสอบอนุญาตใหเปดดําเนินการ 
(6) เมื่อเปดดําเนินการแลว ตองรายงานผลการดําเนินงานใหทราบดังนี้ 

6.1) การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนผูถือหุนระหวางผู มีสัญชาติไทยและ
สัญชาติตางดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางดาวตาง
สัญชาติทุกครั้ง 
6.2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 
30 มิถุนายน ของปถัดไป 
6.3) การปฏิบัติงานของชางฝมือตางดาว วาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับ
ความรูความชํานาญเพียงไร 

(7) ตองจัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
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 สวนที่ 2 หนาที่ 63 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
เสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ป
ดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนหรือลดหยอน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใช
หนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนประกันอากรขาเขา และสามารถใชเครื่องจักรที่
ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะกิจการตามบัตรสงเสริม 
รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักร
ที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

(12) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(13) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน 

(14) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
และหากไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหได รับใบอนุญาตใหแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(15) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุก
ครั้งพรอมดวยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมีภูมิลําเนา
ตามที่ไดแจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย และถือวาไดรับเอกสาร ประกาศ หรือ
คําสั่งตางๆจากสํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดยชอบแลว  

(16) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการ
ดําเนินงานใหสํานักงานทราบดังตอไปนี้ 

หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูใกลเคียง โดยมีการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือสถาบันที่สวนราชการเห็นชอบ 

(8) การหยุดดําเนินกิจการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือนจะตองไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากสํานักงาน 

(9) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวไมนอยกวา 75 ลานบาท กอนวันเปดดําเนินการ 

(10) ตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริมที่สําคัญดังนี้ 
10.1) การบริการ น้ําประปา 
10.2) ขนาดของกิจการ น้ําประปา 288,000 ลบ.ม./วัน (เวลาทํางาน 24 ชม./
วัน: 365 วัน/ป 
10.3) ตองมีขนาดลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 1 ลาน
บาท หากนอยกวา 1 ลานบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนทั้งหมด 
10.4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยก
ตางหากจากกิจการสวนอื่นไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
10.5) ตองตั้งในทองที่ จ.ปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวง
หามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับการอนุญาตจากสวน
ราชการ 
10.6) ตองแจงการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบ
ทุกครั้ง พรอมดวยหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย 

สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1.200 ลานบาท และตองชําระเต็มมูลคาหุน 
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
16.1  การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนตางดาว 

และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 
16.2  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด โดย

จะตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
16.3 เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

กอนวันเปดดําเนินการ 
(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 100,000 

ลบ.ม./วัน 
(3) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการสวนอื่น ไมวาจะไดรับการสงเสริม

หรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

(5) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผล
การดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน 
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(6) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  
ISO 9001 หรือมาตรฐานสากลอื่นเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(7) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในจังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไม
อยูในเขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาต
จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยายโรงงานไป
ตั้งในทองที่อื่นไมได ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

(8) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตาม
โครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทย
ไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(9) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ได รับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกัน
เครื่องจักร ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตาม
อากรขาเขา วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับ
การอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพน
กําหนด 1 ปดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวน
หรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยู
ในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนประกันอากรขาเขา และ
สามารถใชเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะ
กิจการตามบัตรสงเสริม รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือ
ยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

(10) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยู
ใกลเคียง โดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(11) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจาก
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 สวนที่ 2 หนาที่ 66 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
สํานักงาน 

(12) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
และหากไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหไดรับใบอนุญาตใหแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(13) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุก
ครั้งพรอมดวยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมี
ภูมิลําเนาตามที่ไดแจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย และถือวาไดรับเอกสาร 
ประกาศ หรือคําสั่งตางๆจากสํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดย
ชอบแลว  

(14) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการ
ดําเนินงานใหสํานักงานทราบดังตอไปนี้ 
14.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคน 
 ตางดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 
16.2 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
  โดยจะตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
16.3  เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงาน
  กําหนด 

 

หมายเหตุ: 1บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขทุกขอแลว 
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3.2 การตลาด และภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธการแขงขัน 

3.2.1.1 บริษัทฯ 

 น้ําประปาจัดเปนสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต แตเนื่องจากน้ําประปาเปน
สินคาที่ไมสามารถผลักดันยอดการใชใหเพ่ิมขึ้นในผูใชแตละรายไดเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันขาม 
กลับเปนสินคาที่มีการรณรงคใหประหยัดการใชมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดเขาขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชน้ําประปาสูง เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีประชากร
อาศัยอยูหนาแนน และยังเปนพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากกวา 7,500 โรงงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการรณรงคใหผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปามากขึ้นเพื่อลดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน จึงทําใหยอดจําหนายน้ําของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตเดือน มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดําเนินกลยุทธการเจาะตลาด
เชิงรุก (Market Penetration Strategy) เปนสําคัญ โดยการเขาพบปะผูใชน้ํารวมกับ กปภ. อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการแนะนําตัวตอผูใชน้ํา และกระตุนยอดจําหนายน้ําประปาในพื้นที่อีกดวย อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจัด
กิจกรรมตางๆเพื่อเปนการตอบแทนผูใชน้ํา  

 กลยุทธดานการผลิต 

 เทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากตางประเทศที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ใชระบบถังกรองโดยใชแผนกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใชงานไดนานกวาถังกรองทรายโดยทั่วไป ทําให
ประหยัดน้ําในการลางถังกรอง ทั้งนี้ การใช Leopold ทําใหไมตองใชชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลใหในขณะที่กรองผานจาก
บนลงลางและการลางยอนจากลางขึ้นบน มีการกระจายตัวของน้ําและอากาศคอนขางสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ และเนื่องจากไม
ตองใชชั้นกรวดหากใช Leopold จึงไมมีการคละกันระหวางกรวดและชั้นทรายเมื่อมีการลางยอน ทําใหไมตองมีการเปลี่ยนชั้น
ทรายและกรวด ตลอดจนการใช Leopold ยังสามารถลดพลังงานการใชน้ําและอากาศระหวางการลางยอนไดมากกวาการใช
ชั้นทรายและชั้นกรวดรวมกัน นอกจากนี้ระบบการผลิตและการสงจายทั้งหมดยังควบคุมดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) อันเปนระบบบริหารจัดการดวยระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต
และระบบสงจายน้ําทั้งหมดของบริษัทฯ  

 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดใหมีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และไดจัดใหมีหอพักพนักงานตั้งอยูภายใน
บริเวณโรงผลิตน้ําของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตจะดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิด
ปญหาในการผลิต พนักงานที่ควบคุมการผลิตสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 นอกจากนี้ ในดานการซอมบํารุง บริษัทฯ ไดใช Computerized Maintenance Management System : CMMS เขา
มาชวยในการบริหารจัดการดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล  ภายใตนโยบายการซอมบํารุงที่มุงเนนถึง Reliability, 
Availability และ Maintainability ทําใหป 2551 บริษัทฯ สามารถผลิตและสงน้ําประปาใหกับสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของ 
บริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 99.39 (ป 2548 รอยละ 99.43  ป 2549 รอยละ 99.42 และป 2550 รอยละ: 99.68) 
และความตอเนื่องในการจายน้ําจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัยไปยังสํานักงานประปาของ กปภ. คิด
เปนรอยละ 99.92 (ป 2548 รอยละ 99.80  ป 2549 รอยละ 99.71 และป 2550 รอยละ 99.94)  และ รอยละ 99.86 ( ป 2548 
รอยละ 99.76  ป 2549 รอยละ 99.86 และป 2550 รอยละ 99.94) ของการจายน้ําโดยรวมทั้งหมดตามลําดับ 
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 นอกจากนี้ ดวยกําลังการผลิตติดต้ังที่ 320,000 ลบ.ม./วัน  และระบบทอสงน้ําประธาน (BTM) ที่มีความยาวถึง 50 
กิโลเมตร และทอจายน้ํา (LDN) อันเปนระบบทอสงน้ําซึ่งเปนทอเหล็ก และทอโพลีเอธีลีนชนิดความหนาแนนสูง ทั้งหมดทาํใหมี
ความทนทานามารถรับแรงดันน้ําแม ณ ระดับความดันสูงได รวมทั้งทุกจุดของระบบที่เชื่อมตอกับ กปภ. ไดถูกออกแบบและ
กอสรางใหเปนระบบบอวาลว ทําใหสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอการซอม
บํารุงในภายหลังอีกดวย  

 กลยุทธดานการกระจายพื้นที่ใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเสนทอจายน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่ในถนนสาย
หลักของเขตพื้นที่จายน้ําและแหลงชุมชนที่สําคัญที่มีความตองการใชน้ําประปาในปริมาณมาก เชน ในจังหวัดนครปฐม   
บริษัทฯ  มี เสนทอจายน้ํ าครอบคลุมถนนเพชรเกษม  ถนนพุทธมณฑลสาย  4  ถนนพุทธมณฑลสาย  5  
ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนปนเกลานครชัยศรี เปนตน สวนในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ ไดวางเสนทอจายน้ําบน
เสนทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชัย  เปนตน เมื่อรวมกับทอจายและทอบริการของ กปภ. ทําใหบริษัทฯ มี
เครือขายครอบคลุมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจไดในวงกวาง 

 กลยุทธดานราคา 

 บริษัทฯ มีกลยุทธดานราคา ดังนี้ 

 1.   อัตราคาน้ําประปาที่จําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. เปนราคาที่ปรับขึ้นรายปตาม ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General 
CPI) ของภาคกลาง และคาคงที่ (K) ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา ทั้งนี้ คาคงที่ (K) จะลดลงแบบขั้นบันไดจาก 
1.03000 ในการคํานวณสําหรับป 2543 ถึงป 2549 จนมีคาเทากับ 1.00000 ในการคํานวณสําหรับป 2557 เปนตนไป  อัตรา
คาน้ําประปาตั้งแตเปดดําเนินการเปนดังนี้  

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา (บาท ตอ ลบ.ม.) 
5 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 17.437898 
1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 18.609628 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 23.552023 

 2.  การใหสวนลดคาน้ําแก กปภ.  

 ถึงแมวาเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายน้ําประปาจะไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ 
ไวก็ตาม แตเพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณการใชน้ําบาดาลในพื้นที่ฝงตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหลูกคาของบริษัทฯ หันมาใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาลมากขึ้น และเพื่อ
เปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอ กปภ. อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ จึงไดใหสวนลดแก กปภ. ใน
สวนของน้ําประปาที่สูงกวาน้ําประปาขั้นตํ่าที่รับซื้อ โดยเริ่มมีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 
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สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง20 
กรกฎาคม 2552 

 กลยุทธดานการประชาสัมพันธ 

 บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธและไดสื่อถึงผูใชน้ําดังนี้ 

(1) เขาพบกับผูใชน้ําประปาโดยตรงและชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการใชน้ําประปา โดยเนนใหเห็นถึงคุณภาพ
ของน้ําประปาที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเนื่อง 

(2) ประชาสัมพันธใหกับกลุมผูบริโภคและผูประกอบการ โดยใหความรวมมือกับการประปาสวนภูมิภาค ใน
การจัดทําแผนประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศนโดยเผยแพรสารคดีสั้นเชิงขาวดวยแนวคิด “สังคมคุณธรรม
กับ กปภ.” เพ่ือรวมกันสรางความรับผิดชอบและจิตสํานึกที่ดีในการประกอบธุรกิจ เปนการสรางความ
รวมมือในการรับผิดชอบตอสังคม 

(3) ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน โดยจัดทําสารคดีสั้นเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ
น้ําประปา ประโยชนของการใชน้ําประปา เพ่ือเปนการรณรงคใหประชาชนและผูประกอบการเปลี่ยนมาใช
น้ําประปา ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน 

(4) ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ เผยแพรขอมูลบริษัทและการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดความเขาใจตอการ
ประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ซึ่งชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธการสรางคุณภาพการใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดพิจารณาวา การเปนผูประกอบกิจการประปานั้น มิใชเพียงการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพเทานั้น แต
จะตองเนนถึงคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การจัดสงน้ําประปาดวยปริมาณและแรงดันอยางเพียงพอ และ รวมทั้ง
ความตอเนื่องในการใหบริการ คือปจจัยสําคัญที่สุดในการเปนผูประกอบกิจการประปา ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ
ใหบริการในป 2551 ไดดังนี้    

(1) คุณภาพและความสะอาด เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เลม 1-2521 รอยละ 100 

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันน้ําประปาที่ปลายทอจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค ไมนอยกวา 25 เมตรน้ํา  
ไมนอยกวา รอยละ 97.5    

(3) ความตอเนื่องในการจายน้ําประปา ไมนอยกวารอยละ 99.93 

 กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้าํประปา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคุณภาพของน้ําประปาที่ผลิต และการใหบริการแก กปภ. รวมทั้งผูใชน้ําเปนอยางมาก 
นอกจากการควบคุมคุณภาพน้ําทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแลว  บริษัทฯ ยังใหความรวมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอยาง
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น้ําประปาที่สุมเก็บมาจากผูใชน้ําในแตละพ้ืนที่โดยหองปฎิบัติการของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวา น้ําประปาที่จายไปยังผูใชน้ําที่
ปลายทางยังคงมีคุณภาพเชนเดียวกับน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตได และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใหบริการแกผูใชน้ํา
โดยทั่วไปในการใหคําปรึกษา หรือรองขอในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาที่ปลายทางผูใชน้ํา โดยไมคิดมูลคา   

 กลยุทธดานการบริหารตนทุน 

 ดวยเทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาอันทันสมัยของบริษัทฯ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองน้ํา 
และการทําใหน้ําตกตะกอนโดยอาศัยแรงโนมถวงชวยใหน้ําจากชั้นบนไหลลงสูชั้นลางไดโดยมิตองใชพลังงานไฟฟาในการหมุน
น้ํา ทําใหบริษัทฯ รักษาตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหนวยผลิตเปนของตนเอง อันไดแก วอเตอรโฟลว ซึ่งลวนประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญในการ
ผลิตน้ําประปา อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดตนทุนจากการจางบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูบริหารกิจการประปาเขามาเดิน
ระบบและดูแลรักษาระบบ  

 กลยุทธดานการติดตามความเคลื่อนไหวของปรมิาณความตองการใชน้ําประปา 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงไดวาจางไทยดีซีไอ ใหเปนที่ปรึกษาดานวิศวกรรม โดยได
ทําการศึกษาปริมาณความตองการใชน้ําประปาทั้งในและนอกพื้นที่ใหบริการของบริษัทฯ อีกทั้ง ไทยดีซีไอ ยังไดแสดงประเภท
ผูใชน้ําและรายชื่อผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการใชน้ําประปาใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ เขาทําการ
พบปะผูใชน้ําดังกลาวรวมกับ กปภ. เพ่ือสรางปริมาณความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหเพ่ิมสูงขึ้นตอไป 

 ในสวนดานการประเมินการจายน้ําจริง บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาแรงดัน อัตราและปริมาณการไหลของน้ําประปา
ที่เกิดขึ้นจริงในระบบทอจาย (LDN) โดยการใชแบบจําลองทางชลศาสตร (Hydraulic model) ทําใหสามารถวางแผนในการ
บริหารจัดการระบบทอจายใหมีประสิทธิภาพสามารถใหแรงดันและอัตราการไหลของน้ําประปาที่ทั่วถึงในพื้นที่ที่ใหบริการ 

 

3.2.1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทุมธานี ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการปทุมธานี – รังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนพ้ืนที่
บริเวณตอเนื่องกับกรุงเทพมหานครที่กําลังพัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนทั้งดานการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศึกษาและที่อยู
อาศัย ดังนั้นความตองการน้ําจึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับนโยบายปดบอบาดาลของภาครัฐ ทําใหยอดจําหนาย
น้ําเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 

 กลยุทธดานการผลิต  

 เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีใชเทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอรระบบ SCADA System 
ซึ่งควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคมทั้งที่โรงผลิตน้ําและสถานีจายน้ําทุกแหง โดยศูนยควบคุม 
SCADA System ต้ังอยูในอาคารหองควบคุม นอกจากนี้ ประปาปทุมธานียังมีระบบควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณภาพ
น้ําดิบที่ใชดวยระบบ Jar Test สัปดาหละ 2 คร้ังเพื่อคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ตองใชในการผลิตใหเหมาะสม 

 สําหรับระบบถังกรองที่มีทรายทําหนาที่เปนตัวกรอง (media) ประปาปทุมธานีมีกระบวนการลางทราย หรือ การลาง
แบบยอนกลับ (back wash) โดยการอัดลมผานหัว Air Nozzle ที่ต้ังอยูเปนกระจายเต็มพ้ืนที่หนาตัดของถังกรองใตชั้นทราย 
ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวเปนการใชลมเขาชวยน้ําในการลางสิ่งสกปรกที่มีอยูในทราย 
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 อนึ่ง ประปาปทุมธานียังจัดใหมีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ใชระบบ CMMS ในการจัดการ
ดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล ภายใตนโยบายการซอมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 
เชนเดียวกันกับบริษัทฯ 

 กลยุทธดานพื้นที่ใหบริการ  

 ประปาปทุมธานีมุงตอบสนองความตองการน้ําประปาของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเนื่องใหครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้ ในปจจุบัน ประปาปทุมธานียังไมมีแผนการขยายการใหบริการออกนอกพื้นที่ จังหวัด
ปทุมธานี  

 กลยุทธดานราคา  

 อัตราคาน้ําประปาที่จําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 
ทั้งนี้ อัตราคาน้ําประปาจะปรับเปนรายปทุกวันที่ 1 มกราคม ตามดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชย 

 กลยุทธดานการดําเนินการของบริษัทยอย 

บีเจที ซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีแนวโนมในอนาคตที่ขยายการรับจางผลิต ซอมบํารุงและใหบริการ
ดานวิศวกรรมแกบุคคลภายนอก 

 

3.2.2 ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 

3.2.2.1 บริษัทฯ 

 ในปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึ่งเปนผูซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง คือ 
สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย โดย กปภ. จะทําการจําหนายน้ําประปาที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปใหแกผูใชน้ํา
ตอไป ดวยการจายน้ําผานทอจายน้ํา (ทอ LDN) และทอบริการ  

โดยปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวัดน้ํา ณ จุดจายน้ําซึ่งต้ังอยู ณ สถานีจาย
น้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ สวนปริมาณน้ําประปาที่ กปภ. จําหนายใหแกผูใชน้ําจะถูกวัดปริมาณโดยมาตรวัดน้ํา ณ แหลงที่ต้ัง
ของผูใชน้ําแตละราย ตามแสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงผลิตน้ํา 

สถานีจายน้ํา 

ผูใชน้ํา 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของบริษัทฯ 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของ กปภ. บอวาลวและประตูนํ้าลดแรงดัน 

มาตรวัดนํ้า 2 ตัว 

ทอจายนํ้าประธาน (BTM) 

ทอจายนํ้า (LDN) 

ทอบริการ 
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 วิธีการคิดคาน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ในแตละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณน้ําประปาที่ได
จําหนายในแตละสถานีจายน้ํา โดยบริษัทฯ และ กปภ. ไดมีการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 2 ตัว ในแตละสถานีจายน้ํา ทุกสิ้นเดือน
เจาหนาที่ของ กปภ. และเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรวมกันทําการจดมาตรวัดน้ําทั้งสองตัว ณ สถานีจายน้ําแตละแหง แลวนําไป
หาผลตางโดยเทียบกับตัวเลขมาตรวัดน้ําของเดือนที่ผานมา หลังจากนั้นจึงนํามาหาคาเฉลี่ยของปริมาณการใชน้ําที่คํานวณได
จากมาตรวัดน้ําทั้ง 2 ตัวในแตละสถานีจายน้ําเพื่อคํานวณปริมาณน้ําที่จายใหแก กปภ. ของเดือนนั้นๆ แลวจึงนําปริมาณน้ํา
จําหนายที่คํานวณไดของแตละสถานีจายน้ํามารวมกันเพื่อคํานวณมูลคาในการซื้อขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน
สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมูลคาน้ําประปาที่จําหนายใหแก กปภ. ไดตามจริงในแตละเดือน สวนตางของมูลคาเฉลี่ยของ
ปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหจริงกับ MOQ สําหรับระยะเวลาดังกลาว กปภ. จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกบริษัทฯ โดยคิด
ตามอัตราคาน้ําประปาคูณดวยสวนตางขางตน ทุกงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกป  

 หลังจากที่บริษัทฯ คํานวณมูลคาน้ําที่ซื้อขายแลว จะทําการจัดสงใบแจงหนี้ใหแกสํานักงานประปาทั้ง 3 แหงที่ทํา
หนาที่ดูแลการใหบริการจายน้ําในพื้นที่บริการ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2-4) โดยมีเงื่อนไขชําระเงินที่ระบุให กปภ. ตอง
ชําระคาน้ําใหแกบริษัทฯ เปนเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ สงใบแจงหนี้ 

 ถึงแมในปจจุบัน กปภ. ถือเปนลูกคารายเดียวของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากกําลังการผลิตสูงสุดของ บริษัท
ฯ ในปจจุบัน เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ที่ 320,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นหากบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตน้ํามากกวาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายน้ําประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องจากธุรกิจประปาได 

3.2.2.2 ประปาปทุมธานี 

ลูกคาของประปาปทุมธานี มาจากการดําเนินการ 2 สวน ดังนี ้

(1) จากการประกอบธุรกจิผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแกลูกคาคือ กปภ. เพียงรายเดยีว  

กปภ. รับซือ้น้ําประปาจากประปาปทุมธานี ณ สถานจีายน้ําทั้ง 3 แหง คือ สถานีจายน้ําปทุมธานี สถานีจายน้ํารังสิต 
และ สถานีจายน้าํธรรมศาสตร ทั้งนี้ กปภ. จะจําหนายน้ําประปาที่รับซื้อดังกลาวใหแกประชาชนในพื้นที่ใหบริการปทุมธานี – 
รังสิต ดวยการจายน้ําผานทอจายน้ํา (LDN) ของ กปภ. และทอบริการ (โปรดดูแผนภาพในหัวขอ 3.2.2.1) 

ตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ปริมาณน้ําทีป่ระปาปทุมธานจีําหนายใหแก 
กปภ. ในแตละเดอืนคือคาเฉลีย่จากการอานมาตรวัดน้ํา 2 เครื่องที่ติดต้ังที่แตละสถานจีายน้ํา  ซึ่งคาน้ําประปาของแตละเดือน
คํานวณมาจากปริมาณน้ําประปาดังกลาวคูณกับอตัราคาน้ําประปาที่ถูกปรับทกุวันที ่ 1 มกราคมของทุกป ทั้งนี้ ในแตละเดือน 
ประปาปทุมธานจีะยื่นใบเรียกเกบ็เงินแก กปภ. และ กปภ. จะตองชาํระเงินตามใบเรียกเกบ็รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ของประปาปทุมธานีภายใน 7 วันนับแต กปภ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น นอกจากนี้ นับต้ังแตวันที่  
15 ตุลาคม 2541หรือวันที่ประปาปทุมธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสญัญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําประปา ทุก 
12 เดือน ประปาปทุมธานีจะทําการเฉลี่ยปริมาณน้าํประปาที่จําหนายแก กปภ. หากปรากฏวามูลคาดังกลาวต่ํากวา MOQ 
กปภ. จะชําระคาประปาเพิ่มใหกับประปาปทุมธานตีามปริมาณที่ตํ่ากวา MOQ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กปภ. ไดรับแจงหนี ้
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จากการที่ประปาปทุมธานีไดเขาทาํสัญญาซื้อขายน้าํประปาเพิ่มเติมกับ กปภ. เมือ่เดือนกันยายน 2549 และไดเพ่ิม
กําลังเพิ่มกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เมือ่วันที ่ 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของความตองการ
น้ําประปาในพื้นที่ ทําใหรายไดจากการจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีมีความมั่นคงแมจะมีลูกคาจากการจําหนาย
น้ําประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธุรกิจของบเีจทีซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานีต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2550 นอกจาก     
บีเจทีจะดําเนินการเปนสวนผลิตน้าํประปาใหกับประปาปทุมธานแีลว บีเจทยีังใหบริการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิต
น้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสยีแกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ในอนาคต บีเจที มีนโยบาย
เชิงรุก โดยการใหบริการกับลูกคารายอื่นเพิ่มเติม 

3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความตองการน้าํในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุมน้ําตางๆ ถึง 25 ลุมน้ํา ในแตละปฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต
กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม แตสําหรับภาคใตฤดูฝนจะยาวนานกวาภาคอื่นๆ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั่ว
ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ป ดังแสดงในตารางดังนี้ 
               หนวย : มิลลิเมตร/ป 

พื้นที ่ ปริมาณน้ําฝนตอป 

ภาคเหนือ 1,241 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 1,406 

ภาคกลาง 1,266 

ภาคใตฝงตะวันออก 1,761 

ภาคใตฝงตะวันตก 2,733 
       ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ขอมูล ณ ป 2543)  

 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาแมภาคกลางจะมีปริมาณน้ําฝนนอยกวาทุกภาคทั่วประเทศ แตกลับเปนบริเวณที่มี
ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนและมีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมมากกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ นอกจากนั้น ปริมาณน้ําฝนทั่ว
ประเทศทั้งสิ้นเทากับปละประมาณ 800,000 ลาน ลบ.ม. ในปริมาณดังกลาว 600,000 ลาน ลบ.ม. จะซึมลงสูใตดินและระเหย
กลับไปสูบรรยากาศ เพียง 200,000 ลาน ลบ.ม. ที่ไหลสูแมน้ําลําคลอง หนอง บึง โดยการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ สามารถกัก
เก็บน้ําไวใชไดเพียง 72,000 ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ 9 ของปริมาณน้ําฝนรวมทั่วประเทศเทานั้น  ปริมาณน้ําที่ไหลลง
สูแหลงน้ําใตดินทั่วประเทศเพียง 36,000 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 4.5 ของปริมาณน้ําฝนรวมทั่วประเทศ นอกจากนี้
ปริมาณน้ําที่ไหลลงไปเก็บกักในแหลงน้ําใตดินจะขึ้นอยูกับลักษณะและสภาพของชั้นหินเปนสําคัญ และปริมาณน้ําที่ไหลซึม
ลงไปในชั้นหินนี้ไมสามารถเก็บกักไวในแหลงน้ําใตดินไดทั้งหมด บางสวนไหลไปสูทะเล และแมน้ําลําธาร โดยในปจจุบันยังมี
ขอจํากัดในการประเมินปริมาณน้ําใตดินทั้งหมดในประเทศ ซึ่งเปนแหลงน้ําที่จัดวามีความสะอาดและมีศักยภาพสูงสําหรับ
การใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ขอมูล ณ ป 2543) 
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แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ําธรรมชาต ิ

 
       ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค 

 
ประมาณการความตองการใชน้าํทั้งประเทศ 

                 หนวย : ลาน ลบ.ม./ป 

ประเภทของความตองการใชน้าํ ป 2549 
ประมาณการ  

ป 2553 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 
การอุปโภคบริโภค 6,593 7,411 12.41 

อุตสาหกรรมและทองเทีย่ว 2,154 2,353 9.24 

ชลประทานและเกษตรกรรม 61,747 64,941 5.17 

ผลิตกระแสไฟฟา 23,425 24,051 2.67 

รวม 93,919 98,756 5.15 
   ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 จากการประมาณปริมาณความตองการใชน้ําทั้งประเทศโดยกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งแบงออกเปนประเภทตางๆ พบวา
ความตองการใชน้ําเพื่อการชลประทานและเกษตรกรรมมีปริมาณสูงสุดคิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาเปนการผลิตไฟฟา การ
อุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรมและทองเที่ยวในอัตรารอยละ 24.9 รอยละ 7.0 และ รอยละ 2.3 ตามลําดับ  
 การชลประทานและเกษตรกรรม รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟาเปนกิจกรรมที่ไมตองการน้ําที่ผานกระบวนการในการ
ทําใหเกิดคุณภาพ อันตางกับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ซึ่งรวมแลวมีความตองการน้ําที่มีคุณภาพ
ทั้งสิ้น 8,747 ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ 9.3 ของปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งหมด และนอกจากนั้น เปนที่
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คาดการณวาในป 2553 น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมและทองเที่ยว จะมีอัตราเติบโตของความตองการสูงสุดถึง
รอยละ 12.4 และ 9.2 ตามลําดับ 

 ปญหาการขาดแคลนน้ําที่มีคุณภาพจะมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากปริมาณน้ําธรรมชาติมีอยู
อยางจํากัด และสามารถนํามาใชงานไดในปริมาณที่นอยลงอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น
เพ่ือเปนการลดปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบ
น้ําใตดินหรือน้ําบาดาลมาใชมากเกินไป กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงจัดใหมีกิจการ
น้ําประปาเพื่อผลิตน้ําประปาสนองความตองการของผูใชน้ําที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง 

  จากตัวเลขของกรมทรัพยากรน้ํา พบวาปริมาณน้ําใตดินทั่วประเทศที่สูบขึ้นมา ไมนอยกวาวันละ 10 ลานลบ.ม. ทั้งนี้
พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดเปนพ้ืนที่ที่ไดมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากที่สุดในอัตรา 2.3 ลานลบ.ม./วัน 
หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเปนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ลาน   ลบ.ม. เพ่ือการอุตสาหกรรมวันละ 1.4 
ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวาปริมาณน้ําที่ไหลซึมลงสูน้ําบาดาลที่ 1.25 ลานลบ.ม./วัน จึงเปนสาเหตุหลักทําใหระดับน้ํา
ใตดินลดลง โดยไมมีการคืนตัว และกอใหเกิดแผนดินทรุดหรือน้ําเค็มไหลเขาสูแหลงน้ําจืด ดังที่เปนปญหาในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบัน ดังนั้นแนวทางในการแกปญหาดังกลาว คือการใชน้ําบาดาลแบบอนุรักษคุณคา 
ประหยัด และหันมาใชน้ําประปาแทน  

 อุตสาหกรรมน้ําประปาจัดเปนสินคาและการบริการเพื่อการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยนั้น กปภ. และ กปน. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการประกอบกิจการ
ประปา รวมทั้งการจัดสงและจําหนายน้ําประปาไปยังผูบริโภค โดยพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ จะอยูในความดูแลของ กปน. สวนพื้นที่นอกจากพื้นที่ดังกลาวจะอยูในความดูแลของ กปภ.  

สถานการณของบริษัทฯ 

ความตองการน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 

 พ้ืนที่ลุมแมน้ําทาจีนจัดเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของพื้นที่ลุมน้ําที่ มีความตองการน้ําเพื่อการบริโภคสูงสุด  
ลุมแมน้ําทาจีนมีพ้ืนที่ประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ลุมน้ํายอย ไดแก 
หวยขุนแกว หวยกระเสียว และที่ราบแมน้ําทาจีน  

 แมน้ําทาจีนแยกออกมาจากฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทไหลผาน
สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปากแมน้ํา 
คือ คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และ แมน้ําทาจีนตามลําดับ ทั้งนี้สามารถแบงลุมแมน้ําทาจีนออกได
เปน 3 ระยะคือ 

(1) แมน้ําทาจีนตอนบน ต้ังแตสะพานคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ถึงประตูระบายน้ําโพธิ์
พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2) แมน้ําทาจีนตอนกลาง ต้ังแตประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม  

(3) แมน้ําทาจีนตอนลาง จากหนาที่วาการ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึง ปากแมน้ํา อําเภอเมือง          
จังหวัดสมุทรสาคร  
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  ดวยการเปนพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวและการเติบโตของประชากรและเขตที่อยูอาศัย รวมทั้ง
การเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูอยางหนาแนนดวยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 7,500 แหง 
ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ําจึงไดใหความสําคัญเปนพิเศษในการจัดหาน้ํารองรับความตองการ เพ่ือสนองความตองการน้ําที่เพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องในพื้นที่ดังกลาว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถุนายน 2549 ในพ้ืนที่บริการ พบวาการใชน้ําของ
ผูใชน้ําในปจจุบันมีปริมาณความตองการน้ําทั้งสิ้น 967,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดสวนการใชน้ําบาดาลในสัดสวนสูงถึงรอยละ 
81 ซึ่งมากกวาการใชน้ําประปาซึ่งสัดสวนเพียงรอยละ 19  

สัดสวนความตองการใชน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2549 
       หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113

81%

น้ําประปา
186,121

19%

 
   ท่ีมา : บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเปนผูใชน้ําหลักในเขตพื้นที่บริการของบริษัทฯ จากขอมูลในป 2551 พบวา ผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนปริมาณการใชน้ําประปาสูงสุดคิดเปนรอยละ 53.71 ของปริมาณน้ําประปาทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จําหนาย  
ตามด วยผู ใ ช น้ํ าภาคพาณิชยกรรมและภาคครั ว เ รื อนซึ่ งมี สั ดส วนปริ มาณการใช น้ํ าประปาใกล เ คี ยงกั นที่ 
รอยละ 22.72 และรอยละ 23.56 ตามลําดับ 

สัดสวนปริมาณการใชน้ําโดยแบงตามประเภทผูใชน้ําป 2551 ของบรษัิทฯ 

 

 

 

 

 

 

   ที่มา : บริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ภาคพาณิชยกรรม 
22.72

ภาคครัวเรือน 23.56

ภาคอุตสาหกรรม 
53.71
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํา แยกตามประเภทผูใชน้ํา ต้ังแต ป 2548 ถึง ป 2550 พบวาต้ังแตป 2548 
เปนตนมา ปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงกวาผูใชน้ําประเภทอื่นมาก  โดยสรุปอัตราการเติบโตของปริมาณ
การใชน้ําเฉลี่ยตอป (CAGR) ของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน  เทากับรอยละ 10.3 รอยละ 
5.9 และรอยละ 11.0 ตามลําดับ 

 
เปรียบเทยีบปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําแตละประเภท 

ต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 ของบริษัทฯ 
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ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม ผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรม ผูใชน้ําภาคครัวเรือน
 

                ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 ดังนั้น ปจจัยของการผลักดันปริมาณการใชน้ําในพื้นที่บริการ จึงขึ้นอยูกับกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปน
สําคัญ ดังจะเห็นไดจากปริมาณการจําหนายน้ําในวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดนักขัตฤกษตํ่ากวาวันทําการปกติ เนื่องจาก
การหยุดทําการของภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ แผนการตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญของการทําการตลาด และการ
รณรงคใหผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชนของการใชน้ําประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเขาพบกับผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับ กปภ. พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือแสดงความขอบคุณผูใชน้ําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 นอกจากนี้จากผลการศึกษาของไทยดีซีไอ คาดการณวาจะมีจํานวนผูใชน้ําบาดาลรอยละ 10 ตอป ที่จะเปลี่ยนมาใช
น้ําประปาในพื้นที่บริการในอนาคต  อีกทั้งพบวาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในพื้นที่บริการ ในปจจุบัน และพื้นที่จายน้ําในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความตองการน้ําที่จะ
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องดังกลาว    
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การประเมินปริมาณความตองการใชน้ําจากพื้นที่เขตจายน้ําในปจจุบนัและปริมาณความตองการการใชน้ําในพื้นที่เขตจายน้ํา
ในอนาคต ป พ.ศ. 2549-2578 

หนวย : ลบ.ม./วัน 
ปริมาณความตองการใชน้ํา ป 

พื้นที่จายน้ําปจจุบัน พื้นที่จายน้ําในอนาคต รวมทั้งส้ิน 
2549 203,461 - 203,461 
2550 244,448 - 244,448 
2551 288,665 57,733 346,398 
2552 336,843 67,369 404,212 
2553 388,851 77,770 466,621 
2554 443,717 88,743 532,460 
2555 503,028 100,606 603,634 
2556 567,074 113,415 680,489 
2557 636,178 127,236 763,414 
2558 710,671 142,134 852,805 
2559 711,106 142,221 853,327 

 ท่ีมา: บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดวางแผนในการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 320,000 ลบ.ม./วันเปน 440,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือสามารถผลิตน้ําประปาใหไดเพียงพอตอความตองการใชน้ําของผูบริโภคในอนาคตตอไป โดยการขยายกําลังการ
ผลิตดังกลาว บริษัทฯ คาดวานอกจากตองเพิ่มกําลังการผลิตในโรงผลิตน้ํา ซึ่งอาจเปนบริเวณเดียวกันกับโรงผลิตน้ําในปจจุบัน 
หรืออาจเปนโรงผลิตน้ําแหงใหมแลว บริษัทฯ อาจตองทําการวางทอสงน้ําเพิ่มเติมในพ้ืนที่สวนขยาย ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถเริ่มการกอสรางในการขยายกําลังการผลิตนี้ไดในป 2552 และคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในป 2553 

สถานการณของประปาปทุมธานี 

ความตองการน้ําในพื้นที่ปทุมธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความตองการน้ํา การประปาปทุมธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด เมื่อเดือน
สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณน้ําจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยที่สําคัญ ไดแก 
จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชน้ํา และแหลงน้ําทดแทนอื่นๆ เชน น้ําบาดาล พบวาความตองการ
น้ําประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดการณวา ความตองการน้ําประปาในพื้นที่จะเพิ่มเปน 470,594 ลบ.ม./
วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถึง 2556 เทากับ รอยละ 4.8 สําหรับแนวโนมใน
ระยะยาว คาดการณวา ความตองการจะสูงเปน 783,848 ลบ.ม./วัน นั่นคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 
ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.0 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธาน ี
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ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหความตองการน้ําในพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึ้นในอนาคต คือ การเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพื้นที่จายน้ําประปาปทุมธานี - รังสิตคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 679,735 คนในป 2556 
และเพิ่มเปน 1,016,492 คน ในป 2576 ทั้งนี้ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 ถึง 2556 และ จากป 
2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 2.7 และ รอยละ 2.2 ตามลําดับ พ้ืนที่ปทมุธานี – รังสิต นับเปนพ้ืนที่ตอเนื่องกบั
กรุงเทพมหานครที่กําลังพัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนไปดวย การคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และที่อยูอาศัย มี
การเพิ่มขึ้นของการใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยแทนพืน้ที่เกษตรกรรม การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
อาคารพาณิชยขนาดใหญ และการขยายตัวของทีอ่ยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินและที่ดินอาศัยใน อําเภอ
ลําลูกกา อําเภอธญับุรี และ อําเภอเมืองปทุมธาน ี

นอกจากนี้ ปจจบุัน รัฐบาลมีนโยบายใหยกเลิกการใชบอบาดาลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้ กรมทรัพยากร
ธรณีไดประกาศเขตวิกฤตน้ําบาดาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ให จังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนที่ที่ตองมีการควบคุมการขุดเจาะ
น้ําบาดาล เนื่องจากตรวจพบอัตราการทรุดตัวของพื้นที่เปนจํานวนมาก 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธาน ีแยกตามประเภทผูใชน้ํา 
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  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ความตองการน้ําประปาของผูใชน้าํแตละประเภทในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ทีอ่ยูอาศัย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตในอัตราที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ความ
ตองการใชน้ําประปาของที่อยูอาศัยหรือภาคครัวเรือนมีอัตราการเติบโตมากที่สุด คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 
จากป 2551 ถงึ 2556 และ จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 6.8 และ รอยละ 4.2 ตามลําดับ ในขณะที่ ความตองการน้ํา
ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตนอยทีสุ่ด หรือ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถงึ 2556 และ 
จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.5 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ในพ้ืนที่นี้ อัตราการขยายตัวของทีอ่ยู
อาศัยมีแนวโนมทีสู่งกวาอัตราการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม  

ทั้ งนี้  เมื่อ พิจารณาประกอบกับขอมูลปริมาณการใชน้ํ าประปาในพื้นที่ ใหบ ริการปทุมธานี–รังสิตของ 
ประปาปทุมธานีพบวา ในปจจุบันพบวา สัดสวนของปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมตอภาคครัวเรือน
ใกลเคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49 : รอยละ 51 แสดงใหเห็นวา 
ปริมาณการใชน้ําประปาในพื้นที่ปทุมธานี–รังสิต มีแนวโนมพ่ึงพาภาคครัวเรือนหรือที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจน
การลดบทบาทของลูกคาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางจากแนวโนมการใชน้ําประปาในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัด
สมุทรสาคร ที่พ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้ ฐานลูกคาสําคัญของประปาปทุมธานีจึงแตกตางจากของบริษัท
ฯ นั่นคือผูใชน้ําภาคที่อยูอาศัยหรือครัวเรือนมีบทบาทสูงมากตอการดําเนินธุรกิจของประปาปทุมธานี 
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เปรียบเทยีบปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําแตละประเภท 

ต้ังแต ป 2547 ถงึ ป 2551 ของ ประปาปทุมธาน ี
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     ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 

 อนึ่ง จากการที่เดิมกําลังการผลิตของประปาปทุมธานีที่มีอยู 288,000 ลบ.ม./วัน ไมเพียงพอตอความตองการ
น้ําประปาของประชาชนในพื้นที่บริการ ดวยเหตุนี้ประปาปทุมธานีจึงดําเนินการกอสรางและปรบัปรุงระบบผลิตเพื่อขยายกาํลัง
การผลิตติดต้ังใหเปน 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการเมื่อวันที ่ 1 สิงหาคม 2551 เพ่ือรองรับความตองการ
น้ําที่สูงขึ้นในอนาคต 
 ผูรับสัมปทานน้าํภาคเอกชน 

 การประกอบกิจการประปาโดยภาคเอกชนทั่วประเทศมีดวยกันทั้งสิ้น 81 แหง กําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1.1 ลานลบ.
ม./วัน โดยแบงตามขนาดของกิจการประปาและภูมิภาคไดดังตอไปนี้ 

สรุปจํานวนเอกชนผูไดรับสัมปทานประกอบกจิการประปาในประเทศ 

ขนาดระบบประปา (แหง) อายุสัมปทาน (แหง) 
พื้นที ่

เล็ก กลาง ใหญ รวม 

กําลังการผลิต
รวม (ลบ.ม./

วัน) 5 ป 10 ป 15 ป 25 ป รวม 

ภาคเหนือ 9 1 - 10 8,484 6 3 - 1 10 
ภาคกลาง 52 6 7 65 1,091,388 55 - 2 8 65 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - - 1 930 1 - - - 1 
ภาคใต 4 1 - 5 15,075 4 - - 1 5 
รวม 66 8 7 81 1,115,877 66 3 2 10 81 

หมายเหตุ: ระบบประปาขนาดเล็ก กําลังการผลิตไมเกิน 3,000 ลบ.ม./วัน และมีผูใชนํ้าไมเกิน 2,000 ราย 
  ระบบประปาขนาดกลาง กําลังการผลิต 3,001 – 15,000 ลบ.ม./วัน และมีผูใชนํ้า  2,001 – 8,000 ราย 
  ระบบประปาขนาดใหญ กําลังการผลิตมากกวา 15,000 ลบ.ม./วัน และมีผูใชนํ้ามากกวา 8,000 ราย 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรน้ํา (31 สิงหาคม 2550) 
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะผูประกอบกิจการประปาขนาดใหญที่มีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 ลบ.ม./วัน และมีจํานวน
ผูใชน้ําในพื้นที่มากกวา 8,000 ราย มีเฉพาะในเขตภาคกลางเทานั้น ซึ่งมีทั้งหมด 7 แหงดวยกัน โดยสามารถแบงผูรับสัมปทาน
ทั้ง 7 แหงออกไดตามลักษณะสัญญา ดังตอไปนี้ 

ขอมูลสรุปผูประกอบกจิการประปาขนาดใหญจําแนกตามพื้นที่ที่ไดรบัสัมปทาน 

เอกชนผูรับ
สัมปทาน 

กําลังการ
ผลิตสูงสดุ 
(ลบ.ม./วัน) 

MOQ สูงสุด 
(ลบ.ม./วัน) 

เงินลงทุน
(ลานบาท) 

ราคาน้ํา ณ 
เดือน ธ.ค. 

2550  
(บาท /ลบ.ม.) 

แหลงน้ําดิบที่ใช
ในการผลิต 

พ้ืนที่ในการจําหนาย
น้ําประปา 

อายุสญัญา
ซื้อขาย
น้ําประปา
ทั้งหมด (ป) 

วันทีเ่ร่ิม
จําหนาย
น้ําประปา
ตามสญัญา 

ลักษณะสัญญาแบบ BOO (Build-Own-Operate) 

บมจ. น้ําประปา
ไทย 320,000 300,000 8,375 21.48 แมน้ําทาจีน 

สํานกังานประปา
จังหวัดนครปฐมและ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

30 
21 ก.ค. 
2547 

บจ. เอ็กคอมธารา 36,000 32,300 650 17.71 แมน้ําแมกลอง 
สํานกังานประปาใน
จังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม 

30 
7 เม.ย. 
2544 

บจ.อาร.อี.คิว. 
วอเตอร เซอรวสิ
เซส 

16,000 16,000 697 10.67 

ขุมเหมืองนาย
บันลือ, ขุมเหมือง

กระทู,  
ขุมเหมืองเขงหง

วน,  
น้ําทะเลบริเวณ 
ฝงอันดามัน 

สํานกังานประปา
จังหวัดภูเก็ต 

25 28 ต.ค. 
2542 

บจ. อินดัสเตรียล  
วอเตอร รีซอรส  
แมนเนจเมนท 

18,000 10,000 200 9.50 น้ําธรรมชาติใน
บอดินเขื่อนสียดั 

สํานกังานประปาพนัส
นิคม และสํานักงาน
ประปาบานบึง จ.

ชลบุรี 

15 15 ธ.ค. 
2543 

ลักษณะสัญญาแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 

บจ. ประปา
ปทุมธาน ี

308,000* 260,000 4,300 10.34 แมน้ําเจาพระยา 

สํานกังานประปา
ปทุมธานี และ

สํานกังานประปารังสิต 
จ.ปทุมธาน ี

25 15 ต.ค. 
2541 

บจ.ประปา
ฉะเชิงเทรา* 

37,200 24,500 677 10.425 ทาคลองไข สํานกังานประปา
ฉะเชิงเทรา 

25 1 เม.ย. 
2546 

บจ.ประปา 
บางปะกง*  43,200 23,000 346 9.87 

คลองพระองคเจา
ไชยานุชติ 

สํานกังานประปา 
บางปะกง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
25 

1 เม.ย. 
2546 

หมายเหตุ:  *เปนบริษัทยอยของ บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทิลิต้ีส (ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก(EASTW))  
  ** ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีไดขยายกําลังการผลิตเปน 388,000 ลบ.ม./วัน 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูลประจําเดือนธันวาคม 2550) 
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นอกจากนี้ยังมีผูประกอบกิจการประปาบางรายที่ไมไดเปนเจาของสัมปทาน แตไดเขาทําสัญญากับ กปภ. ดวย
ลักษณะสัญญาที่แตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ ไดแก 

เอกชนผูรับ
สัมปทาน 

กําลังการ
ผลิตสูงสดุ 
(ลบ.ม./วัน) 

MOQ สูงสุด
(ลบ.ม./วัน) 

เงินลงทุน
(ลานบาท) 

ราคาน้ํา ณ  
เดือน ธ.ค. 

2550  
(บาท /ลบ.ม.) 

แหลงน้ําดิบที่ใช
ในการผลิต 

พ้ืนที่ในการ
จําหนายน้ําประปา 

อายุ
สัมปทาน
ทั้งหมด (ป) 

วันทีเ่ร่ิม
จําหนาย
น้ําประปา
ตามสญัญา 

ลักษณะสัญญาแบบเชาบริหาร (Lease Contract) 

บจ. ยูนิเวอรแซล  
ยูทิลติี้ส* 

30,000 14,520 502 13.7990 
น้ําดิบจาก 

บมจ.จัดการน้ํา
ภาคตะวนัออก 

สํานกังานประปา
สัตหีบ จ.ชลบุรี 

30 
28 ก.พ. 
2544 

ลักษณะสัญญาจางบริหาร (Build- Transfer-Operate) 

บจ. ยูนิเวอรแซล 
ยูทิลติี้ส* 

63,600 30,000 593 8.98 

น้ําดิบจาก 
บมจ.จัดการน้ํา
ภาคตะวนัออก 
น้ําดิบจากฝาย
น้ําลน กรม
ชลประทานที่
บานคาย 

สํานกังานประปา
ระยอง จ.ระยอง 

25 12 ก.ค. 
2549 

หมายเหตุ: เปนบริษัทยอยของ บมจ. บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก (EASTW) 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูลประจําเดือนธันวาคม 2550) 

 

 เมื่อนับตามจํานวนบริษัทที่เปนผูประกอบกิจการประปาภาคเอกชนขนาดใหญ ที่มีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 
ลบ.ม./วันแลว มีทั้งสิ้น 6 บริษัทดวยกัน โดยผูประกอบการแตละรายไดรับสัมปทานในการประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ดวยเงื่อนไขที่แตกตางกันออกไปตาม
แสดงขางตน ดังนี้ 
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ขอมูลสรุปผูประกอบกจิการประปาที่มีศกัยภาพแขงขันไดกบับริษัทฯ และประปาปทุมธาน ี

 บมจ. น้ําประปา
ไทย            

บจ. ประปา
ปทุมธาน ี

บจ. เอ็กคอม
ธารา 

บจก. ยูนิเวอร
แซล ยทูีลติี้ส 

บจ. อินดัสเตรี
ยล วอเตอร รี
ซอรส แมนเนจ

เมนท 

บจ. อาร.อี.
คิว.วอเตอร 
เซอรวสิเซส 

ขอมูลสัญญาในการประกอบธรุกิจ (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2550) 

พ้ืนที่สัมปทาน 
นครปฐม 
สมุทรสาคร ปทุมธาน ี

ราชบุรี 
สมุทรสงคราม 

บางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 
นครสวรรค 
สัตหีบ 
เกาะสมุย 
ระยอง 

ชลบุรี ภูเก็ต 

เงินลงทุนรวม (ลานบาท) 8,375 4,300 650 2,706 200 697 
กําลังการผลติสูงสุดรวม 320,000 308,000*** 36,000 186,600 18,000 16,000 
ปริมาณน้ําประปาขั้นต่าํที่ กปภ. ตองรับ
ซื้อรวม (ลบ.ม.) 

300,000 260,000 32,300 100,580 10,000 16,000 

% ปริมาณน้ําขั้นต่ําสงูสุดที่ กปภ. ซื้อ
เทียบกับกําลังการผลติรวม 

93.75% 84.42% 89.72% 53.90% 55.56% 100.00% 

วิเคราะหสถานะทางการเงิน (ลานบาท) ป 2550 
สินทรัพยรวม 15,226 4,819 676 1,300 412 549 
หนีส้ินรวม 10,123 3,851 14 697 289 485 
สวนของผูถือหุน 5,103 968 662 603 123 64 
รายได 2,016 1,220 218 633 110 144 
กําไรขั้นตน 1,453 726 152 116 36 (28) 
กําไรสุทธ ิ 724 42.9 149 65 10 (72) 
อัตราสวนทางการเงนิ สําหรับงบการเงินป 2550 
อัตราสวนกาํไรขั้นตน (%)** 73.18% 59.51% 69.89% 18.34% 32.60% -19.78% 
อัตราสวนกาํไรสุทธ ิ(%) 36.47% 3.51% 68.61% 10.32% 9.52% -50.16% 
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 

1.98 3.98 0.02 1.16 2.34 7.58 

อัตราสวนกาํไรตอสนิทรัพย (%) 4.76% 0.89% 22.10% 5.02% 2.53% -13.12% 
อัตราสวนกาํไรตอสวนของผูถอืหุน (%)  14.20% 4.43% 22.55% 10.83% 8.45% -112.53% 

หมายเหตุ : * ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในตารางเปนขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว 

** คิดจาก (รายไดจากการขายน้ําประปา + รายไดจากการใหบริการ - ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ)/(รายไดจากการขาย 
  นํ้าประปา + รายไดจากการใหบริการ) 

*** ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีไดขยายกําลังการผลิตเปน 388,000 ลบ.ม./วัน 

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค และกระทรวงพาณชิย  

 จากขอมูลผูประกอบกิจการประปาขางตน แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนผูประกอบกิจการประปา
ภาคเอกชนขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 2 และอันดับ 1 ของประเทศ ตามลําดับ โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีกําลังการ
ผลิตน้ําประปารวมทั้งสิ้นเทากับ 708,000 ลบ.ม./วัน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับเงื่อนไขในการประกอบกิจการประปาดวยสัดสวนของ  MOQ  ตอกําลังการผลิตถึงรอย
ละ 93.8 และยังมีราคาน้ําที่จําหนายใหแก กปภ. สูงสุดในผูประกอบกิจการประปาขนาดใหญทั้งหมดดวย  
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 อนึ่ง อายุสัญญาซื้อขายน้ําประปาของบริษัทฯ มีระยะเวลาในสัญญาทั้งสิ้น 30 ป และ ยังมีอายุสัญญาเหลืออีก  
25 ป สวนสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา และสัญญาซื้อขายน้ําประปาของประปาปทุมธานีจะสิ้นสุดลง
ในป 2566 หรือมีอายุสัญญาเหลืออีก 15 ป 

 เมื่อพิจารณาถึงอัตรากําไรสุทธิ แมวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมไดมีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด เนื่องจากระบบใน
การผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนระบบขนาดใหญที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  ซึ่งใชเงินลงทุนสูง 
ทําใหมีตนทุนทางการเงินและตนทุนคาเสื่อมราคาโครงการสูงกวาระบบผลิตน้ําประปาขนาดเล็ก  อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะ
การลงทุนดังกลาวจะสงผลดีตอการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนสวนตอขยายจะใชเงินลงทุนไมสูงมาก เนื่องจาก
สามารถใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่ไดลงทุนไปแลวขางตน   

 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ     

3.3.1 การผลิต 

3.3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ โดยพนักงานของบริษัทยอยไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมและคูมือการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิต
น้ําประปาใหเทียบเทาระดับสากล ทั้งนี้ระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ จัดเปนเทคโนโลยีทันสมัย มีการนําการควบคุม
ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเปนระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ควบคุมดูแลการผลิตและการสงน้ําโดยอัตโนมัติผานการสื่อสารทางไกลผานดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยังมีระบบ
ติดตามและทดสอบคุณภาพน้ําที่ทันสมัย สามารถทําการทดสอบน้ําประปาที่ผลิตได ที่ใหผลเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพสูง ทําให
ที่ผานมาบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําประปาไดตามเกณฑมอก.257 เลมที่ 1-2521 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ระบุโดย กปภ. มาโดยตลอด  

 นอกจากนี้ระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ยังถูกออกแบบเพื่อใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประหยัด
ตนทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตน้ําโดยใชหลักของแรงโนมถวง (Gravity Flow) โดย 
การสูบยกน้ําดิบขึ้นไปโดยสถานีสูบน้ําดิบแลวปลอยใหไหลตามแรงโนมถวงผาน กระบวนการของถังผสมเร็วกระบวนการการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บน้ําในขั้นสุดทายกอนรอจายไปยัง
สถานีจายน้ําทั้งสอง ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชในการผลิต เมื่อเทียบกับการสูบน้ําไปยังขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการผลิตน้ําประปาโดยทั่วไป 

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

 กําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2551 คือ 320,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตสูงสุดตาม
สัญญาซื้อขายน้ําประปากับ  กปภ .  ในเดือนธันวาคม  2551 บริษัทฯ  ผลิตและขายน้ําประปาโดยเฉลี่ย  282,797  
ลบ.ม./วัน ซึ่งสูงกวาระดับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วันในชวงเวลาดังกลาว  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                   

 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 86 
 
 

 

ปริมาณการผลติจริงต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตของบริษทัฯ 

ป เดือน ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต2  อัตราการใช 
กําลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

มกราคม 89,148  27.9 
กุมภาพันธ 89,887  28.1 
มีนาคม 103,096  32.2 
เมษายน 95,000  29.7 
พฤษภาคม 95,000  29.7 
มิถุนายน 96,506  30.2 
กรกฎาคม  

ตั้งแต  วันที่  5 ม .ค .  ถึง  20 ก .ค . 
2547 เปนชวงการจายน้ํากอนวัน
เร่ิมขายน้ําประปาที่กําหนดไวใน
สัญญา กปภ.รับประกันปริมาณรับ
ซื้อขั้นต่ํา 95,000 ลบ.ม./วัน 

109,813 34.3 
สิงหาคม 126,155  39.4 
กันยายน 131,921  41.2 
ตุลาคม 141,333  44.2 
พฤศจิกายน 143,848  45.0 

2547 

ธันวาคม 140,692  44.0 
มกราคม 148,793  46.5 
กุมภาพันธ 154,546  48.3 
มีนาคม 163,633  51.1 
เมษายน 164,407  51.4 
พฤษภาคม 179,649  56.1 
มิถุนายน 184,396  57.6 
กรกฎาคม 188,342 320,000 ลบ.ม./วัน 58.9 
สิงหาคม 194,290  60.7 
กันยายน 200,227  62.6 
ตุลาคม 205,415  64.2 
พฤศจิกายน 211,024  65.9 

2548 
 

ธันวาคม 209,644  65.5 
มกราคม 210,355  65.7 
กุมภาพันธ 223,478  69.8 
มีนาคม 229,820  71.8 
เมษายน 219,470  68.6 
พฤษภาคม 232,548  72.7 
มิถุนายน 236,400  73.9 
กรกฎาคม 232,811  72.8 

ตั้งแต วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 
ก.ค. 2549 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 200,000 ลบ.ม. /วัน 

 

สิงหาคม 229,391  71.7 
กันยายน 231,151  72.2 
ตุลาคม 231,184  72.2 
พฤศจิกายน 232,512  72.7 

2549 

ธันวาคม 220,599  68.9 
มกราคม 228,142  71.3 
กุมภาพันธ 237,206  74.1 
มีนาคม 250,588  78.3 
เมษายน 243,937  76.2 
พฤษภาคม 249,979  78.1 

 
 
 

2550 
มิถุนายน 249,724  78.0 

 กรกฎาคม 248,778  77.7 
 สิงหาคม 257,745  80.5 
 กันยายน 261,724  81.8 
 ตุลาคม 272,762  85.2 
 พฤศจิกายน 275,410  86.1 
 ธันวาคม 274,346  85.7 

มกราคม  274,803  85.9 
กุมภาพันธ  286,989  89.7 
มีนาคม  298,204  93.2 
เมษายน  289,838  90.6 
พฤษภาคม  301,087  94.1 

 
 
 

2551 
มิถุนายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 

ตั้งแต วันที่ 21 ก.ค. 2549 ถึง 20 
ก.ค. 2551 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 250,000 ลบ.ม. /วัน 
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สิงหาคม  294,564  92.1 
กันยายน  294,378  92.0 
ตุลาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 

2551 

ธันวาคม 282,797  88.4 

ตั้งแต วนัที่ 21 ก.ค. 2551 ปริมาณ
น้ําขัน้ต่ําที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 

ลบ.ม. /วัน 
 

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา
 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลา
 ดังกลาว  

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ปริมาณการผลติจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของบริษัทฯ 
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ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ยต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตน้ําประปาของบริษทัฯ 

               หนวย : ลบ.ม./วัน 
 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลี่ย 113,897 183,868 227,483 254,296 293,770 
อัตราการใชกําลังการผลิต  (%) 35.6% 57.5% 71.1% 79.5% 91.8% 

หมายเหตุ: 1กําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 
ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 หลังจากการเริ่มผลิตน้ําประปาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 โดยมีปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อที่ 95,000 
ลบ.ม./วัน บริษัทฯสามารถผลิตน้ําไดจําหนายไดสูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าดังกลาวไดในระยะเวลาเพียง 1 เดือนจากวันเริ่มทํา
การผลิตน้ําประปา ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2547 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนเดือนที่มีการปรับปริมาณน้ําขั้นตํ่าเปน 
200,000 ลบ.ม./วัน และในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 ยอดจายน้ําของบริษัทฯ ตํ่ากวา 
200,000 ลบ.ม./วัน บริษัทฯ จึงไดรับชําระคาน้ําเทากับ MOQ  ที่ 200,000 ลบ.ม./วัน  
 ต้ังแตเดือนกันยายน 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ จายน้ําประปาไดมากกวา MOQ แตตามขอตกลงที่  
บริษัทฯ ไดทํากับ กปภ. นั้น ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 หากปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ 
บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 50    

อยางไรก็ดี ต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 MOQ ไดเพ่ิมขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน จึงทําใหต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2549 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ จายน้ําประปาไดนอยกวา MOQ และบริษัทฯ ไดจายน้ําประปาไดเกินกวา MOQ 
ระหวางเดือนสิงหาคม 2550 และเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณน้ําที่จําหนาย
ไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 55  
 อนึ่งต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 MOQ ไดเพ่ิมขึ้น เปน 300,000 ลบ.ม./วัน โดยหลังจากนั้นจนกระทั่งวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 มีเพียงเดือนตุลาคม 2551 และพฤศจิกายน 2551 เทานั้นที่บริษัทจายน้ําประปาไดมากกวา MOQ ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60  

 กระบวนการผลิต 

 แหลงน้ําดิบที่ใชเพ่ือการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ คือ แมน้ําทาจีนตอนกลาง ซึ่งมีคุณภาพน้ําดิบดีกวาแมน้ําทาจีน
ตอนลาง กระนั้นก็ตามน้ําดิบทั่วไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปอนที่ไมพึงปรารถนาอยู โดยมีสิ่งเจือปนทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีววิทยา ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการในการผลิตน้ําประปาที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ําดิบ โดยหลักการทั่วไปคือ การทําน้ําดิบให
เปนน้ําประปาที่สะอาดจนถึงสามารถดื่มได ดวยหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ตองไมมีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยูในน้ําประปาตั้งแตโรงผลิตน้ําประปาสงน้ําไปตามทอจนกระทั่งถึง
กอกน้ําของผูใชน้ํา 

(2) ตองไมมีสารอินทรียใดๆทั้งที่แขวนลอยและละลายอยูในน้ําหลงเหลืออยูในน้ําประปาไปตามทอจนกระทั่ง
ถึงกอกน้ําของผูใชน้ํา  

(3) ตองกําจัดกาซตางๆที่ละลายอยูในน้ําออกจากน้ําประปา 
(4) ตองกําจัดสิ่งเจือปนตางที่ไมพึงปรารถนาทั้งที่เปนสารแขวนลอยและสารละลายที่อยูในน้ําประปา  
(5) ตองกําจัดสารพิษอันตรายตางๆออกจากน้ําประปาใหหมด ทั้งที่เปนสารพิษที่กอใหเกิดอันตรายตอ

รางกายมนุษยในลักษณะเรื้อรัง และลักษณะฉับพลัน เชน สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟนอล สาร
ไซยาไนด 

(6) ตองกําจัดสิ่งตางๆ ออกจากน้ําประปาใหไดมากที่สุด โดยไมใหน้ําประปามีกลิ่นและรสเปนที่นารังเกียจตอ
ผูบริโภค 

(7) ตองทําใหน้ําประปาเปนที่นาพึงพอใจแกผูใชตลอดเวลาทั้งสําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะลางตางๆและกิจกรรม
ทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 
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 กระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การสูบน้ําดิบดวยเครื่องสูบน้ํา 
 เครื่องสูบน้ําดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 เครื่องติดต้ังอยูภายในสถานีสูบน้ําดิบ 
ทําหนาที่สูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนที่ ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในน้ําดิบนั้นอาจมีเศษใบไม 
ผักตบชวา ซากสัตวที่เนาเปอย ฯลฯ ลอยมากับน้ําดิบ สิ่งตางๆเหลานี้จะถูกทําการดักเศษขยะเหลานี้ดวยตะแกรงดักขยะ แบบ
หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดับ ที่ไดติดต้ังอยูภายในสถานีสูบน้ําดิบ 
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ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการผสมเร็ว 
 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหนาที่กวนผสมสารสรางตะกอน (Coagulations) เชน สารสม  
สารโพลีอิเลคโตรไลท (สารชวยเรงใหเกิดตะกอน) ใหผสมเขากับน้ําดิบที่มีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ
เปนกรดเปนดางของน้ําดิบโดยการเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขาว การเติมดางทับทิมเพ่ือชวยในการกําจัดสีใหดียิ่งขึ้น การเติม
อากาศในน้ําดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบื้องตน (Pre-Chlorination) เพ่ือฆาเชื้อโรคและจุลินทรีย 
(Disinfection) ซึ่งที่ถังผสมเร็วนี้ การผสมสารเคมีที่จายกับน้ําดิบจะอาศัยการหมุนวนของน้ําดิบจากแรงดันและความเร็วของ
น้ําดิบที่สงมาจากเครื่องสูบน้ําดิบขามและลอดใตผนังคอนกรีต หมุนกวนสารเคมีที่จายใหเขากันกับน้ําดิบกอนที่จะสงไหลไป
ยังขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เมื่อสารเคมีผสมกันแลวในถังผสมเร็วแลวจะมีผลทําใหตะกอนแขวนลอยตางๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟาที่เกิดจาก
การแตกตัวของโมเลกุลของสารสมทําใหตะกอนดังกลาวคอยๆ มีขนาดใหญขึ้น และมีน้ําหนักของตะกอนเหลานี้เพ่ิมมากขึ้น 
ตะกอนนี้เรียกวา ฟล็อก (Floc) โดยการเกิดฟล็อกจะถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

(1) ปริมาณของตะกอน 
(2) ขนาดของตะกอน 
(3) อัตราเร็วของการรวมตัวกันระหวางประจุบวกกับประจุลบ 
(4) ความสามารถในการเกาะจับตัวกันระหวางประจุของสารสมและตะกอน 
(5) ระดับการกวน 
(6) อุณหภูมิของน้ําที่ถูกกวน 
(7) ความหนาแนนของน้ําที่ถูกกวน 
(8) คุณลักษณะของน้ําที่ถูกกวน 
(9) ปริมาณสารเคมีที่จายในถังผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆที่แขวนลอยอยูในน้ําจะผสมกับสารเคมีเรียกวาสารสรางตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ
รูปรางตะกอนเล็กๆกลายเปนตะกอนใหญขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วาการรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญนี้จะ
ตกลงในถังตกตะกอนสูกนถังกอนที่จะถูกปลอยทิ้งออกสูถังรวบรวมน้ําตะกอนในขั้นที่ 8 กอนที่จะถูกนําไปเตรียมบําบัดใน
กระบวนการเพิ่มความเขมขนของตะกอนตอไป สวนน้ําที่ไดจะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยทั่วไปและจะถูกสงเขา
ขั้นตอนตอไป  

ขั้นตอนที่ 4 การกรอง 

 น้ําที่ผานกระบวนการจากถังตกตะกอนยังคงประกอบดวยตะกอนแขวนลอยที่เล็กมากที่ยังคงลอยอยูในน้ําที่ไหลลน
ออกจากถังตกตะกอน จึงจําเปนตองใหน้ํานี้ไหลผานระบบกรอง (Filtration) ซึ่งทําใหน้ํามีความใสสะอาดยิ่งขึ้น โดยทั่วไป
ระบบกรองน้ําจะประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญคือ สวนการกรองน้ํา (Filtration) และการลางสารกรองในชั้นกรอง 
(Backwashing) การกรองน้ําคือการที่น้ําไดไหลผานชั้นกรองซึ่งจะทําใหตะกอนในน้ําไดถูกกําจัดหรือดักไวที่ชั้นกรองโดยปลอย
ใหน้ําใสที่ไหลออกจากระบบกรองน้ํา เมื่อกระบวนการกรองน้ําไดดําเนินไประยะหนึ่งแลวนั้น ตะกอนที่ถูกดักจับไวในชั้นกรอง
ทําใหเกิดความหนาในชั้นกรองน้ํามากเกินไป ซึ่งมีผลทําใหประสิทธิภาพในการกรองน้ําตํ่าลง จึงจําเปนตองหยุดการกรองน้ํา
ชั่วคราว หลังจากนั้นตองทําการลางวัสดุตัวกลางในชั้นกรองเพื่อไลตะกอนออกจากระบบกรองน้ําทั้งหมด โดยใชน้ําและอากาศ
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อัดผานตัวกลางของชั้นกรองในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของน้ําไหลเขาที่ตองการกรอง และน้ําที่ใชลางนั้นจะถูกรวบรวม
และสงไปยังถังรวบรวมน้ําตะกอน อยางไรก็ตามน้ําเมื่อผานการกรองแลว แมจะเปนน้ําใสแลวก็ตาม แตอาจยังคงมีเชื้อโรค
ตางๆอาศัยอยู ทําใหตองมีการเติมคลอรีนลงไปในน้ําอีกครั้งเพื่อการฆาเชื้อโรคที่มีอยูในน้ํา 

ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยน้ําที่ไดจากการกรองจะถูกเติมโดยน้ําที่ผสมดวยคลอรีนเหลวเขาที่ภายในเสนทอ และจะไหลเขาสูถังสัมผัสผสม
คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเปนถังคอนกรีตที่มีโครงสรางที่สามารถบังคับใหน้ํามีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
ของน้ําในการผสมกับน้ําคลอรีนที่จายออกมา การไหลของน้ําประปาขั้นนี้จะยังคงไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง โดยระดับน้ําที่สูง
กวาจากการกรองจะไหลเขาสูถังผสมสัมผัสคลอรีนดวยแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการเก็บน้ําใส 

 น้ําที่ผานการผสมคลอรีนจะไหลไปสูถังเก็บน้ําประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหนาที่เก็บ
น้ําประปาที่ผลิตไดจากกระบวนการผลิตน้ําประปาและยังใชเปนถังเก็บน้ําสํารองเมื่อจําเปน ถังเก็บน้ําใสนี้จะเปนถังปดเพื่อ
ปองกันการปนเปอนจากสัตว นก หนู หรือแมลงท่ีอาจเขาไปในถังเก็บน้ําได อยางไรก็ตามคลอรีนที่ยังคงคางอยู (Residual 
Chlorine) จะทําหนาที่ฆาเชื้อโรคที่อาจเกิดการปนเปอนในระบบเสนทอเมื่อจายน้ําประปาผานสงทอจายน้ําและทอบริการไป
ยังผูใชน้ํา 

ขั้นที่ 7 การสูบน้ําไปยังสถานีจายน้ํา 

 โดยเครื่องสูบน้ําสงประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จํานวน 5 เครื่อง จะทําหนาที่สูบน้ําประปาจากโรงผลิตน้ํา
บางเลนไปยังสถานีจายน้ําพุทธมณฑลและมหาชัยที่ต้ังอยูหางออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดับ เครื่องสูบน้ําดังกลาวได
ถูกออกแบบใหมีระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง สามารถสํารองกําลังการสูบสงไดถึงรอยละ 60 ของกําลังการผลิตปกติของโรง
ผลิตน้ํา 

ขั้นตอนที่  8 ถังรวบรวมน้ําตะกอน 

 ตะกอนที่ไดจากขั้นตอนการตกตะกอนและน้ําลางตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกสงไปยังถังเก็บรวบรวมน้ํา
ตกตะกอนกอนที่จะถูกสูบไปยังถังตะกอนเขมขน 

ขั้นตอนที่ 9 การเพิ่มความเขมขนของตะกอน 

 ขั้นตอนนี้จะมีการเติมโพลิเมอรและกวนดวยเครื่องกวนเพื่อทําใหโพลีเมอร และตะกอนจับตัวรวมกันไดดีและมีความ
เขมขนมากขึ้น กอนจะถูกสูบสงไปยังเครื่องรีดตะกอนในขั้นตอนตอไป สวนน้ําที่แยกออกมาจะถูกสงกลับไปยังทอที่สถานีสูบ
จายน้ําดิบเพ่ือเขากระบวนการผลิตน้ําประปาใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการผลิตที่เรียกวา ระบบ Zero Discharge ทํา
ใหไมมีการสูญเสียของน้ําเนื่องจากกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนที่ 10 การรีดตะกอน 

 ทําหนาที่รีดน้ําออกจากตะกอนน้ําเขมขนที่ไดผสมโพลิเมอรที่ทําใหตะกอนจับตัวกันกอนลวงหนาแลว ตะกอนที่ไดจะ
ถูกนําไปทิ้งในที่ที่ไดจัดเตรียมไวซึ่งเปนหลุมฝงกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพ้ืนที่ของโครงการเองเพื่อรอใหตะกอน
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ดังกลาวฟนสภาพเปนดินปกติ สวนน้ําที่ไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหมเพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปน
น้ําประปาอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 11 การเก็บน้ําที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑล 

 ถังเก็บน้ําที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑลเปนถังเก็บน้ําประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับน้ําจากการสูบสงน้ําจากโรง
ผลิตน้ําบางเลน ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําสงขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบน้ําสงตอไปยังสถานีจายน้ํา
มหาชัยและเครื่องสูบจายน้ําขนาด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบจายน้ําประปาไปยังทอบริการของการประปาใน
เขตสํานักงานประปาออมนอยและสํานักงานประปาสามพราน  เ พ่ือใหผู ใชน้ําในเขตอําเภอกระทุมแบน  อําเภอ 
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี 

ขั้นตอนที่ 12 การเก็บน้ําที่สถานีจายน้ํามหาชัย 

 ถังเก็บน้ําที่สถานีจายน้ํามหาชัยเปนถังเก็บน้ําประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับน้ําจากการสูบสงน้ําจากสถานี
จายน้ําพุทธมณฑล ประกอบดวยเครื่องสูบจายน้ําขนาด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 4 ตัว เพ่ือสูบจายน้ําประปาไปยังทอ
บริการของการประปาในเขตสํานักงานประปาสมุทรสาคร เพ่ือใหบริการแกผูใชน้ําในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตพื้นที่ 
อ.กระทุมแบนบางสวน 

3.3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยีการผลิต 

 จุดเดนของเทคโนโลยีการผลิตเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ คือ ระบบการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานทีุกขั้นตอน
ถูกควบคุมดวย SCADA System ซึ่งเปนระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคม การปรับเปลีย่นอัตราการทํางาน
ของหนวยตางๆในระบบ เชนอัตราการไหลของน้ํา ความดัน เปนตน สามารถทําไดผานคอมพิวเตอรของ SCADA System ที่
อาคารหองควบคุม นอกจากนี ้ ระบบรับและสูบน้ําดิบสูโรงกรองน้ําของประปาปทุมธานียังสามารถสูบน้ําดิบไดสูงสุดถึง 
400,000 ลบ.ม./วัน อันประกอบไปดวยเครื่องสูบ 4 ชุด ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ทีข่บัดวยมอเตอรขนาด 230 กิโลวัตต 

กําลังการผลิตและกําลังการผลิตที่ใชจริง 

 กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ของประปาปทุมธานคืีอ 388,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ กําหลังการผลิตที่ 
388,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกลาวคือผลรวมของ 

- กําลังการผลิตติดต้ังที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตน้ํา 
- กําลังการผลิตเพิม่เติมที่ 100,000 ลบ.ม./วัน ที่ไดจากโรงผลิตน้ําแหงใหม และการสรางสถานีเพ่ิมแรงดัน 

(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ในระบบสงน้ําประปาในแนวของทอสงน้ํา
ประธาน (BTM) ระหวางโรงผลิตน้ําและสถานีจายน้ํารังสิต 

 
โดยมีรายละเอียดปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยตอวันและกําลังการผลิตเปนดังนี้ 
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ปริมาณการผลติจริงต้ังแต มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2551 ของประปาปทุมธาน ี

ป เดือน ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต2  อัตราการใช 
กําลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

มกราคม 205,757 71.4  
กุมภาพันธ 217,437 75.5  
มีนาคม 230,853 80.2  
เมษายน 243,800 84.7  
พฤษภาคม 246,929 85.7  
มิถุนายน 253,899 88.2  
กรกฎาคม 257,064 89.3 180,000 ลบ.ม./วัน 
สิงหาคม 249,613 86.7  
กันยายน 251,151 87.2  
ตุลาคม 254,091 88.2  
พฤศจิกายน 260,042 90.3  

2547 

ธันวาคม 256,800 89.2  
มกราคม 261,353 90.7  
กุมภาพันธ 272,872 94.7  
มีนาคม 274,241 95.2  
เมษายน 271,129 94.1  
พฤษภาคม 276,636 96.1  
มิถุนายน 274,155 95.2  
กรกฎาคม 275,910 95.8 200,000 ลบ.ม./วัน 
สิงหาคม 276,948 96.2  
กันยายน 278,613 96.7  
ตุลาคม 276,713 96.1  
พฤศจิกายน 277,953 96.5  

2548 
 

ธันวาคม 275,965 95.8  
มกราคม 272,701 94.7  
กุมภาพันธ 276,863 96.1  
มีนาคม 281,756 97.8  
เมษายน 280,015 97.2  
พฤษภาคม 286,439 99.5  
มิถุนายน 280,101 97.3  
กรกฎาคม 290,982 101.0 220,000 ลบ.ม./วัน 
สิงหาคม 300,341 

288,000 ลบ.ม./วัน 
 

104.3  
กันยายน 307,232 99.8  
ตุลาคม 314,631 102.2  
พฤศจิกายน 326,571 106.0  

2549 

ธันวาคม 310,038 100.7  
มกราคม 318,105 103.3 
กุมภาพันธ 319,505 103.7 
มีนาคม 328,557 106.7 
เมษายน 323,882 105.2 
พฤษภาคม 322,577 104.7 

 
 
 

2550 
มิถุนายน 322,619 104.7 

 กรกฎาคม 312,461 101.4 
 สิงหาคม 310,620 100.9 
 กันยายน 310,946 101.0 
 ตุลาคม 303,808 98.6 
 พฤศจิกายน 295,794 96.0 
 ธันวาคม 299,876 97.4 

มกราคม       295,270             95.9  
กุมภาพันธ       304,404             98.8  
มีนาคม       319,014           103.6  
เมษายน       314,440           102.1  
พฤษภาคม       303,745             98.6  

 
 
 

2551 
มิถุนายน       309,102           100.4  

 กรกฎาคม       312,681  

308,000 ลบ.ม./วัน4 

         101.5  

260,000 ลบ.ม./วัน 
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ป เดือน ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต2  อัตราการใช 
กําลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

สิงหาคม       321,410             82.8  
กันยายน       330,037             85.1  
ตุลาคม 328,494 84.7 
พฤศจิกายน 325,670 83.9 

2551 

ธันวาคม 317,306 

388,000 ลบ.ม./วัน 

81.8 

310,000 ลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา
 จากประปาปทุมธานีใน ปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิต  

 4กําลังการผลิต 308,000 ลบ.ม./วัน ดังกลาวคือผลรวมของกําลังการผลิตติดตั้งท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตนํ้า และกําลังการผลิต
เพิ่มเติมท่ี 20,000 ลบ.ม./วัน ท่ีไดจากการปรับปรุงโรงผลิตนํ้าเปนการชั่วคราว  

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 

ปริมาณการผลติจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของประปาปทุมธานี 
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ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ยต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธาน ี

                หนวย : ลบ.ม./วัน 
 ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 294,6672 308,000 388,0003 
MOQ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 170,000 180,000 200,000 220,000 260,000 310,000 
ปริมาณการผลิตจริงโดย
เฉลี่ย 

93,882 106,684 112,849 138,241 175,492 198,101 244,008 274,374 294,064 314,026 315,306 

อัตราการใชกําลั งการ
ผลิต  (%) 

32.6% 37.0% 39.2% 48.0% 60.9% 68.8% 84.7% 95.3% 95.5% 102.0% 81..3% 

หมายเหตุ:  1กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 2กําลังการผลิตเพิ่มจาก 288,000 ลบ.ม./วัน เปน 308,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนกันยายน 2549 

 3กําลังการผลิตเพิ่มจาก 308,000 ลบ.ม./วัน เปน 388,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
  
 ประปาปทุมธานสีามารถผลิตน้ําประปาไดสูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซือ้ (MOQ) ต้ังแตเดือนเมษายน 2545 
เปนตนมา เพ่ือรองรับความตองการน้ําในพื้นที่ที่สูงขึ้น ประปาปทุมธานีไดเพ่ิมกําลังการผลิตสงูสุดเปน 388,000  
ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ดวยการสรางโรงผลิตน้ําแหงใหมใกลกับโรงผลิตน้ําเดิม และปรับปรุงระบบสง-จาย  

กระบวนการผลติ 

 กระบวนการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีมีขัน้ตอนเชนเดียวกบักระบวนการผลติน้ําประปาของบริษัทฯ 

3.3.2 วัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Suppliers) 

3.3.2.1 บริษัทฯ 

 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตน้ําประปามีดังตอไปนี้ 

(1) น้ําดิบ  

 น้ําดิบที่บริษัทฯ ใชในการผลิตน้ําประปาคือ น้ําจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง โดยการสูบน้ําเขาสูโรงผลิตน้ํา ณ ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนมาใชโดยไมมีตนทุนคาใชจายแต
อยางใด ยกเวนคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานละ 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน นอกจากนี้บริษัทยังตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงาน
ผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาทตอสัมปทาน ทั้งนี้ จากที่บริษัทฯ ไดรับ
สัมปทาน 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานทั้งสิ้น 400 บาทตอป  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก 
- สารสมน้ํา 
- ดางทับทิม 
- คลอรีนเหลว 
- ปูนขาว 
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- โพลีอีเล็คโตรไลท 

 โดยมีสัดสวนการใชสารเคมีในการผลิตแตกตางกันออกไป แลวแตคุณภาพน้ําดิบในแตละชวงเวลาการผลิต โดย
บริษัทฯ จะทําการทดสอบคุณภาพน้ําดิบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ํา (Jar test) และคํานวณสัดสวนสารเคมีที่เหมาะสมตาม
ลักษณะคุณภาพน้ําดิบ แลวปอนขอมูลอัตราการจายสารเคมีแตละชนิดเขาสูระบบคอมพิวเตอรควบคุมของ SCADA ซึ่งจะทํา
ควบคุมการสูบจายสารเคมีในกระบวนการผลิตใหไดอัตราสวนที่เหมาะสมตามอัตราการไหลของน้ําดิบที่สูบเขามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลากหลาย โดยการเลือกซื้อจากผูผลิตที่มีคุณภาพของสินคาตาม
มาตรฐานและไดรับการทดสอบโดยหองปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจัดสงและการสํารองไดตาม
ความตองการของบริษัทฯ อยางทวงที และมีราคาต่ําที่สุด  

 ที่ผานมา ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด บริษัทฯ จัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
พิจารณาแลววาลักษณะผลิตภัณฑของผูจัดจําหนายรายนั้นๆ เหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิต และผูจัดจําหนาย
รายนั้นสามารถจัดสงวัตถุดิบใหบริษัทฯ ไดเพียงพอกับความตองการและตรงตอเวลา 

 ทั้งนี้ เนื่องจากในป 2547 และ 2548 วอเตอรโฟลว เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของสารเคมีทั้งหมด บริษัทฯ จึง
ไมมีขอมูลยอดการจัดซื้อสารเคมีในสองปดังกลาว 

เนื่องจากสารสมเปนสารเคมีหลักทีใ่ชในการผลิตน้ําประปา ปริมาณการจัดซื้อสารสมจึงมีมูลคาสูงที่สดุในบรรดา
ยอดจัดซื้อสารเคมีทั้งหมด โดยตั้งแตป 2549 บริษัทฯ จัดซื้อสารสมจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 
อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายสารสมในประเทศมีหลายรายดวยกันและสารสมเปนวัตถดิุบที่ไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากนัก 
ดวยเหตุนี้ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถจัดซื้อจากผูจดัจําหนายรายดังกลาวได บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสารสมจากผูจัดจําหนาย
รายอื่นและสามารถนาํมาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปาไดเชนกัน 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ 

วัตถุดิบ 2549 2550 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 28.81 59.20 33.09 53.67 38.02 54.70 

   ดางทับทิม 1.26 2.59 3.24          5.25 2.40 3.45 

   คลอรีนเหลว 7.48 15.37 11.65 18.89 10.15 14.60 

   ปูนขาว 3.80 7.81 1.76 2.85 0.76 1.10 

   โพลิเมอร 3.19 6.55 4.35 7.05 5.20 7.50 

   ผงถานกัมมันต 3.16 6.49 3.67 5.95 2.60 3.74 

สารเคมีหลัก 47.70 98.01 57.76 93.67 59.13 85.09 

อุปกรณอะไหล 0.97 1.99 3.90 6.33 10.37 14.90 

ยอดรวม 48.67 100.00 61.66 100.00 69.50 100.00 

     ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  
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(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ เอง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบสงน้ํา หรือ
อุปกรณเฉพาะดานเกิดความเสียหายที่ตองมีการซอมแซมหรือซอมบํารุง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซอมที่บริษัทฯ พิจารณาวาไมคุมคาที่จะทําดวยตนเอง บริษัทฯ จะจัดใหมีการคัดเลือก
ผูดําเนินการโดยจัดใหมีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผูเสนอราคาที่ เปนไปตามเงื่อนไขในเชิงของการซอมบํารุง 
ความสามารถของผูรับจางและมีคาใชจายนอยที่สุด เปนเงื่อนไขหลักการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูจัดจําหนาย ทั้งนี้ การ
พิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาที่เหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการและราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญ 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไมมียอดจัดซื้ออะไหลอุปกรณในป 2548 เนื่องจากในปดังกลาว บริษัทฯ มีอะไหลอุปกรณสํารองอยู
เพียงพอกับความตองการ 

3.3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตน้ําประปามีดังตอไปนี้ 

(1) น้ําดิบ 

 น้ําดิบที่ประปาปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาคือน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา ประปาปทุมธานีสูบน้ําเขาสูโรงผลิต
น้ํา ณ ต.บานปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองเสียคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาเปนจํานวนเงิน 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูใหสัมปทาน (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยได
โอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และเงินทดแทนคาใชจายของเจา
พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาท โดยประปาปทุมธานีไดชําระ
เงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว ลวงหนาจนครบจํานวนที่ตองชําระตลอดอายุ
สัมปทาน 25 ป จํานวนทั้งสิ้น 5,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักที่ประปาปทุมธานี ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก 
-  สารสมน้ํา 
-  คลอรีนเหลว 
-  ปูนขาว 
-  โพลิอีเล็คโตรไลท 

ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตน้ําประปาเนื่องจากคุณลักษณะของน้ําดิบที่แตกตางกันระหวาง
น้ําดิบจากแมน้ําทาจีนและน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้ น้ําดิบจากแมน้ําทาจีนประกอบไปดวยสารเคมีบางชนิดที่ทําใหน้ํา
มีสี และดางทับทิมชวยกําจัดสารเคมีที่กอใหเกิดสีดังกลาว 

ประปาปทุมธานีใชระบบควบคุมคุณภาพเพื่อคํานวณหาปริมาณและสัดสวนของสารเคมีที่เหมาะสมกับคุณภาพของ
น้ําดิบในขณะนั้นสําหรับการผลิตน้ําประปา โดยการนําน้ําดิบมาผานระบบ Jar Test เชนเดียวกัน 
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อนึ่ง ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด ประปาปทุมธานีจัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียวเชนเดียวกับ
บริษัทฯ 

เชนเดียวกับบริษัทฯ ปริมาณการจัดซื้อสารสมน้ําจงึมีมูลคาสูงที่สุดในบรรดายอดจัดซื้อสารเคมีทั้งหมด โดยตั้งแตป 
2547 ประปาปทมุธานีจัดซื้อสารสมน้ําจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของประปาปทุมธาน ี

วัตถุดิบ 2548 2549  2550 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 25.51 59.25 35.88 59.71 39.90 68.33 61.92 73.90 

   คลอรีนเหลว 5.07 11.77 5.67 9.44 4.76 8.15 5.26 6.28 

   ปูนขาว 1.50 3.48 2.49 4.14 2.98 5.11 4.55 5.43 

   โพลิเมอร 4.33 10.05 6.77 11.27 8.46 14.49 10.42 12.44 

สารเคมีหลัก 36.41 84.55 50.81 84.56 56.10 96.08 82.15 98.04 

อุปกรณอะไหล 6.65 15.45 9.28 15.44 2.29  3.92 1.64 1.96 

ยอดรวม 43.06 100.00 60.09 100.00      58.39 100.00 83.79 100.00 
ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 ประปทุมธานีดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบีเจที ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบสงน้ํา หรืออุปกรณเฉพาะ
ดานเกิดความเสียหายที่ตองมีการซอมแซม ซอมบํารุง หรือกอสรางเพิ่มเติม ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบีเจที หรืองานซอมที่ประปาปทุมธานีและบีเจที พิจารณาแลววาไมคุมคาที่จะทําดวยตนเอง ประปทุมธานี
และบีเจทีจะเลือกผูรับจางตามลักษณะของงานและความสามารถของผูรับจาง โดยคํานึงถึงคาใชจายที่เหมาะสมดวย  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

ประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูจัดจําหนาย
เชนเดียวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาที่เหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการ
และราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญเชนกัน 

 

3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.4.1 บริษัทฯ 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงการรักษาสภาพแวดลอมที่ดี อยางไรก็ตามจากกระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ทํา
ใหเกิดตะกอนจากการผลิต ซึ่งตะกอนดังกลาวจะถูกสงไปยังกระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลทลงไปทําให
ตะกอนจับตัวกันกอนที่จะถูกนําไปทิ้งในที่ที่ไดจัดเตรียมไวของบริษัทฯ สวนน้ําที่ไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหม
เพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปนน้ําประปาอีกครั้งตามกระบวนการแบบ Zero Discharge 
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 โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบกากตะกอนเปนประจําทุกปอยางตอเนื่องโดยหองปฏิบัติการที่ไดการรับรอง
มาตรฐานตามลําดับดังนี้ 

-  พ.ศ. 2548 โดยบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) ผลการ
ตรวจสอบพบวากากตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ําประปาของบริษัทไมจัดอยูในประเภทของเสียอันตราย ตอ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด (Hazardous waste) 

-  พ.ศ. 2549 โดยบริษัท เอส พี เอส คอนซัลต้ิงเซอรวิส จํากัด (หองปฏิบัติการทดสอบรับรองหมายเลข 
0107 จากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) ผลจากการตรวจสอบพบวากากตะกอนที่เกิดจากการผลิต
น้ําประปาของบริษัทฯ ไมจัดอยูในประเภทของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด (Hazardous waste) 

-  พ.ศ. 2550 โดยบริษัท เอส พี เอส คอนซัลต้ิงเซอรวิส จํากัด (หองปฏิบัติการทดสอบรับรองหมายเลข 
0107 จากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) ผลจากการตรวจสอบพบวากากตะกอนที่เกิดจากการผลิต
น้ําประปาของบริษัทฯ ไมจัดอยูในประเภทของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด (Hazardous waste) 

 ในสวนของกากสารเคมีที่เกิดจากน้ําลางจากหองทดลอง ที่ผานมา บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทรับบําบัดสารเคมีที่
ไดรับอนุญาตรับไปกําจัดเปนครั้งๆ ไป ประมาณปละ 1 คร้ัง โดยไมเคยมีการทําสัญญาวาจาง ทั้งนี้ ปริมาณกากสารเคมีที่ตอง
บําบัดตอปมีปริมาณนอยมาก 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และยังมีการสนับสนุนและให
ความรวมมือกับหนวยงานดูแลสิ่งแวดลอมของภาครัฐและภาคทองถิ่น ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน โดยการรวมหารือและสนับสนุนการดําเนินการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในการอนุรักษคุณภาพของแมน้ําทาจีนใหมีคุณภาพดี เพ่ือที่จะทําใหแหลงน้ําและชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี
ตอไป สงผลใหบริษัทฯ มีแหลงน้ําดิบสําหรับการผลิตที่มีคุณภาพตลอดไป  

 อนึ่ง ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทและ/หรือ ถูกฟองรองใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม  

3.4.2 ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม กระบวนการผลิตน้ําประปาของ 
ประปาปทุมธานีมีลักษณะเปนแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตนั้น ไมมีการปลอยน้ํากลับลงสูแหลงน้ําดิบ 
ทั้งนี้น้ําที่เหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถูกนํายอนกลับไปยังกระบวนการผลิตใหม 

 จากการวิเคราะหของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) เมื่อปลายป 
2542 พบวาตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม มีสารมี พิษที่ ก อให เกิดอันตรายแกสิ่ งแวดลอมเจือปน  ทั้ งนี้  
ประปาปทุมธานียกตะกอนดินที่เกิดขึ้นใหแกบุคคลภายนอกที่ตองการไปถมที่ดินโดยไมคิดคาตะกอนดินหรือคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น 

 สําหรับสารเคมีที่หลงเหลือจากการลางถังเก็บ ถังเตรียมสารเคมี และน้ําจากหองทดลอง ในอดีต ประปาปทุมธานี
เคยทําสัญญาปตอปวาจาง GENCO ใหทําการกําจัดสารเคมีดังกลาว โดยที่ผานมา ประปาปทุมธานีสงกากสารเคมีให 
GENCO บําบัดประมาณปละ 1 คร้ัง ปริมาณไมเกินปละ 5 ตัน อยางไรก็ตาม เมื่อสัญญาครั้งสุดทายสิ้นสุดลงเมื่อปลายป 
2549 ประปาปทุมธานีไมไดทําสัญญาปตอปกับ GENCO อีก 

 อนึ่ง ที่ผานมาประปาปทุมธานีไมเคยมีขอพิพาทเรื่องสิ่งแวดลอมกับหนวยงานหรือเอกชนรายใดเชนกัน 


