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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

   
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

3.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการประปาเพ่ือผลิตและจําหนายนํ้าประปาภาคเอกชนรายใหญท่ีสุดของประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีจะใหประชาชนใชนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้าบาดาล อันเปนการแกปญหาแผนดินทรุดและนํ้าเค็ม
แทรกในชั้นนํ้าบาดาล และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีบริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคโดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญา
ในการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญดังน้ี 

(1) สัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2543 โดย กปภ. จะซื้อนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิต
ได เพ่ือใหบริการตอใหกับผูใชนํ้า ซึ่งครอบคลุม จ.สมุทรสาครท้ังจังหวัด (รวมถึงพ้ืนที่ อ.กระทุมแบน และ อ.เมือง
สมุทรสาคร) และพ้ืนท่ีใน อ.สามพราน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  เปนระยะเวลา 30 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ีบริษัท
ฯ เร่ิมขายนํ้าใหแก กปภ. ตามสัญญาคือเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 
โดยมีลักษณะสัญญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูกอสรางระบบผลิตนํ้าประปา และระบบ
จายนํ้าประปา และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปา โดยบริษัทฯ ไมตองโอน
ระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแก กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงคจะตออายุสัญญาน้ี บริษัทฯ 
ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงความประสงคให กปภ. ทราบอยางนอย 3 ป กอนครบกําหนดระยะเวลาของ
สัญญาหรือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 และ กปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหแกบริษัทฯ โดยตองทําความตกลง
รวมกันท้ังสองฝายกอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาน้ี หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมสามารถตกลงกันไดจนครบ
กําหนดระยะเวลาของสัญญา ใหถือวาสัญญาน้ีสิ้นสุด  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ตองจัดใหมีกําลังการผลิตขั้นตํ่า 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญาไดกําหนดปริมาณนํ้าขั้นตํ่า
ท่ี กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายุสัญญาซื้อขายนํ้าประปา สรุปไดดังน้ี 

ระยะเวลาเร่ิมตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี 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 

 นอกจากขอกําหนดเร่ืองปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อจากบริษัทตามรายละเอียดขางตนแลว ตาม
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาไดกําหนดใหบริษัทฯ จะตองดูแลและทําใหระบบผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตเพียงพอท่ีจะสงนํ้าประปาในปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อในขณะน้ันบวกดวยรอยละ 7 ของปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะน้ัน หรือบวกดวยปริมาณนํ้าประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วัน แลวแตอยางใดจะ
นอยกวาเสมอ ดังน้ัน กําลังการผลิตสูงสุด ณ ปจจุบันของบริษัทฯ จึงเพียงพอตอการจําหนายนํ้าประปาใหแก กปภ. 
แตเพียงผูเดียว ตามท่ีสัญญาซื้อขายนํ้าประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนเพ่ือนํามาใชในการผลิตนํ้าประปา โดยนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตไดจะถูก
สงจากโรงผลิตนํ้า ท่ี อ.บางเลน จ.นครปฐม ดวยทอสงนํ้าประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ 
คือ สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้ามหาชัย  และสูบจายน้ําตอไปยังพ้ืนท่ีใหบริการของสํานักงานประปา 
3 แหงไดแกสํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร ตามทอจายนํ้า 
(LDN) ท่ีเชื่อมตอกับสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ  โดยปริมาณนํ้าท่ีซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัด
นํ้าท่ีสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง และคํานวณตามอัตราคานํ้าประปาท่ีกําหนดตามสัญญาซึ่งจะมีการปรับราคาทุกวันท่ี 1 
มกราคม ของแตละปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคาคงท่ี 
(K) ซึ่งมีวิธีการคํานวณอัตราคานํ้าประปาดังน้ี 

อัตราคาน้ําประปา 

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

    

N ปกอนหนาท่ีจะมีการปรับอัตราคานํ้าประปา 
Pn+1 อัตราคานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี n+1 หนวยเปน ลบ.ม. และตองปดเศษของทศนิยม

ตําแหนงท่ี 7 ท้ิง 
Pn อัตราคานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม ในปท่ี n และมีคาเร่ิมตนจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 เทากับ 

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

พาณิชย กระทรวงพาณิชย สําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี n-1 และมีคาเร่ิมตนสําหรับเดือนธันวาคม 2541 
เทากับ 128.1 

CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี n (*) 
K คาคงท่ีในการปรับอัตราคานํ้าประปา คาคงท่ี (K) จะมีคา 

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

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใดๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คานํ้าประปา (1 มกราคมของปท่ี n+1) แลว อัตราคานํ้าประปาของเดือนในปถัดไปจะใชอัตราคา
นํ้าประปาของปกอนจนกระท่ังคาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 
อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคานํ้าประปาไดตามท่ีควรจะเปนแลว คานํ้าประปาในแตละ
เดือนจะถกูปรับใหเทากับเดือนน้ันๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนท่ีขาด นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมของปท่ี 
n+1 จนถึงวันท่ีไดปรับอัตราคานํ้าประปาน้ัน มูลคาของการปรับชดเชยคานํ้าประปาน้ีเทากับปริมาณ
นํ้าประปาท่ีไดรับในปท่ี n+1 ณ อัตราคานํ้าประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคานํ้าประปาของ Pn 
กับ Pn+1 
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อัตราคานํ้าประปาดังกลาวเปนอัตราท่ีคิดตามสภาวะนํ้าดิบตามปกติท่ัวไป อางองิจากคุณภาพนํ้าดิบ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาซือ้ขายนํ้าประปา ท้ังน้ีหากคุณภาพนํ้าดิบไมเปนไปตามมาตรฐานนํ้าดิบท่ีกําหนดไวโดยมิใช
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคานํ้าประปาใหเปนไปเพ่ือสะทอนตนทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได 

 นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณใชนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีฝง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูใชนํ้าบาดาลหันมาใชนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้า
บาดาลมากขึ้น และเพ่ือเปนการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับ กปภ. อีกท้ังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   
บริษัทฯ จึงไดใหสวนลดแก กปภ. ในสวนของนํ้าประปาท่ีสูงกวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อ ดังน้ี 

สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 
20 กรกฎาคม 2552 

 

อัตราคานํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ขายใหแก กปภ. ท่ีผานมาเปนดังน้ี  

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 
1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 24.461331 

(2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (สัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ) 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ กับ กปภ. เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อนํ้าประปาขั้น
ตํ่าเพ่ิม ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 
354,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาสวนเพ่ิมวันแรก MOQ(ภายใน 660วันนับแตวันลงนามใน
สัญญาหรือไมเกินวันท่ี 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 ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเดิม โดยมีอัตราคา
นํ้าประปาเร่ิมตน ณ วันทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ เทากับ 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมีการปรับอัตราคานํ้าประปาทุก
รอบปนับจากวันลงนามสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ ตามสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี  
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อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม 

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

    

Pn+1 อัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม รอบปท่ี n+1 
Pn อัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม รอบปท่ี n 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปท่ี n-1 ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปท่ี n ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
n ปกอนหนาท่ีจะมีการปรับอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม 

หากอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิมดังกลาวในรอบปใด ๆ สูงกวาอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิมในรอบปกอน
หนาท่ีจะมีการปรับอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม เกินกวารอยละ 4 ใหปรับคานํ้าประปาสวนเพ่ิมในรอบปน้ัน ๆ ไดรอย
ละ 4 และการคํานวณอัตราคานํ้าประปาทุกรอบปใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปน
ระยะเวลา 25 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2548 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2573 โดยสัมปทานอนุญาตใหบริษัทฯ ในการทํา
นํ้าประปา และทําการจําหนายนํ้าประปาในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก  

จังหวัด อําเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 

สมุทรสาคร กระทุมแบน และเมืองสมุทรสาคร 

  ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหนายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีดังกลาวได โดย
นํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตได บริษัทฯ สามารถจําหนายใหแกบุคคลใดๆ โดยไมมีขอจํากัด เชน กปภ. การนิคม
อุตสาหกรรม เทศบาลตางๆ เปนตน 

  ท้ังน้ี สัมปทานกําหนดใหบริษัทฯ คิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาระหวาง กปภ. กับ บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําทาจีน 

 บริษัทฯ ไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2544 ขอ
อนุญาตสูบนํ้าจากแมนํ้าทาจีน (เดิมชื่อแมนํ้านครชัยศรี) ในปริมาณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงนํ้าดิบใน
การผลิตนํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ตามท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก 
กปภ. ตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา  ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับหนังสือท่ี นร. 0110/423 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2544 จาก
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สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไมขัดของในการสูบนํ้าดิบดังกลาวของบริษัทฯ และระบุใหบริษัทฯ 
ควรพิจารณาจัดหาแหลงนํ้าสํารองไวใชดวยเน่ืองดวยปญหาปริมาณและคุณภาพนํ้าของแมนํ้าทาจีน  

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับ วอเตอรโฟลว เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ
สัญญา 30 ป ตามอายุสัญญาซื้อขายนํ้าประปา คือ นับต้ังแตวันท่ีเร่ิมประกอบกิจการคือต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2547 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 ใหวอเตอรโฟลว ดําเนินการในสวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบ
ผลิตนํ้าประปา โดย วอเตอรโฟลว เปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการผลิตท้ังหมด ซึ่งรวมถึงสารเคมี คาไฟฟา 
คาแรงงาน และคาวัสดุสิ้นเปลือง ยกเวนคาอุปกรณอะไหลซึ่งเปนความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญท้ังหมดของ วอเตอรโฟลว จาก AAA ซึ่งเปนนิติ
บุคคลอื่น ทําให วอเตอรโฟลว มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และมีลักษณะเปนหนวยผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ 
และ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2549 ไดมีการแกไขสัญญาระหวางบริษัทฯ กับ วอเตอรโฟลว ใหสอดคลองเหมาะสมกับ
โครงสรางการถือหุน ท้ังน้ี นับแตน้ันมา บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตท้ังหมด ยกเวนคาแรงงานและ
คาวัสดุสิ้นเปลือง โดย วอเตอรโฟลว ไดรับคาจางในการผลิตนํ้าประปาตามปริมาณนํ้าประปาที่บริษัทฯ จายใหกับ 
กปภ. เปนรายเดือน  โดยอัตราคาจางดังกลาวปรับเปนรายปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของภาค
กลาง ท้ังน้ี สําหรับป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552 อัตราคาจางท่ีบริษัทฯ 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 

 เม่ือป 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยไดรับความรวมมือจาก Japanese International Corporation Association 
(JICA) เขามาชวยศึกษาความเปนไปไดในการหาแหลงนํ้าทดแทนนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี เพ่ือแกไขปญหาแผนดินทรุด 
ปญหาน้ําทวม และภาวะนํ้าเค็มแทรกในนํ้าบาดาล ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่บริการนํ้าประปาใหเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภค JICA ไดแนะนําแนวทางแกปญหาโดยการใชนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยามาผลิตเปนนํ้าประปาทดแทนนํ้าบาดาล 
กปภ. จึงจัดใหมีการประกวดราคาของภาคเอกชนเพ่ือดําเนินโครงการผลิตนํ้าประปาเพื่อใชในพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี โดยใชนํ้าดิบ
จากแมนํ้าเจาพระยาขึ้น 

 ประปาปทุมธานีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการประปาใหแก กปภ. ตามโครงการดังกลาวโดยจัดเปน
โครงการเอกชนรวมลงทุนโครงการแรกในการผลิตนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้าบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังน้ี ประปา
ปทุมธานีไดเขาทําสัญญาในการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ใหสิทธิประปาปทุมธานี
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาในเขตปทุมธานี และรังสิต จ. ปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันเร่ิม
ประกอบกิจการ คือต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566 ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-
Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายนํ้าประปา ท้ังน้ี ประปา
ปทุมธานีตองโอนระบบจายนํ้าประปาใหแก กปภ. ณ วันเร่ิมประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตนํ้าประปาจะตก
เปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันท่ีครบ 25 ป หลังจากวันเร่ิมประกอบกิจการหรือของวันท่ี 14 
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ตุลาคม 2566 ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตนํ้าประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหนายนํ้าประปา
ตอจากวันท่ีครบ 25 ป ได โดยการสงหนังสือแจงความจํานงตอ กปภ. หลังจากวันท่ีครบรอบ 24 ป ของวันเร่ิม
ประกอบกิจการ และอยางนอยเปนเวลา 6 เดือนกอนวันท่ีมีการโอนระบบผลิตนํ้าประปาดังกลาวหรือในระหวางวันท่ี 
15 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 14 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตนํ้าประปาจาก กปภ. ได
อีก 2 คร้ัง ระยะเวลาเชาคร้ังละ 10 ป 

  ภายใตสัญญาฉบับน้ี สิทธิของประปาปทุมธานีสําหรับการจําหนายนํ้าประปาในปริมาณไมเกิน 288,000 ลบ.
ม./วัน โดย กปภ. จะหยุดการจายนํ้าประปาจากแหลงประปาอื่นใหแกผูบริโภคใหแกพ้ืนท่ีเขตปทุมธานีและรังสิต
หลังจากวันเร่ิมประกอบกิจการ คือวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 เวนแต เม่ือ กปภ. คาดวาความตองการนํ้าประปาในเขต
ปทุมธานี – รังสิตเกินกวา 288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการท่ีจะจัดหานํ้าประปาในสวนท่ี
เกินใหแกผูบริโภคได ไมวาจะดําเนินการเองหรือใหเอกชนรายอื่นดําเนินการ แมวาสัญญานี้จะยังไมสิ้นสุดลงก็ตาม 
แต กปภ. จะซื้อนํ้าประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายนํ้าประปาแกผูบริโภคสวนท่ีเกินดังกลาวขางตนไดตอเม่ือ
ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลบ.ม./วัน แลว 

กอนครบกําหนด 15 วันกอนสิ้นปทุกป กปภ. จะกําหนดและแจงปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อจากประปา
ปทุมธานี (MOQ) ท้ังน้ี MOQ ในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณนํ้าท่ีกําหนดไวในปกอนหนาน้ัน โดย MOQ ของป 
2550 และป 2551 เทากับ 260,000 ลบ.ม./วัน และสําหรับ MOQ ป 2552 น้ัน ประปาปทุมธานีไดรับแจงจาก กปภ. 
แลว ซึ่งไดกําหนดไวท่ี 260,000 ลบ.ม./วัน 

เม่ือรวมกับประมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. จะตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีตามสัญญาซ้ือขายนํ้าประปาเพ่ิมเติม 
โดยแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะตองรับซื้อนํ้าประปาเพ่ิม 50,000 ลบ.ม./วัน และ
ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะตองรับซื้อนํ้าประปาเพ่ิม 60,000 ลบ.ม./วัน น้ัน ทําให
โดยรวมแลวต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเปน 310,000 ลบ.ม./วัน และต้ังแต
วันท่ี 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเปน 320,000 ลบ.ม./วัน 

ประปาปทุมธานีสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยามาใชในการผลิตนํ้าประปา โดยนํ้าประปาท่ีผลิตไดจากโรงผลิต
นํ้าท่ี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  จะถูกสงผานทอสงนํ้าประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 3 แหงคือ สถานีจายนํ้า
รังสิต สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร และสถานีจายนํ้าปทุมธานี นํ้าประปาจากสถานีจายนํ้ารังสิตและสถานีจายนํ้า
ธรรมศาสตรจะถูกสงตอไปยังสํานักงานประปารังสิต สวนนํ้าประปาจากสถานีจายนํ้าปทุมธานีจะถูกสงตอไปยัง
สํานักงานประปาปทุมธานี ผานทอจายนํ้า (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. 

ท้ังน้ี ปริมาณนํ้าประปาท่ีซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าท้ัง 3 แหง อัตราคา
นํ้าประปาจะปรับในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปตามสูตรการคํานวณท่ีกําหนดไวในสัญญา ดังน้ี 

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

 

BWCi+1  คือ คานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี i+1 
BWCi  คือ คานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี i  
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CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปาเร่ิมจากป พ.ศ. 2541 

ท้ังน้ีดัชนีราคาผูบริโภคในสูตรคํานวณเปนดัชนีราคาผูบริโภคของท้ังประเทศ 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถขอปรับราคาคานํ้าประปาได หากมีกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการ
จายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะ
ดําเนินการตกลงกัน ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วัน ขอพิพาทน้ันจะถูกนําสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

แมวา ในสัญญาจะระบุวาอัตราคานํ้าประปาจะถูกปรับในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกป เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาประจําป 2542 เน่ืองจาก กปภ. ใหเหตุผลวาระยะเวลาตามสัญญาในขณะน้ันยังไมครบ 1 
ป  กรณีดังกลาวน้ีได เขาสูกระบวนการขอพิพาทตามท่ีสัญญากําหนด  โดยเ ม่ือวันท่ี  9 ธันวาคม  2548 
อนุญาโตตุลาการมีคําตัดสินให กปภ. ชําระเงินคางชําระท่ีเกิดจากการไมไดปรับคานํ้าประปาคืนแกประปาปทุมธานี 
จํานวนท้ังสิ้น 427.2 ลานบาท  

อัตราคานํ้าประปาท่ีผานมาของประปาปทุมธานี เปนดังน้ี 

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 
1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 10.99 10.99 0.00 

หมายเหตุ:  1 อัตราคานํ้าประปา ถามีการปรับคานํ้าประปาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 2 อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
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(2) สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเพ่ิมเติมอีก 70,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือใชในพ้ืนท่ีสํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา ท้ังน้ี เพ่ือเปนการรองรับปริมาณการผลิตตอวันท่ีสูงขึ้น ประปาปทุมธานีเปนผู
ลงทุนปรับปรุงระบบนํ้าดิบ กอสรางระบบผลิตนํ้าประปา สถานีเพ่ิมแรงดันนํ้า ปรับปรุงระบบสงนํ้า สถานีจายนํ้า เพ่ือ
เพ่ิมกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ท่ีผานมาประปาปทุมธานี ไดดําเนินการ
ผลิตและสงนํ้าประปาจากโรงผลิตน้ําประปาดังกลาวใหแก กปภ. แลว 

สัญญาฉบับน้ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 14 ตุลาคม 2566 เชนเดียวกับสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปน
ผูดําเนินการกอสรางท้ังหมด และตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางสวน ไดแกทรัพยสินจากการปรับปรุงสถานีจาย
นํ้าคูคตและทอนํ้าท่ีวางเพ่ิมเติมทันทีท่ีกอสรางเสร็จแก กปภ. และตองสงมอบระบบนํ้าดิบ ระบบผลิตนํ้าประปา และ
ระบบสง-จายนํ้าประปาแก กปภ. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หากประปาปทุมธานีตองการขยายระยะเวลาของ
สัญญาออกไป ประปาปทุมธานีตองแจงให กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนด
สัญญา แตการขยายเวลาของสัญญาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ กปภ. แตเพียงผูเดียวเทาน้ัน 

ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีตองสามารถดําเนินการผลิตและสงนํ้าประปาใหแก กปภ. ไดในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./
วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในสัญญาหรือภายในวันท่ี 14 มกราคม 2550 และตอง
สามารถดําเนินการผลิตและสงนํ้าประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 เดือนนับจาก
วันท่ีลงนามในสัญญาหรือภายในวันท่ี 14 กันยายน 2551 

ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อจากประปาปทุมธานี (MOQ) ตามสัญญาน้ี สรุปไดดังน้ี 

คร้ังท่ี ระยะเวลาเร่ิมตน ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ.  
ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 

1 วันท่ีสามารถผลิต-สงนํ้าประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วัน 

50,000 

2 วันท่ีถัดจากวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ี
ตองซื้อในคร้ังท่ี 1 

60,000 

3 วันท่ีถัดจากวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ี
ตองซื้อในคร้ังท่ี 2 

70,000 

ประปาปทุมธานีทําการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาเพ่ือผลิตนํ้าประปาในสวนเพ่ิมเติมน้ี โดยนํ้าประปาท่ีผลิต
ไดจะถูกสงจากโรงผลิตนํ้าท่ี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไปยังสถานีจายนํ้ารังสิตผานทอสงนํ้าประธาน (BTM) และจะถูก
สงจากสถานีจายนํ้ารังสิตผานทอจายนํ้า (LDN) ของ กปภ. ไปยังสํานักงานประปารังสิต ท้ังน้ี การวัดปริมาณซ้ือขาย 
จะวัดจากมาตรวัดนํ้าท่ีติดต้ังไวท่ีหนาสถานีจายนํ้ารังสิต ราคานํ้าประปาประจําป 2549 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 
คิดท่ี ลบ.ม. ละ 9.90 บาท และ อัตราคานํ้าประปาจะปรับทุกวันท่ี 1 มกราคมของแตละป โดยเร่ิมปรับคร้ังแรกใน
วันท่ี 1 มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณท่ีระบุในสัญญา ดังน้ี 
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BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                             CPIi-1 

 

BWCi+1  คือ คานํ้าประปาประจําป ในปท่ี i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
BWCi  คือ คานํ้าประปาประจําป ในปท่ี i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i - 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของท้ังประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปา 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถรองขอปรับราคาคานํ้าประปาได หากมีกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมี
การจายคานํ้าดิบ อันมีผลเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะ
ดําเนินการตกลงกัน 

อัตราคานํ้าประปาท่ีผานมาของประปาปทุมธานีตามสัญญาน้ี เปนดังน้ี 

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 นับแตวันท่ี 
13 มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทุมธานีไดรับสิทธิทําการประปาและทําการจําหนาย
นํ้าประปาในเขตพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ท้ังน้ีประปาปทุมธานีจะคิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าได
ตามอัตราในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา 

 ประปาปทุมธานีไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2538 ขอ
อนุญาตสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงนํ้าดิบในการผลิตเปน
นํ้าประปาจายใหแกประชาชน ตามท่ีประปาปทุมธานีไดรับสิทธิตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิตจาก กปภ. 
ท้ังน้ี ประปาปทุมธานี ไดรับหนังสือท่ี นร กทช./070 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เห็นชอบใหประปาปทุมธานีใชนํ้าดิบตามปริมาณท่ีแจงมาในโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม 
สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรแหงชาติไดระบุเงื่อนไขให ประปาปทุมธานีจะตองจัดหาแหลงนํ้าสํารองไวให
เพียงพอเพ่ือใชในภาวะขาดแคลน และหากเกิดภาวะนํ้าขาดแคลนขึ้น คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติอาจจะ
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พิจารณาจัดสรรปริมาณนํ้าใหในสัดสวนท่ีลดลงหรือระงับการใชนํ้าได ซึ่งทางประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

 อยางไรก็ดี ในขณะน้ี ประปาปทุมธานีกําลังอยูระหวางการดําเนินการขออนุญาตใชนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยา
เพ่ิมอีกวันละ 100,000 ลบ.ม. เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 กปภ. ไดทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปาจากประปาปทุมธานี
เพ่ิมอีก 70,000 ลบ.ม./วัน ดวยเหตุน้ี ประปาปทุมธานีจึงมีหนังสือถึงสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 เม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2550 เพ่ือขออนุญาตสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเพ่ิมในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมท้ังสิ้น 
400,000 ลบ.ม./วัน โดยใชสถานีสูบนํ้าเดิมท่ีเขต อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ ประปาปทุมธานี ไดมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห กปภ. ใหชวยทําหนังสือสนับสนุนการขออนุญาตใชนํ้าเพ่ิมเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยาย
กิจการประปาปทุมธานี – รังสิตดังกลาวตออธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า และอยูระหวางการพิจารณาอนุญาต 

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดเขาซื้อหุนสามัญ จํานวนรอยละ 99.99 ของบีเจทีในราคา 305 
ลานบาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของบีเจที ไดแก  บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จํากัด และนครหลวงคาขาว ซึ่งเปนนิติ
บุคคลท่ีไมมีความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ สงผลใหบีเจทีมีฐานะเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี โดยประปาปทุมธานี
ไดทําสัญญากับบีเจทีโดยตรงใหทําหนาท่ีเปนหนวยผลิตนํ้าประปาใหต้ังแตบัดน้ัน สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในป 2566 
ท้ังน้ี ในปจจุบัน บีเจทีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาสารเคมี คาแรงงาน คาอะไหลอุปกรณ และคาวัสดุ
สิ้นเปลือง สวนประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาในอัตราคงท่ี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของประปาปทุมธานี เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหประปาปทุมธานี 
ดําเนินการปรับแกสัญญาบริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาใหม เปนสัญญาซอมบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที 
ทําหนาท่ีเปนเพียงหนวยซอมบํารุงรักษาแต เพียงอยางเดียว สวนงานผลิตนํ้าประปาน้ันเปนหนาท่ีของ 
ประปาปทุมธานีเอง และรับผิดชอบคาใชจายในสวนคาสารเคมี คาไฟฟา คาแรงงานของหนวยการผลิต และ 
คาอะไหลและอุปกรณ ประปาปทุมธานี และ บีเจที  

กอนวันท่ี 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดเขาทําสัญญาวาจางปทุมธานี โอเปอเรชั่นส ใหดําเนินการใน
สวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบในสวนของคา
อะไหลอุปกรณ สวนปทุมธานี โอเปอเรชั่นสรับผิดชอบคาใชจายในสวนอื่นท่ีเหลือ ปทุมธานี โอเปอเรชั่นสไดทํา
สัญญาวาจางบีเจทีใหรับชวงดําเนินการตออีกทีหน่ึง โดยปทุมธานี โอเปอเรชั่นสเปนผูรับผิดชอบคาสารเคมี คาไฟฟา 
และบีเจที เปนผูรับผิดชอบคาแรงงานและคาวัสดุสิ้นเปลือง ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีไดยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ 
และซ อมบํ า รุ งกั บป ทุมธา นี  โอ เปอ เ ร ช่ันส  โดยการจ าย เ งิ นค าชด เชย  385  ล านบาทแกป ทุมธา นี  
โอเปอเรชั่นส เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2550 

3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการ 

3.1.2.1 บริษัทฯ 

การผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ผลิตนํ้าประปาโดยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนตอนกลาง เพ่ือเขาสูกระบวนการผลิตนํ้าประปาท่ี
โรงผลิตนํ้าของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝงตะวันออกของแมนํ้าทาจีน มีพ้ืนท่ีรวม
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ประมาณ 92 ไร แบงเปนโรงผลิตนํ้าประปา 38 ไร และสวนพ้ืนท่ีท่ีใชฝงตะกอน 54 ไร  โรงผลิตนํ้าของบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ี 320,000 ลบ.ม./วันและอยูระหวางการขยาย
กําลังการผลิตเปน 440,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2553 

 กระบวนการผลิตเร่ิมตนดวยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนเขาสูบอสูบนํ้าดิบ ท้ังน้ีระบบสามารถสูบนํ้าดิบ
ไดท้ังสิ้น 360,000 ลบ.ม./วัน โดยนํ้าดิบจะผานการกรองดวยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากน้ัน นํ้า
ดิบจะเขาสูกระบวนการผสมเร็วในบอผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอันไดแก สารสม ปูนขาว ดางทับทิม และ โพลิเมอร 
เขากับนํ้าดิบ เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากน้ันจะเขาสูกระบวนการตกตะกอน
เพ่ือพักใหตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเขาสูกระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลังจากน้ัน นํ้าท่ี
กรองไดจะเขาสูกระบวนการเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรคกอนถูกสงไปเก็บไวในถังเก็บนํ้าใสขนาด 30,000 ลบ.ม. กอน
จายออกไปยังอาคารสูบสงนํ้า ซึ่งเปนอาคารท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือสงนํ้าไปยังสถานีจายนํ้าในพ้ืนท่ี ผานเคร่ืองสูบ
นํ้าจํานวน 5 ชุด ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

 ท้ังน้ี ตะกอนท่ีแยกไดจากขั้นตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกสงไปยัง
กระบวนการกําจัดตะกอนโดยนําไปรีดนํ้าออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯ ใช
เคร่ืองรีดตะกอนแบบ Belt Press ซึ่งมีลักษณะคลายสายพาน สวนนํ้าท่ีไดจากการรีดตะกอนจะถูกนํายอนกลับเขา
ไปในกระบวนการผลิตใหม ซึ่งเทากับวา ตลอดกระบวนการผลิตน้ัน ไมมีการปลอยนํ้ากลับลงสูแหลงนํ้าดิบอีกเลย 
(Zero Discharge) 

 อน่ึง นํ้าดิบท่ีสูบจะถูกนํามาทดสอบคุณภาพนํ้าดวยระบบ Jar Test ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางนํ้าดิบเพ่ือทํา
การทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนใหเกิดตะกอนในหองทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีท่ีตองใชใน
กระบวนการผลิตใหเหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง หรืออาจทดสอบถี่ขึ้น ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของนํ้าดิบในแตละชวงเวลา  

 

กระบวนการสูบนํ้าดิบ (Raw Water Intake) 

 

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

 

กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

กระบวนการเกบ็นํ้า (Storage Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอนเขมขน   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตนํ้า การสงนํ้าประปาไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง และกระบวนการจาย
นํ้าประปาใหกับสํานักงานประปาของ กปภ. ใชการควบคุมแบบอัตโนมัติท้ังหมด ดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) และระบบควบคุมทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือควบคุมการผลิต และการกระจายนํ้า
สูสถานีจายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวต้ังอยูในอาคารควบคุม ซึ่งเปนอาคารอิสระท่ีแยกออกมาจาก
โรงผลิตนํ้า  
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 บริษัทฯ ยังไดสรางอาคารเก็บสารเคมีแยกตางหากออกมาจากโรงผลิตนํ้า เพ่ือเก็บสารเคมีกอนท่ีจะนําเขา
สูระบบผลิตนํ้าโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี สารเคมีหลักท่ีใชในกระบวนการผลิตประกอบดวย 

- สารสม ใชเพ่ือทําใหสารแขวนลอยในนํ้าดิบรวมตัวกันตกตะกอน 

- ดางทับทิม ใชเพ่ือกําจัดสารเคมีบางชนิดในนํ้าดิบท่ีทําใหนํ้าดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใชในกระบวนการฆาเชื้อโรค 

- สารโพลิอีเล็คโตรไลท ใชเพ่ือทําใหกอนตะกอนมีขนาดใหญเพ่ือใหตกตะกอนสูกนถังไดเร็ว 

- ปูนขาว ใชเพ่ือปรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําใหเปนกลาง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใชเคร่ืองสูบจายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถี่การสูบ และ
ปริมาณสารเคมีไดตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคุณภาพนํ้าดิบท่ีไดจากการทดสอบทุกวัน อีกท้ังยังมีเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาสํารองเพ่ือใชในกรณีไฟฟาดับ เน่ืองจากเครื่องจักรของบริษัทฯ ตองเดินเคร่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ดวยเหตุ
เดียวกันน้ีบริษัทฯ จึงไดจัดใหมีหอพักพนักงาน ต้ังอยูบริเวณโรงผลิตนํ้า เพ่ือรักษาความตอเน่ืองในการผลิตในกรณีท่ี
มีเหตุฉุกเฉิน  

 การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

 นํ้าประปาท่ีผลิต และเก็บไว ณ ถังเก็บนํ้าซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกสงออกไปใหแกสถานีจายนํ้า
ของบริษัทฯ ท้ัง 2 แหง คือ 

(1) สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ต้ังอยู ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ภายใตบริเวณประกอบดวยถังเก็บนํ้าจํานวน 2 ถัง ท่ีใชผนังรวมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดต้ัง
ระบบสูบนํ้าแบงเปน 2 ชุด โดยชุดแรกเปนเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 5 เคร่ืองขนาดอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./
ชั่วโมง/เคร่ือง เพ่ือสูบจายนํ้าประปาจายในพ้ืนท่ีบริการ และจายไปยังสถานีสูบจายนํ้าประปาสามพราน
และสถานีสูบจายนํ้าประปาออมนอย ซึ่งทําหนาท่ีแจกจายนํ้าใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอสามพราน 
อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และชุด
ท่ีสอง เปนเคร่ืองสูบนํ้า 5 เคร่ือง อัตราสูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เคร่ือง เพ่ือสูบสงนํ้าไปยังสถานีจายนํ้า
มหาชัย 

 

 

(2) สถานีจายนํ้ามหาชัย ต้ังอยูท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณประกอบดวยถัง
จํานวน 2 ถัง ท่ีใชผนังรวมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับนํ้าประปาจากสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล  
แลวแจกจายนํ้าประปาผานระบบสูบนํ้าจํานวน 4 เคร่ือง ขนาดอัตราสูบนํ้า 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เคร่ือง 
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เพ่ือสูบจายนํ้าประปาจายในพ้ืนท่ีบริการ และจายไปยังสถานีสูบจายนํ้าประปาสมุทรสาคร ซึ่งทําหนาท่ี
จายนํ้าใหแกพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 ณ สถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงมีโรงควบคุมการรับ และจายนํ้าใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีตองการในพ้ืนท่ี
จายนํ้า โดยการจายนํ้าจะสูบจายผานมาตรวัดนํ้าตออนุกรมกันเพ่ือบันทึกปริมาณการจายนํ้าใหกับ กปภ. นอกจากน้ี
ยังมีถังควบคุมแรงดัน เพ่ือปองกันระบบทอสงนํ้าเปนสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเม่ือเกิดคลื่นกําทอน 
(Resonance Frequency) ในกรณีท่ีเกิดไฟฟาดับ โดยการทําหนาท่ีเติมอากาศเขาไปในระบบทอ นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ยังไดติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง ไวใชงานกรณีไฟฟาดับเชนเดียวกับท่ีโรงผลิตนํ้าดวย 

ระบบทอสงน้ําประปา  

 นํ้าประปาท่ีผลิตไดจากโรงผลิตนํ้าจะถูกสงไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ ดวยทอสงนํ้าประธาน 
หรือ ทอ BTM (Bulk Transmission Main)  ท้ังน้ี ระบบทอสงนํ้าประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย 

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

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

 

 
 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 
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 สถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง ทําหนาท่ีจายนํ้าประปาใหแก กปภ. โดยทอจายนํ้า หรือทอ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทอจายนํ้าแรงดันสูงกอนท่ีจะปรับแรงดันสูทอบริการในพ้ืนท่ีบริการของ กปภ. เพ่ือจายนํ้า
ใหแกผูใชนํ้า โดยทอจายนํ้า LDN ซึ่งมีระยะทางท้ังสิ้น 113 กิโลเมตร  

 
 ท้ังน้ีการเชื่อมตอของทอจายนํ้า LDN แตละจุด จะถูกเชื่อมตอโดยบอวาลวซึ่งประกอบดวยอุปกรณ
ควบคุมแรงดันท่ีเชื่อมตอระหวางทอจายนํ้า LDN และทอบริการของ กปภ. ดวยกัน ซึ่งมีท้ังสิ้น 43 จุดดวยกัน ซึ่งทํา
หนาที่ปรับลดแรงดันนํ้าเพ่ือใหเปนแรงดันนํ้าท่ีเหมาะสมในการสงนํ้าไปยังผูใชนํ้า อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกใน
การซอมแซม และบํารุงดูแลรักษาทอในแตละจุดดวย โดยบอวาลว และอุปกรณควบคุมแรงดันท้ังหมดถือเปน
ทรัพยสินของบริษัทฯ 

 
 ท่ีมา: บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 ท้ังน้ี บริษัทฯ ตองชําระคาเชาพ้ืนท่ีสําหรับการวางทอประปาแกกรมทางหลวงปละ 18.0 ลานบาท 
ประกอบดวยคาเชาในสวนของทอสงนํ้าประธาน (BTM) จํานวน 4.7 ลานบาท และคาเชาในสวนของทอจายนํ้า 
(LDN) จํานวน 13.3 ลานบาท โดยคาเชาทอดังกลาวจะปรับขึ้นรอยละ 15 สําหรับทุกๆ 5 ป ตามเงื่อนท่ีไขท่ีกรมทาง
หลวงเปนผูกําหนด  

 นํ้าประปาที่บริษัทฯ ผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี  

 
หมวดลักษณะ รายการ เกณฑทีก่ําหนดสูงสุด เกณฑที่อนุโลมใหสูงสุด 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

ส ี 5 ปลาตินัม-โคบอลต 15 ปลาตนิัม-โคบอลต 

รส ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

กลิ่น ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

ความขุน 5 ซิลิกา 20 ซิลิกา 

ความเปนกรด-ดาง 6.5 ถึง 8.5 ไมเกิน 9.2 

คุณลักษณะทางเคมี  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

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 

ฟโนลกิซับสแตนซ 0.001 0.002 

สารเปนพิษ  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

ปรอท 0.001 - 

ตะกั่ว 0.05 - 

อารเซนิก 0.05 - 

เซเลเนยีม 0.01 - 

โครเมียม 0.05 - 

ไซอะไนด 0.2 - 

คัดเมียม 0.01 - 

บาเรียม 1.0 - 

คุณลักษณะทางจุลชวีวิทยา  
(โคลนีีตอลูกบาศกเซนติเมตร) 

แสตนดารดเพลต 500 - 

เอ็มพีเอ็น นอยกวา 2.2 - 

อีโคไล ไมมี - 
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 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการรักษาคุณภาพนํ้าใหไดตามมาตรฐานทุกขั้นตอนของการ
ผลิตนํ้าประปา เพ่ือใหม่ันใจไดวานํ้าประปามีคุณภาพตามท่ีกําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคุณภาพนํ้าในทุก
ขั้นตอนของการผลิต ต้ังแตการเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการสงจายนํ้าออกจากโรงผลิตนํ้า ดวยการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําใหนํ้าประปาท่ีผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
ของ กปภ. มาโดยตลอดต้ังแตเร่ิมดําเนินการผลิตเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2547 จนกระท่ังปจจุบัน 

3.1.2.2 ประปาปทุมธานี 

การผลิตน้ําประปา 

โรงงานผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานี ต้ังอยูท่ี ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มี
พ้ืนท่ีรวม 43 ไร ท้ังน้ี จากเดิมท่ีประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตติดต้ังท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน ประปาปทุมธานีได
ปรับปรุงโรงผลิตนํ้าประปาเพ่ิมขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ทําใหกําลังการผลิตน้ําประปา
สูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 388,000 ลบ.ม./วัน  

การผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานีเร่ิมตนดวยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาเขาสูระบบผลิต ท้ังน้ี 
ระบบสามารถสูบนํ้าดิบไดสูงสุดวันละ 400,000 ลบ.ม. โดยนํ้าดิบจะผานเคร่ืองตักขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด
ละเอียด จากน้ัน นํ้าดิบจะผานขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ไดแก กระบวนการผสมเร็ว 
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากน้ัน นํ้าท่ีผานการเติมคลอรีนแลวจะถูก
สงไปยังถังนํ้าใสท่ีมีขนาดความจุ 7,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนท่ีพักนํ้าเพ่ือรอสูบจายโดยเครื่องสูบนํ้าแรงดันสูง สงไป
ยังสถานีจายนํ้าประปาท้ัง 3 แหง 

ตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกสงไปท่ีกระบวนการกําจัดตะกอนเพ่ือแยกน้ําออกจากกาก
ตะกอน ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีใชเคร่ืองรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเปนกระบวนการแยกตะกอนโดยใชแรงเหว่ียง 
กากตะกอนจะถูกนําออกจากกระบวนการผลิต สวนนํ้าท่ีเหลือจะถูกนํายอนกลับมายังกระบวนการผลิตใหม หรือเปน 
Zero Discharge เชนเดียวกับบริษัทฯ 

อน่ึง นํ้าดิบท่ีสูบขึ้นมา จะนํามาทําการทดสอบคุณภาพนํ้าดวยระบบ Jar Test เชนเดียวกับบริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสูบนํ้าดิบ 
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บอตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถังนํ้าใน และระบบสูบนํ้าแรงสูง (Clear Water 
& Chlorine Contact Tank) 
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อาคารรวมนํ้าตะกอน (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) ท่ีใชเก็บสารเคมีเพ่ือสงไปยังระบบผสมสารเคมี
โดยอัตโนมัติ โดยประปาปทุมธานีใชเคร่ืองสูบจายแบบ diaphragm เชนกัน และอาคารสารเคมีดังกลาวต้ังอยูแยก
ตางหากจากโรงผลิตนํ้าเชนเดียวกับบริษัทฯ ท้ังน้ี สารเคมีหลักท่ีประปาปทุมธานีใชในกระบวนการผลิตประกอบไป
ดวยสารสม คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท และปูนขาว ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิต
นํ้าประปา เน่ืองจากคุณลักษณะของนํ้าดิบท่ีแตกตางกัน นํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาไมไดประกอบไปดวยสารเคมี
ชนิดท่ีกอใหเกิดสีท่ีสามารถกําจัดไดดวยดางทับทิม 

การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

  นํ้าประปาจะถกูสบูสงไปยังสถานีจายนํ้าประปา ซึง่สถานีจายนํ้าประปา ทําหนาท่ีพักนํ้าประปาและสูบ
จายเขาสูระบบทอจายนํ้าประปาของ กปภ. สถานีดังกลาวประกอบดวย 

(1) สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บนํ้าขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสบูนํ้าจํานวน 3 
เคร่ือง ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กโิลวัตต เพ่ือจายนํ้าประปาไปยัง
ระบบจายนํ้าประปาของสํานักงานประปารังสิต และบางสวนของสํานักงานประปาอยธุยา เพ่ือจาย
นํ้าประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี อําเภอคลองหลวง และพ้ืนท่ีบางสวนในเขตจังหวัดอยุธยา 

 

 
 

(2) สถานีจายนํ้ารังสติ ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บนํ้าขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 3 เคร่ือง 
ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายนํ้าประปาไปยังระบบ
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จายนํ้าประปาของสํานักงานประปารังสิต เพ่ือจายนํ้าประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี อําเภอธัญบุรี 
และอําเภอลําลกูกา 

 

                      
 

(3) สถานีจายนํ้าปทุมธานี ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี ประกอบดวย
อาคารเก็บนํ้าขนาด 24,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 2,880  
ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขับดวยมอเตอรขนาด 355 กโิลวัตต เพ่ือจายนํ้าประปาไปยังระบบจายนํ้าประปา
ของสํานักงานประปาปทุมธานี เพ่ือจายนํ้าประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอสาม
โคก และอําเภอลาดหลุมแกว 

 

                                          

 ท้ังน้ี สถานีจายประปาท้ัง 3 แหงของประปาปทุมธานีมีชุดอุปกรณปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการ
จายนํ้าใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีตองการในพ้ืนท่ีจายนํ้า โดยมีการจายนํ้าผานมาตรวัดนํ้าท่ีตออนุกรมกันเพ่ือ
บันทึกปริมาณการจายนํ้าให กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทุมธานี
ครอบคลุมถึงมาตรวัดนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าเทาน้ัน ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีมีอุปกรณปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นใน
ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้า สวนระบบจายนํ้าประปาต้ังแตสวนท่ีออกจากสถานีจายนํ้าประปา
เปนตนไปอยูในความรับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

ระบบทอสงน้ําประปา 

นํ้าประปาท่ีผลิตไดจากโรงผลิตนํ้า จะถูกสงไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 3 แหงของประปาปทุมธานีดวยทอสงนํ้า
ประธาน (Bulk Transmission Main) ท้ังน้ี ระบบทอสงนํ้าประปาของประปาปทุมธานีประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้ารังสติ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 
มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตนํ้าไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 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 (จากแยกคลองเปรมประชากรไปยังสถานีจายนํ้ารังสิต) 

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

(3) ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้าปทุมธานี มีการวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 600 
มม. ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใตแมนํ้าเจาพระยา และตอดวยทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 700 มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กโิลเมตร จากแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตกไปยัง
สถานีจายนํ้าปทุมธานี 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายนํ้าท้ังสามแหง ทําหนาท่ีจายนํ้าใหแก กปภ. โดยผานทอจายนํ้าหรือ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. กอนเขาสูทอบริการเชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดใน
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. ระบบจายนํ้าประปาท่ี
ประปาปทุมธานีกอสรางท้ังหมดจะถูกโอนให กปภ. ต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ หรือ วันท่ี 15 ตุลาคม 2541 ดวย
เหตุน้ี ระบบจายนํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานีสรางซึ่งประกอบไปดวยทอจายนํ้าบางสวนรวมถึงบอวาลวจึงเปนถูก
โอนเปนทรัพยสินของ กปภ. ต้ังแตบัดน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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 นํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานีผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญา
ใหสิทธิผลิตและจํ าหน าย นํ้าประปาและสัญญาซื้ อขาย นํ้าประปา  อัน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑผอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท้ังน้ี ท่ีผานมา นํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานีผลิตไดมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ  3.1.2.1 – ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการของบริษัทฯ - ตารางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

3.1.3 ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

 รายไดของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณน้ําท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแต
เดือนมกราคม 2547 ซึ่งเปนเดือนท่ีบริษัทฯ เร่ิมทําการจายนํ้าใหแก กปภ. โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2547-2552 ของบริษัทฯ 

ป 
ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน)1 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคาน้ําประปา 
ที่จายจริง3 

2547 41,230,707 113,897 200,000 ลบ.ม./วัน 17.44 บาท/ ลบ.ม 

2548 67,111,687 183,868 200,000 ลบ.ม./วัน 18.61 บาท/ ลบ.ม 

2549 83,031,215 227,483 200,000-250,000 ลบ.ม./วัน 20.26 บาท/ ลบ.ม 

2550 92,818,132 254,296 250,000 ลบ.ม./วัน 21.48 บาท/ ลบ.ม 

2551 107,519,685 293,770 250,000 – 300,000 ลบ.ม./วัน 22.75 บาท/ ลบ.ม 

2552 108,748,024 297,940 300,000 ลบ.ม./วัน 23.55 บาท/ ลบ.ม 

หมายเหตุ:   1ปริมาณจายนํ้าเฉล่ียตอวันตํ่ากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันตํ่ากวา MOQ 
  2ปริมาณนํ้าประปาข้ันตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 3บริษัทฯ ใหสวนลด กปภ. 60 % สําหรับปริมาณนํ้าประปาสวนท่ีเกิน MOQ ต้ังแตวันท่ี 21 ก.ค. 2551 – 20 ก.ค. 2552 

 

  ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2551 ของบริษัทฯ 

เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา2 

มกราคม    8,518,902  274,803 

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

22.751945 
บาท/ ลบ.ม. 

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 
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เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา2 

สิงหาคม    9,131,485  294,564 

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

กันยายน    8,831,342  294,378 
ตุลาคม 9,308,970 300,289 

พฤศจิกายน 9,035,589 301,186 

ธันวาคม 8,766,715 282,797 

รวม 107,519,682 293,770   

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

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2552 ของบริษัทฯ 

เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา2 

มกราคม 8,516,975 274,741 

ปริมาณนํ้าที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน 

23.55 
บาท/ ลบ.ม. 

กุมภาพันธ 7,971,763 284,706 
มีนาคม 9,045,331 291,785 
เมษายน 8,600,040 286,668 
พฤษภาคม 9,133,757 294,637 
มิถุนายน 8,860,636 295,355 
กรกฎาคม 9,339,969 301,289 
สิงหาคม 9,537,711 307,668 

 

กันยายน 9,300,666 310,022 
ตุลาคม 9,574,412 308,852 
พฤศจิกายน 9,356,151 311,872 
ธันวาคม 9,510,615 306,794 
รวม 108,748,024 297,940   

 
ประปาปทุมธานีมีรายไดจากการจําหนายนํ้าประปาใหแกประชาชนต้ังแตกันยายน 2541 ท้ังน้ีปริมาณนํ้าท่ีจายมี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 
ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2541-2550 ของประปาปทุมธานี 
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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 

2549 107,333,239 294,064 220,000 ลบ.ม./วัน 9.90 บาท/ ลบ.ม 

2550 114,619,483 314,026 260,000 ลบ.ม./วัน 10.34 บาท/ ลบ.ม 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายนํ้าเฉล่ียตอวันตํ่ากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีในปริมาณตอวันตํ่ากวา MOQ 

 2ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 3อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 

  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 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2551 
ถึง 31 ก.ค. 2551 ปริมาณ
น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
260,000  
ลบ.ม./วัน 10.52 

บาท/ ลบ.ม. 

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 

สิงหาคม 9,963,721 321,410 
ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2551 
ปริมาณนํ้าที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 310,000  
ลบ.ม./วัน 

กันยายน 9,901,109 330,037 

ตุลาคม 10,183,318 328,494 

พฤศจิกายน 9,770,111 325,670 

ธันวาคม 9,836,480 317,306 

รวม 85,550,806 315,139   

หมายเหตุ:   1ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2552 ของประปาปทุมธาน ี
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เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 9,659,852 311,608 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2552 
ถึง 31 ก.ค. 2552 ปริมาณ
น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
310,000  
ลบ.ม./วัน 

11.49 
บาท/ ลบ.ม. 

กุมภาพันธ 8,981,713 320,775 

มีนาคม 9,854,943 317,901 

เมษายน 9,774,657 325,822 

พฤษภาคม 9,990,912 322,287 

มิถุนายน 9,565,478 318,849 

กรกฎาคม 9,590,819 309,381 

สิงหาคม 10,129,600 326,761 

ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2552
ปริมาณนํ้าที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 320,000  
ลบ.ม./วัน 

กันยายน 9,852,784 328,426 

ตุลาคม 9,928,112 320,262 

พฤศจิกายน 9,819,606 327,320 

ธันวาคม 10,103,994 325,935 

รวม 117,252,470 321,240   

หมายเหตุ:   1ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 การเติบโตของรายไดของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขึ้นอยูกบัปจจยัตางๆดังตอไปน้ี 

1. การเปล่ียนจากการบริโภคจากนํ้าบาดาลมาเปนนํ้าประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความตองการน้ําในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ไดรับสัมปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเปนบริษัท
วิศวกรท่ีปรึกษาท่ีบริษัทฯ ไดวาจางดวยการสุมจํานวนผูใชนํ้าท้ังภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 
ตัวอยาง พบวาปริมาณความตองการน้ําในพ้ืนท่ีจําหนายนํ้าประปาของบริษัทฯใน จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร
ท้ังหมดประมาณ 967,234 ลบ.ม./วัน เม่ือเดือนมิถุนายน 2549 โดยแบงไดตามแหลงท่ีมาของนํ้าไดดังน้ี 

         หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113
81%

น้ําประปา
186,121
19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 
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 ท้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากการหันมาใชนํ้าประปา ไทยดีซีไอไดคาดการณวา ในพ้ืนท่ีบริการของสํานักงาน
ประปาสามพราน  สํานักงานประปาออมนอย  และสํานักงานประปาสมุทรสาคร  การใช นํ้าบาดาลของ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจะสิ้นสุดลงในป 2558 
 
 สําหรับพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต ซึ่งเปนพ้ืนที่บริการของประปาปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศเขต
วิกฤตนํ้าบาดาลเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2538 ให จังหวัด ปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการควบคุมการขุดเจาะนํ้าบาดาล 
เน่ืองจากตรวจพบการทรุดตัวของพ้ืนท่ีอยางรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใชบอบาดาล และมี
แผนการขยายเขตจายนํ้าของ กปภ. ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี แมวามาตรการน้ียังไดรับการผอนผันในบางกรณี เชน กรณีท่ี
ยังไมมีทอเมนจายนํ้าประปาผาน หรือกรณีท่ีเปนโรงงานฟอกยอมผาและเสนใย โรงงานชุบโลหะ ท่ีตองการน้ําท่ีมี
คุณภาพตางจากนํ้าประปา อยางไรก็ตาม ผูท่ียังคงใชนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีมีแนวโนมท่ีจะตองเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา
แทนเน่ืองจากการสนับสนุนและขอกําหนดของภาครัฐ  
 
 สาเหตุท่ีผูใชนํ้าบาดาลหันมาใชนํ้าประปามากขึ้น โดยเฉพาะผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชนํ้าหลัก
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี เน่ืองมาจาก 

(1) คุณภาพนํ้าบาดาลท่ีเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของการปนเปอนของแรเหล็ก แมงกานีส รวมถึง
ความกระดาง และอุณหภูมินํ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จากการปนเปอนของของเสียตางๆที่ซึมลงสูนํ้าใตดิน  และการ
แทรกซึมของนํ้าเค็ม  

(2) มาตรฐานดานชีวอนามัยท่ีบังคับใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร ท่ีจําเปนตองใชนํ้า
ท่ีมีความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีใหการรับรองดานอาชีวอนามัย  

(3) ภาครัฐไมมีนโยบายในการเปดบอบาดาลใหม ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคได 

2. การเพ่ิมขึ้นของประชากร และแหลงท่ีอยูอาศัย  

 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรสงผลใหความตองการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  
 เน่ืองจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของ
เมืองอยางตอเน่ือง  ดวยการขยายตัวของจํานวนประชากรไมวาจะในพ้ืนท่ีเองหรือประชากรท่ียายจาก
กรุงเทพมหานครเขามาอาศัยในเขตปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของแหลงท่ี
อยูอาศัย  โครงการหมูบานตางๆ และท่ีดินจัดสรรท่ีเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ีดังกลาว และมีแนวโนมเพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต ท้ังน้ี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ของจํานวน
ประชากรจากสิ้นป 2547 ถึง สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 1.42 และ 2.00 ตามลําดับ 
 
 สําหรับพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดวาเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองของกรุงเทพมหานคร ไดมีการพัฒนา
เปนชุมชนท่ีหนาแนนยิ่งขึ้น มีการขยายตัวของจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง ตลอดจนมีการใชท่ีดิน
เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแทนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรท่ีดินและท่ีอยูอาศัยในเขต อําเภอลําลูก
กา อําเภอธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี ท้ังน้ี จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ของจํานวน
ประชากรจากสิ้นป 2547 ถึง สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 4.83 
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จํานวนประชากร ณ สิ้นป ต้ังแตป 2548 ถึง 2552  
         หนวย: คน 

จังหวัด 2548 2549 2550 2551 2552 

นครปฐม 808,961 821,905 830,970 844,187 852,575 

สมุทรสาคร 452,017 462,510 469,934 479,085 486,134 

ปทุมธานี 815,402 861,338 896,843 930,040 959576 
1 ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  

 พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศ ตามคําขวัญประจํา
จังหวัดท่ีวา “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมท้ังจังหวัดนครปฐมดวยเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน
จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552 เปนจํานวนท้ังสิ้น 4,243 
โรงงาน4,509 โรงงาน 4,893 โรงงาน 4,916 โรงงาน และ 5,149 ตามลําดับ สวนจํานวนโรงงานในจังหวัดนครปฐม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552 เปนจํานวนท้ังสิ้น 2,663 โรงงาน 2,834 โรงงาน 
3,090 โรงงาน 2,781 โรงงาน และ 2,774 โรงงาน ตามลําดับ 
 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหความตองการใชนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม  โรงงานในบริเวณดังกลาวมีแนวโนมในการ
ใชนํ้าประปามากขึ้น อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุดวยกันดังตอไปน้ี 

(1) พ้ืนท่ีใหบริการของบริษัทฯ อยูใกลกับปากแมนํ้าและทะเล  ทําใหเกิดการแทรกตัวของนํ้าเค็มเขาไปยังนํ้า
บาดาล อันสงผลใหคุณภาพนํ้าบาดาลลดลง 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดของเสียท่ีถูกปลอยลงสูแมนํ้าทาจีนมาก ซึ่งทําใหเกิดการ
ปนเปอนของเสียในแหลงนํ้า ทําใหเกิดความตองการใชนํ้าประปาท่ีสะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึ้นอยาง
ตอเน่ือง 

 นอกจากนี้ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังขึ้นใหมในพ้ืนท่ีบริการ ตองใชนํ้าประปาในการประกอบธุรกิจ 
อันเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีระบุไวในขอ 2 

สําหรับพ้ืนท่ีของ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนเขตใหบริการของประปาปทุมธานี มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จังหวัดปทุมธานี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 
2550 และป 2551 และ ป 2552 เปนจํานวนท้ังสิ้น 2,372 โรงงาน  2,563 โรงงาน 2,655 โรงงาน 2,778 โรงงาน และ 
2,850 โรงงาน ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอ
ธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา พ้ืนท่ีปทุมธานี - รังสิตจะ
มีอัตราการขยายตัวของการใชนํ้าประปาในภาคอุตสาหกรรมตํ่ากวาอัตราการขยายตัวในภาคท่ีอยูอาศัยหรือภาค
ครัวเรือน  
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4. การสงเสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปา 

ดวยความตองการใหผูใชนํ้าหันมาใชนํ้าประปามากขึ้น กปภ. จึงไดจัดใหมีรายการใหสวนลด   รอยละ 50 
แกผูติดต้ังมาตรวัดนํ้าใหม ซึ่งเร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2549 และสิ้นสุดเม่ือเดือน มิถุนายน 2549  ถึงแม
โครงการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปาดังกลาวจะส้ินสุดไปแลวก็ตาม เน่ืองจากนโยบายการชักชวนให
ผูใชนํ้าหันมาใชนํ้าประปายังคงมีอยูอยางตอเน่ือง และอาจมีโครงการสนับสนุนอื่นๆ ท่ีแตกตางกันออกไป
ในแตละชวงเวลา การประปาสวนภูมิภาค ไดดําเนินโครงการใหสวนลดอัตรารอยละ 15 ในการติดต้ังมาตร
ขนาด 3/4” และ 1/2" ท่ีต้ังอยูในระยะเหมาจายนับจากทอหลักของการประปาสวนภูมิภาค ไมเกิน 10 
เมตร นับต้ังแต 1 สิงหาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 

4.2  การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการประปามากขึ้น 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4 ปงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ไดมีนโยบายในการเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชนในการเขามาบริหารจัดการ รวมท้ังดําเนินกิจการประปาเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมท่ี กปภ. เคยรับ
ซื้อนํ้าประปาจากภาคเอกชนตอปริมาณการจําหนายรวมในสัดสวน  รอยละ 13.8 ในป 2545 เพ่ิมเปนรอย
ละ 18.2 ในป 2549 และหากวา กปภ. ยังคงไวซึ่งนโยบายในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนิน
ธุรกิจประปามากขึ้นตอไปในอนาคต จะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตอไปในพ้ืนท่ีอื่น
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีปจจุบันได  
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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 รับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณา
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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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 รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน  5 ปนับแต วันพน
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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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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 นับจากวันที่ผู นั้นพนจากตําแหนง 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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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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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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ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตาม
โครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทย
ไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(9) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น 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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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 

 นํ้าประปาจัดเปนสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต แตเน่ืองจากนํ้าประปาเปน
สินคาท่ีไมสามารถผลักดันยอดการใชใหเพ่ิมขึ้นในผูใชแตละรายไดเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันขาม 
กลับเปนสินคาท่ีมีการรณรงคใหประหยัดการใชมากขึ้น ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดเขาขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพ้ืนท่ี
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใชนํ้าประปาสูง เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากร
อาศัยอยูหนาแนน และยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูมากกวา 7,500 โรงงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการรณรงคใหผูใชนํ้าบาดาลหันมาใชนํ้าประปามากข้ึนเพ่ือลดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน จึงทําใหยอดจําหนายนํ้าของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือน มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังดําเนินกลยุทธการเจาะตลาด
เชิงรุก (Market Penetration Strategy) เปนสําคัญ โดยการเขาพบปะผูใชนํ้ารวมกับ กปภ. อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการแนะนําตัวตอผูใชนํ้า และกระตุนยอดจําหนายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีอีกดวย อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจัด
กิจกรรมตางๆเพ่ือเปนการตอบแทนผูใชนํ้า  

 กลยุทธดานการผลิต 

 เทคโนโลยีในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากตางประเทศท่ีมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ใชระบบถังกรองโดยใชแผนกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใชงานไดนานกวาถังกรองทรายโดยท่ัวไป ทําให
ประหยัดนํ้าในการลางถังกรอง ท้ังน้ี การใช Leopold ทําใหไมตองใชชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลใหในขณะท่ีกรองผานจาก
บนลงลางและการลางยอนจากลางขึ้นบน มีการกระจายตัวของนํ้าและอากาศคอนขางสมํ่าเสมอตลอดพ้ืนท่ี และเน่ืองจากไม
ตองใชชั้นกรวดหากใช Leopold จึงไมมีการคละกันระหวางกรวดและช้ันทรายเม่ือมีการลางยอน ทําใหไมตองมีการเปล่ียนชั้น
ทรายและกรวด ตลอดจนการใช Leopold ยังสามารถลดพลังงานการใชนํ้าและอากาศระหวางการลางยอนไดมากกวาการใช
ชั้นทรายและชั้นกรวดรวมกัน นอกจากน้ีระบบการผลิตและการสงจายท้ังหมดยังควบคุมดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) อันเปนระบบบริหารจัดการดวยระบบคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต
และระบบสงจายนํ้าท้ังหมดของบริษัทฯ  

 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังจัดใหมีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และไดจัดใหมีหอพักพนักงานต้ังอยูภายใน
บริเวณโรงผลิตนํ้าของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตจะดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิด
ปญหาในการผลิต พนักงานท่ีควบคุมการผลิตสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 นอกจากน้ี ในดานการซอมบํารุง บริษัทฯ ไดใช Computerized Maintenance Management System : CMMS เขา
มาชวยในการบริหารจัดการดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล  ภายใตนโยบายการซอมบํารุงท่ีมุงเนนถึง Reliability, 
Availability และ Maintainability ทําใหป 2552 บริษัทฯ สามารถผลิตและสงนํ้าประปาใหกับสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของ 
บริษัทฯ ไดอยางตอเน่ืองคิดเปนรอยละ 99.44 (ป 2548 รอยละ 99.43  ป 2549 รอยละ 99.42 ป 2550 รอยละ: 99.68และป 
2551 รอยละ 99.39) และความตอเน่ืองในการจายนํ้าจากสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้ามหาชัยไปยังสํานักงาน
ประปาของ กปภ. คิดเปนรอยละ 99.98 (ป 2548 รอยละ 99.80  ป 2549 รอยละ 99.71 ป 2550 รอยละ 99.94 และป 2551 
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รอยละ 99.92)  และ รอยละ 99.96( ป 2548 รอยละ 99.76  ป 2549 รอยละ 99.86 ป 2550 รอยละ 99.94และป 2551 รอยละ 
99.86) ของการจายนํ้าโดยรวมท้ังหมดตามลําดับ 

 นอกจากน้ี ดวยกําลังการผลิตติดต้ังท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน  และระบบทอสงนํ้าประธาน (BTM) ท่ีมีความยาวถึง 50 
กิโลเมตร และทอจายนํ้า (LDN) อันเปนระบบทอสงนํ้าซึ่งเปนทอเหล็ก และทอโพลีเอธีลีนชนิดความหนาแนนสูง ท้ังหมดทําใหมี
ความทนทานามารถรับแรงดันนํ้าแม ณ ระดับความดันสูงได รวมท้ังทุกจุดของระบบที่เชื่อมตอกับ กปภ. ไดถูกออกแบบและ
กอสรางใหเปนระบบบอวาลว ทําใหสามารถตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอการซอม
บํารุงในภายหลังอีกดวย  

 กลยุทธดานการกระจายพื้นที่ใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเสนทอจายนํ้าประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีในถนนสาย
หลักของเขตพ้ืนท่ีจายนํ้าและแหลงชุมชนท่ีสําคัญท่ีมีความตองการใชนํ้าประปาในปริมาณมาก เชน ในจังหวัดนครปฐม   
บริษัทฯ  มี เสนทอจายนํ้าครอบคลุมถนนเพชรเกษม  ถนนพุทธมณฑลสาย  4  ถนนพุทธมณฑลสาย  5  
ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนปนเกลานครชัยศรี เปนตน สวนในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ ไดวางเสนทอจายนํ้าบน
เสนทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชัย  เปนตน เม่ือรวมกับทอจายและทอบริการของ กปภ. ทําใหบริษัทฯ มี
เครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจไดในวงกวาง 

 กลยุทธดานราคา 

 บริษัทฯ มีกลยุทธดานราคา ดังน้ี 

 1.   อัตราคานํ้าประปาท่ีจําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา 

 อัตราคานํ้าประปาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. เปนราคาที่ปรับขึ้นรายปตาม ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General 
CPI) ของภาคกลาง และคาคงท่ี (K) ตามท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ท้ังน้ี คาคงท่ี (K) จะลดลงแบบขั้นบันไดจาก 
1.03000 ในการคํานวณสําหรับป 2543 ถึงป 2549 จนมีคาเทากับ 1.00000 ในการคํานวณสําหรับป 2557 เปนตนไป  อัตรา
คานํ้าประปาต้ังแตเปดดําเนินการเปนดังน้ี  

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 
1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 24.461331 

 2.  การใหสวนลดคานํ้าแก กปภ.  

 ถึงแมวาเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายนํ้าประปาจะไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ 
ไวก็ตาม แตเพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณการใชนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของ



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 70 

 
 

 

กรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหลูกคาของบริษัทฯ หันมาใชนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้าบาดาลมากข้ึน และเพ่ือ
เปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอ กปภ. อีกท้ังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ จึงไดใหสวนลดแก กปภ. ใน
สวนของนํ้าประปาท่ีสูงกวานํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีรับซื้อ โดยเร่ิมมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 

สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง20 
กรกฎาคม 2552 

 กลยุทธดานการประชาสัมพันธ 

 บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธและไดสื่อถึงผูใชนํ้าดังน้ี 

(1) เขาพบกับผูใชนํ้าประปาโดยตรงและช้ีใหเห็นถึงประโยชนของการใชนํ้าประปา โดยเนนใหเห็นถึงคุณภาพ
ของน้ําประปาท่ีมีความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเน่ือง 

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

(3) ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน โดยจัดทําสารคดีสั้นเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ
นํ้าประปา ประโยชนของการใชนํ้าประปา เพ่ือเปนการรณรงคใหประชาชนและผูประกอบการเปล่ียนมาใช
นํ้าประปา ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน 

(4) ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ เผยแพรขอมูลบริษัทและการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจตอการ
ประกอบธุรกิจผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ซึ่งชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธการสรางคุณภาพการใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดพิจารณาวา การเปนผูประกอบกิจการประปานั้น มิใชเพียงการผลิตนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน แต
จะตองเนนถึงคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การจัดสงนํ้าประปาดวยปริมาณและแรงดันอยางเพียงพอ และ รวมทั้ง
ความตอเน่ืองในการใหบริการ คือปจจัยสําคัญท่ีสุดในการเปนผูประกอบกิจการประปา ดังน้ันบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ
ใหบริการในป 2551 ไดดังน้ี    

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

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันนํ้าประปาที่ปลายทอจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค ไมนอยกวา 25 เมตรนํ้า  
ไมนอยกวา รอยละ 97.5    

(3) ความตอเน่ืองในการจายนํ้าประปา ไมนอยกวารอยละ 99.93 
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 กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้าํประปา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคุณภาพของนํ้าประปาท่ีผลิต และการใหบริการแก กปภ. รวมท้ังผูใชนํ้าเปนอยางมาก 
นอกจากการควบคุมคุณภาพนํ้าทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแลว  บริษัทฯ ยังใหความรวมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอยาง
นํ้าประปาท่ีสุมเก็บมาจากผูใชน้ําในแตละพ้ืนท่ีโดยหองปฎิบัติการของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวา นํ้าประปาท่ีจายไปยังผูใชนํ้าท่ี
ปลายทางยังคงมีคุณภาพเชนเดียวกับนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตได และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใหบริการแกผูใชนํ้า
โดยท่ัวไปในการใหคําปรึกษา หรือรองขอในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาท่ีปลายทางผูใชนํ้า โดยไมคิดมูลคา   

 กลยุทธดานการบริหารตนทุน 

 ดวยเทคโนโลยีในการผลิตนํ้าประปาอันทันสมัยของบริษัทฯ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองนํ้า 
และการทําใหนํ้าตกตะกอนโดยอาศัยแรงโนมถวงชวยใหนํ้าจากชั้นบนไหลลงสูชั้นลางไดโดยมิตองใชพลังงานไฟฟาในการหมุน
นํ้า ทําใหบริษัทฯ รักษาตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี  

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีหนวยผลิตเปนของตนเอง อันไดแก วอเตอรโฟลว ซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตนํ้าประปา อัน
สงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดตนทุนจากการจางบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูบริหารกิจการประปาเขามาเดินระบบและดูแล
รักษาระบบ  

 กลยุทธดานการติดตามความเคล่ือนไหวของปรมิาณความตองการใชน้ําประปา 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงไดวาจางไทยดีซีไอ ใหเปนท่ีปรึกษาดานวิศวกรรม โดยได
ทําการศึกษาปริมาณความตองการใชนํ้าประปาท้ังในและนอกพ้ืนท่ีใหบริการของบริษัทฯ อีกท้ัง ไทยดีซีไอ ยังไดแสดงประเภท
ผูใชนํ้าและรายช่ือผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพในการใชนํ้าประปาใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ เขาทําการ
พบปะผูใชนํ้าดังกลาวรวมกับ กปภ. เพ่ือสรางปริมาณความตองการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหเพ่ิมสูงขึ้นตอไป 

 ในสวนดานการประเมินการจายนํ้าจริง บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาแรงดัน อัตราและปริมาณการไหลของนํ้าประปา
ท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบทอจาย (LDN) โดยการใชแบบจําลองทางชลศาสตร (Hydraulic model) ทําใหสามารถวางแผนในการ
บริหารจัดการระบบทอจายใหมีประสิทธิภาพสามารถใหแรงดันและอัตราการไหลของนํ้าประปาท่ีท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ 

3.2.1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทุมธานี ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพ้ืนท่ีบริการปทุมธานี – รังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนพ้ืนท่ี
บริเวณตอเน่ืองกับกรุงเทพมหานครท่ีกําลังพัฒนาเปนชุมชนท่ีหนาแนนท้ังดานการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศึกษาและท่ีอยู
อาศัย ดังน้ันความตองการน้ําจึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ประกอบกับนโยบายปดบอบาดาลของภาครัฐ ทําใหยอดจําหนาย
นํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน 

 กลยุทธดานการผลิต  

 เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีใชเทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอรระบบ SCADA System 
ซึ่งควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคมทั้งท่ีโรงผลิตนํ้าและสถานีจายนํ้าทุกแหง โดยศูนยควบคุม 
SCADA System ต้ังอยูในอาคารหองควบคุม นอกจากน้ี ประปาปทุมธานียังมีระบบควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณภาพ
นํ้าดิบท่ีใชดวยระบบ Jar Test สัปดาหละ 2 คร้ังเพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีท่ีตองใชในการผลิตใหเหมาะสม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 72 

 
 

 

 สําหรับระบบถังกรองท่ีมีทรายทําหนาท่ีเปนตัวกรอง (media) ประปาปทุมธานีมีกระบวนการลางทราย หรือ การลาง
แบบยอนกลับ (back wash) โดยการอัดลมผานหัว Air Nozzle ท่ีต้ังอยูเปนกระจายเต็มพ้ืนท่ีหนาตัดของถังกรองใตชั้นทราย 
ท้ังน้ี กระบวนการดังกลาวเปนการใชลมเขาชวยนํ้าในการลางสิ่งสกปรกท่ีมีอยูในทราย 

 อน่ึง ประปาปทุมธานียังจัดใหมีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ใชระบบ CMMS ในการจัดการ
ดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล ภายใตนโยบายการซอมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 
เชนเดียวกันกับบริษัทฯ 

 กลยุทธดานพื้นที่ใหบริการ  

 ประปาปทุมธานีมุงตอบสนองความตองการนํ้าประปาของประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเน่ืองใหครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังน้ี ในปจจุบัน ประปาปทุมธานียังไมมีแผนการขยายการใหบริการออกนอกพ้ืนท่ี จังหวัด
ปทุมธานี  

 กลยุทธดานราคา  

 อัตราคานํ้าประปาท่ีจําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 
ท้ังน้ี อัตราคานํ้าประปาจะปรับเปนรายปทุกวันท่ี 1 มกราคม ตามดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชย 

 กลยุทธดานการดําเนินการของบริษัทยอย 

บีเจที ซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีแนวโนมในอนาคตท่ีขยายการรับจางผลิต ซอมบํารุงและใหบริการ
ดานวิศวกรรมแกบุคคลภายนอก 

3.2.2 ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 

3.2.2.1 บริษัทฯ 

 ในปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึ่งเปนผูซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง คือ 
สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้ามหาชัย โดย กปภ. จะทําการจําหนายนํ้าประปาท่ีซื้อจากบริษัทฯ ไปใหแกผูใชนํ้า
ตอไป ดวยการจายนํ้าผานทอจายนํ้า (ทอ LDN) และทอบริการ  

โดยปริมาณนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวัดนํ้า ณ จุดจายนํ้าซึ่งต้ังอยู ณ สถานีจาย
นํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ สวนปริมาณน้ําประปาท่ี กปภ. จําหนายใหแกผูใชนํ้าจะถูกวัดปริมาณโดยมาตรวัดนํ้า ณ แหลงท่ีต้ัง
ของผูใชนํ้าแตละราย ตามแสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

โรงผลิตน้ํา 

สถานีจายน้ํา 

ผูใชน้ํา 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของบริษัทฯ 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของ กปภ. บอวาลวและประตูนํ้าลดแรงดัน 

มาตรวัดนํ้า 2 ตัว 

ทอจายนํ้าประธาน (BTM) 

ทอจายนํ้า (LDN) 

ทอบริการ 
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 วิธีการคิดคานํ้าประปาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ในแตละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณนํ้าประปาที่ได
จําหนายในแตละสถานีจายนํ้า โดยบริษัทฯ และ กปภ. ไดมีการติดต้ังมาตรวัดนํ้า 2 ตัว ในแตละสถานีจายนํ้า ทุกสิ้นเดือน
เจาหนาท่ีของ กปภ. และเจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะรวมกันทําการจดมาตรวัดนํ้าท้ังสองตัว ณ สถานีจายนํ้าแตละแหง แลวนําไป
หาผลตางโดยเทียบกับตัวเลขมาตรวัดนํ้าของเดือนท่ีผานมา หลังจากน้ันจึงนํามาหาคาเฉล่ียของปริมาณการใชนํ้าท่ีคํานวณได
จากมาตรวัดนํ้าท้ัง 2 ตัวในแตละสถานีจายนํ้าเพ่ือคํานวณปริมาณนํ้าท่ีจายใหแก กปภ. ของเดือนน้ันๆ แลวจึงนําปริมาณนํ้า
จําหนายท่ีคํานวณไดของแตละสถานีจายนํ้ามารวมกันเพ่ือคํานวณมูลคาในการซื้อขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน
สัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมูลคานํ้าประปาท่ีจําหนายใหแก กปภ. ไดตามจริงในแตละเดือน สวนตางของมูลคาเฉลี่ยของ
ปริมาณนํ้าประปาท่ีจัดสงใหจริงกับ MOQ สําหรับระยะเวลาดังกลาว กปภ. จะชําระคานํ้าประปาเพ่ิมใหแกบริษัทฯ โดยคิด
ตามอัตราคานํ้าประปาคูณดวยสวนตางขางตน ทุกงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกป  

 หลังจากที่บริษัทฯ คํานวณมูลคานํ้าท่ีซื้อขายแลว จะทําการจัดสงใบแจงหน้ีใหแกสํานักงานประปาท้ัง 3 แหงท่ีทํา
หนาท่ีดูแลการใหบริการจายนํ้าในพ้ืนท่ีบริการ (โปรดดูรายละเอียดในสวนท่ี 2-4) โดยมีเงื่อนไขชําระเงินท่ีระบุให กปภ. ตอง
ชําระคานํ้าใหแกบริษัทฯ เปนเวลา 15 วัน นับจากวันท่ีบริษัทฯ สงใบแจงหน้ี 

 ถึงแมในปจจุบัน กปภ. ถือเปนลูกคารายเดียวของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากกําลังการผลิตสูงสุดของ บริษัท
ฯ ในปจจุบัน เปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน ดังน้ันหากบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตนํ้ามากกวาตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธุรกิจอื่นท่ีตอเน่ืองจากธุรกิจประปาได 

3.2.2.2 ประปาปทุมธานี 

ลูกคาของประปาปทุมธานี มาจากการดําเนินการ 2 สวน ดังน้ี 

(1) จากการประกอบธุรกจิผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแกลูกคาคือ กปภ. เพียงรายเดียว  

กปภ. รับซือ้นํ้าประปาจากประปาปทุมธานี ณ สถานจีายนํ้าท้ัง 3 แหง คือ สถานีจายนํ้าปทุมธานี สถานีจายนํ้ารังสิต 
และ สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร ท้ังน้ี กปภ. จะจําหนายนํ้าประปาท่ีรับซื้อดังกลาวใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการปทุมธานี – 
รังสิต ดวยการจายนํ้าผานทอจายนํ้า (LDN) ของ กปภ. และทอบริการ (โปรดดูแผนภาพในหัวขอ 3.2.2.1) 

ตามท่ีกําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา ปริมาณนํ้าท่ีประปาปทุมธานีจําหนายใหแก 
กปภ. ในแตละเดือนคือคาเฉล่ียจากการอานมาตรวัดนํ้า 2 เคร่ืองท่ีติดต้ังท่ีแตละสถานจีายนํ้า  ซึ่งคานํ้าประปาของแตละเดือน
คํานวณมาจากปริมาณนํ้าประปาดังกลาวคูณกับอตัราคานํ้าประปาท่ีถูกปรับทุกวันท่ี 1 มกราคมของทุกป ท้ังน้ี ในแตละเดือน 
ประปาปทุมธานีจะยื่นใบเรียกเก็บเงินแก กปภ. และ กปภ. จะตองชาํระเงินตามใบเรียกเกบ็รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ของประปาปทุมธานีภายใน 7 วันนับแต กปภ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินน้ัน นอกจากน้ี นับต้ังแตวันท่ี  
15 ตุลาคม 2541หรือวันท่ีประปาปทุมธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสญัญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจาํหนายนํ้าประปา ทุก 
12 เดือน ประปาปทุมธานีจะทําการเฉลี่ยปริมาณนํ้าประปาท่ีจําหนายแก กปภ. หากปรากฏวามูลคาดังกลาวตํ่ากวา MOQ 
กปภ. จะชําระคาประปาเพ่ิมใหกับประปาปทุมธานีตามปริมาณท่ีตํ่ากวา MOQ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กปภ. ไดรับแจงหน้ี 
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จากการที่ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเพ่ิมเติมกับ กปภ. เม่ือเดือนกันยายน 2549 และไดเพ่ิม
กําลังเพ่ิมกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของความตองการ
นํ้าประปาในพ้ืนท่ี ทําใหรายไดจากการจําหนายนํ้าประปาของประปาปทุมธานีมีความม่ันคงแมจะมีลูกคาจากการจําหนาย
นํ้าประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธุรกิจของบเีจทีซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานีต้ังแตวันท่ี 26 มกราคม 2550 นอกจาก     
บีเจทีจะดําเนินการเปนสวนผลิตนํ้าประปาใหกับประปาปทุมธานีแลว บีเจทียังใหบริการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิต
นํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสยีแกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ในอนาคต บีเจที มีนโยบาย
เชิงรุก โดยการใหบริการกับลูกคารายอื่นเพ่ิมเติม 

3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความตองการน้าํในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุมนํ้าตางๆ ถึง 25 ลุมนํ้า ในแตละปฤดูฝนจะเร่ิมต้ังแต
กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม แตสําหรับภาคใตฤดูฝนจะยาวนานกวาภาคอื่นๆ ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียท่ัว
ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ป ดังแสดงในตารางดังน้ี 

 

 
ท่ีมา : รายงานสรุปสถานการณน้ําประเทศไทย ป 2551 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํและการเกษตร  
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  แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ําธรรมชาติ 

 
       ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค 

ประมาณการความตองการใชน้าํทั้งประเทศ 
                 หนวย : ลาน ลบ.ม./ป 

ประเภทของความตองการใชน้าํ ป 2549 ประมาณการ  
ป 2553 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

การอุปโภคบริโภค 6,593 7,411 12.41 

อุตสาหกรรมและทองเท่ียว 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 : กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 76 

 
 

 

 จากการประมาณปริมาณความตองการใชนํ้าท้ังประเทศโดยกรมทรัพยากรนํ้า ซึ่งแบงออกเปนประเภทตางๆ พบวา
ความตองการใชนํ้าเพ่ือการชลประทานและเกษตรกรรมมีปริมาณสูงสุดคิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาเปนการผลิตไฟฟา การ
อุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรมและทองเท่ียวในอัตรารอยละ 24.9 รอยละ 7.0 และ รอยละ 2.3 ตามลําดับ  
 การชลประทานและเกษตรกรรม รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟาเปนกิจกรรมท่ีไมตองการน้ําท่ีผานกระบวนการในการ
ทําใหเกิดคุณภาพ อันตางกับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ซึ่งรวมแลวมีความตองการน้ําท่ีมีคุณภาพ
ท้ังสิ้น 8,747 ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ 9.3 ของปริมาณความตองการใชนํ้ารวมท้ังหมด และนอกจากน้ัน เปนท่ี
คาดการณวาในป 2553 นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมและทองเท่ียว จะมีอัตราเติบโตของความตองการสูงสุดถึง
รอยละ 12.4 และ 9.2 ตามลําดับ 

 ปญหาการขาดแคลนนํ้าท่ีมีคุณภาพจะมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกป เน่ืองจากปริมาณนํ้าธรรมชาติมีอยู
อยางจํากัด และสามารถนํามาใชงานไดในปริมาณท่ีนอยลงอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพท่ีเสื่อมโทรมลงอยางตอเน่ือง ดังน้ัน
เพ่ือเปนการลดปญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาดเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบ
นํ้าใตดินหรือนํ้าบาดาลมาใชมากเกินไป กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงจัดใหมีกิจการ
นํ้าประปาเพ่ือผลิตนํ้าประปาสนองความตองการของผูใชนํ้าท่ีมีปริมาณมากขึ้นทุกปอยางตอเน่ือง 

  จากตัวเลขของกรมทรัพยากรนํ้า พบวาปริมาณนํ้าใตดินท่ัวประเทศที่สูบขึ้นมา ไมนอยกวาวันละ 10 ลานลบ.ม. ท้ังน้ี
พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดเปนพ้ืนท่ีท่ีไดมีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชมากท่ีสุดในอัตรา 2.3 ลานลบ.ม./วัน 
หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเปนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ลาน   ลบ.ม. เพ่ือการอุตสาหกรรมวันละ 1.4 
ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนปริมาณท่ีสูงกวาปริมาณนํ้าท่ีไหลซึมลงสูนํ้าบาดาลท่ี 1.25 ลานลบ.ม./วัน จึงเปนสาเหตุหลักทําใหระดับนํ้า
ใตดินลดลง โดยไมมีการคืนตัว และกอใหเกิดแผนดินทรุดหรือนํ้าเค็มไหลเขาสูแหลงนํ้าจืด ดังท่ีเปนปญหาในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบัน ดังน้ันแนวทางในการแกปญหาดังกลาว คือการใชนํ้าบาดาลแบบอนุรักษคุณคา 
ประหยัด และหันมาใชนํ้าประปาแทน  

 อุตสาหกรรมนํ้าประปาจัดเปนสินคาและการบริการเพ่ือการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยน้ัน กปภ. และ กปน. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการประกอบกิจการ
ประปา รวมท้ังการจัดสงและจําหนายนํ้าประปาไปยังผูบริโภค โดยพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ จะอยูในความดูแลของ กปน. สวนพ้ืนท่ีนอกจากพ้ืนท่ีดังกลาวจะอยูในความดูแลของ กปภ.  

สถานการณของบริษัทฯ 

ความตองการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 

 พ้ืนท่ีลุมแม นํ้าทาจีนจัดเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีมีความตองการนํ้าเพ่ือการบริโภคสูงสุด  
ลุมแมนํ้าทาจีนมีพ้ืนท่ีประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ลุมนํ้ายอย ไดแก 
หวยขุนแกว หวยกระเสียว และท่ีราบแมนํ้าทาจีน  

 แมนํ้าทาจีนแยกออกมาจากฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยาท่ีตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทไหลผาน
สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปต้ังแตตนนํ้าไปจนถึงปากแมนํ้า 
คือ คลองมะขามเฒา แมนํ้าสุพรรณบุรี แมนํ้านครชัยศรี และ แมน้ําทาจีนตามลําดับ ท้ังน้ีสามารถแบงลุมแมนํ้าทาจีนออกได
เปน 3 ระยะคือ 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 77 

 
 

 

(1) แมนํ้าทาจีนตอนบน ต้ังแตสะพานคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ถึงประตูระบายนํ้าโพธิ์
พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2) แมนํ้าทาจีนตอนกลาง ต้ังแตประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม  

(3) แมนํ้าทาจีนตอนลาง จากหนาที่วาการ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึง ปากแมนํ้า อําเภอเมือง          
จังหวัดสมุทรสาคร  

  ดวยการเปนพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครท่ีมีการขยายตัวและการเติบโตของประชากรและเขตที่อยูอาศัย รวมท้ัง
การเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูอยางหนาแนนดวยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 7,500 แหง 
ดังน้ันกรมทรัพยากรน้ําจึงไดใหความสําคัญเปนพิเศษในการจัดหานํ้ารองรับความตองการ เพ่ือสนองความตองการนํ้าท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีดังกลาว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถุนายน 2549 ในพ้ืนท่ีบริการ พบวาการใชนํ้าของ
ผูใชนํ้าในปจจุบันมีปริมาณความตองการนํ้าท้ังสิ้น 967,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดสวนการใชนํ้าบาดาลในสัดสวนสูงถึงรอยละ 
81 ซึ่งมากกวาการใชนํ้าประปาซึ่งสัดสวนเพียงรอยละ 19  

สัดสวนความตองการใชนํ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2549 

       หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113
81%

น้ําประปา
186,121
19%

 
   ท่ีมา : บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 

 ผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมเปนผูใชนํ้าหลักในเขตพ้ืนท่ีบริการของบริษัทฯ จากขอมูลในป 2552 พบวา ผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนปริมาณการใชนํ้าประปาสูงสุดคิดเปนรอยละ 51.24 ของปริมาณนํ้าประปาท้ังสิ้นท่ีบริษัทฯ จําหนาย  
ตามดวยผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซึ่งมีสัดสวนปริมาณการใชนํ้าประปาใกลเคียงกันท่ีรอยละ 23.07 และรอย
ละ 25.69 ตามลําดับ 
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สัดสวนปริมาณการใชนํ้าโดยแบงตามประเภทผูใชนํ้าป 2552 ของบริษัทฯ 

 

                                                      

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้า แยกตามประเภทผูใชนํ้า ต้ังแต ป 2549 ถึง ป 2552 พบวาต้ังแตป 2549 
เปนตนมา ปริมาณการใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงกวาผูใชนํ้าประเภทอื่นมาก  โดยสรุปอัตราการเติบโตของปริมาณ
การใชนํ้าเฉลี่ยตอป (CAGR) ของผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน  เทากับรอยละ 7.5 รอยละ 
6.8 และรอยละ 12.9 ตามลําดับ 

เปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าของผูใชนํ้าแตละประเภทต้ังแตป 2549 ถึง ป 2552 ของบริษัทฯ 

 
                ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 ดังน้ัน ปจจัยของการผลักดันปริมาณการใชนํ้าในพ้ืนท่ีบริการ จึงขึ้นอยูกับกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปน
สําคัญ ดังจะเห็นไดจากปริมาณการจําหนายนํ้าในวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดนักขัตฤกษตํ่ากวาวันทําการปกติ เน่ืองจาก
การหยุดทําการของภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ แผนการตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญของการทําการตลาด และการ
รณรงคใหผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชนของการใชนํ้าประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเขาพบกับผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับ กปภ. พรอมท้ังจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือแสดงความขอบคุณผูใชนํ้าอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 นอกจากน้ีจากผลการศึกษาของไทยดีซีไอ คาดการณวาจะมีจํานวนผูใชนํ้าบาดาลรอยละ 10 ตอป ท่ีจะเปลี่ยนมาใช
นํ้าประปาในพ้ืนท่ีบริการในอนาคต  อีกท้ังพบวาความตองการใชนํ้าประปาในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ท้ังในพ้ืนท่ีบริการ ในปจจุบัน และพ้ืนท่ีจายนํ้าในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความตองการนํ้าท่ีจะ
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองดังกลาว    



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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การประเมินปริมาณความตองการใชนํ้าจากพ้ืนท่ีเขตจายนํ้าในปจจุบนัและปริมาณความตองการการใชนํ้าในพ้ืนท่ีเขตจายนํ้า
ในอนาคต ป พ.ศ. 2549-2578 

หนวย : ลบ.ม./วัน 

ป 
ปริมาณความตองการใชน้ํา 

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 วิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

  ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดวางแผนในการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม 320,000 ลบ.ม./วันเปน 440,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือสามารถผลิตนํ้าประปาใหไดเพียงพอตอความตองการใชนํ้าของผูบริโภคในอนาคตตอไป โดยการขยายกําลังการ
ผลิตดังกลาว บริษัทฯ คาดวานอกจากตองเพ่ิมกําลังการผลิตในโรงผลิตนํ้า ซึ่งอาจเปนบริเวณเดียวกันกับโรงผลิตนํ้าในปจจุบัน 
หรืออาจเปนโรงผลิตนํ้าแหงใหมแลว บริษัทฯ อาจตองทําการวางทอสงนํ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีสวนขยาย ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถเร่ิมการกอสรางในการขยายกําลังการผลิตน้ีไดในป 2552 และคาดวาจะสามารถเร่ิมดําเนินการผลิตไดในป 2553 

สถานการณของประปาปทุมธานี 

ความตองการน้ําในพ้ืนท่ีปทุมธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความตองการนํ้า การประปาปทุมธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด เม่ือเดือน
สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณนํ้าจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก 
จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชนํ้า และแหลงนํ้าทดแทนอื่นๆ เชน นํ้าบาดาล พบวาความตองการ
นํ้าประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี คาดการณวา ความตองการนํ้าประปาในพ้ืนท่ีจะเพ่ิมเปน 470,594 ลบ.ม./
วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) จากป 2551 ถึง 2556 เทากับ รอยละ 4.8 สําหรับแนวโนมใน
ระยะยาว คาดการณวา ความตองการจะสูงเปน 783,848 ลบ.ม./วัน น่ันคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 
ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.0 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีสงผลใหความตองการน้ําในพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึ้นในอนาคต คือ การเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีจายนํ้าประปาปทุมธานี - รังสิตคาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปน 679,735 คนในป 2556 
และเพ่ิมเปน 1,016,492 คน ในป 2576 ท้ังน้ี คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 ถึง 2556 และ จากป 
2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 2.7 และ รอยละ 2.2 ตามลําดับ พ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต นับเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองกบั
กรุงเทพมหานครท่ีกําลังพัฒนาเปนชุมชนท่ีหนาแนนไปดวย การคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และท่ีอยูอาศัย มี
การเพ่ิมขึ้นของการใชท่ีดินเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแทนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
อาคารพาณิชยขนาดใหญ และการขยายตัวของท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรท่ีดินและท่ีดินอาศัยใน อําเภอ
ลําลูกกา อําเภอธญับุรี และ อําเภอเมืองปทุมธานี 

นอกจากน้ี ปจจบุัน รัฐบาลมีนโยบายใหยกเลิกการใชบอบาดาลในพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล ท้ังน้ี กรมทรัพยากร
ธรณีไดประกาศเขตวิกฤตนํ้าบาดาลเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2538 ให จังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีท่ีตองมีการควบคุมการขุดเจาะ
นํ้าบาดาล เน่ืองจากตรวจพบอัตราการทรุดตัวของพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี แยกตามประเภทผูใชนํ้า 
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ท่ีอยูอาศัย ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม

 

  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

ความตองการน้ําประปาของผูใชนํ้าแตละประเภทในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ท่ีอยูอาศัย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตในอัตราท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ี ความ
ตองการใชนํ้าประปาของท่ีอยูอาศัยหรือภาคครัวเรือนมีอัตราการเติบโตมากท่ีสุด คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 
จากป 2551 ถงึ 2556 และ จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 6.8 และ รอยละ 4.2 ตามลําดับ ในขณะท่ี ความตองการน้ํา
ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตนอยท่ีสุด หรือ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถงึ 2556 และ 
จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.5 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ในพ้ืนท่ีน้ี อัตราการขยายตัวของท่ีอยู
อาศัยมีแนวโนมท่ีสูงกวาอัตราการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม  

ท้ั งนี้  เ ม่ือพิจารณาประกอบกับขอมูลปริมาณการใช นํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหบ ริการปทุมธานี–รังสิตของ 
ประปาปทุมธานีพบวา ในปจจุบันพบวา สัดสวนของปริมาณการใชนํ้าประปาของผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมตอภาคครัวเรือน
ใกลเคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49 : รอยละ 51 แสดงใหเห็นวา 
ปริมาณการใชนํ้าประปาในพื้นท่ีปทุมธานี–รังสิต มีแนวโนมพ่ึงพาภาคครัวเรือนหรือท่ีอยูอาศัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจน
การลดบทบาทของลูกคาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางจากแนวโนมการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ดวยเหตุน้ี ฐานลูกคาสําคัญของประปาปทุมธานีจึงแตกตางจากของบริษัท
ฯ น่ันคือผูใชนํ้าภาคท่ีอยูอาศัยหรือครัวเรือนมีบทบาทสูงมากตอการดําเนินธุรกิจของประปาปทุมธานี 
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เปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าของผูใชนํ้าแตละประเภท 

ต้ังแต ป 2550 ถงึ ป 2552 ของ ประปาปทุมธานี 
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     ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 อน่ึง จากการที่เดิมกําลังการผลิตของประปาปทุมธานีท่ีมีอยู 288,000 ลบ.ม./วัน ไมเพียงพอตอความตองการ
นํ้าประปาของประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ ดวยเหตุน้ีประปาปทุมธานีจึงดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบผลิตเพ่ือขยายกาํลัง
การผลิตติดต้ังใหเปน 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินการเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 เพ่ือรองรับความตองการ
นํ้าท่ีสูงขึ้นในอนาคต 

 ผูรับสัมปทานน้าํภาคเอกชน 

 การประกอบกิจการประปาโดยภาคเอกชนท่ัวประเทศมีดวยกันท้ังสิ้น 81 แหง กําลังการผลิตรวมท้ังสิ้น 1.1 ลานลบ.
ม./วัน โดยแบงตามขนาดของกิจการประปาและภูมิภาคไดดังตอไปน้ี 

สรุปจํานวนเอกชนผูไดรับสัมปทานประกอบกจิการประปาในประเทศ 

พื้นที ่
ขนาดระบบประปา (แหง) กําลังการผลิต

รวม (ลบ.ม./
วัน) 

อายุสัมปทาน (แหง) 

เล็ก กลาง ใหญ รวม 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: กรมทรัพยากรนํ้า (31 สิงหาคม 2550) 
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 เม่ือพิจารณาเฉพาะผูประกอบกิจการประปาขนาดใหญท่ีมีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 ลบ.ม./วัน และมีจํานวน
ผูใชนํ้าในพ้ืนท่ีมากกวา 8,000 ราย มีเฉพาะในเขตภาคกลางเทาน้ัน ซึ่งมีท้ังหมด 7 แหงดวยกัน โดยสามารถแบงผูรับสัมปทาน
ท้ัง 7 แหงออกไดตามลักษณะสัญญา ดังตอไปน้ี 

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. บริหารจัดการนํ้าภาคตะวันออก(EASTW))  
  ** ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีไดขยายกําลังการผลิตเปน 388,000 ลบ.ม./วัน 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูลประจําเดือนธันวาคม 2550) 
 

นอกจากน้ียังมีผูประกอบกิจการประปาบางรายท่ีไมไดเปนเจาของสัมปทาน แตไดเขาทําสัญญากับ กปภ. ดวย
ลักษณะสัญญาท่ีแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี ไดแก 
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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
ภาคตะวันออก 

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
ภาคตะวันออก 
น้ําดิบจากฝาย
น้ําลน กรม
ชลประทานที่
บานคาย 

สํานกังานประปา
ระยอง จ.ระยอง 

25 
12 ก.ค. 
2549 

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

 

 เม่ือนับตามจํานวนบริษัทท่ีเปนผูประกอบกิจการประปาภาคเอกชนขนาดใหญ ท่ีมีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 
ลบ.ม./วันแลว มีท้ังสิ้น 6 บริษัทดวยกัน โดยผูประกอบการแตละรายไดรับสัมปทานในการประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ดวยเง่ือนไขท่ีแตกตางกันออกไปตาม
แสดงขางตน ดังน้ี 
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ขอมูลสรุปผูประกอบกจิการประปาที่มีศักยภาพแขงขันไดกบับริษัทฯ 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% 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
(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 (รายไดจากการขายนํ้าประปา + รายไดจากการใหบริการ - ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ)/(รายไดจากการขาย 
  นํ้าประปา + รายไดจากการใหบริการ) 

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

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค และกระทรวงพาณิชย  

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

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับเงื่อนไขในการประกอบกิจการประปาดวยสัดสวนของ  MOQ  ตอกําลังการผลิตถึงรอย
ละ 93.8 และยังมีราคานํ้าท่ีจําหนายใหแก กปภ. สูงสุดในผูประกอบกิจการประปาขนาดใหญท้ังหมดดวย  
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 อน่ึง อายุสัญญาซื้อขายนํ้าประปาของบริษัทฯ มีระยะเวลาในสัญญาท้ังสิ้น 30 ป และ ยังมีอายุสัญญาเหลืออีก  
25 ป สวนสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา และสัญญาซื้อขายนํ้าประปาของประปาปทุมธานีจะสิ้นสุดลง
ในป 2566 หรือมีอายุสัญญาเหลืออีก 15 ป 

 เม่ือพิจารณาถึงอัตรากําไรสุทธิ แมวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมไดมีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด เน่ืองจากระบบใน
การผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนระบบขนาดใหญท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย  ซึ่งใชเงินลงทุนสูง 
ทําใหมีตนทุนทางการเงินและตนทุนคาเสื่อมราคาโครงการสูงกวาระบบผลิตนํ้าประปาขนาดเล็ก  อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะ
การลงทุนดังกลาวจะสงผลดีตอการลงทุนในระยะยาว เน่ืองจากการลงทุนสวนตอขยายจะใชเงินลงทุนไมสูงมาก เน่ืองจาก
สามารถใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดลงทุนไปแลวขางตน   

 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ     

3.3.1 การผลิต 

3.3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ โดยพนักงานของบริษัทยอยไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมและคูมือการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความรูและความเช่ียวชาญในการผลิต
นํ้าประปาใหเทียบเทาระดับสากล ท้ังน้ีระบบการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ จัดเปนเทคโนโลยีทันสมัย มีการนําการควบคุม
ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเปนระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
ควบคุมดูแลการผลิตและการสงนํ้าโดยอัตโนมัติผานการสื่อสารทางไกลผานดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยังมีระบบ
ติดตามและทดสอบคุณภาพนํ้าท่ีทันสมัย สามารถทําการทดสอบนํ้าประปาท่ีผลิตได ท่ีใหผลเท่ียงตรงมีประสิทธิภาพสูง ทําให
ท่ีผานมาบริษัทฯ สามารถผลิตนํ้าประปาไดตามเกณฑมอก.257 เลมท่ี 1-2521 ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีระบุโดย กปภ. มาโดยตลอด  

 นอกจากน้ีระบบการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ยังถูกออกแบบเพ่ือใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประหยัด
ตนทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตนํ้าโดยใชหลักของแรงโนมถวง (Gravity Flow) โดย 
การสูบยกนํ้าดิบขึ้นไปโดยสถานีสูบนํ้าดิบแลวปลอยใหไหลตามแรงโนมถวงผาน กระบวนการของถังผสมเร็วกระบวนการการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บนํ้าในขั้นสุดทายกอนรอจายไปยัง
สถานีจายนํ้าท้ังสอง ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีใชในการผลิต เม่ือเทียบกับการสูบนํ้าไปยังขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการผลิตนํ้าประปาโดยท่ัวไป 
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ปริมาณการผลิตจริงต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตของบริษัทฯ 

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2547 

มกราคม 89,148  27.9 ตั้งแต  วันที่  5 ม .ค .  ถึง  20 ก .ค . 
2547 เปนชวงการจายน้ํากอนวัน
เร่ิมขายน้ําประปาที่กําหนดไวใน
สัญญา กปภ.รับประกันปริมาณรับ
ซื้อขั้นต่ํา 95,000 ลบ.ม./วัน 

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 109,813  34.3 

สิงหาคม 126,155  39.4 

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

 

กันยายน 131,921  41.2 
ตุลาคม 141,333  44.2 
พฤศจิกายน 143,848  45.0 
ธันวาคม 140,692  44.0 

2548 
 

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 
ธันวาคม 209,644  65.5 

2549 

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. 2549 ถึง 20 
ก.ค. 2551 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 250,000 ลบ.ม. /วัน 

 

สิงหาคม 229,391  71.7 
กันยายน 231,151  72.2 
ตุลาคม 231,184  72.2 
พฤศจิกายน 232,512  72.7 
ธันวาคม 220,599  68.9 

 
 
 

2550 

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 
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 

 
 
 

2551 

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 
มิถุนายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 
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2552 

สิงหาคม  294,564  92.1 

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

ลบ.ม. /วัน 
 

กันยายน  294,378  92.0 
ตุลาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 
ธันวาคม 282,797  88.4 

 
 
 

2551 

มกราคม 274,741  85.9 
กุมภาพันธ 284,706  89.0 
มีนาคม 291,785  91.2 
เมษายน 286,668  89.6 
พฤษภาคม 294,637  92.1 
มิถุนายน 295,355  92.3 
กรกฎาคม 301,289  94.2 

2551 สิงหาคม 307,668  96.1 ตั้งแต วนัที่ 21 ก.ค. 2551 ปริมาณ
 กันยายน 310,022  96.9  
 ตุลาคม 308,852  96.5  
 พฤศจิกายน 311,872  97.5  
 ธันวาคม 306,794  95.9  

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันตํ่ากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา
 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันตํ่ากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายนํ้าเฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลา
 ดังกลาว  

 ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของบริษัทฯ 

 

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉล่ียต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ 

               หนวย : ลบ.ม./วัน 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉล่ีย 183,868 227,483 254,296 293,770 297,940 
อัตราการใชกําลังการผลิต  (%) 57.5% 71.1% 79.5% 91.8% 93.1% 

หมายเหตุ: 1กําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 
ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด  



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 หลังจากการเร่ิมผลิตนํ้าประปาเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2547 โดยมีปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. รับซื้อท่ี 95,000 
ลบ.ม./วัน บริษัทฯสามารถผลิตนํ้าไดจําหนายไดสูงกวาปริมาณนํ้าขั้นตํ่าดังกลาวไดในระยะเวลาเพียง 1 เดือนจากวันเร่ิมทํา
การผลิตนํ้าประปา ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2547 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนเดือนท่ีมีการปรับปริมาณนํ้าขั้นตํ่าเปน 
200,000 ลบ.ม./วัน และในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 ยอดจายนํ้าของบริษัทฯ ตํ่ากวา 
200,000 ลบ.ม./วัน บริษัทฯ จึงไดรับชําระคานํ้าเทากับ MOQ  ท่ี 200,000 ลบ.ม./วัน  
 ต้ังแตเดือนกันยายน 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ จายนํ้าประปาไดมากกวา MOQ แตตามขอตกลงท่ี  
บริษัทฯ ไดทํากับ กปภ. น้ัน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 หากปริมาณนํ้าท่ีจําหนายไดเกินกวา MOQ 
บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 50    

อยางไรก็ดี ต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2549 MOQ ไดเพ่ิมขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน จึงทําใหต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2549 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ จายนํ้าประปาไดนอยกวา MOQ และบริษัทฯ ไดจายนํ้าประปาไดเกินกวา MOQ 
ระหวางเดือนสิงหาคม 2550 และเดือนกรกฎาคม 2551 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณนํ้าท่ีจําหนาย
ไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 55  
 อน่ึงต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 MOQ ไดเพ่ิมขึ้น เปน 300,000 ลบ.ม./วัน โดยหลังจากน้ันจนกระท่ังวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 มีเพียงเดือนตุลาคม 2551 และพฤศจิกายน 2551 เทาน้ันท่ีบริษัทจายนํ้าประปาไดมากกวา MOQ ท้ังน้ี บริษัท
ฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณนํ้าท่ีจําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60  
 การจายนํ้าชวงตนป 2552 มีปริมาณตํ่ากวา MOQ แตต้ังแตเดือนกรกฎาคมเปนตนมา ดวยสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น
สงผลใหการจายนํ้าสูงกวา MOQ สงผลใหปริมาณนํ้าท่ีจําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60 
ตามสัญญาฯ 

 กระบวนการผลิต 

 แหลงนํ้าดิบท่ีใชเพ่ือการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ คือ แมนํ้าทาจีนตอนกลาง ซึ่งมีคุณภาพนํ้าดิบดีกวาแมนํ้าทาจีน
ตอนลาง กระน้ันก็ตามนํ้าดิบท่ัวไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปอนท่ีไมพึงปรารถนาอยู โดยมีสิ่งเจือปนทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีววิทยา ดังน้ันจึงตองมีกระบวนการในการผลิตนํ้าประปาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพนํ้าดิบ โดยหลักการทั่วไปคือ การทํานํ้าดิบให
เปนนํ้าประปาท่ีสะอาดจนถึงสามารถด่ืมได ดวยหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(1) ตองไมมีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยูในนํ้าประปาต้ังแตโรงผลิตนํ้าประปาสงนํ้าไปตามทอจนกระท่ังถึง
กอกนํ้าของผูใชนํ้า 

(2) ตองไมมีสารอินทรียใดๆท้ังท่ีแขวนลอยและละลายอยูในนํ้าหลงเหลืออยูในนํ้าประปาไปตามทอจนกระท่ัง
ถึงกอกนํ้าของผูใชนํ้า  

(3) ตองกําจัดกาซตางๆท่ีละลายอยูในนํ้าออกจากนํ้าประปา 
(4) ตองกําจัดสิ่งเจือปนตางท่ีไมพึงปรารถนาท้ังท่ีเปนสารแขวนลอยและสารละลายท่ีอยูในนํ้าประปา  
(5) ตองกําจัดสารพิษอันตรายตางๆออกจากนํ้าประปาใหหมด ท้ังท่ีเปนสารพิษท่ีกอใหเกิดอันตรายตอ

รางกายมนุษยในลักษณะเร้ือรัง และลักษณะฉับพลัน เชน สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟนอล สาร
ไซยาไนด 

(6) ตองกําจัดสิ่งตางๆ ออกจากนํ้าประปาใหไดมากท่ีสุด โดยไมใหนํ้าประปามีกลิ่นและรสเปนท่ีนารังเกียจตอ
ผูบริโภค 

(7) ตองทําใหนํ้าประปาเปนท่ีนาพึงพอใจแกผูใชตลอดเวลาท้ังสําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะลางตางๆและกิจกรรม
ท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม 
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 กระบวนการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 

 

 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การสูบนํ้าดิบดวยเคร่ืองสูบนํ้า 
 เคร่ืองสูบนํ้าดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 เคร่ืองติดต้ังอยูภายในสถานีสูบนํ้าดิบ 
ทําหนาท่ีสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนท่ี ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในนํ้าดิบน้ันอาจมีเศษใบไม 
ผักตบชวา ซากสัตวท่ีเนาเปอย ฯลฯ ลอยมากับนํ้าดิบ สิ่งตางๆเหลาน้ีจะถูกทําการดักเศษขยะเหลาน้ีดวยตะแกรงดักขยะ แบบ
หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดับ ท่ีไดติดต้ังอยูภายในสถานีสูบนํ้าดิบ 
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ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการผสมเร็ว 
 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหนาท่ีกวนผสมสารสรางตะกอน (Coagulations) เชน สารสม  
สารโพลีอิเลคโตรไลท (สารชวยเรงใหเกิดตะกอน) ใหผสมเขากับนํ้าดิบท่ีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ
เปนกรดเปนดางของน้ําดิบโดยการเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขาว การเติมดางทับทิมเพ่ือชวยในการกําจัดสีใหดียิ่งขึ้น การเติม
อากาศในนํ้าดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบื้องตน (Pre-Chlorination) เพ่ือฆาเชื้อโรคและจุลินทรีย 
(Disinfection) ซึ่งท่ีถังผสมเร็วน้ี การผสมสารเคมีท่ีจายกับนํ้าดิบจะอาศัยการหมุนวนของนํ้าดิบจากแรงดันและความเร็วของ
นํ้าดิบที่สงมาจากเคร่ืองสูบนํ้าดิบขามและลอดใตผนังคอนกรีต หมุนกวนสารเคมีท่ีจายใหเขากันกับนํ้าดิบกอนท่ีจะสงไหลไป
ยังขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เม่ือสารเคมีผสมกันแลวในถังผสมเร็วแลวจะมีผลทําใหตะกอนแขวนลอยตางๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟาท่ีเกิดจาก
การแตกตัวของโมเลกุลของสารสมทําใหตะกอนดังกลาวคอยๆ มีขนาดใหญขึ้น และมีนํ้าหนักของตะกอนเหลาน้ีเพ่ิมมากขึ้น 
ตะกอนน้ีเรียกวา ฟล็อก (Floc) โดยการเกิดฟล็อกจะถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆดังตอไปน้ี 

(1) ปริมาณของตะกอน 
(2) ขนาดของตะกอน 
(3) อัตราเร็วของการรวมตัวกันระหวางประจุบวกกับประจุลบ 
(4) ความสามารถในการเกาะจับตัวกันระหวางประจุของสารสมและตะกอน 
(5) ระดับการกวน 
(6) อุณหภูมิของน้ําท่ีถูกกวน 
(7) ความหนาแนนของนํ้าท่ีถูกกวน 
(8) คุณลักษณะของนํ้าท่ีถูกกวน 
(9) ปริมาณสารเคมีท่ีจายในถังผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆท่ีแขวนลอยอยูในนํ้าจะผสมกับสารเคมีเรียกวาสารสรางตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ
รูปรางตะกอนเล็กๆกลายเปนตะกอนใหญขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วาการรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญน้ีจะ
ตกลงในถังตกตะกอนสูกนถังกอนท่ีจะถูกปลอยท้ิงออกสูถังรวบรวมนํ้าตะกอนในขั้นท่ี 8 กอนท่ีจะถูกนําไปเตรียมบําบัดใน
กระบวนการเพ่ิมความเขมขนของตะกอนตอไป สวนนํ้าท่ีไดจะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยท่ัวไปและจะถูกสงเขา
ขั้นตอนตอไป  

ขั้นตอนท่ี 4 การกรอง 

 นํ้าท่ีผานกระบวนการจากถังตกตะกอนยังคงประกอบดวยตะกอนแขวนลอยท่ีเล็กมากท่ียังคงลอยอยูในนํ้าท่ีไหลลน
ออกจากถังตกตะกอน จึงจําเปนตองใหนํ้าน้ีไหลผานระบบกรอง (Filtration) ซึ่งทําใหนํ้ามีความใสสะอาดยิ่งขึ้น โดยทั่วไป
ระบบกรองนํ้าจะประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือ สวนการกรองน้ํา (Filtration) และการลางสารกรองในชั้นกรอง 
(Backwashing) การกรองนํ้าคือการท่ีนํ้าไดไหลผานชั้นกรองซึ่งจะทําใหตะกอนในนํ้าไดถูกกําจัดหรือดักไวท่ีชั้นกรองโดยปลอย
ใหนํ้าใสท่ีไหลออกจากระบบกรองนํ้า เม่ือกระบวนการกรองนํ้าไดดําเนินไประยะหน่ึงแลวน้ัน ตะกอนท่ีถูกดักจับไวในชั้นกรอง
ทําใหเกิดความหนาในชั้นกรองนํ้ามากเกินไป ซึ่งมีผลทําใหประสิทธิภาพในการกรองนํ้าตํ่าลง จึงจําเปนตองหยุดการกรองนํ้า
ชั่วคราว หลังจากน้ันตองทําการลางวัสดุตัวกลางในชั้นกรองเพ่ือไลตะกอนออกจากระบบกรองนํ้าท้ังหมด โดยใชนํ้าและอากาศ
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อัดผานตัวกลางของชั้นกรองในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของน้ําไหลเขาท่ีตองการกรอง และนํ้าท่ีใชลางน้ันจะถูกรวบรวม
และสงไปยังถังรวบรวมนํ้าตะกอน อยางไรก็ตามน้ําเม่ือผานการกรองแลว แมจะเปนนํ้าใสแลวก็ตาม แตอาจยังคงมีเชื้อโรค
ตางๆอาศัยอยู ทําใหตองมีการเติมคลอรีนลงไปในน้ําอีกคร้ังเพ่ือการฆาเชื้อโรคท่ีมีอยูในนํ้า 

ขั้นตอนท่ี 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยนํ้าท่ีไดจากการกรองจะถูกเติมโดยนํ้าท่ีผสมดวยคลอรีนเหลวเขาท่ีภายในเสนทอ และจะไหลเขาสูถังสัมผัสผสม
คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเปนถังคอนกรีตท่ีมีโครงสรางท่ีสามารถบังคับใหนํ้ามีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
ของน้ําในการผสมกับนํ้าคลอรีนท่ีจายออกมา การไหลของนํ้าประปาขั้นน้ีจะยังคงไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง โดยระดับนํ้าท่ีสูง
กวาจากการกรองจะไหลเขาสูถังผสมสัมผัสคลอรีนดวยแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนท่ี 6 กระบวนการเก็บนํ้าใส 

 นํ้าท่ีผานการผสมคลอรีนจะไหลไปสูถังเก็บนํ้าประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหนาท่ีเก็บ
นํ้าประปาท่ีผลิตไดจากกระบวนการผลิตนํ้าประปาและยังใชเปนถังเก็บนํ้าสํารองเม่ือจําเปน ถังเก็บนํ้าใสน้ีจะเปนถังปดเพ่ือ
ปองกันการปนเปอนจากสัตว นก หนู หรือแมลงท่ีอาจเขาไปในถังเก็บนํ้าได อยางไรก็ตามคลอรีนท่ียังคงคางอยู (Residual 
Chlorine) จะทําหนาท่ีฆาเชื้อโรคท่ีอาจเกิดการปนเปอนในระบบเสนทอเม่ือจายนํ้าประปาผานสงทอจายนํ้าและทอบริการไป
ยังผูใชนํ้า 

ขั้นท่ี 7 การสูบนํ้าไปยังสถานีจายนํ้า 

 โดยเคร่ืองสูบนํ้าสงประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จํานวน 5 เคร่ือง จะทําหนาท่ีสูบนํ้าประปาจากโรงผลิตนํ้า
บางเลนไปยังสถานีจายนํ้าพุทธมณฑลและมหาชัยท่ีต้ังอยูหางออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดับ เคร่ืองสูบนํ้าดังกลาวได
ถูกออกแบบใหมีระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง สามารถสํารองกําลังการสูบสงไดถึงรอยละ 60 ของกําลังการผลิตปกติของโรง
ผลิตนํ้า 

ขั้นตอนท่ี  8 ถังรวบรวมน้ําตะกอน 

 ตะกอนท่ีไดจากขั้นตอนการตกตะกอนและนํ้าลางตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกสงไปยังถังเก็บรวบรวมน้ํา
ตกตะกอนกอนท่ีจะถูกสูบไปยังถังตะกอนเขมขน 

ขั้นตอนท่ี 9 การเพ่ิมความเขมขนของตะกอน 

 ขั้นตอนน้ีจะมีการเติมโพลิเมอรและกวนดวยเคร่ืองกวนเพ่ือทําใหโพลีเมอร และตะกอนจับตัวรวมกันไดดีและมีความ
เขมขนมากขึ้น กอนจะถูกสูบสงไปยังเคร่ืองรีดตะกอนในขั้นตอนตอไป สวนนํ้าท่ีแยกออกมาจะถูกสงกลับไปยังทอท่ีสถานีสูบ
จายนํ้าดิบเพ่ือเขากระบวนการผลิตนํ้าประปาใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการผลิตท่ีเรียกวา ระบบ Zero Discharge ทํา
ใหไมมีการสูญเสียของนํ้าเน่ืองจากกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนท่ี 10 การรีดตะกอน 

 ทําหนาท่ีรีดนํ้าออกจากตะกอนนํ้าเขมขนท่ีไดผสมโพลิเมอรท่ีทําใหตะกอนจับตัวกันกอนลวงหนาแลว ตะกอนท่ีไดจะ
ถูกนําไปท้ิงในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวซึ่งเปนหลุมฝงกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพ้ืนท่ีของโครงการเองเพ่ือรอใหตะกอน
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ดังกลาวฟนสภาพเปนดินปกติ สวนนํ้าท่ีไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหมเพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปน
นํ้าประปาอีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี 11 การเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล 

 ถังเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าพุทธมณฑลเปนถังเก็บนํ้าประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับนํ้าจากการสูบสงนํ้าจากโรง
ผลิตนํ้าบางเลน ประกอบดวยเคร่ืองสูบนํ้าสงขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบนํ้าสงตอไปยังสถานีจายนํ้า
มหาชัยและเคร่ืองสูบจายนํ้าขนาด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบจายนํ้าประปาไปยังทอบริการของการประปาใน
เขตสํานักงานประปาออมนอยและสํานักงานประปาสามพราน เ พ่ือใหผู ใช นํ้าในเขตอําเภอกระทุมแบน อําเภอ 
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี 

ขั้นตอนท่ี 12 การเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้ามหาชัย 

 ถังเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้ามหาชัยเปนถังเก็บนํ้าประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับนํ้าจากการสูบสงนํ้าจากสถานี
จายนํ้าพุทธมณฑล ประกอบดวยเคร่ืองสูบจายนํ้าขนาด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 4 ตัว เพ่ือสูบจายนํ้าประปาไปยังทอ
บริการของการประปาในเขตสํานักงานประปาสมุทรสาคร เพ่ือใหบริการแกผูใชนํ้าในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตพ้ืนท่ี 
อ.กระทุมแบนบางสวน 

3.3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยีการผลิต 

 จุดเดนของเทคโนโลยีการผลิตเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ คือ ระบบการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานีทุกขั้นตอน
ถูกควบคุมดวย SCADA System ซึ่งเปนระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคม การปรับเปลีย่นอัตราการทํางาน
ของหนวยตางๆในระบบ เชนอัตราการไหลของนํ้า ความดัน เปนตน สามารถทําไดผานคอมพิวเตอรของ SCADA System ท่ี
อาคารหองควบคุม นอกจากน้ี ระบบรับและสูบนํ้าดิบสูโรงกรองนํ้าของประปาปทุมธานียังสามารถสูบนํ้าดิบไดสูงสุดถึง 
400,000 ลบ.ม./วัน อันประกอบไปดวยเคร่ืองสูบ 4 ชุด ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ท่ีขบัดวยมอเตอรขนาด 230 กิโลวัตต 

กําลังการผลิตและกําลังการผลิตที่ใชจริง 

 กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ของประปาปทุมธานีคือ 388,000 ลบ.ม./วัน ท้ังน้ี กําหลังการผลิตท่ี 
388,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกลาวคือผลรวมของ 
 

- กําลังการผลิตติดต้ังท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตนํ้า 
- กําลังการผลิตเพ่ิมเติมท่ี 100,000 ลบ.ม./วัน ท่ีไดจากโรงผลิตนํ้าแหงใหม และการสรางสถานีเพ่ิมแรงดัน 

(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบสงนํ้าประปาในแนวของทอสงนํ้า
ประธาน (BTM) ระหวางโรงผลตินํ้าและสถานีจายนํ้ารังสิตโดยมีรายละเอียดปริมาณการจายนํ้าเฉล่ียตอวัน
และกําลงัการผลติเปนดังน้ี
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ปริมาณการผลิตจริงต้ังแต มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2552 ของประปาปทุมธาน ี

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2547 

มกราคม 205,757 

288,000 ลบ.ม./วัน 
 

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  
ธันวาคม 256,800 89.2  

2548 
 

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  
ธันวาคม 275,965 95.8  

2549 

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 300,341 104.3  
กันยายน 307,232 

308,000 ลบ.ม./วัน4 

99.8  
ตุลาคม 314,631 102.2  
พฤศจิกายน 326,571 106.0  
ธันวาคม 310,038 100.7  

 
 
 

2550 

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  
มิถุนายน 322,619 104.7  

 กรกฎาคม 312,461 101.4 260,000 ลบ.ม./วัน 
 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  

 
 
 

2551 
 

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   
มิถุนายน       309,102           100.4   

 กรกฎาคม       312,681           101.5  310,000 ลบ.ม./วัน 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 95 

 
 

 

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2551 
 

สิงหาคม       321,410  
388,000 ลบ.ม./วัน 

 

           82.8   
กันยายน       330,037             85.1   
ตุลาคม 328,494 84.7  
พฤศจิกายน 325,670 83.9  
ธันวาคม 317,306 81.8  

 มกราคม       311,608             80.31  
 กุมภาพันธ       320,775             82.67  
 มีนาคม       317,901          81.93  
 เมษายน       325,822           83.97  
 พฤษภาคม       322,287            83.06  
 มิถุนายน       318,849        82.18  
 กรกฎาคม       309381          79.74 320,000 ลบ.ม./วัน 
2552 สิงหาคม       326761            84.22  
 กันยายน       328426             84.65  
 ตุลาคม 320262              82.54             
 พฤศจิกายน 327,320  84.36  
 ธันวาคม 325,935              84.00  

 

 

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอวัน 

 2กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายนํ้าเฉล่ียตอวันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอวันหารดวยกําลังการผลิต  

  

ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของประปาปทุมธานี 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 

MOQ  และ ปริมาณการจายจริง
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ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉล่ียต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธาน ี

                หนวย : ลบ.ม./วัน 

 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

กําลังการ
ผลิต
น้ําประปา1 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 294,6672 308,000 388,0003 388,0003 

MOQ 140,000 140,000 140,000 140,000 170,000 180,000 200,000 220,000 260,000 310,000 320,000 
ปริมาณการ
ผลิตจริงโดย
เฉลีย่ 

106,684 112,849 138,241 175,492 198,101 244,008 274,374 294,064 314,026 315,306 321,240 

อัตราการใช
กําลังการ
ผลิต  (%) 

37.0% 39.2% 48.0% 60.9% 68.8% 84.7% 95.3% 95.5% 102.0% 81..3% 82.80% 

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 

  
 ประปาปทุมธานีสามารถผลิตนํ้าประปาไดสูงกวาปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. รับซื้อ (MOQ) ต้ังแตเดือนเมษายน 2545 
เปนตนมา เพ่ือรองรับความตองการนํ้าในพ้ืนท่ีท่ีสูงขึ้น  ประปาปทุมธานีไดเ พ่ิมกําลังการผลิตสูงสุดเปน  388,000  
ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ดวยการสรางโรงผลตินํ้าแหงใหมใกลกับโรงผลิตนํ้าเดิม และปรับปรุงระบบสง-จาย  

กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานีมีขัน้ตอนเชนเดียวกบักระบวนการผลตินํ้าประปาของบริษัทฯ 

3.3.2 วัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Suppliers) 

3.3.2.1 บริษัทฯ 

 วัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิตนํ้าประปามีดังตอไปน้ี 

(1) นํ้าดิบ  

 นํ้าดิบท่ีบริษัทฯ ใชในการผลิตนํ้าประปาคือ นํ้าจากแมนํ้าทาจีนตอนกลาง โดยการสูบนํ้าเขาสูโรงผลิตนํ้า ณ ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนมาใชโดยไมมีตนทุนคาใชจายแต
อยางใด ยกเวนคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานละ 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน นอกจากน้ีบริษัทยังตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงาน
ผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาทตอสัมปทาน ท้ังน้ี จากท่ีบริษัทฯ ไดรับ
สัมปทาน 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานท้ังสิ้น 400 บาทตอป  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักท่ีบริษัทฯ ใชในการผลิตนํ้าประปา ไดแก 
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- สารสมนํ้า 
- ดางทับทิม 
- คลอรีนเหลว 
- ปูนขาว 
- โพลีอีเล็คโตรไลท 

 โดยมีสัดสวนการใชสารเคมีในการผลิตแตกตางกันออกไป แลวแตคุณภาพนํ้าดิบในแตละชวงเวลาการผลิต โดย
บริษัทฯ จะทําการทดสอบคุณภาพนํ้าดิบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้า (Jar test) และคํานวณสัดสวนสารเคมีท่ีเหมาะสมตาม
ลักษณะคุณภาพนํ้าดิบ แลวปอนขอมูลอัตราการจายสารเคมีแตละชนิดเขาสูระบบคอมพิวเตอรควบคุมของ SCADA ซึ่งจะทํา
ควบคุมการสูบจายสารเคมีในกระบวนการผลิตใหไดอัตราสวนท่ีเหมาะสมตามอัตราการไหลของนํ้าดิบท่ีสูบเขามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลากหลาย โดยการเลือกซื้อจากผูผลิตท่ีมีคุณภาพของสินคาตาม
มาตรฐานและไดรับการทดสอบโดยหองปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจัดสงและการสํารองไดตาม
ความตองการของบริษัทฯ อยางทวงที และมีราคาตํ่าท่ีสุด  

 ท่ีผานมา ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด บริษัทฯ จัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียว ท้ังน้ี บริษัทฯ ได
พิจารณาแลววาลักษณะผลิตภัณฑของผูจัดจําหนายรายนั้นๆ เหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิต และผูจัดจําหนาย
รายน้ันสามารถจัดสงวัตถุดิบใหบริษัทฯ ไดเพียงพอกับความตองการและตรงตอเวลา 

 เน่ืองจากสารสมเปนสารเคมีหลักท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา ปริมาณการจัดซื้อสารสมจึงมีมูลคาสูงท่ีสุดในบรรดา
ยอดจัดซื้อสารเคมีท้ังหมด โดยต้ังแตป 2549 บริษัทฯ จัดซื้อสารสมจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 
อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายสารสมในประเทศมีหลายรายดวยกันและสารสมเปนวัตถุดิบท่ีไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากนัก 
ดวยเหตุน้ี หากเกิดกรณีท่ีไมสามารถจัดซื้อจากผูจัดจําหนายรายดังกลาวได บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสารสมจากผูจัดจําหนาย
รายอื่นและสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตนํ้าประปาไดเชนกัน 

 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ 

วัตถุดิบ 2550 2551 2552 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 33.1 53.7 38.0 54.7 32.3 53.7 

   ดางทับทิม 3.2          5.3 2.4 3.5 3.0 5.0 

   คลอรีนเหลว 11.7 18.9 10.1 14.6 10.4 17.3 

   ปูนขาว 1.8 2.9 0.8 1.1 1.2 2.0 

   โพลิเมอร 4.4 7.0 5.2 7.5 6.1 10.2 

   ผงถานกัมมันต 3.7 5.9 2.6 3.7 2.0 3.3 

สารเคมีหลัก 57.8 93.7 59.1 85.1 55.0 91.5 

อุปกรณอะไหล 1.0 2.0 10.4 14.9 5.1 8.5 

ยอดรวม 48.7 100.0 69.5 100.0 60.1 100.0 

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

 บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ เอง ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบสงนํ้า หรือ
อุปกรณเฉพาะดานเกิดความเสียหายท่ีตองมีการซอมแซมหรือซอมบํารุง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซอมท่ีบริษัทฯ พิจารณาวาไมคุมคาท่ีจะทําดวยตนเอง บริษัทฯ จะจัดใหมีการคัดเลือก
ผูดําเนินการโดยจัดใหมีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผูเสนอราคาท่ีเปนไปตามเงื่อนไขในเชิงของการซอมบํารุง 
ความสามารถของผูรับจางและมีคาใชจายนอยท่ีสุด เปนเงื่อนไขหลักการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนคร้ังคราวจากผูจัดจําหนาย ท้ังน้ี การ
พิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาท่ีเหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการและราคาท่ีเหมาะสมเปนสําคัญ 

 อน่ึง บริษัทฯ ไมมียอดจัดซื้ออะไหลอุปกรณในป 2548 เน่ืองจากในปดังกลาว บริษัทฯ มีอะไหลอุปกรณสํารองอยู
เพียงพอกับความตองการ 

3.3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิตนํ้าประปามีดังตอไปน้ี 

(1) นํ้าดิบ 

 นํ้าดิบท่ีประปาปทุมธานีใชในการผลิตนํ้าประปาคือนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยา ประปาปทุมธานีสูบนํ้าเขาสูโรงผลิต
นํ้า ณ ต.บานปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีตองเสียคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาเปนจํานวนเงิน 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูใหสัมปทาน (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยได
โอนอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการประปาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และเงินทดแทนคาใชจายของเจา
พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาท โดยประปาปทุมธานีไดชําระ
เงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว ลวงหนาจนครบจํานวนท่ีตองชําระตลอดอายุ
สัมปทาน 25 ป จํานวนท้ังสิ้น 5,000 บาท เม่ือเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักท่ีประปาปทุมธานี ใชในการผลิตนํ้าประปา ไดแก 
-  สารสมนํ้า 
-  คลอรีนเหลว 
-  ปูนขาว 
-  โพลิอีเล็คโตรไลท 

ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตนํ้าประปาเน่ืองจากคุณลักษณะของนํ้าดิบท่ีแตกตางกันระหวาง
นํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนและนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยา ท้ังน้ี นํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนประกอบไปดวยสารเคมีบางชนิดท่ีทําใหนํ้า
มีสี และดางทับทิมชวยกําจัดสารเคมีท่ีกอใหเกิดสีดังกลาว 

ประปาปทุมธานีใชระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือคํานวณหาปริมาณและสัดสวนของสารเคมีท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของ
นํ้าดิบในขณะน้ันสําหรับการผลิตนํ้าประปา โดยการนํานํ้าดิบมาผานระบบ Jar Test เชนเดียวกัน 
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อน่ึง ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด ประปาปทุมธานีจัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียวเชนเดียวกับ
บริษัทฯ 

เชนเดียวกับบริษัทฯ ปริมาณการจัดซื้อสารสมนํ้าจงึมีมูลคาสูงท่ีสุดในบรรดายอดจัดซื้อสารเคมีท้ังหมด โดยต้ังแตป 
2547 ประปาปทุมธานีจัดซื้อสารสมนํ้าจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของประปาปทุมธานี 

วัตถุดิบ 2549 2550  2551 2552 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 35.88 59.71 39.90 68.33 61.92 73.90 31.32  65.74 

   คลอรีนเหลว 5.67 9.44 4.76 8.15 5.26 6.28 5.41 11.36 

   ปูนขาว 2.49 4.14 2.98 5.11 4.55 5.43 1.26 2.64 

   โพลิเมอร 6.77 11.27 8.46 14.49 10.42 12.44 6.39 13.41 

สารเคมีหลัก 50.81 84.56 56.10 96.08 82.15 98.04 44.38 93.15 

อุปกรณอะไหล 9.28 15.44 2.29  3.92 1.64 1.96 3.26 6.85 

ยอดรวม 60.09 100.00      58.39 100.00 83.79 100.00 47.64 100.00 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 ประปทุมธานีดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบีเจที ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบสงนํ้า หรืออุปกรณเฉพาะ
ดานเกิดความเสียหายท่ีตองมีการซอมแซม ซอมบํารุง หรือกอสรางเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบีเจที หรืองานซอมท่ีประปาปทุมธานีและบีเจที พิจารณาแลววาไมคุมคาท่ีจะทําดวยตนเอง ประปทุมธานี
และบีเจทีจะเลือกผูรับจางตามลักษณะของงานและความสามารถของผูรับจาง โดยคํานึงถึงคาใชจายท่ีเหมาะสมดวย  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

ประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนคร้ังคราวจากผูจัดจําหนาย
เชนเดียวกับบริษัทฯ ท้ังน้ี การพิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาท่ีเหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการ
และราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญเชนกัน 

 

3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.4.1 บริษัทฯ  

 บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงการรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี อยางไรก็ตามจากกระบวนการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ทํา
ใหเกิดตะกอนจากการผลิต ซึ่งตะกอนดังกลาวจะถูกสงไปยังกระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลทลงไปทําให
ตะกอนจับตัวกันกอนท่ีจะถูกนําไปท้ิงในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวของบริษัทฯ สวนนํ้าท่ีไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหม
เพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปนนํ้าประปาอีกคร้ังตามกระบวนการแบบ Zero Dischargeโดยบริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบ
กากตะกอนเปนประจําทุกปอยางตอเน่ืองโดยหองปฏิบัติการที่ไดการรับรองมาตรฐาน 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 100 

 
 

 

 ในสวนของกากสารเคมีท่ีเกิดจากนํ้าลางจากหองทดลอง ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทรับบําบัดสารเคมีท่ี
ไดรับอนุญาตรับไปกําจัดเปนคร้ังๆ ไป ประมาณปละ 1 คร้ัง โดยไมเคยมีการทําสัญญาวาจาง ท้ังน้ี ปริมาณกากสารเคมีท่ีตอง
บําบัดตอปมีปริมาณนอยมาก 

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และยังมีการสนับสนุนและให
ความรวมมือกับหนวยงานดูแลสิ่งแวดลอมของภาครัฐและภาคทองถิ่น ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแมนํ้าทาจีน โดยการรวมหารือและสนับสนุนการดําเนินการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในการอนุรักษคุณภาพของแมนํ้าทาจีนใหมีคุณภาพดี เพ่ือท่ีจะทําใหแหลงนํ้าและชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี
ตอไป สงผลใหบริษัทฯ มีแหลงนํ้าดิบสําหรับการผลิตท่ีมีคุณภาพตลอดไป  

 อน่ึง ท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทและ/หรือ ถูกฟองรองใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม  

3.4.2 ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม กระบวนการผลิตนํ้าประปาของ 
ประปาปทุมธานีมีลักษณะเปนแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตน้ัน ไมมีการปลอยนํ้ากลับลงสูแหลงนํ้าดิบ 
ท้ังน้ีนํ้าท่ีเหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถูกนํายอนกลับไปยังกระบวนการผลิตใหม 

 จากการวิเคราะหของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) เม่ือปลายป 
2542 พบวาตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม มีสารมี พิษ ท่ีกอให เกิดอันตรายแกสิ่ งแวดลอมเจือปน  ท้ั ง น้ี  
ประปาปทุมธานียกตะกอนดินท่ีเกิดขึ้นใหแกบุคคลภายนอกท่ีตองการไปถมท่ีดินโดยไมคิดคาตะกอนดินหรือคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้น 

 สําหรับสารเคมีท่ีหลงเหลือจากการลางถังเก็บ ถังเตรียมสารเคมี และนํ้าจากหองทดลอง ในอดีต ประปาปทุมธานี
เคยทําสัญญาปตอปวาจาง GENCO ใหทําการกําจัดสารเคมีดังกลาว โดยท่ีผานมา ประปาปทุมธานีสงกากสารเคมีให 
GENCO บําบัดประมาณปละ 1 คร้ัง ปริมาณไมเกินปละ 5 ตัน อยางไรก็ตาม เม่ือสัญญาคร้ังสุดทายสิ้นสุดลงเม่ือปลายป 
2549 ประปาปทุมธานีไมไดทําสัญญาปตอปกับ GENCO อีก 

 อนึ่ง ท่ีผานมาประปาปทุมธานีไมเคยมีขอพิพาทเร่ืองสิ่งแวดลอมกับหนวยงานหรือเอกชนรายใดเชนกัน 


