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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

   

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

3.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการประปาเพื่อผลิตและจําหนายน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศ เพ่ือตอบสนอง

นโยบายรัฐบาลที่จะใหประชาชนใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาล อันเปนการแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็มแทรกในชั้นน้ํา

บาดาล และเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่บริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคโดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาในการประกอบ

ธุรกิจที่สําคัญดังนี้ 

(1) สัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตได 

เพ่ือใหบริการตอใหกับผูใชน้ํา ซึ่งครอบคลุม จ.สมุทรสาครทั้งจังหวัด (รวมถึงพ้ืนที่ อ.กระทุมแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร) 

และพื้นที่ใน อ.สามพราน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  เปนระยะเวลา 30 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัทฯ เร่ิมขายน้ําใหแก 

กปภ. ตามสัญญาคือเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 โดยมีลักษณะสัญญา

แบบ Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจายน้ําประปา และเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปา โดยบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิตน้ําประปาและระบบ

จายน้ําประปาใหแก กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงคจะตออายุสัญญานี้ บริษัทฯ ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจง

ความประสงคให กปภ. ทราบอยางนอย 3 ป กอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาหรือวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 และ 

กปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหแกบริษัทฯ โดยตองทําความตกลงรวมกันทั้งสองฝายกอนครบกําหนดระยะเวลาของ

สัญญานี้ หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมสามารถตกลงกันไดจนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา ใหถือวาสัญญานี้สิ้นสุด  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีกําลังการผลิตขั้นตํ่า 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญาไดกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ 

กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายุสัญญาซื้อขายน้ําประปา สรุปไดดังนี้ 

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

21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 

21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 

21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 300,000 

 นอกจากขอกําหนดเรื่องปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทตามรายละเอียดขางตนแลว ตามสัญญาซื้อ

ขายน้ําประปาไดกําหนดใหบริษัทฯ จะตองดูแลและทําใหระบบผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะสง

น้ําประปาในปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อในขณะนั้นบวกดวยรอยละ 7 ของปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ

ในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วัน แลวแตอยางใดจะนอยกวาเสมอ ดังนั้น กําลังการ

ผลิตสูงสุด ณ ปจจุบันของบริษัทฯ จึงเพียงพอตอการจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. แตเพียงผูเดียว ตามที่สัญญาซื้อขาย

น้ําประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนเพื่อนํามาใชในการผลิตน้ําประปา โดยน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตไดจะถูกสง

จากโรงผลิตน้ํา ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ดวยทอสงน้ําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ คือ สถานี

จายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย  และสูบจายน้ําตอไปยังพ้ืนที่ใหบริการของสํานักงานประปา 3 แหงไดแก

สํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร ตามทอจายน้ํา (LDN) ที่

เชื่อมตอกับสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ  โดยปริมาณน้ําที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดน้ําที่สถานี

จายน้ําทั้ง 2 แหง และคํานวณตามอัตราคาน้ําประปาที่กําหนดตามสัญญาซึ่งจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคม ของ

แตละปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคาคงที่ (K) ซึ่งมีวิธีการ

คํานวณอัตราคาน้ําประปาดังนี้ 

อัตราคาน้ําประปา 

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

             CPIn-1 
    

N ปกอนหนาที่จะมกีารปรับอัตราคาน้ําประปา 

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

ตําแหนงที่ 7 ทิ้ง 

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

13.900000 บาท / ลบ.ม. 

CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลาง ที่ประกาศโดยกองดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย กระทรวงพาณิชย สําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n-1 และมีคาเริ่มตนสําหรับเดือนธันวาคม 2541 

เทากับ 128.1 

CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n (*) 

K คาคงที่ในการปรับอัตราคาน้ําประปา คาคงที่ (K) จะมีคา 

สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคาเทากับ 1.03000 

สําหรับปที่ 8 ถึงปที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคาเทากับ 1.02500 

สําหรับปที่ 11 ถึงปที่ 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคาเทากับ 1.01000 

สําหรับปที่ 15 (พ.ศ. 2557) เปนตนไป มีคาเทากับ 1.00000 

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใดๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา

คาน้ําประปา (1 มกราคมของปที ่n+1) แลว อัตราคาน้ําประปาของเดือนในปถัดไปจะใชอัตราคา

น้ําประปาของปกอนจนกระทัง่คาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 

อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคาน้ําประปาไดตามที่ควรจะเปนแลว คาน้ําประปาในแตละ

เดือนจะถกูปรับใหเทากับเดือนนั้นๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนที่ขาด นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคมของปที่ 

n+1 จนถึงวันที่ไดปรับอัตราคาน้ําประปานั้น มูลคาของการปรับชดเชยคาน้ําประปานี้เทากับปริมาณ

น้ําประปาที่ไดรับในปที่ n+1 ณ อัตราคาน้ําประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคาน้ําประปาของ Pn 

กับ Pn+1 
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อัตราคาน้ําประปาดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามสภาวะน้ําดิบตามปกติทั่วไป อางอิงจากคุณภาพน้ําดิบตามที่

กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา ทั้งนี้หากคุณภาพน้ําดิบไมเปนไปตามมาตรฐานน้ําดิบที่กําหนดไวโดยมิใชความผดิ

ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคาน้ําประปาใหเปนไปเพื่อสะทอนตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นได 

 นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณใชน้ําบาดาลในพื้นที่ฝง

ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาล

มากขึ้น และเพื่อเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ กปภ. อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   บริษัทฯ จึงไดให

สวนลดแก กปภ. ในสวนของน้ําประปาที่สูงกวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อ ดังนี้ 

สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 

รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า

ที่รับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 

20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า

ที่รับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 

20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า

ที่รับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 

20 กรกฎาคม 2552 

 

อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา (บาท / ลบ.ม.) 

5 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 17.437898 

1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 18.609628 

1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 

1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 

1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 

1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 23.552023 

1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 24.461331 

1 มกราคม 2554  ถึง 31 ธันวาคม 2554 25.110952 

(2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (สัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ) 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าเพิ่ม 

ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน 

โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 เปนวันแรก เร่ิมซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรก  และมีMOQเทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน 

และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่ง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อ

ขายน้ําประปาเดิม โดยมีอัตราคาน้ําประปาเริ่มตน ณ วันทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ เทากับ 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมี

การปรับอัตราคาน้ําประปาทุกรอบปนับจากวันลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้  
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อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม 

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

             CPIn-1 
    

Pn+1 อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม รอบปที่ n+1 

Pn อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม รอบปที่ n 

CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปที ่n-1 ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 

CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปที ่n ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 

n ปกอนหนาที่จะมกีารปรับอัตราคาน้ําประปาสวนเพิม่ 

หากอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่มดังกลาวในรอบปใด ๆ สูงกวาอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่มในรอบปกอนหนาที่จะ

มีการปรับอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม เกินกวารอยละ 4 ใหปรับคาน้ําประปาสวนเพิ่มในรอบปนั้น ๆ ไดรอยละ 4 และการ

คํานวณอัตราคาน้ําประปาทุกรอบปใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนระยะเวลา 25 

ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2573 โดยสัมปทานอนุญาตใหบริษัทฯ ในการทําน้ําประปา และทํา

การจําหนายน้ําประปาในพื้นที่ 5 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก  

จังหวัด อําเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 

สมุทรสาคร กระทุมแบน และเมืองสมุทรสาคร 

  ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหนายน้ําประปาในพื้นที่ดังกลาวได โดยน้ําประปาที่

บริษัทฯ ผลิตได บริษัทฯ สามารถจําหนายใหแกบุคคลใดๆ โดยไมมีขอจํากัด เชน กปภ. การนิคมอุตสาหกรรม เทศบาล

ตางๆ เปนตน 

  ทั้งนี้ สัมปทานกําหนดใหบริษัทฯ คิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามอัตราที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา

ระหวาง กปภ. กับ บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําทาจีน 

 บริษัทฯ ไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 25 เมษายน 2544 ขออนุญาตสูบน้ํา

จากแมน้ําทาจีน (เดิมชื่อแมน้ํานครชัยศรี) เพ่ือนําไปผลิตน้ําประปาในปริมาณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือจําหนายใหแก

ประชาชนในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ตามที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก กปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไดรับหนังสือที่ นร. 0110/423 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 จากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไม
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ขัดของในการสูบน้ําดิบดังกลาวของบริษัทฯ และระบุใหบริษัทฯ ควรพิจารณาจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชดวยเนื่องดวย

ปญหาปริมาณและคุณภาพน้ําของแมน้ําทาจีน  

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับ วอเตอรโฟลว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ

สัญญา 30 ป ตามอายุสัญญาซื้อขายน้ําประปา คือ นับต้ังแตวันที่เร่ิมประกอบกิจการคือต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 ใหวอเตอรโฟลว ดําเนินการในสวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา 

โดย วอเตอรโฟลว เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสารเคมี คาไฟฟา คาแรงงาน และคาวัสดุ

สิ้นเปลือง ยกเวนคาอุปกรณอะไหลซึ่งเปนความรับผิดชอบของบริษัทฯ  ปจจุบัน วอเตรอโฟลว ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท 

ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด  

 3.1.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เมื่อป 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยไดรับความรวมมือจาก Japanese International Corporation Association (JICA) 

เขามาชวยศึกษาความเปนไปไดในการหาแหลงน้ําทดแทนน้ําบาดาลในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพ่ือแกไขปญหาแผนดินทรุด ปญหาน้ํา

ทวม และภาวะน้ําเค็มแทรกในน้ําบาดาล ตลอดจนเพื่อเพิ่มพ้ืนที่บริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค JICA ได

แนะนําแนวทางแกปญหาโดยการใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาผลิตเปนน้ําประปาทดแทนน้ําบาดาล กปภ. จึงจัดใหมีการ

ประกวดราคาของภาคเอกชนเพื่อดําเนินโครงการผลิตน้ําประปาเพื่อใชในพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี โดยใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาขึ้น 

 ประปาปทุมธานีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการประปาใหแก กปภ. ตามโครงการดังกลาวโดยจัดเปนโครงการ

เอกชนรวมลงทุนโครงการแรกในการผลิตน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไดเขาทํา

สัญญาในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ใหสิทธิประปาปทุมธานี

ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาในเขตปทุมธานี และรังสิต จ. ปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันเริ่มประกอบ

กิจการ คือต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566 ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer 

(“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายน้ําประปา ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองโอนระบบจาย

น้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตน้ําประปาจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลา 

24.00 น. ของวันที่ครบ 25 ป หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการหรือของวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ประปาปทุมธานี

สามารถขอเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหนายน้ําประปาตอจากวันที่ครบ 25 ป ได โดยการสง

หนังสือแจงความจํานงตอ กปภ. หลังจากวันที่ครบรอบ 24 ป ของวันเริ่มประกอบกิจการ และอยางนอยเปนเวลา 6 เดือน

กอนวันที่มีการโอนระบบผลิตน้ําประปาดังกลาวหรือในระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 ทั้งนี้ 

ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. ไดอีก 2 คร้ัง ระยะเวลาเชาครั้งละ 10 ป 

  ภายใตสัญญาฉบับนี้ สิทธิของประปาปทุมธานีสําหรับการจําหนายน้ําประปาในปริมาณไมเกิน 288,000 ลบ.ม./วัน 

โดย กปภ. จะหยุดการจายน้ําประปาจากแหลงประปาอื่นใหแกผูบริโภคใหแกพ้ืนที่เขตปทุมธานีและรังสิตหลังจากวันเริ่ม

ประกอบกิจการ คือวันที่ 15 ตุลาคม 2541 เวนแต เมื่อ กปภ. คาดวาความตองการน้ําประปาในเขตปทุมธานี – รังสิตเกิน

กวา 288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหาน้ําประปาในสวนที่เกินใหแกผูบริโภคได ไมวาจะ
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ดําเนินการเองหรือใหเอกชนรายอื่นดําเนินการ แมวาสัญญานี้จะยังไมสิ้นสุดลงก็ตาม แต กปภ. จะซื้อน้ําประปาจากแหลง

อื่นหรือดําเนินการจายน้ําประปาแกผูบริโภคสวนที่เกินดังกลาวขางตนไดตอเมื่อปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อครบจํานวน 

288,000 ลบ.ม./วัน แลว 

กอนครบกําหนด 15 วันกอนสิ้นปทุกป กปภ. จะกําหนดและแจงปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากประปา

ปทุมธานี (MOQ) ทั้งนี้ MOQ ในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณน้ําที่กําหนดไวในปกอนหนานั้น โดย MOQ ของป 2550 

และป 2551 เทากับ 260,000 ลบ.ม./วัน และสําหรับ MOQ ป 2552 นั้น ประปาปทุมธานีไดรับแจงจาก กปภ. แลว ซึ่งได

กําหนดไวที่ 260,000 ลบ.ม./วัน 

เมื่อรวมกับประมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. จะตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติม โดย

แตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะตองรับซื้อน้ําประปาเพิ่ม 50,000 ลบ.ม./วัน และตั้งแตวันที่ 1 

สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะตองรับซื้อน้ําประปาเพิ่ม 60,000 ลบ.ม./วัน นั้น ทําใหโดยรวมแลวต้ังแต

วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเปน 310,000 ลบ.ม./วัน และตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 

31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเปน 320,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบัน MOQ ของประปาปทุมธานี ไดปรับเพ่ิมเปน 330,000 

ลบ.ม./วัน ต้ังแตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เปนตนมา  

ประปาปทุมธานีสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาใชในการผลิตน้ําประปา โดยน้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ําที่ 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  จะถูกสงผานทอสงน้ําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงคือ สถานีจายน้ํารังสิต สถานี

จายน้ําธรรมศาสตร และสถานีจายน้ําปทุมธานี น้ําประปาจากสถานีจายน้ํารังสิตและสถานีจายน้ําธรรมศาสตรจะถูกสง

ตอไปยังสํานักงานประปารังสิต สวนน้ําประปาจากสถานีจายน้ําปทุมธานีจะถูกสงตอไปยังสํานักงานประปาปทุมธานี 

ผานทอจายน้ํา (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. 

ทั้งนี้ ปริมาณน้ําประปาที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดน้ําที่สถานีจายน้ําทั้ง 3 แหง อัตราคาน้ําประปา

จะปรับในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไวในสัญญา ดังนี้ 

 

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                         CPIi-1 
 

BWCi+1  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i+1 

BWCi  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i  

CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 

CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i – 1 

CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปาเริ่มจากป พ.ศ. 2541 

ทั้งนี้ดัชนีราคาผูบริโภคในสูตรคํานวณเปนดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ 
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อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถขอปรับราคาคาน้ําประปาได หากมีกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายเงิน

จํานวนใดๆ อันมีผลเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะดําเนินการตก

ลงกัน ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วัน ขอพิพาทนั้นจะถูกนําสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

แมวา ในสัญญาจะระบุวาอัตราคาน้ําประปาจะถูกปรับในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 

กปภ. ไมปรับคาน้ําประปาประจําป 2542 เนื่องจาก กปภ. ใหเหตุผลวาระยะเวลาตามสัญญาในขณะนั้นยังไมครบ 1 ป 

กรณีดังกลาวนี้ไดเขาสูกระบวนการขอพิพาทตามที่สัญญากําหนด โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 อนุญาโตตุลาการมีคํา

ตัดสินให กปภ. ชําระเงินคางชําระที่เกิดจากการไมไดปรับคาน้ําประปาคืนแกประปาปทุมธานี จํานวนทั้งสิ้น 427.2 ลาน

บาท  

อัตราคาน้ําประปาที่ผานมาของประปาปทุมธานี เปนดังนี้ 

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา 1 
(บาท / ลบ.ม.) 

อัตราคาน้ําประปา 
ที่จายจริง2 

(บาท / ลบ.ม.) 

สวนตาง 

11 กันยายน 2541  ถงึ 31 ธันวาคม 2541 7.89 7.89 - 

1 มกราคม 2542  ถึง 31 ธันวาคม 2542 8.68 7.89 0.79 

1 มกราคม 2543  ถึง 31 ธันวาคม 2543 8.59 7.80 0.79 

1 มกราคม 2544  ถึง 31 ธันวาคม 2544 8.76 7.95 0.81 

1 มกราคม 2545  ถึง 31 ธันวาคม 2545 8.95 8.12 0.83 

1 มกราคม 2546  ถึง 31 ธันวาคม 2546 8.96 8.13 0.83 

1 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 9.12 8.28 0.84 

1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 9.40 8.54 0.86 

1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 9.90 9.90 0.00 

1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 10.34 10.34 0.00 

1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 10.52 10.52 0.00 

1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 11.49 11.49 0.00 

1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 10.99 10.99 0.00 

1 มกราคม 2554  ถึง 31 ธันวาคม 2554 11.37 11.37 0.00 
หมายเหตุ:  1 อัตราคานํ้าประปา ถามีการปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 

 2 อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 

 

(2) สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมอีก  70,000  

ลบ.ม./วัน เพ่ือใชในพ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิ

ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ทั้งนี้ เพ่ือเปนการรองรับปริมาณการผลิตตอวันที่สูงขึ้น ประปาปทุมธานีเปนผู

ลงทุนปรับปรุงระบบน้ําดิบ กอสรางระบบผลิตน้ําประปา สถานีเพ่ิมแรงดันน้ํา ปรับปรุงระบบสงน้ํา สถานีจายน้ํา เพ่ือเพ่ิม
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กําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผานมาประปาปทุมธานี ไดดําเนินการผลิตและสง

น้ําประปาจากโรงผลิตน้ําประปาดังกลาวใหแก กปภ. แลว 

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เชนเดียวกับสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูดําเนินการกอสราง

ทั้งหมด และตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางสวน ไดแกทรัพยสินจากการปรับปรุงสถานีจายน้ําคูคตและทอน้ําที่วาง

เพ่ิมเติมทันทีที่กอสรางเสร็จแก กปภ. และตองสงมอบระบบน้ําดิบ ระบบผลิตน้ําประปา และระบบสง-จายน้ําประปาแก 

กปภ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หากประปาปทุมธานีตองการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไป ประปาปทุมธานี

ตองแจงให กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนดสัญญา แตการขยายเวลาของสัญญา

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ กปภ. แตเพียงผูเดียวเทานั้น 

ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองสามารถดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาใหแก กปภ. ไดในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./วัน 

ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 มกราคม 2550 และตองสามารถ

ดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 เดือนนับจากวันที่ลงนามใน

สัญญาหรือภายในวันที่ 14 กันยายน 2551 

ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากประปาปทุมธานี (MOQ) ตามสัญญานี้ สรุปไดดังนี้ 

คร้ังที่ ระยะเวลาเริ่มตน ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ.  

ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 

1 วันที่สามารถผลิต-สงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 

ลบ.ม./วัน 

50,000 

2 วันที่ถัดจากวันที่ครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่

ตองซื้อในครั้งที่ 1 

60,000 

3 วันที่ถัดจากวันที่ครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่

ตองซื้อในครั้งที่ 2 

70,000 

ประปาปทุมธานีทําการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อผลิตน้ําประปาในสวนเพิ่มเติมนี้ โดยน้ําประปาที่ผลิตไดจะ

ถูกสงจากโรงผลิตน้ําที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไปยังสถานีจายน้ํารังสิตผานทอสงน้ําประธาน (BTM) และจะถูกสงจาก

สถานีจายน้ํารังสิตผานทอจายน้ํา (LDN) ของ กปภ. ไปยังสํานักงานประปารังสิต ทั้งนี้ การวัดปริมาณซื้อขาย จะวัดจาก

มาตรวัดน้ําที่ติดต้ังไวที่หนาสถานีจายน้ํารังสิต ราคาน้ําประปาประจําป 2549 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) คิดที่ ลบ.ม. ละ 

9.90 บาท และ อัตราคาน้ําประปาจะปรับทุกวันที่ 1 มกราคมของแตละป โดยเริ่มปรับคร้ังแรกในวันที่ 1 มกราคม 2550 

ตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา ดังนี้ 

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                             CPIi-1 
 

BWCi+1  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   

BWCi  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   

CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
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CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i - 1 

CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถรองขอปรับราคาคาน้ําประปาได หากมีกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจาย

คาน้ําดิบ อันมีผลเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะดําเนินการตกลง

กัน 

อัตราคาน้ําประปาที่ผานมาของประปาปทุมธานีตามสัญญานี้ เปนดังนี้ 

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา  
(บาท / ลบ.ม.) 

15 กันยายน 2549  ถงึ 31 ธันวาคม 2549 9.90 

1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 10.34 

1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 10.52 

1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 11.49 

1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 10.99 

1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 11.37 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

ประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันที่ 13 

มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทุมธานีไดรับสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาในเขต

พ้ืนที่บริการเขตปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ประปาปทุมธานีจะคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามอัตราในสัญญา

ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา 

 ประปาปทุมธานีไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2538 ขออนุญาต

สูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตเปนน้ําประปาจายใหแก

ประชาชน ตามที่ประปาปทุมธานีไดรับสิทธิตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิตจาก กปภ. ทั้งนี้ ประปาปทุมธานี 

ไดรับหนังสือที่ นร กทช./070 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เห็นชอบให

ประปาปทุมธานีใชน้ําดิบตามปริมาณที่แจงมาในโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากร

แหงชาติไดระบุเงื่อนไขให ประปาปทุมธานีจะตองจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใหเพียงพอเพื่อใชในภาวะขาดแคลน และหาก

เกิดภาวะน้ําขาดแคลนขึ้น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติอาจจะพิจารณาจัดสรรปริมาณน้ําใหในสัดสวนที่ลดลง

หรือระงับการใชน้ําได ซึ่งทางประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 อยางไรก็ดี ในขณะนี้ ประปาปทุมธานีกําลังอยูระหวางการดําเนินการขออนุญาตใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเพิ่ม

อีกวันละ 100,000 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 กปภ. ไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ิมอีก 

70,000 ลบ.ม./วัน ดวยเหตุนี้ ประปาปทุมธานีจึงมีหนังสือถึงสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 
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เพ่ือขออนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเพิ่มในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมทั้งสิ้น 400,000 ลบ.ม./วัน โดยใช

สถานีสูบน้ําเดิมที่เขต อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ ประปาปทุมธานี ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะห กปภ. ใหชวยทํา

หนังสือสนับสนุนการขออนุญาตใชน้ําเพิ่มเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยายกิจการประปาปทุมธานี – รังสิตดังกลาวตอ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และอยูระหวางการพิจารณาอนุญาต 

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดเขาซื้อหุนสามัญ จํานวนรอยละ 99.99 ของบีเจทีในราคา 305 ลาน

บาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของบีเจที ไดแก  บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จํากัด และนครหลวงคาขาว ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไม

มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ สงผลใหบีเจทีมีฐานะเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี โดยประปาปทุมธานีไดทําสัญญา

กับบีเจทีโดยตรงใหทําหนาที่เปนหนวยผลิตน้ําประปาใหต้ังแตบัดนั้น สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในป 2566 ทั้งนี้ ในปจจุบัน บีเจ

ทีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาสารเคมี คาแรงงาน คาอะไหลอุปกรณ และคาวัสดุสิ้นเปลือง สวนประปา

ปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาในอัตราคงที่  

ที่ประชุมคณะกรรมการของประปาปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหประปาปทุมธานี ดําเนินการ

ปรับแกสัญญาบริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาใหม เปนสัญญาซอมบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที ทําหนาที่เปนเพียง

ห น ว ย ซ อ ม บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ต เ พี ย ง อ ย า ง เ ดี ย ว  ส ว น ง า น ผ ลิ ต น้ํ า ป ร ะ ป า นั้ น เ ป น ห น า ที่ ข อ ง 

ประปาปทุมธานีเอง และรับผิดชอบคาใชจายในสวนคาสารเคมี คาไฟฟา คาแรงงานของหนวยการผลิต และ 

คาอะไหลและอุปกรณ ประปาปทุมธานี และ บีเจที  ปจจุบัน บีเจที ไดถูกควบรวมกิจการกับวอเตอรโฟลวและเปลี่ยนเปน

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด 

กอนวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดเขาทําสัญญาวาจางปทุมธานี โอเปอเรชั่นส ใหดําเนินการในสวน

ของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบในสวนของคาอะไหล

อุปกรณ สวนปทุมธานี โอเปอเรชั่นสรับผิดชอบคาใชจายในสวนอื่นที่เหลือ ปทุมธานี โอเปอเรชั่นสไดทําสัญญาวาจางบีเจ

ทีใหรับชวงดําเนินการตออีกทีหนึ่ง โดยปทุมธานี โอเปอเรชั่นสเปนผูรับผิดชอบคาสารเคมี คาไฟฟา และบีเจที เปน

ผูรับผิดชอบคาแรงงานและคาวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไดยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุงกับ

ป ทุ ม ธ า นี  โ อ เ ป อ เ ร ชั่ น ส  โ ด ย ก า ร จ า ย เ งิ น ค า ช ด เ ช ย  3 8 5  ล า น บ า ท แ ก ป ทุ ม ธ า นี  

โอเปอเรชั่นส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 

3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการ 

3.1.2.1 บริษัทฯ 

การผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ผลิตน้ําประปาโดยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง เพ่ือเขาสูกระบวนการผลิตน้ําประปาที่โรง

ผลิตน้ําของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝงตะวันออกของแมน้ําทาจีน มีพ้ืนที่รวมประมาณ 92 

ไร แบงเปนโรงผลิตน้ําประปา 38 ไร และสวนพื้นที่ที่ใชฝงตะกอน 54 ไร  โรงผลิตน้ําของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดต้ังและ

กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ 320,000 ลบ.ม./วันและอยูระหวางการขยายกําลังการผลิตเปน 

440,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2553 
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 กระบวนการผลิตเริ่มตนดวยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนเขาสูบอสูบน้ําดิบ ทั้งนี้ระบบสามารถสูบน้ําดิบ ณ 

ปจจุบันไดทั้งสิ้น 336,800 ลบ.ม./วัน โดยน้ําดิบจะผานการกรองดวยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนั้น 

น้ําดิบจะเขาสูกระบวนการผสมเร็วในบอผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอันไดแก สารสม ปูนขาว ดางทับทิม และ โพลิเมอร เขา

กับน้ําดิบ เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากนั้นจะเขาสูกระบวนการตกตะกอนเพื่อพักให

ตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเขาสูกระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลังจากนั้น น้ําที่กรองไดจะเขาสู

กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคกอนถูกสงไปเก็บไวในถังเก็บน้ําใสขนาด 30,000 ลบ.ม. กอนจายออกไปยังอาคาร

สูบสงน้ํา ซึ่งเปนอาคารที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อสงน้ําไปยังสถานีจายน้ําในพ้ืนที่ ผานเครื่องสูบน้ําจํานวน 5 ชุด ขนาด 

3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

 ทั้งนี้ ตะกอนที่แยกไดจากขั้นตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกสงไปยังกระบวนการ

กําจัดตะกอนโดยนําไปรีดน้ําออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชเครื่องรีดตะกอนแบบ 

Belt Press ซึ่งมีลักษณะคลายสายพาน สวนน้ําที่ไดจากการรีดตะกอนจะถูกนํายอนกลับเขาไปในกระบวนการผลิตใหม 

ซึ่งเทากับวา ตลอดกระบวนการผลิตนั้น ไมมีการปลอยน้ํากลับลงสูแหลงน้ําดิบอีกเลย (Zero Discharge) 

 อนึ่ง น้ําดิบที่สูบจะถูกนํามาทดสอบคุณภาพน้ําดวยระบบ Jar Test ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางน้ําดิบเพ่ือทําการ

ทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนใหเกิดตะกอนในหองทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ตองใชใน

กระบวนการผลิตใหเหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง หรืออาจทดสอบถี่ขึ้น ขึ้นอยูกับคุณภาพ

ของน้ําดิบในแตละชวงเวลา  

 

กระบวนการสูบน้าํดิบ (Raw Water Intake) 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 
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กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

กระบวนการเกบ็น้ํา (Storage Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอนเขมขน   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตน้ํา การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง และกระบวนการจายน้ําประปา

ใหกับสํานักงานประปาของ กปภ. ใชการควบคุมแบบอัตโนมัติทั้งหมด ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) และระบบควบคุมทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือควบคุมการผลิต และการกระจายน้ําสูสถานีจายน้ําได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวตั้งอยูในอาคารควบคุม ซึ่งเปนอาคารอิสระที่แยกออกมาจากโรงผลิตน้ํา  

 บริษัทฯ ยังไดสรางอาคารเก็บสารเคมีแยกตางหากออกมาจากโรงผลิตน้ํา เพ่ือเก็บสารเคมีกอนที่จะนําเขาสู

ระบบผลิตน้ําโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สารเคมีหลักที่ใชในกระบวนการผลิตประกอบดวย 

- สารสม ใชเพ่ือทําใหสารแขวนลอยในน้ําดิบรวมตัวกันตกตะกอน 

- ดางทับทิม ใชเพ่ือกําจัดสารเคมีบางชนิดในน้ําดิบที่ทําใหน้ําดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใชในกระบวนการฆาเชื้อโรค 

- สารโพลิอีเล็คโตรไลท ใชเพ่ือทําใหกอนตะกอนมีขนาดใหญเพ่ือใหตกตะกอนสูกนถังไดเร็ว 
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- ปูนขาว ใชเพ่ือปรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําใหเปนกลาง 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชเครื่องสูบจายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถี่การสูบ และปริมาณ

สารเคมีไดตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคุณภาพน้ําดิบที่ไดจากการทดสอบทุกวัน อีกทั้งยังมีเครื่องกําเนิดไฟฟา

สํารองเพื่อใชในกรณีไฟฟาดับ เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทฯ ตองเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดวยเหตุเดียวกันนี้บริษัทฯ 

จึงไดจัดใหมีหอพักพนักงาน ต้ังอยูบริเวณโรงผลิตน้ํา เพ่ือรักษาความตอเนื่องในการผลิตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

 การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

 น้ําประปาที่ผลิต และเก็บไว ณ ถังเก็บน้ําซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกสงออกไปใหแกสถานีจายน้ําของ

บริษัทฯ ทั้ง 2 แหง คือ 

(1) สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ต้ังอยู ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายใต

บริเวณประกอบดวยถังเก็บน้ําจํานวน 2 ถัง ที่ใชผนังรวมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดต้ังระบบสูบน้ํา

แบงเปน 2 ชุด โดยชุดแรกเปนเครื่องสูบน้ําจํานวน 5 เครื่องขนาดอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบ

จายน้ําประปาจายในพื้นที่บริการ และจายไปยังสถานีสูบจายน้ําประปาสามพรานและสถานีสูบจายน้ําประปา

ออมนอย ซึ่งทําหนาที่แจกจายน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่ อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัย

ศรี  จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และชุดที่สอง เปนเครื่องสูบน้ํา 5 เครื่อง อัตรา

สูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบสงน้ําไปยังสถานีจายน้ํามหาชัย 

 

 

(2) สถานีจายน้ํามหาชัย ต้ังอยูที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณประกอบดวยถังจํานวน 

2 ถัง ที่ใชผนังรวมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับน้ําประปาจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล  แลว

แจกจายน้ําประปาผานระบบสูบน้ําจํานวน 4 เครื่อง ขนาดอัตราสูบน้ํา 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบจาย

น้ําประปาจายในพื้นที่บริการ และจายไปยังสถานีสูบจายน้ําประปาสมุทรสาคร ซึ่งทําหนาที่จายน้ําใหแกพ้ืนที่

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                               

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)   

 
 สวนที่ 2 หนาที่ 42 

 ณ สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงมีโรงควบคุมการรับ และจายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นที่จายน้ํา 

โดยการจายน้ําจะสูบจายผานมาตรวัดน้ําตออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมาณการจายน้ําใหกับ กปภ. นอกจากนี้ยังมีถัง

ควบคุมแรงดัน เพ่ือปองกันระบบทอสงน้ําเปนสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเมื่อเกิดคลื่นกําทอน (Resonance 

Frequency) ในกรณีที่เกิดไฟฟาดับ โดยการทําหนาที่เติมอากาศเขาไปในระบบทอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดติดต้ังเครื่อง

กําเนิดไฟฟาสํารอง ไวใชงานกรณีไฟฟาดับเชนเดียวกับที่โรงผลิตน้ําดวย 

ระบบทอสงน้ําประปา  

 น้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ําจะถูกสงไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ ดวยทอสงน้ําประธาน หรือ 

ทอ BTM (Bulk Transmission Main)  ทั้งนี้ ระบบทอสงน้ําประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําพุทธมณฑล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,500 มม. (1.5 

เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ชวงแรกจากโรงผลิตน้ําบางเลนวางในไหลทางของถนนศาลายา-

บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต เลี้ยวขวาตามทางรถไฟ เลี้ยวซายตามถนนหมายเลข 3414 ลอดขาม 

ถนนปนเกลา-นครชัยศรี มาตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 จนถึงสถานีจายน้ําพุทธมณฑล 

(2) ระบบทอสงน้ําจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑลไปยังสถานีจายน้ํามหาชัย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,000 

มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทออยูในไหลทางของถนนพุทธมณฑลสาย 5 และ

ถนนเศรษฐกิจ 

 

 

 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง ทําหนาที่จายน้ําประปาใหแก กปภ. โดยทอจายน้ํา หรือทอ Local Distribution 

Network (LDN) ซึ่งเปนทอจายน้ําแรงดันสูงกอนที่จะปรับแรงดันสูทอบริการในพื้นที่บริการของ กปภ. เพ่ือจายน้ําใหแก

ผูใชน้ํา โดยทอจายน้ํา LDN ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 113 กิโลเมตร  
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 ทั้งนี้การเชื่อมตอของทอจายน้ํา LDN แตละจุด จะถูกเชื่อมตอโดยบอวาลวซึ่งประกอบดวยอุปกรณควบคุม

แรงดันที่เชื่อมตอระหวางทอจายน้ํา LDN และทอบริการของ กปภ. ดวยกัน ซึ่งมีทั้งสิ้น 43 จุดดวยกัน ซึ่งทําหนาที่ปรับลด

แรงดันน้ําเพื่อใหเปนแรงดันน้ําที่เหมาะสมในการสงน้ําไปยังผูใชน้ํา อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกในการซอมแซม และ

บํารุงดูแลรักษาทอในแตละจุดดวย โดยบอวาลว และอุปกรณควบคุมแรงดันทั้งหมดถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ 

 
 ท่ีมา: บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองชําระคาเชาพ้ืนที่สําหรับการวางทอประปาแกกรมทางหลวงปละ 18.0 ลานบาท ประกอบดวย

คาเชาในสวนของทอสงน้ําประธาน (BTM) จํานวน 4.7 ลานบาท และคาเชาในสวนของทอจายน้ํา (LDN) จํานวน 13.3 

ลานบาท โดยคาเชาทอดังกลาวจะปรับขึ้นรอยละ 15 สําหรับทุกๆ 5 ป ตามเงื่อนที่ไขที่กรมทางหลวงเปนผูกําหนด  

 น้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย

น้ําประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้  
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 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการรักษาคุณภาพน้ําใหไดตามมาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต

น้ําประปา เพ่ือใหม่ันใจไดวาน้ําประปามีคุณภาพตามที่กําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคุณภาพน้ําในทุกขั้นตอนของ

การผลิต ต้ังแตการเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการสงจายน้ําออกจากโรงผลิตน้ํา ดวยการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําใหน้ําประปาที่ผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดของ กปภ. 

มาโดยตลอดตั้งแตเร่ิมดําเนินการผลิตเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทั่งปจจุบัน 

 

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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3.1.2.2 ประปาปทุมธานี 

การผลิตน้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ต้ังอยูที่ ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่

รวม 43 ไร ทั้งนี้ จากเดิมที่ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตติดต้ังที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ประปาปทุมธานีไดปรับปรุงโรง

ผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ทําใหกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 เทากับ 388,000 ลบ.ม./วัน  

การผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีเร่ิมตนดวยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูระบบผลิต ทั้งนี้ 

ระบบสามารถสูบน้ําดิบไดสูงสุดวันละ 409,000 ลบ.ม. โดยน้ําดิบจะผานเครื่องตักขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด

ละเอียด จากนั้น น้ําดิบจะผานขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ไดแก กระบวนการผสมเร็ว 

กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากนั้น น้ําที่ผานการเติมคลอรีนแลวจะถูกสงไป

ยังถังน้ําใสที่มีขนาดความจุ 7,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนที่พักน้ําเพื่อรอสูบจายโดยเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง สงไปยังสถานี

จายน้ําประปาทั้ง 3 แหง 

ตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกสงไปที่กระบวนการกําจัดตะกอนเพื่อแยกน้ําออกจากกากตะกอน 

ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีใชเครื่องรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเปนกระบวนการแยกตะกอนโดยใชแรงเหวี่ยง กากตะกอน

จะถูกนําออกจากกระบวนการผลิต สวนน้ําที่เหลือจะถูกนํายอนกลับมายังกระบวนการผลิตใหม หรือเปน Zero 

Discharge เชนเดียวกับบริษัทฯ 

อนึ่ง น้ําดิบที่สูบขึ้นมา จะนํามาทําการทดสอบคุณภาพน้ําดวยระบบ Jar Test เชนเดียวกับบริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสูบน้ําดิบ 

 

บอตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 
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กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถังน้ําใน และระบบสูบน้ําแรงสูง (Clear Water 

& Chlorine Contact Tank) 

 

อาคารรวมน้ําตะกอน (Sludge Recovery Building) 
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อาคารตกตะกอนเขมขน (Sludge Thickener Building) 

 

อาคารแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 

 

อาคารสารเคมี (Chemical Building) 

เชนเดียวกับบริษัทฯ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของประปาปทุมธานีถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอรระบบ 

SCADA System  

ประปาปทุมธานีมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ที่ใชเก็บสารเคมีเพ่ือสงไปยังระบบผสมสารเคมีโดย

อัตโนมัติ โดยประปาปทุมธานีใชเครื่องสูบจายแบบ diaphragm เชนกัน และอาคารสารเคมีดังกลาวตั้งอยูแยกตางหาก
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จากโรงผลิตน้ําเชนเดียวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สารเคมีหลักที่ประปาปทุมธานีใชในกระบวนการผลิตประกอบไปดวยสารสม 

คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท และปูนขาว ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตน้ําประปา เนื่องจาก

คุณลักษณะของน้ําดิบที่แตกตางกัน น้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาไมไดประกอบไปดวยสารเคมีชนิดที่กอใหเกิดสีที่สามารถ

กําจัดไดดวยดางทับทิม 

การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

  น้ําประปาจะถกูสบูสงไปยังสถานีจายน้ําประปา ซึ่งสถานีจายน้ําประปา ทําหนาที่พักน้ําประปาและสูบจายเขา

สูระบบทอจายน้ําประปาของ กปภ. สถานีดังกลาวประกอบดวย 

(1) สถานีจายน้ําธรรมศาสตร ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บน้ําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง ขนาด 

4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบจายน้ําประปา

ของสํานักงานประปารังสิต และบางสวนของสํานักงานประปาอยุธยา เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน 

ในพ้ืนที่ อําเภอคลองหลวง และพืน้ที่บางสวนในเขตจังหวัดอยุธยา 

 

 
 

(2) สถานีจายน้ํารังสติ ต้ังอยูที ่ หมูที ่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บน้ําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง ขนาด 

4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบจายน้ําประปา

ของสํานักงานประปารังสิต เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 

 

                      
 

(3) สถานีจายน้ําปทมุธานี ต้ังอยูที่ หมูที่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี ประกอบดวย

อาคารเก็บน้ําขนาด 24,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง ขนาด 2,880  

ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 355 กิโลวัตต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบจายน้ําประปาของ



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                               

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)   

 
 สวนที่ 2 หนาที่ 49 

สํานักงานประปาปทุมธานี เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอเมอืง อาํเภอสามโคก และ

อําเภอลาดหลุมแกว 

 

                                          

 ทั้งนี้ สถานีจายประปาทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีมีชุดอุปกรณปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการจายน้ํา

ใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นที่จายน้ํา โดยมีการจายน้ําผานมาตรวัดน้ําที่ตออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมาณ

การจายน้ําให กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทุมธานีครอบคลุมถึงมาตร

วัดน้ําที่สถานีจายน้ําเทานั้น ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีมีอุปกรณปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบทอสงน้ําจากโรง

ผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ํา สวนระบบจายน้ําประปาตั้งแตสวนที่ออกจากสถานีจายน้ําประปาเปนตนไปอยูในความ

รับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

ระบบทอสงน้ําประปา 

น้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ํา จะถูกสงไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีดวยทอสงน้ํา

ประธาน (Bulk Transmission Main) ทั้งนี้ ระบบทอสงน้ําประปาของประปาปทุมธานีประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ํารังสติ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 มม.

ระยะทางประมาณ 2.35 กโิลเมตร (โรงผลติน้ําไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 ไปยัง

แยกคลองเปรมประชากร) และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 กิโลเมตร 

(จากแยกคลองเปรมประชากรไปยังสถานีจายน้ํารังสติ) 

(2) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําธรรมศาสตร มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 

มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,200 มม. ระยะทางประมาณ 2.57 

กิโลเมตร(ทอทั้งสองขนาดใชรวมกบัทอสงน้ําที่จายจากโรงผลิตน้ําไปยงัสถานีจายน้ํารังสิต) และ ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากร ไปยังสถานี

จายน้ําธรรมศาสตร) 

(3) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําปทมุธานี มีการวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 600 มม. 

ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใตแมน้ําเจาพระยา และตอดวยทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 700 

มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กโิลเมตร จากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปยังสถานีจายน้ําปทุมธาน ี

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 
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 สถานีจายน้ําทั้งสามแหง ทําหนาทีจ่ายน้ําใหแก กปภ. โดยผานทอจายน้ําหรือ Local Distribution Network 

(LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. กอนเขาสูทอบริการเชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดในสัญญาใหสิทธิ

ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. ระบบจายน้ําประปาที่ประปาปทุมธานีกอสราง

ทั้งหมดจะถูกโอนให กปภ. ต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ หรือ วันที่ 15 ตุลาคม 2541 ดวยเหตุนี้ ระบบจายน้ําประปาที่

ประปาปทุมธานสีรางซึ่งประกอบไปดวยทอจายน้ําบางสวนรวมถึงบอวาลวจึงเปนถูกโอนเปนทรัพยสินของ กปภ. ต้ังแต

บัดนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 น้ําประปาที่ประปาปทุมธานีผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาให

สิทธิผลิตและจําหนายน้ําประปาและสัญญาซื้อขายน้ําประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑผอุตสาหกรรม 

(มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ที่ผานมา น้ําประปาที่

ประปาปทุมธานีผลิตไดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.1.2.1 – 

ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการของบริษัทฯ - ตารางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

3.1.3 ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

 รายไดของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณน้ําที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตเดือน

มกราคม 2547 ซึ่งเปนเดือนที่บริษัทฯ เร่ิมทําการจายน้ําใหแก กปภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2547-2553 ของบริษัทฯ 

ป 
ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด  ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราคาน้ําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ที่จายจริง 
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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 

2553 120,197,282 329,308 
300,000 ลบ.ม./วัน 24.46 บาท/ลบ.ม 

309,000 ลบ.ม./วัน 10.75 บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ:   1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

  2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ ท้ังน้ี ณ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณการรับซื้อขั้นต่ําปรับเพิ่มจาก 300,000 ลบ.ม./วัน  

เปน 309,000 ลบ.ม./วัน 

  ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2553 ของบริษทัฯ 

เดือน 

ปริมาณน้ํา ปริมาณจายน้ํา Minimum Off-take Quantity1 อัตรา 

ที่จายทั้งหมด  เฉลี่ยตอวัน (MOQ) คาน้ําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)   (บาท/ ลบ.ม.) 

มกราคม 9,284,281 299,493   
 

 

 

 

24.46 

กุมภาพันธ 8,976,619 320,594   

มีนาคม 10,318,639 332,859   

เมษายน 9,727,775 335,441 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 

พฤษภาคม 10,278,238 331,556  เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน 

มิถุนายน 9,976,864 332,562   

 

กรกฎาคม 10,195,988 328,903   

สิงหาคม 10,443,930 348,131   

กันยายน 10,108,686 336,956 ณ วันที่ 1 ก.ย. 2553  

ตุลาคม 10,555,726 340,507 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ กปภ. ตองซ้ือ  

พฤศจิกายน 10,241,171 341,372 เทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน 

ธันวาคม 10,089,367 325,463   

รวม 120,197,282 329,308   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 

 ประปาปทุมธานมีีรายไดจากการจําหนายน้ําประปาใหแกประชาชนตัง้แตกันยายน 2541 ทั้งนี้ปริมาณน้าํที่จายมีแนวโนม

สูงขึ้นอยางตอเนือ่ง ดังมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2541-2553 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 

2551 115,283,731 315,139 280,833 ลบ.ม./วัน 10.52 บาท/ ลบ.ม 

2552 117,227,151 321,207 314,167 ลบ.ม./วัน 11.49 บาท/ ลบ.ม 

2553 125,362,837 343,460 324,167 ลบ.ม./วัน 10.99 บาท/ลบ.ม 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

 2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 

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

   

 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2553 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 

(MOQ) 
อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 9,939,246 320,621 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2553 

ถึง 31 ก.ค. 2553 ปริมาณ

น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 

320,000  

ลบ.ม./วัน 

10.99 

บาท/ ลบ.ม. 

กุมภาพันธ 9,412,417 336,158 

มีนาคม 10,697,127 345,069 

เมษายน 10,561,911 352,064 

พฤษภาคม 10,943,225 353,007 

มิถุนายน 10,493,232 349,774 

กรกฎาคม 10,592,062 341,679 

สิงหาคม 10,765,773 347,283 ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2553

ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ กันยายน 10,356,891 345,299 
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เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 

(MOQ) 
อัตราคา
น้ําประปา 

ตุลาคม 10,673,694 344,313 เทากับ 330,000  

ลบ.ม./วัน พฤศจิกายน 10,369,410 345,647 

ธันวาคม 10,557,849 340,576 

รวม 125,362,837 343,460   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 การเติบโตของรายไดของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขึ้นอยูกบัปจจยัตางๆดังตอไปนี ้

1. การเปลี่ยนจากการบริโภคจากน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความตองการน้ําในพื้นที่ที่บริษัทฯ ไดรับสัมปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเปนบริษัทวิศวกรที่

ปรึกษาที่บริษัทฯ ไดวาจางดวยการสุมจํานวนผูใชน้ําทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 ตัวอยาง พบวา

ปริมาณความตองการน้ําในพ้ืนที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯใน จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาครทั้งหมดประมาณ 

967,234 ลบ.ม./วัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยแบงไดตามแหลงที่มาของน้ําไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล

781,113

81%

น้ําประปา

186,121

19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการหันมาใชน้ําประปา ไทยดีซีไอไดคาดการณวา ในพ้ืนที่บริการของสํานักงานประปาสาม

พราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร การใชน้ําบาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จะ

สิ้นสุดลงในป 2558 
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 สําหรับพ้ืนที่ปทุมธานี – รังสิต ซึ่งเปนพ้ืนที่บริการของประปาปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศเขตวิกฤต

น้ําบาดาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ให จังหวัด ปทุมธานีเปนพ้ืนที่ที่มีการควบคุมการขุดเจาะน้ําบาดาล เนื่องจากตรวจ

พบการทรุดตัวของพื้นที่อยางรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใชบอบาดาล และมีแผนการขยายเขตจาย

น้ําของ กปภ. ใหครอบคลุมพ้ืนที่ แมวามาตรการนี้ยังไดรับการผอนผันในบางกรณี เชน กรณีที่ยังไมมีทอเมนจาย

น้ําประปาผาน หรือกรณีที่เปนโรงงานฟอกยอมผาและเสนใย โรงงานชุบโลหะ ที่ตองการน้ําที่มีคุณภาพตางจากน้ําประปา 

อยางไรก็ตาม ผูที่ยังคงใชน้ําบาดาลในพื้นที่มีแนวโนมที่จะตองเปลี่ยนมาใชน้ําประปาแทนเนื่องจากการสนับสนุนและ

ขอกําหนดของภาครัฐ  

 

 สาเหตุที่ผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปามากขึ้น โดยเฉพาะผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชน้ําหลักของ

บริษัทฯ และประปาปทุมธานี เนื่องมาจาก 

(1) คุณภาพน้ําบาดาลที่เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการปนเปอนของแรเหล็ก แมงกานีส รวมถึงความ

กระดาง และอุณหภูมิน้ําที่เพ่ิมสูงขึ้น จากการปนเปอนของของเสียตางๆที่ซึมลงสูน้ําใตดิน  และการแทรกซึมของ

น้ําเค็ม  

(2) มาตรฐานดานชีวอนามัยที่บังคับใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร ที่จําเปนตองใชน้ําที่มี

ความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ใหการรับรองดานอาชีวอนามัย  

(3) ภาครัฐไมมีนโยบายในการเปดบอบาดาลใหม ในพ้ืนที่ที่สามารถจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคได 

2. การเพิ่มขึ้นของประชากร และแหลงที่อยูอาศัย  

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสงผลใหความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  

เนื่องจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของเมืองอยางตอเนื่อง 

ดวยการขยายตัวของจํานวนประชากรไมวาจะในพื้นที่เองหรือประชากรที่ยายจากกรุงเทพมหานครเขามาอาศัยในเขต

ปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของแหลงที่อยูอาศัย  โครงการหมูบานตางๆ และ

ที่ดินจัดสรรที่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ดังกลาว และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สิ้นป 2553 จังหวัด

นครปฐม และ จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 860,246 และ 491,887 คน ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2549 

คิดเปนรอยละ 4.66 และ 6.35 ตามลําดับ 

 

 สําหรับพ้ืนที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดวาเปนพ้ืนที่ตอเนื่องของกรุงเทพมหานคร ไดมีการพัฒนาเปน

ชุมชนที่หนาแนนยิ่งขึ้น มีการขยายตัวของจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพื้นที่เมือง ตลอดจนมีการใชที่ดินเพื่อเปนที่

อยูอาศัยแทนพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินและที่อยูอาศัยในเขต อําเภอลําลูกกา อําเภอ

ธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี ทั้งนี้ สิ้นป 2553 จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 985,643 คนเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 

2549 คิดเปนรอยละ 14.43 

 

จํานวนประชากร ต้ังแตป 2549 ถึง 2553  
        หนวย: คน 

จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 
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นครปฐม 821,905 830,970 844,187 852,575 860,246 

สมุทรสาคร 462,510 469,934 479,085 486,134 491,887 

ปทุมธาน ี 861,338 896,843 930,040 959,576 985,643 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  

 พ้ืนที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ ตามคําขวัญประจําจังหวัด

ที่วา “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมทั้งจังหวัดนครปฐมดวยเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมในจังหวัด

สมุทรสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 และป 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น 4,509 โรงงาน 4,893 

โรงงาน 4,916 โรงงาน  5,149 และ 5,180 โรงงาน ตามลําดับ สวนจํานวนโรงงานในจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 และป 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น  2,834 โรงงาน 3,090 โรงงาน 2,781 โรงงาน  2,774 

โรงงาน และ 2,890  โรงงาน ตามลําดับ  

 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นตาม

จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม  โรงงานในบริเวณดังกลาวมีแนวโนมในการใช

น้ําประปามากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดวยกันดังตอไปนี้ 

(1) พ้ืนที่ใหบริการของบริษัทฯ อยูใกลกับปากแมน้ําและทะเล  ทําใหเกิดการแทรกตัวของน้ําเค็มเขาไปยังน้ําบาดาล 

อันสงผลใหคุณภาพน้ําบาดาลลดลง 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดของเสียที่ถูกปลอยลงสูแมน้ําทาจีนมาก ซึ่งทําใหเกิดการ

ปนเปอนของเสียในแหลงน้ํา ทําใหเกิดความตองการใชน้ําประปาที่สะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังขึ้นใหมในพ้ืนที่บริการ ตองใชน้ําประปาในการประกอบธุรกิจ อัน

เนื่องมาจากสาเหตุที่ระบุไวในขอ 2 

สําหรับ พ้ืนที่ของ  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่ ง เปนเขตใหบ ริการของประปาปทุมธานี  มีการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 

2552 และ ป 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น  2,563 โรงงาน 2,655 โรงงาน 2,778 โรงงาน 2,850 โรงงาน และ 2,988 โรงงาน 

ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูก

กา และอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา พ้ืนที่ปทุมธานี - รังสิตจะมีอัตราการขยายตัวของ

การใชน้ําประปาในภาคอุตสาหกรรมต่ํากวาอัตราการขยายตัวในภาคที่อยูอาศัยหรือภาคครัวเรือน  

4. การสงเสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปา 

ดวยความตองการใหผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปามากขึ้น กปภ. จึงไดจัดใหมีรายการใหสวนลด   รอยละ 50 แกผู

ติดต้ังมาตรวัดน้ําใหม ซึ่งเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2549 และสิ้นสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2549  ถึงแมโครงการ

สนับสนุนการติดตั้งระบบประปาดังกลาวจะสิ้นสุดไปแลวก็ตาม เนื่องจากนโยบายการชักชวนใหผูใชน้ําหันมา
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ใชน้ําประปายังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และอาจมีโครงการสนับสนุนอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลา 

การประปาสวนภูมิภาค ไดดําเนินโครงการใหสวนลดอัตรารอยละ 15 ในการติดต้ังมาตรขนาด 3/4” และ 1/2" 

ที่ต้ังอยูในระยะเหมาจายนับจากทอหลักของการประปาสวนภูมิภาค ไมเกิน 10 เมตร นับต้ังแต 1 สิงหาคม 

2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 

4.2  การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการประปามากขึ้น 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 ปงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ไดมีนโยบายในการเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนในการเขามาบริหารจัดการ รวมทั้งดําเนินกิจการประปาเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ กปภ. เคยรับซื้อ

น้ําประปาจากภาคเอกชนตอปริมาณการจําหนายรวมในสัดสวน  รอยละ 13.8 ในป 2545 เพ่ิมเปนรอยละ 18.2 

ในป 2549 และหากวา กปภ. ยังคงไวซึ่งนโยบายในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนินธุรกิจประปามาก

ขึ้นตอไปในอนาคต จะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตอไปในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่

ปจจุบันได  
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3.1.4 การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับสิทธิประโยชนจาก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรสงเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

บัตร

สงเสริม

เลขที ่

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) 

ประเภท

กิจการ 

7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 7.2 การประปา หรือน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ  

7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 

สิทธิและ

ประโยชน 

(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยูในอปุการะของ

บุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจกัร

เทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความ

เห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  

(2) ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในทีด่ินตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

(4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม
เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทนุหมุนเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี

รายไดจากการประกอบกิจการนั้น (นับตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) แต

ตองมีมูลคารวมกันแลวไมเกิน 9,362 ลานบาท (ทั้งนี้ มูลคากําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 21 

กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ เทากับ 2,077.8 ลานบาท) 

สําหรับสวนเดิม 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยูใน

อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด

ระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางาน

เฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไมอยูในรายการปรับลดอากรขาเขา
ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํา

กวารอยละ 10 จะไมไดรับการลดหยอน 

(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (นับแตวันที่ 
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 สวนที่ 2 หนาที่ 58 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะ

ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงั

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะ

เลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึง่หรือหลายปก็ได 

(5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลนั้น 

(6) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงนิตราตางประเทศได 

15 ตุลาคม 2541 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน

ระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน

ระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจาก

กําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการ

สงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

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

ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และ

กําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับอนุญาต

ทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่

ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (นับแตวันที่ 

31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) แตตองมีมูลคารวมกันแลวไมเกิน 

693 ลานบาท ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะ

ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิ

ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับ
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แตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการ

สงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 
 

เงื่อนไขที่

สําคัญ1 

(1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 3,000 ลานบาท โดยตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนเปดดําเนินการ 

(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 320,000 ลบ.ม. 

(3) ตองลดราคาคาน้ําประปาลงอยางนอยที่สุดใหสามารถชดเชยกับภาษีอากรที่สูญเสียไป โดยใชวิธีการ

คํานวณจากมูลคาปจจุบัน (net present value) 

(4) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 

(5) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหากจากกิจการสวนอื่นไมวาจะ

ไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(6) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิ และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิ

ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(7) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานสากลอื่น

ที่เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(8) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และระบบสงทอน้ําประปาในจังหวัด

นครปฐม และสมุทรสาคร โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของ

จังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยาย

โรงงานไปตั้งในทองที่อื่นไมได ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

สําหรับสวนเดิม 
(1) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการสงเสริม

ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้นไป

ประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับ

อนุมัติ เวนแตจะได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเมื่อชางฝมือหรือ

ผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 

วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

(2) เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมจะตองเปนเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เวนแตจะมีเหตุผลพิเศษและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ 

2.1) เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายในวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2541 หากไมสามารถนําเขามาไดทันภายในกําหนดนี้ จะตองไดรับ

อนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการ 

2.2) ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา 

วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติให

เสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ป

ดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการลดหยอนอากรขา

เขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือ
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(9) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับอนุญาตให
นําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใด

นอกเหนือขอบเขตหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ

เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วัน 

นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยให

สามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว

ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตาง

ดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(10) ที่ดินที่บริษัทฯ สามารถถือกรรมสิทธิ์ไดนั้น ตองเปนที่ดินที่ไดรับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมเทานั้น 

(11) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกันเครื่องจักร ตองจัดสงเอกสาร

รายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแก

สํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพน

กําหนด 1 ปดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา

สําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปน

ประกันอากรขาเขา และสามารถใชเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะ

กิจการตามบัตรสงเสริม รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักร

ที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

(12) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือที่จะกอใหเกิด

อันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของ 

(13) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 

ค้ําประกันของธนาคารเปนประกันอากรขาเขา 

2.3) จะตองใชเครื่องจักรที่คณะกรรมการไดอนุมัติใหลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะ

กิจการที่ไดรับการสงเสริมที่ระบุเทานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

กอน 

2.4) จะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่

ไดรับลดหยอนอากรขาเขา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน 

(3) ตองเริ่มงาน ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 

(4) ตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 30 

เดือน นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 

(5) กอนเปดดําเนินการจะตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

เพื่อทําการตรวจสอบอนุญาตใหเปดดําเนินการ 

(6) เมื่อเปดดําเนินการแลว ตองรายงานผลการดําเนินงานใหทราบดังนี้ 

6.1) การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนผูถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและสัญชาติตาง

ดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางดาวตางสัญชาติทุกครั้ง 

6.2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 30 

มิถุนายน ของปถัดไป 

6.3) การปฏิบัติงานของชางฝมือตางดาว วาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับความรู

ความชํานาญเพียงไร 

(7) ตองจัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ
กอใหเกิดอันตรายตอผูใกลเคียง โดยมีการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่

สวนราชการเห็นชอบ 

(8) การหยุดดําเนินกิจการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือนจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
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(14) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลและหากไดมีการประกาศ
กําหนดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหไดรับ

ใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(15) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุกครั้งพรอมดวยหนังสือ

รับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมีภูมิลําเนาตามที่ไดแจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย 

และถือวาไดรับเอกสาร ประกาศ หรือคําสั่งตางๆจากสํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดยชอบ

แลว  

(16) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดําเนินงานใหสํานักงาน

ทราบดังตอไปนี้ 

16.1  การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนตางดาว และการเปลี่ยนแปลง

การถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 

16.2  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด โดยจะตองรายงานทุกรอบป

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 

16.3 เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

จากสํานักงาน 

(9) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไม

นอยกวา 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 ลานบาท หาก

นอยกวา 1 ลานบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนทั้งหมด 

10.4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหาก

จากกิจการสวนอื่นไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณ

กําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

10.5) ตองตั้งในทองที่ จ.ปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตาม

ประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับการอนุญาตจากสวนราชการ 

10.6) ตองแจงการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบทุกครั้ง 

พรอมดวยหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย 
สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1.200 ลานบาท และตองชําระเต็มมูลคาหุน กอนวัน

เปดดําเนินการ 

(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 100,000 ลบ.ม./

วัน 

(3) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
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(4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการสวนอื่น ไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็

ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(5) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการ

ดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้น

รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ

รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(6) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ

มาตรฐานสากลอื่นเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถ

ดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(7) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในจังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูใน
เขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวง

อุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยายโรงงานไปตั้งในทองที่อื่นไมได 

ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

(8) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการสงเสริม
ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้นไป

ประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับ

อนุมัติ เวนแตจะได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเมื่อชางฝมือหรือ

ผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 

วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และ

สนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือ

ผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการ
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ปฏิบัติงานของชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาได

ฝกอบรมใหคนไทยไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(9) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกันเครื่องจักร ตอง

จัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา วิธีการ และ

เงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงได

ภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ปดังกลาวแลว

คณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับ

เครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารเปนประกันอากรขาเขา และสามารถใชเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือ

ลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะกิจการตามบัตรสงเสริม รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย 

โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขา

เขา 

(10) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ

ที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับความ

เห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(11) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 

(12) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลและ
หาก ได มี ก า รป ร ะกาศกํ า หนดมาต รฐานตามกฎหมายว า ด ว ยมาต รฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหไดรับใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(13) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุกครั้ง

พรอมดวยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมีภูมิลําเนาตามที่ได
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

แจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย และถือวาไดรับเอกสาร ประกาศ หรือคําสั่งตางๆจาก

สํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดยชอบแลว  

(14) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการ

ดําเนินงานใหสํานักงานทราบดังตอไปนี้ 

14.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผู มีสัญชาติ ไทยและคน 

 ตางดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 

16.2 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด  

โดยจะตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 

16.3  เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงาน 

กําหนด 

 

หมายเหตุ: 1บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขทุกขอแลว 
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3.2 การตลาด และภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธการแขงขัน 

3.2.1.1 บริษัทฯ 

 น้ําประปาจัดเปนสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต แตเนื่องจากน้ําประปาเปน

สินคาที่ไมสามารถผลักดันยอดการใชใหเพ่ิมขึ้นในผูใชแตละรายไดเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันขาม 

กลับเปนสินคาที่มีการรณรงคใหประหยัดการใชมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดเขาขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่

ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชน้ําประปาสูง เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีประชากร

อาศัยอยูหนาแนน และยังเปนพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากกวา 8,000 โรงงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ในการรณรงคใหผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปามากขึ้นเพื่อลดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน จึงทําใหยอดจําหนายน้ําของ

บริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตเดือน มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดําเนินกลยุทธการเจาะตลาด

เชิงรุก (Market Penetration Strategy) เปนสําคัญ โดยการเขาพบปะผูใชน้ํารวมกับ กปภ. อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูใชน้ํา

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการแนะนําตัวตอผูใชน้ํา และกระตุนยอดจําหนายน้ําประปาในพื้นที่อีกดวย อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจัด

กิจกรรมตางๆเพื่อเปนการตอบแทนผูใชน้ํา  

 กลยุทธดานการผลิต 

 เทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากตางประเทศที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย ใชระบบถังกรองโดยใชแผนกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใชงานไดนานกวาถังกรองทรายโดยทั่วไป ทําให

ประหยัดน้ําในการลางถังกรอง ทั้งนี้ การใช Leopold ทําใหไมตองใชชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลใหในขณะที่กรองผานจาก

บนลงลางและการลางยอนจากลางขึ้นบน มีการกระจายตัวของน้ําและอากาศคอนขางสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ และเนื่องจากไม

ตองใชชั้นกรวดหากใช Leopold จึงไมมีการคละกันระหวางกรวดและชั้นทรายเมื่อมีการลางยอน ทําใหไมตองมีการเปลี่ยนชั้น

ทรายและกรวด ตลอดจนการใช Leopold ยังสามารถลดพลังงานการใชน้ําและอากาศระหวางการลางยอนไดมากกวาการใช

ชั้นทรายและชั้นกรวดรวมกัน นอกจากนี้ระบบการผลิตและการสงจายทั้งหมดยังควบคุมดวยระบบ SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) อันเปนระบบบริหารจัดการดวยระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต

และระบบสงจายน้ําทั้งหมดของบริษัทฯ  

 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดใหมีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และไดจัดใหมีหอพักพนักงานตั้งอยูภายใน

บริเวณโรงผลิตน้ําของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตจะดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิด

ปญหาในการผลิต พนักงานที่ควบคุมการผลิตสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 นอกจากนี้ ในดานการซอมบํารุง บริษัทฯ ไดใช Computerized Maintenance Management System : CMMS เขา

มาชวยในการบริหารจัดการดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล  ภายใตนโยบายการซอมบํารุงที่มุงเนนถึง Reliability, 

Availability และ Maintainability ทําใหป 2553 บริษัทฯ สามารถผลิตและสงน้ําประปาใหกับสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของ 

บริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 99.32 (ป 2548 รอยละ 99.43  ป 2549 รอยละ 99.42 ป 2550 รอยละ: 99.68 ป 2551 

รอยละ 99.39 และป 2552 รอยละ 99.44) และความตอเนื่องในการจายน้ําจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํา

มหาชัยไปยังสํานักงานประปาของ กปภ. คิดเปนรอยละ 99.94 (ป 2548 รอยละ 99.80  ป 2549 รอยละ 99.71 ป 2550 รอยละ 
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99.94 ป 2551 รอยละ 99.92 และป 2552 รอยละ 99.98)  และ รอยละ 99.72 (ป 2548 รอยละ 99.76  ป 2549 รอยละ 99.86 

ป 2550 รอยละ 99.94ป 2551 รอยละ 99.86 และป 2552 รอยละ 99.96) ของการจายน้ําโดยรวมทั้งหมดตามลําดับ 

 นอกจากนี้ ดวยกําลังการผลิตติดต้ังที่ 320,000 ลบ.ม./วัน  และระบบทอสงน้ําประธาน (BTM) ที่มีความยาวถึง 50 

กิโลเมตร และทอจายน้ํา (LDN) อันเปนระบบทอสงน้ําซึ่งเปนทอเหล็ก และทอโพลีเอธีลีนชนิดความหนาแนนสูง ทั้งหมดทําใหมี

ความทนทานามารถรับแรงดันน้ําแม ณ ระดับความดันสูงได รวมทั้งทุกจุดของระบบที่เชื่อมตอกับ กปภ. ไดถูกออกแบบและ

กอสรางใหเปนระบบบอวาลว ทําใหสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอการซอม

บํารุงในภายหลังอีกดวย  

 กลยุทธดานการกระจายพื้นที่ใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเสนทอจายน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่ในถนนสาย

หลักของเขตพื้นที่จายน้ําและแหลงชุมชนที่สําคัญที่มีความตองการใชน้ําประปาในปริมาณมาก เชน ในจังหวัดนครปฐม   

บริษัทฯ  มี เสนทอจายน้ํ าครอบคลุมถนนเพชรเกษม  ถนนพุทธมณฑลสาย  4  ถนนพุทธมณฑลสาย  5  

ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนปนเกลานครชัยศรี เปนตน สวนในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ ไดวางเสนทอจายน้ําบน

เสนทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชัย  เปนตน เมื่อรวมกับทอจายและทอบริการของ กปภ. ทําใหบริษัทฯ มี

เครือขายครอบคลุมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจไดในวงกวาง 

 กลยุทธดานราคา 

 บริษัทฯ มีกลยุทธดานราคา ดังนี้ 

 1.   อัตราคาน้ําประปาที่จําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. เปนราคาที่ปรับขึ้นรายปตาม ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General 

CPI) ของภาคกลาง และคาคงที่ (K) ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา ทั้งนี้ คาคงที่ (K) จะลดลงแบบขั้นบันไดจาก 

1.03000 ในการคํานวณสําหรับป 2543 ถึงป 2549 จนมีคาเทากับ 1.00000 ในการคํานวณสําหรับป 2557 เปนตนไป  อัตรา

คาน้ําประปาตั้งแตเปดดําเนินการเปนดังนี้  

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา (บาท ตอ ลบ.ม.) 

5 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 17.437898 

1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 18.609628 

1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 

1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 

1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 

1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 23.552023 

1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 24.461331 

1 มกราคม 2554  ถึง 31 ธันวาคม 2554 25.610952 

   

กลยุทธดานการประชาสัมพันธ  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 67 

 
 

 

 บริษัทฯ ไดเห็นความถึงสําคัญและสื่อสารไปยังผูใชน้ํา ดังนี้ 

                        (1) การประชุมกับลูกคาโดยตรงคือการประปาสวนภูมิภาคแบบมีวงรอบประจํา โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ

ติดตามแผนการวางทอขยายเขตการจายน้ําประปาของ กปภ.เพ่ือวางแผนกิจกรรมการตลาดและใหการ

สนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมของ กปภ.ถึงลูกคากลุมเปาหมายที่จะเปนผูใชน้ํารายใหม

ในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือเปนการขยายจํานวนผูใชน้ํารายใหมและปริมาณการจายน้ําในพ้ืนที่เปาหมาย เชน 

การประชาสัมพันธใหกับชุมชนเพื่อเขาเปนผูรับบริการน้ําประปา และการใหการสนับสนุน กปภ.ดานการ

จัดเหตุการณพิเศษ (Special Events) ในการอํานวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียนเปนผูใชน้ําประปา

นอกสถานที่ใหกับผูอยูอาศัยตามชุมชนตางๆ ในพ้ืนที่เปาหมาย  

(2)  การเขาพบกับผูใชน้ําประปา ซึ่งถือเปนลูกคาโดยออม รวมถึงลูกคากลุมเปาหมายที่เปนผูใชน้ํารายใหมที่มี

แนวโนมการใชน้ําประปาปริมาณมากในอนาคต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทั้งนี้เพ่ือสราง

ความมั่นใจและเนนใหเห็นถึงคุณภาพของน้ําประปาที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเนื่อง 

และรับทราบปญหาและอุปสรรคจากการใชน้ําประปาในการดําเนินธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาค

พาณิชยกรรม โดยพิจารณาใหมีรายการสงเสริมการขายตามความเหมาะสม เชน การสนับสนุนเรื่องการ

ของปรับปรุงทอประปาและมิเตอรกับผูใชน้ํา เพ่ือกระตุนเกิดการใชน้ําประปามากขึ้น เปนตน  

(3)  ประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เชน จดหมายอิเลคทรอนิกส (email) หรือขอความสั้น 

(SMS) ใหกับ กปภ.หรือผูใชน้ําประปาหรือผูประกอบการ เพ่ือใหเขาถึงขาวสารขอมูลที่รวดเร็วในกรณีที่

เกิดการซอมแซมหรือซอมบํารุงทอประปาที่สงผลตอการจายน้ําประปาไปยังผูใชน้ํา ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ       

(4)  ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน โดยจัดทําสารคดีสั้นเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ

น้ําประปา ประโยชนของการใชน้ําประปา เพ่ือเปนการรณรงคใหประชาชนและผูประกอบการเปลี่ยนมาใช

น้ําประปา รวมถึงการอนุรักษน้ําซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ

ชุมชน 

(5)  ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ เผยแพรขอมูลบริษัทและการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ เพ่ือ

กอใหเกิดความเขาใจตอการประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ซึ่งชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและ

รักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการเผยแพภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

 กลยุทธการสรางคุณภาพการใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดพิจารณาวา การเปนผูประกอบกิจการประปานั้น มิใชเพียงการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพเทานั้น แต

จะตองเนนถึงคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การจัดสงน้ําประปาดวยปริมาณและแรงดันอยางเพียงพอ และ รวมทั้ง

ความตอเนื่องในการใหบริการ คือปจจัยสําคัญที่สุดในการเปนผูประกอบกิจการประปา ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ

ใหบริการในป 2553 ไดดังนี้    

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

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันน้ําประปาที่ปลายทอจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค ไมนอยกวา 25 เมตรน้ํา  

ไมนอยกวา รอยละ 97.50    

(3) ความตอเนื่องในการจายน้ําประปา ไมนอยกวารอยละ 99.95 
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 กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้าํประปา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคุณภาพของน้ําประปาที่ผลิต และการใหบริการแก กปภ. รวมทั้งผูใชน้ําเปนอยางมาก 

นอกจากการควบคุมคุณภาพน้ําทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแลว  บริษัทฯ ยังใหความรวมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอยาง

น้ําประปาที่สุมเก็บมาจากผูใชน้ําในแตละพ้ืนที่โดยหองปฎิบัติการของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวา น้ําประปาที่จายไปยังผูใชน้ําที่

ปลายทางยังคงมีคุณภาพเชนเดียวกับน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตได และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใหบริการแกผูใชน้ํา

โดยทั่วไปในการใหคําปรึกษา หรือรองขอในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาที่ปลายทางผูใชน้ํา โดยไมคิดมูลคา   

 กลยุทธดานการบริหารตนทุน 

 ดวยเทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาอันทันสมัยของบริษัทฯ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองน้ํา 

และการทําใหน้ําตกตะกอนโดยอาศัยแรงโนมถวงชวยใหน้ําจากชั้นบนไหลลงสูชั้นลางไดโดยมิตองใชพลังงานไฟฟาในการหมุน

น้ํา ทําใหบริษัทฯ รักษาตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหนวยผลิตเปนของตนเอง อันไดแก บริษัท ไทยวอเตอรโอเปอเรชั่นส จํากัด ซึ่งเชี่ยวชาญใน

การผลิตน้ําประปา อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดตนทุนจากการจางบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูบริหารกิจการประปาเขามา

เดินระบบและดูแลรักษาระบบ  

 กลยุทธดานการติดตามความเคลื่อนไหวของปรมิาณความตองการใชน้ําประปา 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงไดวาจางไทยดีซีไอ ใหเปนที่ปรึกษาดานวิศวกรรม โดยได

ทําการศึกษาปริมาณความตองการใชน้ําประปาทั้งในและนอกพื้นที่ใหบริการของบริษัทฯ อีกทั้ง ไทยดีซีไอ ยังไดแสดงประเภท

ผูใชน้ําและรายชื่อผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการใชน้ําประปาใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ เขาทําการ

พบปะผูใชน้ําดังกลาวรวมกับ กปภ. เพ่ือสรางปริมาณความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหเพ่ิมสูงขึ้นตอไป 

 ในสวนดานการประเมินการจายน้ําจริง บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาแรงดัน อัตราและปริมาณการไหลของน้ําประปา

ที่เกิดขึ้นจริงในระบบทอจาย (LDN) โดยการใชแบบจําลองทางชลศาสตร (Hydraulic model) ทําใหสามารถวางแผนในการ

บริหารจัดการระบบทอจายใหมีประสิทธิภาพสามารถใหแรงดันและอัตราการไหลของน้ําประปาที่ทั่วถึงในพื้นที่ที่ใหบริการ 

3.2.1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทุมธานี ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการปทุมธานี – รังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนพ้ืนที่

บริเวณตอเนื่องกับกรุงเทพมหานครที่กําลังพัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนทั้งดานการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศึกษาและที่อยู

อาศัย ดังนั้นความตองการน้ําจึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับนโยบายปดบอบาดาลของภาครัฐ ทําใหยอดจําหนาย

น้ําเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 

 กลยุทธดานการผลิต  

 เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีใชเทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอรระบบ SCADA System 

ซึ่งควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคมทั้งที่โรงผลิตน้ําและสถานีจายน้ําทุกแหง โดยศูนยควบคุม 

SCADA System ต้ังอยูในอาคารหองควบคุม นอกจากนี้ ประปาปทุมธานียังมีระบบควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณภาพ

น้ําดิบที่ใชดวยระบบ Jar Test สัปดาหละ 2 คร้ังเพื่อคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ตองใชในการผลิตใหเหมาะสม 
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 สําหรับระบบถังกรองที่มีทรายทําหนาที่เปนตัวกรอง (media) ประปาปทุมธานีมีกระบวนการลางทราย หรือ การลาง

แบบยอนกลับ (back wash) โดยการอัดลมผานหัว Air Nozzle ที่ต้ังอยูกระจายเต็มพ้ืนที่หนาตัดของถังกรองใตชั้นทราย ทั้งนี้ 

กระบวนการดังกลาวเปนการใชลมเขาชวยน้ําในการลางสิ่งสกปรกที่มีอยูในทราย 

 อนึ่ง ประปาปทุมธานียังจัดใหมีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ใชระบบ CMMS ในการจัดการ

ดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล ภายใตนโยบายการซอมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 

เชนเดียวกันกับบริษัทฯ 

 กลยุทธดานพื้นที่ใหบริการ  

 ประปาปทุมธานีมุงตอบสนองความตองการน้ําประปาของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่องใหครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้ ในปจจุบัน ประปาปทุมธานียังไมมีแผนการขยายการใหบริการออกนอกพื้นที่ จังหวัด

ปทุมธานี  

 กลยุทธดานราคา  

 อัตราคาน้ําประปาที่จําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

ทั้งนี้ อัตราคาน้ําประปาจะปรับเปนรายปทุกวันที่ 1 มกราคม ตามดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชย 

 กลยุทธดานการดําเนินการของบริษัทยอย 

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีแนวโนมในอนาคตที่ขยายการ

รับจางผลิต ซอมบํารุงและใหบริการดานวิศวกรรมแกบุคคลภายนอก 

3.2.2 ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 

3.2.2.1 บริษัทฯ 

 ในปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึ่งเปนผูซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง คือ 

สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย โดย กปภ. จะทําการจําหนายน้ําประปาที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปใหแกผูใชน้ํา

ตอไป ดวยการจายน้ําผานทอจายน้ํา (ทอ LDN) และทอบริการ  

โดยปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวัดน้ํา ณ จุดจายน้ําซึ่งต้ังอยู ณ สถานีจาย

น้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ สวนปริมาณน้ําประปาที่ กปภ. จําหนายใหแกผูใชน้ําจะถูกวัดปริมาณโดยมาตรวัดน้ํา ณ แหลงที่ต้ัง

ของผูใชน้ําแตละราย ตามแสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงผลิตน้ํา 

สถานีจายน้ํา 

ผูใชน้ํา 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของบริษัทฯ 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของ กปภ. บอวาลวและประตูนํ้าลดแรงดัน 

มาตรวัดนํ้า 2 ตัว 

ทอจายนํ้าประธาน (BTM) 

ทอจายนํ้า (LDN) 

ทอบริการ 
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 วิธีการคิดคาน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ในแตละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณน้ําประปาที่ได

จําหนายในแตละสถานีจายน้ํา โดยบริษัทฯ และ กปภ. ไดมีการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 2 ตัว ในแตละสถานีจายน้ํา ทุกสิ้นเดือน

เจาหนาที่ของ กปภ. และเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรวมกันทําการจดมาตรวัดน้ําทั้งสองตัว ณ สถานีจายน้ําแตละแหง แลวนําไป

หาผลตางโดยเทียบกับตัวเลขมาตรวัดน้ําของเดือนที่ผานมา หลังจากนั้นจึงนํามาหาคาเฉลี่ยของปริมาณการใชน้ําที่คํานวณได

จากมาตรวัดน้ําทั้ง 2 ตัวในแตละสถานีจายน้ําเพื่อคํานวณปริมาณน้ําที่จายใหแก กปภ. ของเดือนนั้นๆ แลวจึงนําปริมาณน้ํา

จําหนายที่คํานวณไดของแตละสถานีจายน้ํามารวมกันเพื่อคํานวณมูลคาในการซื้อขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน

สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมูลคาน้ําประปาที่จําหนายใหแก กปภ. ไดตามจริงในแตละเดือน สวนตางของมูลคาเฉลี่ยของ

ปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหจริงกับ MOQ สําหรับระยะเวลาดังกลาว กปภ. จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกบริษัทฯ โดยคิด

ตามอัตราคาน้ําประปาคูณดวยสวนตางขางตน ทุกงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกป  

 หลังจากที่บริษัทฯ คํานวณมูลคาน้ําที่ซื้อขายแลว จะทําการจัดสงใบแจงหนี้ใหแกสํานักงานประปาทั้ง 3 แหงที่ทํา

หนาที่ดูแลการใหบริการจายน้ําในพื้นที่บริการ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2-4) โดยมีเงื่อนไขชําระเงินที่ระบุให กปภ. ตอง

ชําระคาน้ําใหแกบริษัทฯ เปนเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ สงใบแจงหนี้ 

 ถึงแมในปจจุบัน กปภ. ถือเปนลูกคารายเดียวของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากกําลังการผลิตสูงสุดของ บริษัท

ฯ ในปจจุบัน เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ที่ 320,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นหากบริษัทฯ มีกําลังการ

ผลิตน้ํามากกวาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายน้ําประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องจากธุรกิจประปาได 

3.2.2.2 ประปาปทุมธานี 

ลูกคาของประปาปทุมธานี มาจากการดําเนินการ 2 สวน ดังนี ้

(1) จากการประกอบธุรกจิผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแกลูกคาคือ กปภ. เพียงรายเดยีว  

กปภ. รับซือ้น้ําประปาจากประปาปทุมธานี ณ สถานจีายน้ําทั้ง 3 แหง คือ สถานีจายน้ําปทุมธานี สถานีจายน้ํารังสิต 

และ สถานีจายน้าํธรรมศาสตร ทั้งนี้ กปภ. จะจําหนายน้ําประปาที่รับซื้อดังกลาวใหแกประชาชนในพื้นที่ใหบริการปทุมธานี – 

รังสิต ดวยการจายน้ําผานทอจายน้ํา (LDN) ของ กปภ. และทอบริการ (โปรดดูแผนภาพในหัวขอ 3.2.2.1) 

ตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ปริมาณน้ําทีป่ระปาปทุมธานจีําหนายใหแก 

กปภ. ในแตละเดอืนคือคาเฉลีย่จากการอานมาตรวัดน้ํา 2 เครื่องที่ติดต้ังที่แตละสถานจีายน้ํา  ซึ่งคาน้ําประปาของแตละเดือน

คํานวณมาจากปริมาณน้ําประปาดังกลาวคูณกับอตัราคาน้ําประปาที่ถูกปรับทกุวันที ่ 1 มกราคมของทุกป ทั้งนี้ ในแตละเดือน 

ประปาปทุมธานจีะยื่นใบเรียกเกบ็เงินแก กปภ. และ กปภ. จะตองชาํระเงินตามใบเรียกเกบ็รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี

ของประปาปทุมธานีภายใน 7 วันนับแต กปภ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น นอกจากนี้ นับต้ังแตวันที่  

15 ตุลาคม 2541หรือวันที่ประปาปทุมธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสญัญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําประปา ทุก 

12 เดือน ประปาปทุมธานีจะทําการเฉลี่ยปริมาณน้าํประปาที่จําหนายแก กปภ. หากปรากฏวามูลคาดังกลาวต่ํากวา MOQ 

กปภ. จะชําระคาประปาเพิ่มใหกับประปาปทุมธานตีามปริมาณที่ตํ่ากวา MOQ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กปภ. ไดรับแจงหนี ้
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จากการที่ประปาปทุมธานีไดเขาทาํสัญญาซื้อขายน้าํประปาเพิ่มเติมกับ กปภ. เมือ่เดือนกันยายน 2549 และไดเพ่ิม

กําลังเพิ่มกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เมือ่วันที ่ 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของความตองการ

น้ําประปาในพื้นที่ ทําใหรายไดจากการจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีมีความมั่นคงแมจะมีลูกคาจากการจําหนาย

น้ําประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธุรกิจของบเีจทีซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานีต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2550 นอกจาก     

บีเจทีจะดําเนินการเปนสวนผลิตน้าํประปาใหกับประปาปทุมธานแีลว บีเจทยีังใหบริการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิต

น้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสยีแกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ในอนาคต บีเจที มีนโยบาย

เชิงรุก โดยการใหบริการกับลูกคารายอื่นเพิ่มเติม 

3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความตองการน้าํในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุมน้ําตางๆ ถึง 25 ลุมน้ํา ในแตละปฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต

กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม แตสําหรับภาคใตฤดูฝนจะยาวนานกวาภาคอื่นๆ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั่ว

ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ป ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 

 
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํและการเกษตร  
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แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ําธรรมชาต ิ

 
       ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค 

ประมาณการความตองการใชน้าํทั้งประเทศ  
                 หนวย : ลาน ลบ.ม./ป 

ประเภทของความตองการใชน้าํ ป 2549 ประมาณการ  
ป 2553 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

การอุปโภคบริโภค 6,593 7,411 12.41 

อุตสาหกรรมและทองเทีย่ว 2,154 2,353 9.24 

ชลประทานและเกษตรกรรม 61,747 64,941 5.17 

ผลิตกระแสไฟฟา 23,425 24,051 2.67 

รวม 93,919 98,756 5.15 

   ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 จากการประมาณปริมาณความตองการใชน้ําทั้งประเทศโดยกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งแบงออกเปนประเภทตางๆ พบวา

ความตองการใชน้ําเพื่อการชลประทานและเกษตรกรรมมีปริมาณสูงสุดคิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาเปนการผลิตไฟฟา การ

อุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรมและทองเที่ยวในอัตรารอยละ 24.9 รอยละ 7.0 และ รอยละ 2.3 ตามลําดับ  

 การชลประทานและเกษตรกรรม รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟาเปนกิจกรรมที่ไมตองการน้ําที่ผานกระบวนการในการ

ทําใหเกิดคุณภาพ อันตางกับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ซึ่งรวมแลวมีความตองการน้ําที่มีคุณภาพ

ทั้งสิ้น 8,747 ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ 9.3 ของปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งหมด และนอกจากนั้น เปนที่

คาดการณวาในป 2553 น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมและทองเที่ยว จะมีอัตราเติบโตของความตองการสูงสุดถึง

รอยละ 12.4 และ 9.2 ตามลําดับ 

 ปญหาการขาดแคลนน้ําที่มีคุณภาพจะมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากปริมาณน้ําธรรมชาติมีอยู

อยางจํากัด และสามารถนํามาใชงานไดในปริมาณที่นอยลงอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น

เพ่ือเปนการลดปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบ

น้ําใตดินหรือน้ําบาดาลมาใชมากเกินไป กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงจัดใหมีกิจการ

น้ําประปาเพื่อผลิตน้ําประปาสนองความตองการของผูใชน้ําที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง 

  จากตัวเลขของกรมทรัพยากรน้ํา พบวาปริมาณน้ําใตดินทั่วประเทศที่สูบขึ้นมา ไมนอยกวาวันละ 10 ลานลบ.ม. ทั้งนี้

พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดเปนพ้ืนที่ที่ไดมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากที่สุดในอัตรา 2.3 ลานลบ.ม./วัน 

หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเปนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ลาน   ลบ.ม. เพ่ือการอุตสาหกรรมวันละ 1.4 

ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวาปริมาณน้ําที่ไหลซึมลงสูน้ําบาดาลที่ 1.25 ลานลบ.ม./วัน จึงเปนสาเหตุหลักทําใหระดับน้ํา

ใตดินลดลง โดยไมมีการคืนตัว และกอใหเกิดแผนดินทรุดหรือน้ําเค็มไหลเขาสูแหลงน้ําจืด ดังที่เปนปญหาในบริเวณ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบัน ดังนั้นแนวทางในการแกปญหาดังกลาว คือการใชน้ําบาดาลแบบอนุรักษคุณคา 

ประหยัด และหันมาใชน้ําประปาแทน  

 อุตสาหกรรมน้ําประปาจัดเปนสินคาและการบริการเพื่อการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการดํารง

ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยนั้น กปภ. และ กปน. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการประกอบกิจการ

ประปา รวมทั้งการจัดสงและจําหนายน้ําประปาไปยังผูบริโภค โดยพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด

สมุทรปราการ จะอยูในความดูแลของ กปน. สวนพื้นที่นอกจากพื้นที่ดังกลาวจะอยูในความดูแลของ กปภ.  

สถานการณของบริษัทฯ 

ความตองการน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 

 พ้ืนที่ลุมแมน้ําทาจีนจัดเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของพื้นที่ลุมน้ําที่ มีความตองการน้ําเพื่อการบริโภคสูงสุด  

ลุมแมน้ําทาจีนมีพ้ืนที่ประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ลุมน้ํายอย ไดแก 

หวยขุนแกว หวยกระเสียว และที่ราบแมน้ําทาจีน  

 แมน้ําทาจีนแยกออกมาจากฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทไหลผาน

สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปากแมน้ํา 

คือ คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และ แมน้ําทาจีนตามลําดับ ทั้งนี้สามารถแบงลุมแมน้ําทาจีนออกได

เปน 3 ระยะคือ 
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(1) แมน้ําทาจีนตอนบน ต้ังแตสะพานคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ถึงประตูระบายน้ําโพธิ์

พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2) แมน้ําทาจีนตอนกลาง ต้ังแตประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง อําเภอนครชัย

ศรี จังหวัดนครปฐม  

(3) แมน้ําทาจีนตอนลาง จากหนาที่วาการ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึง ปากแมน้ํา อําเภอเมือง          

จังหวัดสมุทรสาคร  

  ดวยการเปนพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวและการเติบโตของประชากรและเขตที่อยูอาศัย รวมทั้ง

การเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูอยางหนาแนนดวยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 7,500 แหง 

ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ําจึงไดใหความสําคัญเปนพิเศษในการจัดหาน้ํารองรับความตองการ เพ่ือสนองความตองการน้ําที่เพ่ิม

สูงขึ้นอยางตอเนื่องในพื้นที่ดังกลาว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถุนายน 2549 ในพ้ืนที่บริการ พบวาการใชน้ําของ

ผูใชน้ําในปจจุบันมีปริมาณความตองการน้ําทั้งสิ้น 967,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดสวนการใชน้ําบาดาลในสัดสวนสูงถึงรอยละ 

81 ซึ่งมากกวาการใชน้ําประปาซึ่งสัดสวนเพียงรอยละ 19  

 

สัดสวนความตองการใชน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2549 

       หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล

781,113

81%

น้ําประปา

186,121

19%

 
   ท่ีมา : บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 

 ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเปนผูใชน้ําหลักในเขตพื้นที่บริการของบริษัทฯ จากขอมูลในป 2553 พบวา ผูใชน้ํา

ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนปริมาณการใชน้ําประปาสูงสุดคิดเปนรอยละ 51.68 ของปริมาณน้ําประปาทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จําหนาย  

ตามดวยผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซึ่งมีสัดสวนปริมาณการใชน้ําประปาใกลเคียงกันที่รอยละ 23.60 และรอย

ละ 24.70 ตามลําดับ 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 75 

 
 

 

สัดสวนปริมาณการใชน้ําโดยแบงตามประเภทผูใชน้ําป 2553 ของบรษัิทฯ 

ภาคอุตสาหกรรม

51.68%
ภาคพาณิชยกรรม

23.60%

ภาคครวัเรือน

24.70%

 
                                           

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํา แยกตามประเภทผูใชน้ํา ต้ังแต ป 2551 ถึง ป 2553 พบวาต้ังแตป 2551 

เปนตนมา ปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมมีการบริโภคน้ําประปาสูงกวาผูใชน้ําประเภทอื่นมาก  ทั้งนี้ ณ ชวงเวลาดังกลาว  

อัตราการเติบโตของปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยตอป (CAGR)  ของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน  

เทากับรอยละ 7.02  รอยละ 11.26  และรอยละ 11.67 ตามลําดับ 

เปรียบเทยีบปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําแตละประเภทตั้งแตป 2551 ถึง ป 2553 ของบริษัทฯ 
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                 ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 ดังนั้น ปจจัยของการผลักดันปริมาณการใชน้ําในพื้นที่บริการ จึงขึ้นอยูกับกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปน

สําคัญ ดังจะเห็นไดจากปริมาณการจําหนายน้ําในวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดนักขัตฤกษตํ่ากวาวันทําการปกติ เนื่องจาก

การหยุดทําการของภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ แผนการตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญของการทําการตลาด และการ

รณรงคใหผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชนของการใชน้ําประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเขาพบกับผูใชน้ํา

ภาคอุตสาหกรรมรวมกับ กปภ. พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือแสดงความขอบคุณผูใชน้ําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
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 นอกจากนี้จากผลการศึกษาของไทยดีซีไอ คาดการณวาจะมีจํานวนผูใชน้ําบาดาลรอยละ 10 ตอป ที่จะเปลี่ยนมาใช

น้ําประปาในพื้นที่บริการในอนาคต  อีกทั้งพบวาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในพื้นที่บริการ ในปจจุบัน และพื้นที่จายน้ําในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความตองการน้ําที่จะ

เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องดังกลาว    

การประเมินปริมาณความตองการใชน้ําจากพื้นที่เขตจายน้ําในปจจุบนัและปริมาณความตองการการใชน้ําในพื้นที่เขตจายน้ํา

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 วิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดวางแผนในการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 320,000 ลบ.ม./วันเปน 440,000  

ลบ.ม./วัน เพ่ือสามารถผลิตน้ําประปาใหไดเพียงพอตอความตองการใชน้ําของผูบริโภคในอนาคตตอไป โดยการขยายกําลังการ

ผลิตดังกลาว บริษัทฯ คาดวานอกจากตองเพิ่มกําลังการผลิตในโรงผลิตน้ํา ซึ่งอาจเปนบริเวณเดียวกันกับโรงผลิตน้ําในปจจุบัน 

หรืออาจเปนโรงผลิตน้ําแหงใหมแลว บริษัทฯ อาจตองทําการวางทอสงน้ําเพิ่มเติมในพ้ืนที่สวนขยาย ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะ

สามารถเริ่มการกอสรางในการขยายกําลังการผลิตนี้ไดในป 2552 และคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในป 2553 

สถานการณของประปาปทุมธานี 

ความตองการน้ําในพื้นที่ปทุมธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความตองการน้ํา การประปาปทุมธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด เมื่อเดือน

สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณน้ําจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยที่สําคัญ ไดแก 

จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชน้ํา และแหลงน้ําทดแทนอื่นๆ เชน น้ําบาดาล พบวาความตองการ

น้ําประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดการณวา ความตองการน้ําประปาในพื้นที่จะเพิ่มเปน 470,594 ลบ.ม./

วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถึง 2556 เทากับ รอยละ 4.8 สําหรับแนวโนมใน
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ระยะยาว คาดการณวา ความตองการจะสูงเปน 783,848 ลบ.ม./วัน นั่นคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 

ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.0 

ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธาน ี
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ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหความตองการน้ําในพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึ้นในอนาคต คือ การเพิ่มขึ้น

ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพื้นที่จายน้ําประปาปทุมธานี - รังสิตคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 679,735 คนในป 2556 

และเพิ่มเปน 1,016,492 คน ในป 2576 ทั้งนี้ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 ถึง 2556 และ จากป 

2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 2.7 และ รอยละ 2.2 ตามลําดับ พ้ืนที่ปทมุธานี – รังสิต นับเปนพ้ืนที่ตอเนื่องกบั

กรุงเทพมหานครที่กําลังพัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนไปดวย การคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และที่อยูอาศัย มี

การเพิ่มขึ้นของการใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยแทนพืน้ที่เกษตรกรรม การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของ

อาคารพาณิชยขนาดใหญ และการขยายตัวของทีอ่ยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินและที่ดินอาศัยใน อําเภอ

ลําลูกกา อําเภอธญับุรี และ อําเภอเมืองปทุมธาน ี

นอกจากนี้ ปจจบุัน รัฐบาลมีนโยบายใหยกเลิกการใชบอบาดาลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้ กรมทรัพยากร

ธรณีไดประกาศเขตวิกฤตน้ําบาดาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ให จังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนที่ที่ตองมีการควบคุมการขุดเจาะ

น้ําบาดาล เนื่องจากตรวจพบอัตราการทรุดตัวของพื้นที่เปนจํานวนมาก 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธาน ีแยกตามประเภทผูใชน้ํา 
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ท่ีอยูอาศัย ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม

 

  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

ความตองการน้ําประปาของผูใชน้าํแตละประเภทในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ทีอ่ยูอาศัย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตในอัตราที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ความ

ตองการใชน้ําประปาของที่อยูอาศัยหรือภาคครัวเรือนมีอัตราการเติบโตมากที่สุด คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 

จากป 2551 ถงึ 2556 และ จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 6.8 และ รอยละ 4.2 ตามลําดับ ในขณะที่ ความตองการน้ํา

ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตนอยทีสุ่ด หรือ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถงึ 2556 และ 

จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.5 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ในพ้ืนที่นี้ อัตราการขยายตัวของทีอ่ยู

อาศัยมีแนวโนมทีสู่งกวาอัตราการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม  

ทั้ งนี้  เมื่อ พิจารณาประกอบกับขอมูลปริมาณการใชน้ํ าประปาในพื้นที่ ใหบ ริการปทุมธานี–รังสิตของ 

ประปาปทุมธานีพบวา ในปจจุบันพบวา สัดสวนของปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมตอภาคครัวเรือน

ใกลเคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49 : รอยละ 51 แสดงใหเห็นวา 

ปริมาณการใชน้ําประปาในพื้นที่ปทุมธานี–รังสิต มีแนวโนมพ่ึงพาภาคครัวเรือนหรือที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจน

การลดบทบาทของลูกคาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางจากแนวโนมการใชน้ําประปาในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัด

สมุทรสาคร ที่พ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้ ฐานลูกคาสําคัญของประปาปทุมธานีจึงแตกตางจากของบริษัท

ฯ นั่นคือผูใชน้ําภาคที่อยูอาศัยหรือครัวเรือนมีบทบาทสูงมากตอการดําเนินธุรกิจของประปาปทุมธานี 
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เปรียบเทยีบปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําแตละประเภท 

ต้ังแต ป 2551 ถงึ ป 2553 ของ ประปาปทุมธาน ี
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     ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 

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

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ     

3.3.1 การผลิต 

3.3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ โดยพนักงานของบริษัทยอยไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมและคูมือการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิต

น้ําประปาใหเทียบเทาระดับสากล ทั้งนี้ระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ จัดเปนเทคโนโลยีทันสมัย มีการนําการควบคุม

ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเปนระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรที่ใชในการ

ควบคุมดูแลการผลิตและการสงน้ําโดยอัตโนมัติผานการสื่อสารทางไกลผานดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยังมีระบบ

ติดตามและทดสอบคุณภาพน้ําที่ทันสมัย สามารถทําการทดสอบน้ําประปาที่ผลิตได ที่ใหผลเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพสูง ทําให

ที่ผานมาบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําประปาไดตามเกณฑมอก.257 เลมที่ 1-2521 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ระบุโดย กปภ. มาโดยตลอด  

 นอกจากนี้ระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ยังถูกออกแบบเพื่อใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประหยัด

ตนทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตน้ําโดยใชหลักของแรงโนมถวง (Gravity Flow) โดย 

การสูบยกน้ําดิบขึ้นไปโดยสถานีสูบน้ําดิบแลวปลอยใหไหลตามแรงโนมถวงผาน กระบวนการของถังผสมเร็วกระบวนการการ
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ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บน้ําในขั้นสุดทายกอนรอจายไปยัง

สถานีจายน้ําทั้งสอง ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชในการผลิต เมื่อเทียบกับการสูบน้ําไปยังขั้นตอนตางๆ ใน

กระบวนการผลิตน้ําประปาโดยทั่วไป 
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ปริมาณการผลติจริงต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตของบริษทัฯ 

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/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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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 

 

 

 

 

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 

2552 สิงหาคม 307,668  96.1  น้ําขั้นต่ําที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 
 กันยายน 310,022  96.9  
 ตุลาคม 308,852  96.5  
 พฤศจิกายน 311,872  97.5  
 ธันวาคม 306,794  95.9  
 มกราคม 299,493  93.6  
 กุมภาพันธ 320,594  100.2  
 มีนาคม 332,859  104.0  
 เมษายน 335,441 320,000 ลบ.ม./วัน 104.8  
 พฤษภาคม 331,556  103.6  
2553 มิถุนายน 332,562  103.9  
 กรกฎาคม 328,903  102.8  
 สิงหาคม 348,131  108.8  
 กันยายน 336,956  440,000 ลบ.ม./วัน 76.6  
 ตุลาคม 340,507  77.4 ตั้งแตวนัที่ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณ 
 พฤศจิกายน 341,372  77.6 การรับซื้อน้ําขั้นต่ําปรับเปน  
 ธันวาคม 325,463  74.0 309,000 ลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา

 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลา

 ดังกลาว  

 ปริมาณการผลติจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของบริษัทฯ 
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ท่ีมา:บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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ปริมาณการผลติน้ําประปาของบริษัทฯโดยเฉลีย่ต้ังแตป 2547-2553 

หนวย : ลบ.ม./วัน 

    
2547 2548 2549 2550 2551 2552 

25532 

    
ม.ค.-
ส.ค. 

ก.ย.-
ธ.ค. 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 440,000 

ปริมาณการผลิตจริงโดเฉลี่ย 113,897 183,868 227,483 254,296 293,770 297,940 328,692 336,075 

อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 35.59% 57.46% 71.10% 79.50% 91.80% 93.10% 102.72% 76.38% 

 หมายเหตุ: 1กําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 
2ณ วันท่ี 1 ก.ย. 2553 ขยายกําลังการผลิตแลวเสร็จจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน  

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด  

 

 หลังจากการเริ่มผลิตน้ําประปาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 โดยมีปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อที่ 95,000 

ลบ.ม./วัน บริษัทฯสามารถผลิตน้ําไดจําหนายไดสูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าดังกลาวไดในระยะเวลาเพียง 1 เดือนจากวันเริ่มทํา

การผลิตน้ําประปา ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2547 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนเดือนที่มีการปรับปริมาณน้ําขั้นตํ่าเปน 

200,000 ลบ.ม./วัน และในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 ยอดจายน้ําของบริษัทฯ ตํ่ากวา 

200,000 ลบ.ม./วัน บริษัทฯ จึงไดรับชําระคาน้ําเทากับ MOQ  ที่ 200,000 ลบ.ม./วัน  

 ต้ังแตเดือนกันยายน 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ จายน้ําประปาไดมากกวา MOQ แตตามขอตกลงที่  

บริษัทฯ ไดทํากับ กปภ. นั้น ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 หากปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ 

บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 50    

อยางไรก็ดี ต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 MOQ ไดเพ่ิมขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน จึงทําใหต้ังแตเดือนสิงหาคม 

2549 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ จายน้ําประปาไดนอยกวา MOQ และบริษัทฯ ไดจายน้ําประปาไดเกินกวา MOQ 

ระหวางเดือนสิงหาคม 2550 และเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณน้ําที่จําหนาย

ไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 55  

 อนึ่งต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 MOQ ไดเพ่ิมขึ้น เปน 300,000 ลบ.ม./วัน โดยหลังจากนั้นจนกระทั่งวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 มีเพียงเดือนตุลาคม 2551 และพฤศจิกายน 2551 เทานั้นที่บริษัทจายน้ําประปาไดมากกวา MOQ ทั้งนี้ บริษัท

ฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60  

 การจายน้ําชวงตนป 2552 มีปริมาณต่ํากวา MOQ แตต้ังแตเดือนกรกฎาคมเปนตนมา ดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

สงผลใหการจายน้ําสูงกวา MOQ สงผลใหปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60 

ตามสัญญาฯ 

 การจายน้ําในชวงตนป 2553 มีปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยตอวันที่          328,692           ลบ.ม./วัน และเมื่อวันที่ 1 

กันยายน 2553 บริษัทนไดขยายกําลังการผลิตสวนขยายแลวเสร็จ และมีอัตราการจายน้ําเฉลี่ยตอวันที่     336,075            ลบ.

ม./วัน    

 กระบวนการผลิต 

 แหลงน้ําดิบที่ใชเพ่ือการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ คือ แมน้ําทาจีนตอนกลาง ซึ่งมีคุณภาพน้ําดิบดีกวาแมน้ําทาจีน

ตอนลาง กระนั้นก็ตามน้ําดิบทั่วไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปอนที่ไมพึงปรารถนาอยู โดยมีสิ่งเจือปนทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
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ชีววิทยา ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการในการผลิตน้ําประปาที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ําดิบ โดยหลักการทั่วไปคือ การทําน้ําดิบให

เปนน้ําประปาที่สะอาดจนถึงสามารถดื่มได ดวยหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ตองไมมีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยูในน้ําประปาตั้งแตโรงผลิตน้ําประปาสงน้ําไปตามทอจนกระทั่งถึง

กอกน้ําของผูใชน้ํา 

(2) ตองไมมีสารอินทรียใดๆทั้งที่แขวนลอยและละลายอยูในน้ําหลงเหลืออยูในน้ําประปาไปตามทอจนกระทั่ง
ถึงกอกน้ําของผูใชน้ํา  

(3) ตองกําจัดกาซตางๆที่ละลายอยูในน้ําออกจากน้ําประปา 

(4) ตองกําจัดสิ่งเจือปนตางที่ไมพึงปรารถนาทั้งที่เปนสารแขวนลอยและสารละลายที่อยูในน้ําประปา  

(5) ตองกําจัดสารพิษอันตรายตางๆออกจากน้ําประปาใหหมด ทั้งที่เปนสารพิษที่กอใหเกิดอันตรายตอ

รางกายมนุษยในลักษณะเรื้อรัง และลักษณะฉับพลัน เชน สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟนอล สาร

ไซยาไนด 

(6) ตองกําจัดสิ่งตางๆ ออกจากน้ําประปาใหไดมากที่สุด โดยไมใหน้ําประปามีกลิ่นและรสเปนที่นารังเกียจตอ

ผูบริโภค 

(7) ตองทําใหน้ําประปาเปนที่นาพึงพอใจแกผูใชตลอดเวลาทั้งสําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะลางตางๆและกิจกรรม

ทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 
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กระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 

 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 การสูบน้ําดิบดวยเครื่องสูบน้ํา 

 เครื่องสูบน้ําดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 เครื่องติดต้ังอยูภายในสถานีสูบน้ําดิบ 

ทําหนาที่สูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนที่ ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในน้ําดิบนั้นอาจมีเศษใบไม 
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ผักตบชวา ซากสัตวที่เนาเปอย ฯลฯ ลอยมากับน้ําดิบ สิ่งตางๆเหลานี้จะถูกทําการดักเศษขยะเหลานี้ดวยตะแกรงดักขยะ แบบ

หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดับ ที่ไดติดต้ังอยูภายในสถานีสูบน้ําดิบ 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการผสมเร็ว 

 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหนาที่กวนผสมสารสรางตะกอน (Coagulations) เชน สารสม  

สารโพลีอิเลคโตรไลท (สารชวยเรงใหเกิดตะกอน) ใหผสมเขากับน้ําดิบที่มีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ

เปนกรดเปนดางของน้ําดิบโดยการเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขาว การเติมดางทับทิมเพ่ือชวยในการกําจัดสีใหดียิ่งขึ้น การเติม

อากาศในน้ําดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบื้องตน (Pre-Chlorination) เพ่ือฆาเชื้อโรคและจุลินทรีย 

(Disinfection) ซึ่งที่ถังผสมเร็วนี้ การผสมสารเคมีที่จายกับน้ําดิบจะอาศัยการหมุนวนของน้ําดิบจากแรงดันและความเร็วของ

น้ําดิบที่สงมาจากเครื่องสูบน้ําดิบขามและลอดใตผนังคอนกรีต หมุนกวนสารเคมีที่จายใหเขากันกับน้ําดิบกอนที่จะสงไหลไป

ยังขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เมื่อสารเคมีผสมกันแลวในถังผสมเร็วแลวจะมีผลทําใหตะกอนแขวนลอยตางๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟาที่เกิดจาก

การแตกตัวของโมเลกุลของสารสมทําใหตะกอนดังกลาวคอยๆ มีขนาดใหญขึ้น และมีน้ําหนักของตะกอนเหลานี้เพ่ิมมากขึ้น 

ตะกอนนี้เรียกวา ฟล็อก (Floc) โดยการเกิดฟล็อกจะถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

(1) ปริมาณของตะกอน 

(2) ขนาดของตะกอน 

(3) อัตราเร็วของการรวมตัวกันระหวางประจุบวกกับประจุลบ 

(4) ความสามารถในการเกาะจับตัวกันระหวางประจุของสารสมและตะกอน 

(5) ระดับการกวน 

(6) อุณหภูมิของน้ําที่ถูกกวน 

(7) ความหนาแนนของน้ําที่ถูกกวน 

(8) คุณลักษณะของน้ําที่ถูกกวน 

(9) ปริมาณสารเคมีที่จายในถังผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆที่แขวนลอยอยูในน้ําจะผสมกับสารเคมีเรียกวาสารสรางตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ

รูปรางตะกอนเล็กๆกลายเปนตะกอนใหญขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วาการรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญนี้จะ

ตกลงในถังตกตะกอนสูกนถังกอนที่จะถูกปลอยทิ้งออกสูถังรวบรวมน้ําตะกอนในขั้นที่ 8 กอนที่จะถูกนําไปเตรียมบําบัดใน

กระบวนการเพิ่มความเขมขนของตะกอนตอไป สวนน้ําที่ไดจะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยทั่วไปและจะถูกสงเขา

ขั้นตอนตอไป  

ขั้นตอนที่ 4 การกรอง 

 น้ําที่ผานกระบวนการจากถังตกตะกอนยังคงประกอบดวยตะกอนแขวนลอยที่เล็กมากที่ยังคงลอยอยูในน้ําที่ไหลลน

ออกจากถังตกตะกอน จึงจําเปนตองใหน้ํานี้ไหลผานระบบกรอง (Filtration) ซึ่งทําใหน้ํามีความใสสะอาดยิ่งขึ้น โดยทั่วไป

ระบบกรองน้ําจะประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญคือ สวนการกรองน้ํา (Filtration) และการลางสารกรองในชั้นกรอง 

(Backwashing) การกรองน้ําคือการที่น้ําไดไหลผานชั้นกรองซึ่งจะทําใหตะกอนในน้ําไดถูกกําจัดหรือดักไวที่ชั้นกรองโดยปลอย

ใหน้ําใสที่ไหลออกจากระบบกรองน้ํา เมื่อกระบวนการกรองน้ําไดดําเนินไประยะหนึ่งแลวนั้น ตะกอนที่ถูกดักจับไวในชั้นกรอง
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ทําใหเกิดความหนาในชั้นกรองน้ํามากเกินไป ซึ่งมีผลทําใหประสิทธิภาพในการกรองน้ําตํ่าลง จึงจําเปนตองหยุดการกรองน้ํา

ชั่วคราว หลังจากนั้นตองทําการลางวัสดุตัวกลางในชั้นกรองเพื่อไลตะกอนออกจากระบบกรองน้ําทั้งหมด โดยใชน้ําและอากาศ

อัดผานตัวกลางของชั้นกรองในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของน้ําไหลเขาที่ตองการกรอง และน้ําที่ใชลางนั้นจะถูกรวบรวม

และสงไปยังถังรวบรวมน้ําตะกอน อยางไรก็ตามน้ําเมื่อผานการกรองแลว แมจะเปนน้ําใสแลวก็ตาม แตอาจยังคงมีเชื้อโรค

ตางๆอาศัยอยู ทําใหตองมีการเติมคลอรีนลงไปในน้ําอีกครั้งเพื่อการฆาเชื้อโรคที่มีอยูในน้ํา 

ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยน้ําที่ไดจากการกรองจะถูกเติมโดยน้ําที่ผสมดวยคลอรีนเหลวเขาที่ภายในเสนทอ และจะไหลเขาสูถังสัมผัสผสม

คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเปนถังคอนกรีตที่มีโครงสรางที่สามารถบังคับใหน้ํามีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา

ของน้ําในการผสมกับน้ําคลอรีนที่จายออกมา การไหลของน้ําประปาขั้นนี้จะยังคงไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง โดยระดับน้ําที่สูง

กวาจากการกรองจะไหลเขาสูถังผสมสัมผัสคลอรีนดวยแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการเก็บน้ําใส 

 น้ําที่ผานการผสมคลอรีนจะไหลไปสูถังเก็บน้ําประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหนาที่เก็บ

น้ําประปาที่ผลิตไดจากกระบวนการผลิตน้ําประปาและยังใชเปนถังเก็บน้ําสํารองเมื่อจําเปน ถังเก็บน้ําใสนี้จะเปนถังปดเพื่อ

ปองกันการปนเปอนจากสัตว นก หนู หรือแมลงท่ีอาจเขาไปในถังเก็บน้ําได อยางไรก็ตามคลอรีนที่ยังคงคางอยู (Residual 

Chlorine) จะทําหนาที่ฆาเชื้อโรคที่อาจเกิดการปนเปอนในระบบเสนทอเมื่อจายน้ําประปาผานสงทอจายน้ําและทอบริการไป

ยังผูใชน้ํา 

ขั้นที่ 7 การสูบน้ําไปยังสถานีจายน้ํา 

 โดยเครื่องสูบน้ําสงประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จํานวน 5 เครื่อง จะทําหนาที่สูบน้ําประปาจากโรงผลิตน้ํา

บางเลนไปยังสถานีจายน้ําพุทธมณฑลและมหาชัยที่ต้ังอยูหางออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดับ เครื่องสูบน้ําดังกลาวได

ถูกออกแบบใหมีระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง สามารถสํารองกําลังการสูบสงไดถึงรอยละ 60 ของกําลังการผลิตปกติของโรง

ผลิตน้ํา 

ขั้นตอนที่  8 ถังรวบรวมน้ําตะกอน 

 ตะกอนที่ไดจากขั้นตอนการตกตะกอนและน้ําลางตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกสงไปยังถังเก็บรวบรวมน้ํา

ตกตะกอนกอนที่จะถูกสูบไปยังถังตะกอนเขมขน 

ขั้นตอนที่ 9 การเพิ่มความเขมขนของตะกอน 

 ขั้นตอนนี้จะมีการเติมโพลิเมอรและกวนดวยเครื่องกวนเพื่อทําใหโพลีเมอร และตะกอนจับตัวรวมกันไดดีและมีความ

เขมขนมากขึ้น กอนจะถูกสูบสงไปยังเครื่องรีดตะกอนในขั้นตอนตอไป สวนน้ําที่แยกออกมาจะถูกสงกลับไปยังทอที่สถานีสูบ

จายน้ําดิบเพ่ือเขากระบวนการผลิตน้ําประปาใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการผลิตที่เรียกวา ระบบ Zero Discharge ทํา

ใหไมมีการสูญเสียของน้ําเนื่องจากกระบวนการผลิต 
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ขั้นตอนที่ 10 การรีดตะกอน 

 ทําหนาที่รีดน้ําออกจากตะกอนน้ําเขมขนที่ไดผสมโพลิเมอรที่ทําใหตะกอนจับตัวกันกอนลวงหนาแลว ตะกอนที่ไดจะ

ถูกนําไปทิ้งในที่ที่ไดจัดเตรียมไวซึ่งเปนหลุมฝงกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพ้ืนที่ของโครงการเองเพื่อรอใหตะกอน

ดังกลาวฟนสภาพเปนดินปกติ สวนน้ําที่ไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหมเพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปน

น้ําประปาอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 11 การเก็บน้ําที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑล 

 ถังเก็บน้ําที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑลเปนถังเก็บน้ําประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับน้ําจากการสูบสงน้ําจากโรง

ผลิตน้ําบางเลน ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําสงขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบน้ําสงตอไปยังสถานีจายน้ํา

มหาชัยและเครื่องสูบจายน้ําขนาด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบจายน้ําประปาไปยังทอบริการของการประปาใน

เขตสํานักงานประปาออมนอยและสํานักงานประปาสามพราน  เ พ่ือใหผู ใชน้ําในเขตอําเภอกระทุมแบน  อําเภอ 

พุทธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี 

ขั้นตอนที่ 12 การเก็บน้ําที่สถานีจายน้ํามหาชัย 

 ถังเก็บน้ําที่สถานีจายน้ํามหาชัยเปนถังเก็บน้ําประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับน้ําจากการสูบสงน้ําจากสถานี

จายน้ําพุทธมณฑล ประกอบดวยเครื่องสูบจายน้ําขนาด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 4 ตัว เพ่ือสูบจายน้ําประปาไปยังทอ

บริการของการประปาในเขตสํานักงานประปาสมุทรสาคร เพ่ือใหบริการแกผูใชน้ําในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตพื้นที่ 

อ.กระทุมแบนบางสวน 

3.3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยีการผลิต 

 จุดเดนของเทคโนโลยีการผลิตเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ คือ ระบบการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานทีุกขั้นตอน

ถูกควบคุมดวย SCADA System ซึ่งเปนระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคม การปรับเปลีย่นอัตราการทํางาน

ของหนวยตางๆในระบบ เชนอัตราการไหลของน้ํา ความดัน เปนตน สามารถทําไดผานคอมพิวเตอรของ SCADA System ที่

อาคารหองควบคุม นอกจากนี ้ ระบบรับและสูบน้ําดิบสูโรงกรองน้ําของประปาปทุมธานียังสามารถสูบน้ําดิบไดสูงสุดถึง 

400,000 ลบ.ม./วัน อันประกอบไปดวยเครื่องสูบ 4 ชุด ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ทีข่บัดวยมอเตอรขนาด 230 กิโลวัตต 

กําลังการผลิตและกําลังการผลิตที่ใชจริง 

 กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 ของประปาปทุมธานคืีอ 388,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ กําหลังการผลิตที่ 

388,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกลาวคือผลรวมของ 

 

- กําลังการผลิตติดต้ังที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตน้ํา 

-  กําลงการผลิตเพิม่เติมที่ 100,000 ลบ.ม./วัน ที่ไดจากโรงผลิตน้ําแหงใหม และการสรางสถานีเพ่ิมแรงดัน 

(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบสงน้ําประปาในแนวของทอสงน้ําประธาน 

(BTM) ระหวางโรงผลิตน้ําและสถานีจายน้ํารังสิตโดยมีรายละเอียดปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยตอวันและกาํลังการผลิต

เปนดังนี้
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ปริมาณการผลติจริงต้ังแต มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2553 ของประปาปทุมธาน ี

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/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 2553 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 90 

 
 

 

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 

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  80.3  
 กุมภาพันธ       320,775  82.7  
 มีนาคม       317,901  81.9  
 เมษายน       325,822  84.0  
 พฤษภาคม       322,287  83.1  
 มิถุนายน       318,849  82.2  
 กรกฎาคม       309381  79.7 320,000 ลบ.ม./วัน 
2552 สิงหาคม       326761  84.2  
 กันยายน       328426  84.7  
 ตุลาคม 320262  82.5           
 พฤศจิกายน 327,320  84.4  
 ธันวาคม 325,935  84.0  
 มกราคม 320,621  82.6  
 กุมภาพันธ 336,158  86.6  
 มีนาคม 345,069  88.9  
 เมษายน 352,064  90.7  
 พฤษภาคม 353,007  90.9  
 มิถุนายน 349,774  90.2  
 กรกฎาคม 341,679  88.1 330,000 ลบ.ม./วัน 
2553 สิงหาคม 347,283  89.5  
 กันยายน 345,299  89.0  
 ตุลาคม 344,313  88.7  
 พฤศจิกายน 345,647  89.1  
 ธันวาคม 340,576  87.8  

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน 

 2กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิต  

 

ปริมาณการผลติจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของประปาปทุมธานี 
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ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2542- 2553 ของประปาปทุมธาน ี

                หนวย : ลบ.ม./วัน 

  
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

กําลังการผลติ

น้ําประปา1 
288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 294,667 2 308,000 388,000 3 388,000 388,000 

MOQ 140,000 140,000 140,000 140,000 170,000 180,000 200,000 220,000 260,000 310,000 320,000 330,000 

ปริมาณการผลติ

จริงโดยเฉลี่ย 
106,684 112,849 138,241 175,492 198,101 244,008 274,374 294,064 314,026 315,306 321,240 343,458 

อัตราการใชกําลัง

การผลติ  (%) 37.00% 39.20% 48.00% 60.90% 68.80% 84.70% 95.30% 95.50% 102.00% 81..3% 82.80% 88.52% 

 
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 

  

 ประปาปทุมธานีสามารถผลิตน้ําประปาไดสูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อ (MOQ) ต้ังแตเดือนเมษายน 2545 

เปนตนมา  เพ่ือรองรับความตองการน้ําในพื้นที่ที่สูงขึ้น  ประปาปทุมธานีไดเ พ่ิมกําลังการผลิตสูงสุดเปน  388,000  

ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ดวยการสรางโรงผลติน้ําแหงใหมใกลกับโรงผลิตน้ําเดิม และปรับปรุงระบบสง-จาย  

กระบวนการผลติ 

 กระบวนการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีมีขัน้ตอนเชนเดียวกบักระบวนการผลติน้ําประปาของบริษัทฯ 

3.3.2 วัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Suppliers) 

3.3.2.1 บริษัทฯ 

 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตน้ําประปามีดังตอไปนี้ 

(1) น้ําดิบ  

 น้ําดิบที่บริษัทฯ ใชในการผลิตน้ําประปาคือ น้ําจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง โดยการสูบน้ําเขาสูโรงผลิตน้ํา ณ ตําบล

บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนมาใชโดยไมมีตนทุนคาใชจายแต

อยางใด ยกเวนคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานละ 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน นอกจากนี้บริษัทยังตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงาน

ผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาทตอสัมปทาน ทั้งนี้ จากที่บริษัทฯ ไดรับ

สัมปทาน 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานทั้งสิ้น 400 บาทตอป 
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(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก 

- สารสมน้ํา 

- ดางทับทิม 

- คลอรีนเหลว 

- ปูนขาว 

- โพลีอีเล็คโตรไลท 

 โดยมีสัดสวนการใชสารเคมีในการผลิตแตกตางกันออกไป แลวแตคุณภาพน้ําดิบในแตละชวงเวลาการผลิต โดย

บริษัทฯ จะทําการทดสอบคุณภาพน้ําดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา (Jar test) และคํานวณสัดสวนสารเคมีที่เหมาะสมตาม

ลักษณะคุณภาพน้ําดิบ แลวปอนขอมูลอัตราการจายสารเคมีแตละชนิดเขาสูระบบคอมพิวเตอรควบคุมของ SCADA ซึ่งจะทํา

ควบคุมการสูบจายสารเคมีในกระบวนการผลิตใหไดอัตราสวนที่เหมาะสมตามอัตราการไหลของน้ําดิบที่สูบเขามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลากหลาย โดยการเลือกซื้อจากผูผลิตที่มีคุณภาพของสินคาตาม

มาตรฐานและไดรับการทดสอบโดยหองปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจัดสงและการสํารองไดตาม

ความตองการของบริษัทฯ อยางทวงที และมีราคาต่ําที่สุด  

 ที่ผานมา ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด บริษัทฯ จัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได

พิจารณาแลววาลักษณะผลิตภัณฑของผูจัดจําหนายรายนั้นๆ เหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิต และผูจัดจําหนาย

รายนั้นสามารถจัดสงวัตถุดิบใหบริษัทฯ ไดเพียงพอกับความตองการและตรงตอเวลา 

 เนื่องจากสารสมเปนสารเคมีหลักที่ใชในการผลิตน้ําประปา ปริมาณการจัดซื้อสารสมจึงมีมูลคาสูงที่สุดในบรรดา

ยอดจัดซื้อสารเคมีทั้งหมด โดยต้ังแตป 2549 บริษัทฯ จัดซื้อสารสมจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 

อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายสารสมในประเทศมีหลายรายดวยกันและสารสมเปนวัตถุดิบที่ไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากนัก 

ดวยเหตุนี้ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถจัดซื้อจากผูจัดจําหนายรายดังกลาวได บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสารสมจากผูจัดจําหนาย

รายอื่นและสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปาไดเชนกัน 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ  

วัตถุดิบ 
2551 2552 2553 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 38.0 54.7 32.3 53.7 37.4 49.1 

   ดางทับทิม 2.4 3.5 3.0 5.0 3.1 4.1 

   คลอรีนเหลว 10.1 14.6 10.4 17.3 11.2 14.8 

   ปูนขาว 0.8 1.1 1.2 2.0 3.5 4.6 

   โพลิเมอร 5.2 7.5 6.1 10.2 7.1 9.3 

   ผงถานกัมมันต 2.6 3.7 2.0 3.3 8.7 11.4 

สารเคมีหลัก 59.1 85.1 55.0 91.5 71.0 93.3 

อุปกรณอะไหล 10.4 14.9 5.1 8.5 5.1 7.6 

ยอดรวม 69.5 100.0 60.1 100.0 76.1 100.0 

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

 บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ เอง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบสงน้ํา หรือ

อุปกรณเฉพาะดานเกิดความเสียหายที่ตองมีการซอมแซมหรือซอมบํารุง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา

ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซอมที่บริษัทฯ พิจารณาวาไมคุมคาที่จะทําดวยตนเอง บริษัทฯ จะจัดใหมีการคัดเลือก

ผูดําเนินการโดยจัดใหมีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผูเสนอราคาที่ เปนไปตามเงื่อนไขในเชิงของการซอมบํารุง 

ความสามารถของผูรับจางและมีคาใชจายนอยที่สุด เปนเงื่อนไขหลักการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูจัดจําหนาย ทั้งนี้ การ

พิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาที่เหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการและราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญ 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไมมียอดจัดซื้ออะไหลอุปกรณในป 2548 เนื่องจากในปดังกลาว บริษัทฯ มีอะไหลอุปกรณสํารองอยู

เพียงพอกับความตองการ 

3.3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตน้ําประปามีดังตอไปนี้ 

(1) น้ําดิบ 

 น้ําดิบที่ประปาปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาคือน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา ประปาปทุมธานีสูบน้ําเขาสูโรงผลิต

น้ํา ณ ต.บานปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองเสียคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการ

ประปาเปนจํานวนเงิน 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูใหสัมปทาน (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยได

โอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และเงินทดแทนคาใชจายของเจา

พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาท โดยประปาปทุมธานีไดชําระ

เงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว ลวงหนาจนครบจํานวนที่ตองชําระตลอดอายุ

สัมปทาน 25 ป จํานวนทั้งสิ้น 5,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักที่ประปาปทุมธานี ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก 

-  สารสมน้ํา 

-  คลอรีนเหลว 

-  ปูนขาว 

-  โพลิอีเล็คโตรไลท 

ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตน้ําประปาเนื่องจากคุณลักษณะของน้ําดิบที่แตกตางกันระหวาง

น้ําดิบจากแมน้ําทาจีนและน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้ น้ําดิบจากแมน้ําทาจีนประกอบไปดวยสารเคมีบางชนิดที่ทําใหน้ํา

มีสี และดางทับทิมชวยกําจัดสารเคมีที่กอใหเกิดสีดังกลาว 

ประปาปทุมธานีใชระบบควบคุมคุณภาพเพื่อคํานวณหาปริมาณและสัดสวนของสารเคมีที่เหมาะสมกับคุณภาพของ

น้ําดิบในขณะนั้นสําหรับการผลิตน้ําประปา โดยการนําน้ําดิบมาผานระบบ Jar Test เชนเดียวกัน 
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อนึ่ง ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด ประปาปทุมธานีจัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียวเชนเดียวกับ

บริษัทฯ 

เชนเดียวกับบริษัทฯ ปริมาณการจัดซื้อสารสมน้ําจงึมีมูลคาสูงที่สุดในบรรดายอดจัดซื้อสารเคมีทั้งหมด โดยตั้งแตป 

2547 ประปาปทมุธานีจัดซื้อสารสมน้ําจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของประปาปทุมธานี  

วัตถุดิบ 
  

2551 2552 2553 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สารสมน้ํา 61.9 73.9 31.3 65.7 27.9 58.9 

คลอรีนเหลว 5.3 6.3 5.4 11.4 5.6 11.8 

ปูนขาว 4.6 5.4 1.3 2.6 0.8 1.8 

โพลิเมอร 10.4 12.4 6.4 13.4 6.6 13.9 

สารเคมีหลัก 82.2 98.0 44.4 93.2 40.9 86.4 

อุปกรณอะไหล 1.6 2.0 3.3 6.9 6.5 13.9 

ยอดรวม 83.8 100.00 47.6 100.00 47.4 100.0 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 ประปทุมธานีดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบีเจที ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบสงน้ํา หรืออุปกรณเฉพาะ

ดานเกิดความเสียหายที่ตองมีการซอมแซม ซอมบํารุง หรือกอสรางเพิ่มเติม ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา

ความสามารถของบีเจที หรืองานซอมที่ประปาปทุมธานีและบีเจที พิจารณาแลววาไมคุมคาที่จะทําดวยตนเอง ประปทุมธานี

และบีเจทีจะเลือกผูรับจางตามลักษณะของงานและความสามารถของผูรับจาง โดยคํานึงถึงคาใชจายที่เหมาะสมดวย  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

ประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูจัดจําหนาย

เชนเดียวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาที่เหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการ

และราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญเชนกัน 

 

3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.4.1 บริษัทฯ  

 บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงการรักษาสภาพแวดลอมที่ดี อยางไรก็ตามจากกระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ทํา

ใหเกิดตะกอนจากการผลิต ซึ่งตะกอนดังกลาวจะถูกสงไปยังกระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลทลงไปทําให

ตะกอนจับตัวกันกอนที่จะถูกนําไปทิ้งในที่ที่ไดจัดเตรียมไวของบริษัทฯ สวนน้ําที่ไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหม

เพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปนน้ําประปาอีกครั้งตามกระบวนการแบบ Zero Dischargeโดยบริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบ

กากตะกอนเปนประจําทุกปอยางตอเนื่องโดยหองปฏิบัติการที่ไดการรับรองมาตรฐาน 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 95 

 
 

 

 ในสวนของกากสารเคมีที่เกิดจากน้ําลางจากหองทดลอง ที่ผานมา บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทรับบําบัดสารเคมีที่

ไดรับอนุญาตรับไปกําจัดเปนครั้งๆ ไป ประมาณปละ 1 คร้ัง โดยไมเคยมีการทําสัญญาวาจาง ทั้งนี้ ปริมาณกากสารเคมีที่ตอง

บําบัดตอปมีปริมาณนอยมาก 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และยังมีการสนับสนุนและให

ความรวมมือกับหนวยงานดูแลสิ่งแวดลอมของภาครัฐและภาคทองถิ่น ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน โดยการรวมหารือและสนับสนุนการดําเนินการ

พัฒนาแบบยั่งยืนในการอนุรักษคุณภาพของแมน้ําทาจีนใหมีคุณภาพดี เพ่ือที่จะทําใหแหลงน้ําและชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี

ตอไป สงผลใหบริษัทฯ มีแหลงน้ําดิบสําหรับการผลิตที่มีคุณภาพตลอดไป  

 อนึ่ง ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทและ/หรือ ถูกฟองรองใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม  

3.4.2 ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม กระบวนการผลิตน้ําประปาของ 

ประปาปทุมธานีมีลักษณะเปนแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตนั้น ไมมีการปลอยน้ํากลับลงสูแหลงน้ําดิบ 

ทั้งนี้น้ําที่เหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถูกนํายอนกลับไปยังกระบวนการผลิตใหม 

 จากการวิเคราะหของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) เมื่อปลายป 

2542 พบวาตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม มีสารมี พิษที่ ก อให เกิดอันตรายแกสิ่ งแวดลอมเจือปน  ทั้ งนี้  

ประปาปทุมธานียกตะกอนดินที่เกิดขึ้นใหแกบุคคลภายนอกที่ตองการไปถมที่ดินโดยไมคิดคาตะกอนดินหรือคาใชจายใดๆ

ทั้งสิ้น 

 สําหรับสารเคมีที่หลงเหลือจากการลางถังเก็บ ถังเตรียมสารเคมี และน้ําจากหองทดลอง ในอดีต ประปาปทุมธานี

เคยทําสัญญาปตอปวาจาง GENCO ใหทําการกําจัดสารเคมีดังกลาว โดยที่ผานมา ประปาปทุมธานีสงกากสารเคมีให 

GENCO บําบัดประมาณปละ 1 คร้ัง ปริมาณไมเกินปละ 5 ตัน อยางไรก็ตาม เมื่อสัญญาครั้งสุดทายสิ้นสุดลงเมื่อปลายป 

2549 ประปาปทุมธานีไมไดทําสัญญาปตอปกับ GENCO อีก 

 อนึ่ง ที่ผานมาประปาปทุมธานีไมเคยมีขอพิพาทเรื่องสิ่งแวดลอมกับหนวยงานหรือเอกชนรายใดเชนกัน 


