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  สวนที่ 2 หนาที่ 139 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

11. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

สรุปสาระสําคญัของสัญญา 

11.1 บริษัทฯ  

สัญญา คูสัญญา 

(1) สัญญาซือ้ขายน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาค 

(2) สัมปทานประกอบกิจการประปา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

11.1.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปา (Water Purchase and Sale Agreement) และ
บันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ 

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) และ  

   บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   

   (เดิมชื่อ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด) 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   21 กันยายน 2543 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 

ระยะเวลาตามสัญญา :   30 ป นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปา คือวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

ผูซื้อ  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิหรือผูรับโอนเปนครั้งคราว 

ผูขาย  : บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูสืบสิทธิของผูขาย 

“ระบบผลิตน้ําประปา”   : ระบบที่ประกอบกันเพื่อผลิตน้ําประปา รวมถึงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงาน

และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ผูขายจะดําเนินการกอสรางขึ้นและจัดหาเพื่อใช

ในการผลิตน้ําประปาและสงน้ําประปาไปยังจุดรับสงน้ําประปา โดยระบบผลิต

น้ําประปาจะประกอบไปดวย (1) ระบบการสูบน้ําดิบ (2) โรงงานผลิต

น้ําประปา และ (3) ระบบสงน้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปา  : โรงงานผลิตน้ําประปา รวมถึง อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงานและเครื่องมือ

อุปกรณตางๆ ที่ใชผลิตน้ําประปาเพื่อสงเขาไปยังระบบสงน้ําประปา รวมทั้ง

ที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงงานผลิตน้ําประปา 

“ระบบสงน้ําประปา”  : ระบบซึ่งใชในการสงน้ําประปาที่ผลิตแลวจากโรงงานผลิตน้ําประปาไปยังระบบ

จายน้ําประปาใหแกผูบริโภคระบบดังกลาวใหรวมความถึงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูก

สราง โรงงาน ทอประธานที่ เก็บน้ําและอุปกรณที่ทําใหผูขายสามารถสง

น้ําประปาได 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 140 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

“ระบบจายน้ําประปาใหแก

ผูบริโภค” 

 : ระบบจายน้ําประปาจากระบบสงน้ําประปา ณ จุดรับสงน้ําประปาไปยังพ้ืนที่

ความตองการน้ําตามที่กําหนดไวในสัญญา 

“ระบบรับน้ําประปาของ

ผูบริโภค” 

 : อุปกรณและวัสดุที่ผูซื้อจะไดติดต้ังเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับน้ําประปาจาก

ระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค 

จุดรับสงน้ําประปา  : จุดบริเวณทอน้ําออกของแหลงเก็บน้ําประปาที่อยูภายในอาณาเขตที่ดินอันเปน

บริเวณที่ต้ังแหลงเก็บน้ําประปา ซึ่งเปนจุดที่ระบบสงน้ําประปาและระบบจาย

น้ําประปาใหแกผูบริโภคไดเชื่อมตอกัน และเปนจุดสําหรับติดต้ังมาตรวัด

น้ําประปาตามหลักที่กําหนดไว 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตอง

ซื้อ 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันที่ผูซื้อจะตองซื้อจาก

ผูขาย 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ผูขาย

จะตองจัดสงใหผูซื้อ 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น บวกดวยรอยละ 7  ของปริมาณ

น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 

20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แลวแตอยางใดจะต่ํากวา 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคใหบริษัทฯ ผลิตน้ําประปาเพื่อขายใหแก กปภ. ในบางพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม และจังหวัด

สมุทรสาครเพื่อทดแทนระบบผลิตน้ําประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอ

การตองการของผูบริโภค โดย กปภ.จะซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ เพ่ือสงเขาสูระบบรับน้ําประปาของผูบริโภคเพื่อขายใหแก

ผูบริโภคอีกตอหนึ่ง และบริษัทฯ ตกลงที่จะเปนผูกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคเอง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงจะเปนผู

ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว โดยที่ระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาเปน

กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งไมตองโอนไปยังกปภ. แตอยางใด 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาและระบบจาย

น้ําประปาใหแกผูบริโภคโดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. โดยการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบมาใชใน

ขบวนการผลิต รวมทั้งจัดหาเงินทุน เปนเจาของ ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบ

ดังกลาวทั้งสองระบบเพื่อบําบัดน้ําดิบที่สูบใหเปนน้ําประปาตามมาตรฐานที่กําหนดและขายใหแก กปภ.

ตามสัญญานี้ โดย กปภ.จะใหความรวมมือและสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานและสามารถใชสิทธิ

ประโยชนของบริษัทฯ ตามสัญญานี้ไดโดยปราศจากการขัดขวางหรือภาระติดพันและ กปภ. จะไมดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ไมวาดวยตนเองหรือโดยบุคคลภายนอกอันจะขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการผลิตน้ําประปา

หรือการใชสิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะดําเนินงานดวยความเสี่ยงและคาใชจายของ

บริษัทฯ เอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยที่จะไมเรียกรองขอหลักประกันหรือการค้ําประกันใดๆ

ของรัฐหรือ กปภ. 

(2) บริษัทฯ มีหนาที่ขอสัมปทาน ขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของรัฐ 

และเมื่อบริษัทฯ รองขอ กปภ. จะประสานงานกับเอกชนรายอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหบริษัทฯ 
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สามารถกอสรางระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคบนทรัพยสินของหนวยงานของ

รัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเองทั้งสิ้น แตทั้งนี้ไมรวมถึงการ

เวนคืนทรัพยสินจากเอกชน และหากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดังกลาวไมใหความยินยอม กปภ. ไมมี

หนาที่ตองรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

(3) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี้ ความยินยอมหรืออนุญาตใดๆ ที่จําเปน รวมถึงความยินยอมหรือ

อนุญาตที่กลาวถึง หรือสิทธิใดๆ ไมไดรับ ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผล

เสียหายอยางสําคัญแกบริษัทฯ หรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนนั้นจะเกิดขึ้นจากาการที่

บริษัทฯ หรือผูรับเหมาแลวแตกรณีละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไวตามสัญญานี้หรือสัญญา

อื่นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการในประการสําคัญ) หรือ ไดสิ้นสุดลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ

ยินยอมนั้นออกไป แมวาบริษัทฯ หรือผูรับเหมาไดขอขยายระยะเวลาไวแลว หรือกอนที่การดําเนินการตาม

วัตถุประสงคที่ไดรับความยินยอมหรืออนุญาตนั้นจะสิ้นสุดลง ใหบริษัทฯ และ กปภ. ปรึกษาหารือกันเพื่อ

แกไขปญหาดังกลาวเพื่อไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของบริษัทฯ และ กปภ.ใหไดภายใน 

14 วันหลังจากที่ผูขายไดแจงใหผูซื้อทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจแกทั้ง

สองฝายภายใน 60 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวานั้นตามที่บริษัทฯ 

จะยินยอม บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้จะไมกระทบถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่ง

มีตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  

(4) บริษัทฯ จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบจายน้ําประปาเทาที่กําหนดไว โดยไมรวมถึงความรับผิดอื่นใด

อันเกิดจากการดําเนินงานของระบบจายน้ําประปาซึ่ง กปภ. จะตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) นับแตวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง กปภ. จะตองซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณโดยรวมรายวัน

ไมตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ ดังนี้ 

ระยะเวลาตามสัญญา ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด 
ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ 

กปภ. ตองซือ้ (ลบ.ม./วัน) 

วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง ถึง 2 ปนับ

จากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง  

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 

กรกฎาคม 2549 
200,000 

ปที่ 2 ถึงปที่ 4 ปนับจากวันเริ่มซือ้ขาย

น้ําประปาที่เปนจริง  

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 

กรกฎาคม 2551 
250,000 

ภายหลังระยะเวลา 4 ปนบัจากวันเริ่มซื้อขาย

น้ําประปาที่เปนจริง 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 

กรกฎาคม 2577 
300,000 

 

และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิมกับกปภ.  

โดยกปภ.จะรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าเพิ่มเติม จนกระทั่งสิ้นสุดอายุสัญญาพรอมระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายฯ เดิม ดังนี้ 
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ระยะเวลาเริ่มตนซื้อขายน้ําประปา ระยะเวลาสิ้นสุด 
ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. 

ตองซื้อเพ่ิมเติม (ลบ.ม./วัน) 

ภายใน 660 วัน นับแตวันที่ลงนาม  

ในสัญญาฯ หรือไมเกินวันที่ 19 ต.ค. 53 

18 ต.ค. 54 9,000 

19 ต.ค. 54 18 ต.ค. 55 18,000 

19 ต.ค. 55 18 ต.ค. 56 27,000 

19 ต.ค. 56 18 ต.ค. 57 36,000 

19 ต.ค. 57 18 ต.ค. 58 45,000 

19 ต.ค. 58 20 ก.ค. (2577 สิน้สุดสัญญา) 54,000 

 

 หมายเหตุ : การนับระยะเวลาเริ่มตนซื้อขายน้ําที่แทจริง จะเริ่มนับต้ังแตวันที่การกอสรางขยายกําลังการผลิต

แลวเสร็จ และสามารถเริ่มผลิตและจายน้ําประปาได 

หากกปภ. ซื้อน้ําประปาในปริมาณที่นอยกวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ กปภ. จะชําระเงินสําหรับ

สวนขาดจนครบจํานวนตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ และหาก กปภ. ตองการเพิ่มปริมาณ

น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อภายหลังวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง กปภ. ตองแจงเปนหนังสือใหบริษัทฯ 

ลวงหนาอยางนอย 12 เดือนกอนวันที่อัตราใหมของปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อจะมีผลบังคับใช หรือ

ภายในระยะเวลาที่นอยกวาตามที่บริษัทฯ ตกลง แตไมวากรณีใดก็ตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ

ตองไมลดลงจากระยะเวลากอนหนานั้น ทั้งนี้ ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันที่จะตองดําเนินการ

เพ่ิมปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงใหมากกวา 320,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือตองดําเนินการเพิ่ม

ปริมาณน้ําประปาในอัตราที่ตํ่ากวา 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวันในการเพิ่มแตละครั้ง 

(2) หากบริษัทฯ แสดงใหเห็นวาความตองการน้ําประปาในพื้นที่ที่กําหนดจะเพิ่มขึ้นเกินกวา 300,000 ลูกบาศก

เมตรตอวันและ กปภ. เห็นชอบดวย หรือ กปภ. คาดการณไดเชนกันกับบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา

มีความคุมคาการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตรที่จะขยายหรือการกอสรางระบบผลิตน้ําเพิ่มขึ้นแลว 

คูสัญญาจะตกลงรวมกันปรับปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ

ตามที่ไดมีการปรับเพ่ิมขึ้น และจะตกลงเกี่ยวกับการปรับอัตราคาน้ําประปา ทั้งนี้ การปรับดังกลาวขางตน

จะกระทําหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการขยายระบบผลิตน้ําประปาตามขอตกลง

ดังกลาวแลว แตหากบริษัทฯ ไมประสงคที่จะดําเนินการขยายหรือกอสรางระบบฯเพิ่มขึ้น หรือตองการขยาย

โดยที่กําลังผลิตตํ่ากวาที่กปภ. ตองการหรือคูสัญญาไมสามารถตกลงรวมกันในรายละเอียดตามที่กลาว

ขางตนได กปภ. มีสิทธิจัดหาน้ําประปาสวนเกินที่บริษัทฯ ไมประสงคจะดําเนินการ หรือดวยการใหสิทธิแก

เอกชนรายใดแมระยะเวลาของสัญญานี้จะยังไมครบกําหนด แตกปภ. ไมสามารถจะซื้อนําประปาจากแหลง

อื่น หรือดําเนินการจายต้ําประปาสวนเกินดังกลาวไดเวนแตปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองซื้อเทากับ 

300,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเทากับปริมาณกําลังการผลิตที่บริษัทฯ ตกลงจะขยายเพิ่มขึ้น แลวแต

กรณี 

(3) บริษัทฯ จะทําการเฉลี่ยปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ ไดจัดสงให กปภ. จริงทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นับจาก

วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง หากปรากฏวามูลคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหจริงตํ่ากวา



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 143 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว      (”คาใชจายผันแปรที่ประหยัดได”) กปภ. 

จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกบริษัทฯ โดยคิดตามอัตราคาน้ําประปาคูณดวยสวนตางระหวางปริมาณ

น้ําประปาที่จัดสงและปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยกปภ. จะตองชําระคา

น้ําประปาสวนเพ่ิมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ และบริษัทฯ จะทําการบันทึกคาใชจายผันแปร 

ซึ่งบริษัทฯ ใชจายนอยลงในชวงระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  อันเปนผลจากการที่บริษัทฯ ไมตองจัดสง

น้ําประปาในปริมาณสวนขาดสําหรับระยะเวลาดังกลาวโดยคิดคํานวณจากการนําปริมาณสวนขาดมาคูณ

ดวยอัตราสวนลด โดยใหมีการปรับอัตราสวนลดดังกลาวเปนรายปตามสูตรการคํานวณคาน้ําประปา และ

การคํานวณเงินชดเชยตามที่กําหนด คาใชจายผนแปรที่ประหยัดไดจะรวมสะสมสําหรับแตละระยะเวลา 6 

เดือน (หรือสวนของ 6 เดือนแลวแตกรณี) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้  

เมื่อบริษัทฯ ชําระหนี้ที่คางชําระทั้งหมดใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน และ

ไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาที่ตางๆ ตามสัญญาดังกลาวเรียบรอยแลว บริษัทฯ ตกลงให กปภ. 

สามารถนําจํานวนสะสมของคาใชจายผันแปรที่ประหยัดไดมาหักออกจากคาน้ําประปาที่กปภ. จะตองชําระ

ใหแกบริษัทฯ ตามการคํานวณคาน้ําประปาและการคํานวณเงินชดเชยตามที่กําหนดไว  

อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง กปภ.จะชําระคาน้ําประปาใหแกบริษัทฯ เปนรายเดือน อัตราคาน้ําประปา

ที่เปนฐานการคํานวณไดแกอัตราคาน้ําประปา ป พ.ศ. 2542 ในอัตรา 13.900000 บาท ตอลูกบาศกเมตรโดยไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

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

              CPIn-1 
    

n ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 

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

ตําแหนงที่ 7 ทิ้ง 

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

13.900000 บาท ตอ ลบ.ม. 

CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่ n-1 และมีคาเริ่มตนสําหรับเดือน

ธันวาคม 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 1.030000 

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 

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใด ๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา

คาน้ําประปา ( 1 มกราคมของปที ่n+1) แลว อัตราคาน้ําประปาของเดือนในปถัดไแจะใชอัตราคา

น้ําประปาของปกอนจนกระทัง่คาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 144 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคาน้ําประปาไดตามที่ควรจะเปนแลว คาน้ําประปาในแต

ละเดือน จะถกูปรับใหเทากับเดือนนั้นๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนที่ขาด นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม

ของปที่ n+1 จนถงึวันที่ไดปรับอัตราคาน้ําประปานั้น มูลคาของการปรบัชดเชยคาน้ําประปานี้เทากับ

ปริมาณน้ําประปาที่ไดรับในปที่ n+1 ณ อัตราคาน้ําประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคาน้ําประปา

ของ Pn กับ Pn+1 

สวนลดคาน้ํา 

บริษัทฯ ใหสวนลดคาน้ําประปาแก กปภ. สําหรับปริมาณน้ําที่จําหนายในสวนที่สูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รับ

ซื้อ โดยเริ่มมีผลใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ดังนี้ 

สวนลดที่ใหกับ กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 

รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ํา

ขั้นตํ่าที่ตองซื้อ 200,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 

กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ํา

ขั้นตํ่าที่ตองซื้อ 250,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 

กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ํา

ขั้นตํ่าที่ตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 

กรกฎาคม 2552  

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่

กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ํา

ขั้นตํ่าที่ตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2552 ถึงหนึ่งวันกอน

วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาเพิ่มตามที่

กําหนดไวในสัญญาแกไขเพิ่มเติม

หรือวันที่ 18 ตุลาคม 2553 วันใดวัน

หนึ่งที่ถึงกอน 

สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) บริษัทฯ มีสิทธิโอนสิทธิรายไดของบริษัทฯ  และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิอื่น

ใดภายใตสัญญานี้ ใหแกผูสนับสนุนทางการเงินเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนทาง

การเงินของบริษัทฯ  ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. โดยบริษัทฯ เพียงแจงให กปภ. ทราบ

ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 7 วัน ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่วา หากภายหลังบริษัทฯ ตกเปนผูผิดนัด

ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน หรือ กปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญากรณีที่เหตุเลิกสัญญาของบริษัทฯ 

ไมไดรับการแกไขใหถูกตองกอนสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว ผูสนับสนุนทางการเงินอาจแตงต้ังบริษัทผลิต

น้ําประปารายอื่นที่มีคุณสมบัติไมดอยกวาบริษัทฯ ขณะทําสัญญาเขามาแทนที่บริษัทฯ ได โดยผูสนับสนุน

ทางการเงินจะตองสงหนังสือแจงรายชื่อของบริษัทผลิตน้ําประปาที่จะเขาแทนที่บริษัทฯ ใหแกกปภ. ทราบ

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเขาแทนที่  

บริษัทผลิตน้ําประปาดังกลาวจะตองผูกพันตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ

สัญญานี้ทุกประการ และจะตองแสดงจนเปนที่พอใจตามสมควรของผูซื้อวา บริษัทผลิตน้ําประปามี

คุณสมบัติและความนาเชื่อถือไมดอยกวาบริษัทฯ ณ วันที่ทําสัญญานี้ มีประสบการณ และมีความความ

เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จําเปนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญานี้  
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(2)  บริษัทฯ มีสิทธินําทรัพยสินของตนไปเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทางการเงินไดโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจาก กปภ. แตตองแจงให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ซึ่งถาทรัพยสินที่นําไปเปน

หลักประกันทั้งนี้ การนําระบบผลิตน้ําประปาไปเปนหลักประกันตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือเปน

อุปสรรคตอการผลิตน้ําประปา. และการโอนสิทธิดังกลาวจะไมปลดเปลื้องบริษัทฯ จากภาระผูกพันใดๆ และ

บริษัทฯ  ยังคงตองรับผิดชอบรวมกับผูรับโอนสิทธิในฐานะลูกหนี้รวม 

คาปรับ 

(1) หากเดือนใดที่ปริมาณรวมของการซื้อขายจริงตํ่ากวาปริมาณรวมของการรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตอง

จัดสงใหแกกปภ. และเปนผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการของกปภ.อันเนื่องมาจากความผิดของ

บริษัทฯ  ทั้งนี้ยกเวนกรณีการปดระบบผลิตน้ําประปาเพื่อทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษา

ตามเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะชําระเงินคาปรับใหแก กปภ. ในเดือนถัดไป เทากับปริมาณสวนขาดในเดือน

นั้นคูณดวยอัตราคาน้ําที่ใชอยูในขณะนั้น  

(2) หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาน้ําประปาตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงให กปภ.  และเปนผลใหไม

สามารถตอบสนองความตองการของ กปภ. เกินกวา 20 วันติดตอกัน อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ 

ยกเวนกรณีการปดระบบผลิตน้ําประปาเพื่อทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษาตามเวลาที่

กําหนด บริษัทฯ ตองชําระคาปรับใหแก กปภ. ตามวิธีการคํานวณที่ระบุไวในสัญญา แตตองไมนอยกวา 

1,000,000 บาท  

(3) จํานวนรวมของคาปรับตามขอ 1 และ 2 ในปใดปหนึ่งตองไมเกิน 50,000,000 บาท 

(4) กรณีบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด อันเนื่องมาจากความผิดของ

บริษัทฯ  และไมใชกรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน หรือไมใชความผิดของ กปภ. หรือ

คุณสมบัติของน้ําดิบมีคาเกินคาสูงสุดตามที่กําหนดไว ใหบริษัทฯ จายคาชดเชยในอัตราตามที่กําหนดใน

สัญญาให กปภ. ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตวันที่ตัวแทนทั้งสองฝายลงนาม

รับรองความถูกตอง และจะหักกลบกับการชําระคาน้ําประปารายเดือนไมได 

การจายชดเชย 

นับจากวันลงนามในสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตกลงจะชําระเงินชดเชยใหอีกฝายหนึ่ง หากคาใชจายในการ

ลงทุนหรือในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือกปภ. ไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเปนผลโดยตรงหรือโดย

ออมจาก 

(ก) หากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ตองจายคืนเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือคาธรรมเนียมธนาคาร

ตางประเทศที่บริษัทฯ กูยืมมาลงทุนในสัญญานี้ เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงนามในสัญญานี้ 

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสวนที่เกินกวาอัตรารอยละ 7 โดยจะมีการจายเงินชดเชยจนกวาบริษัทฯ จะไดชําระคืน

เงินกูและดอกเบี้ยทั้งหมดภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงินเปนที่เรียบรอยแลว แตทั้งนี้ไมเกิน 15 ป นับ

จากวันที่เร่ิมซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง 

(ข) เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 
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(ค) เนื่องจากการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งภาษี เงินประเมินหรืออากรตางไปจากที่ใชในวันทําสัญญานี้ 

(ง) เนื่องจากเหตุการณที่มีผลตอการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไวเกี่ยวกับน้ําดิบ การกระทําของหนวยงานของรัฐ 

ระบบจายน้ําประปาเสียหาย การเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรที่รายแรงในตลาดการเงิน  

(จ) เนื่องจากผูขายไมสามารถใชที่ดินของบุคคลภายนอกอันจําเปนตองานซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ

ผูขาย 

(ฉ) การกระทํา การผิดนัดหรือการละเวนของกปภ. หรือผูแทน ตัวแทน ผูรับเหมา และที่ปรึกษาของกปภ. ซึ่งทํา

ใหเกิดความลาชาในการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค 

ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาจะไมมีการชําระเงินชดเชยสําหรับกรณีขอ (ข) – (ฉ) ซึ่งมีผลกระทบรวมตอการเปลี่ยนแปลง

ของตนทุนเปนจํานวนรวมนอยกวา 1,000,000 บาทถวน ในแตละปที่สัญญานี้ผลบังคับใช นอกจากการชดเชยเปนเงินแลว 

คูสัญญาก็อาจพิจารณาคาชดเชยโดยการปรับระยะเวลาของสัญญา แตรวมกันจะปรับไมเกินหาปหรือปรับราคาคาน้ําประปา

ก็ได 

การตออายุสัญญา 

สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบ 30 ปนับแตวันเริ่มซื้อขายน้ําประปา อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ ตองการตออายุสัญญานี้ก็

อาจทําไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 3 ปกอนครบกําหนดตามสัญญานี้ และ กปภ. 

อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหบริษัทฯ ไดโดยความตกลงรวมกันทั้งสองฝาย กอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญานี้ หาก

คูสัญญาไมสามารถตกลงกันไดจนกครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาใหถือวาสัญญานี้เปนอันสิ้นสุด 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) บริษัทฯ ไมสามารถเริ่มงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 

(ข) บริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงได และการไมสามารถดําเนินการไดดังกลาว

เกิดขึ้นจากสาเหตุที่เปนความผิดหรือความควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กําลังของระบบผลิตน้ําลดลงจนทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงน้ําประปาไดถึงรอยละ 70 ของ

ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองจัดสงให กปภ. อันทําใหไมสามารถสนองความตองการของ กปภ. เกิน 90 

วันติดตอกัน หรือ 

(ง) ระบบไมสามารถผลิตน้ําใหมีคุณภาพตามมาตรฐานเกิน 60 วันติดตอกัน หรือ 

(จ) บริษัทฯ ไดเลิกหรือชําระบัญชี หรือถูกพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือตองคําพิพากษา

ใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือกระบวนการที่คลายคลึงและผูขายไม

ตอสูภายใน 30 วัน หรือ  

(ฉ) บริษัทฯ ผิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญซึ่งกระทบการดําเนินงานของ กปภ. หรือ 
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(ช) บริษัทฯ ไมจัดหาหลักประกันมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามกําหนดและบริษัทฯ ไมแกไขใหเสร็จ

ภายใน 90 วันนับแตไดรับคําบอกกลาวจาก กปภ. ยกเวนกรณีกําลังผลิตลดลงและกรณีคุณภาพน้ํา

ตํ่ากวามาตรฐานที่บริษัทฯ มีเวลาแกไขเพียง 30 วัน นับแตไดรับคําบอกกลาว หากไมมีการแกไข

ภายในกําหนด ผูสนับสนุนทางการเงินอาจจัดหาบริษัทผลิตน้ําใหมมาดําเนินงานแทนผูขาย ซึ่งจะ

ทําให กปภ. ยังไมมีสิทธิเลิกสัญญา และบริษัทฯ ก็ยังไมหลุดพนความรับผิดจนกวาจะไดชดใช

คาเสียหายดังกลาวให กปภ. ครบถวนแลว อยางไรก็ตามหากผูสนับสนุนทางการเงินไมจัดหาบริษัท

อื่นมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ  กปภ.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

กปภ. ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ โดยระบุถึงลักษณะของเหตุการณที่เกี่ยวของและ

แจงใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตเกิดเหตุ เวนแตตามขอ (ค) และ (ง) 

ซึ่งตองแกไขใหแลวเสร็จภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาตามที่

กปภ. เห็นสมควร  

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามเหตุต้ังแต (ก) ถึง (ช) ขอหนึ่งขอใดและ กปภ. จะชําระเงินใหแก  บริษัทฯ สําหรับ

มูลคาของระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคเทากับมูลคาสุทธิตามบัญชีของระบบ

ผลิตประปา และมูลคาที่ยังไมไดตัดคาเสื่อมของระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค หักดวยกําไรสะสมของ

รอบระยะเวลาบัญชีของปกอนหนา ภายใน 365 วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต

น้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปยัง กปภ. ทั้งนี้ กปภ.ตกลงที่จะรับภาระแทน

บริษัทฯในการจายดอกเบี้ยและเบี้ยปรับซึ่งจะตองชําระใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามพันธะแหงสัญญา

ดังกลาวสําหรับระยะเวลาที่เกินกวา 90 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงจนถึงวันครบกําหนดชําระเงินหรือ

วันที่ กปภ.ชําระเงินแกบริษัทฯ ครบถวนแลวแตกําหนดเวลาใดจะถึงกอน 

(2) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) กปภ. ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงาน หรือ 

(ค) กปภ. ผิดนัดชําระเงินหรือ 

(ง) กปภ. เลิกองคกรหรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือ 

(จ) กปภ. มีการปรับโครงสรางองคกรจากรัฐวิสาหกิจเปนเอกชน ยกเวนบริษัทฯ จะไดรับการยืนยันเปน

หนังสือจากหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจ และจากองคกรใหมที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางองคกร 

หรือการแปรรูปดังกลาว วาการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ตอภาระผูกพันตางๆ ที่ กปภ. มีตอบริษัทฯ ตามสัญญา  

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยบริษัทฯ  กปภ. ตองจายคาชดเชยการเลิกสัญญาใหแกบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน

ที่ประกอบดวย เงินตนพรอมดอกเบี้ยคงคาง และสวนของทุนทั้งหมด รวมทั้งคาใชจายในการโอนระบบผลิต

น้ําประปา รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และคาตอบแทนจากทุนที่ชําระ
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แลวในอัตรารอยละ 20 ตอป สําหรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญา  โดยกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา

และระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปใหแกกปภ.ทันทีเมื่อมีการจายเงินเต็มจํานวน 

หลักประกัน 

บริษัทฯ ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน 50,000,000 บาท สําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลังวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาและจะตองมีการเปลี่ยนใหมทุก 5 ป จนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ และบริษัทฯ 

จะไดคืนเมื่อบริษัทฯ ไดดําเนินการตามขอผูกพันภายใตสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เมื่อเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน และไมสามารถตกลงกันแตงต้ัง

ผูเชี่ยวชาญอิสระไดหรือมีการไมยอมรับการตัดสินของผูเชี่ยวชาญอิสระ ภายในระยะเวลาอีก 30 วันถัดไป ก็ใหมีสิทธิที่จะนํา

ขอพิพาทสูอนุญาโตตุลาการไดโดยใหนําขอบังคับวาดวยการอนุญาโตตุลาการขององคการสหประชาชาติ (UNCITRAL Rules 

of Arbitration) มาใชบังคับ 

 

11.1.2 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับสัมปทาน :  บริษัท น้ําประปาไทย  จํากัด (มหาชน) (“ผูรับสัมปทาน”)  

วันที่ไดรับอนุญาต : 11 มีนาคม 2548 

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันที่ไดลงนามในสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูใหสัมปทาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยอนุญาตใหบริษัทฯ ใน

ฐานะผูรับสัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปามีกําหนดระยะเวลา 25 ปนับแตวันที่ไดลงนามในสัมปทาน 

(วันที่ 11 มีนาคม 2548) ตามหนังสือของกรมทรัพยากรน้ํา เลขที่ ทส 0605.5/1537 และเลขที่ ทส 0605.5/1538 รายละเอียด

ดังนี้ 

(1) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2546 ในเขต

อําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

(2) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2546 ในเขต

อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
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วัตถุประสงคของสัญญา 

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในการทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาไดภายในเขตทองที่อําเภอ

พุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในเขตอําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกันใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานนี้ และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน

ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนี้ 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานนี้ และ 

(ค) ภายในเขตทองที่ซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูให

สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานนี้ 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางตั้งโรงงานทําการประปา และเครื่องอุปกรณตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให

แลวเสร็จ เพ่ือที่จะใหเร่ิมทําการจําหนายน้ําประปาไดภายใน 7 เดือน นับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน 

รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามที่กําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใหอยูในลักษณะที่ใชการไดดีและไม

เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน 

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม

ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม

รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม

คําสั่งเชนวานั้นภายในเวลาที่กําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหนึ่งรอยบาท และ

ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเครื่องอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ

สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเครื่องจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ

ซอมแซมตามที่จําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง

อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม

ขอบังคับที่ผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปนั้น  

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายน้ําประปาภายในเขตสัมปทานเพิ่มจากที่กําหนดไวไดโดย

มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังที่แสดงการวางทอเอกที่เพ่ิมขึ้นนั้นตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไม

นอยกวา 1 เดือนกอนวันเริ่มจําหนายน้ําประปาตามทอเอกที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว 
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(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) ถาปรากฏวา เครื่องจักร เครื่องเกรอะ เครื่องกรอง และที่เก็บน้ําประปาในกิจการประปาเครื่องหนึ่ง

หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายน้ําประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 

ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายน้ําภายในเวลาอัน

สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งนั้น 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งนั้นภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ

อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน

จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งนั้นก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ

ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณอันอยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือ

การขยายนั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคา

ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเครื่องอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือที่ดิน ไมวา

ทางนั้นจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณนั้นก็ดี เมื่อรัฐบาลหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอนั้นแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเครื่อง

อุปกรณนั้น โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได

กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือที่สาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ

เอกนั้นใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายน้ําประปาใน

วันหนึ่งวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย หรือผูรับสัมปทานไดทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง

สําคัญอยางหนึ่งอยางใดแกโรงงานหรือทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณตามที่ไดรับความชอบเปนหนังสือ

จากผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถาผูรับสัมปทานจะหยุดการ

จําหนายน้ําประปาในเวลาหนึ่งเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตามสมควร 

(7) เมื่อเปดทําการจําหนายน้ําประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน

ตามแบบที่แนบทายสัมปทาน หรือตามแบบที่จะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เชน 

การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมทรัพยากรน้ํา

ทราบโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินครั้งละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการที่ไดทํา

มาตลอดทั้งปที่แลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแก รายการจํานวนหนวยน้ําประปาคิดเปนหนวย

ลูกบาศกเมตรซึ่งไดทําขึ้นในขวบปนั้น รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชีทุนสํารอง บัญชีทําการ 
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บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบบัญชีใหเปนสิทธิของผูให

สัมปทาน 

(9) เมื่อผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ

ของผูรับสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของน้ําไมเปนที่ปลอดภัยแก

สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามที่เห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม

คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนที่พอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสงเจาพนักงานไป

ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานทั้งสิ้น หรือเมื่อเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ

จําหนายน้ําเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ

สงบเรียบรอยหรือความมั่นคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา

ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดชั่วคราวได อนึ่ง เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ

สั่งใหหยุดการใชเครื่องทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนที่จะครอบครองหรือควบคุม

กิจการตามที่กลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 

ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ

สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดตั้งที่ไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในที่สาธารณะ และตอง

จัดใหทางหรือสถานที่นั้นคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามที่กลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต

วันที่สัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวนั้นเสียเอง โดยผูรับ

สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหทั้งสิ้น 

(12) ผูรับสัมปทานตองมีเครื่องดับไฟเคมีชนิดเคลื่อนที่ไดประจําโรงงานทําการประปาอยางนอยหนึ่งเครื่อง น้ํายา

เคมีที่ใชตองไมนํากระแสไฟฟาเขาสูผูใชไดและตองใชการไดทุกเมื่อ 

ในกรณีพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําจะสั่งใหผูรับสัมปทานมีเครื่องดับไฟเคมีใหมากกวานั้นก็ไดตามที่

เห็นสมควร 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

ประสงคจะซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรือ

อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตอง

แจงใหผู รับสัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซื้อขายกันไดใหกําหนดโดย

อนุญาโตตุลาการ โดยใหทั้งสองฝายตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการที่ต้ังขึ้นไม

สามารถตกลงกันได ก็ใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ง บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียม

ในการตั้งอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละครึ่งหนึ่ง 
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(2) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก

ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ถาซื้อเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง

นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเมื่อสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน

ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง

วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา

ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามที่ระบุในสัมปทาน 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ

สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 3 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานนี้จะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู

ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพื่อยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายน้ําประปาเปน

ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

(1) ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและตั้งโรงงานทําการประปากับเครื่องอุปกรณใหเสร็จภายใน 7 

เดือน นับแตวันที่ลงนามในสัมปทานนี้ 

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยนั้นจะเกิดจาก

เหตุสุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือ

ตอทายสัมปทาน 

(ง) เมื่อโรงงานทําการประปา เครื่องอุปกรณ หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปา

นั้นถูกยึดตามคําพิพากษาของศาล 

(2) เมื่อสัมปทานนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผู รับ

สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะ

เพิกถอนสัมปทานนี้ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหนึ่งหรือกวานั้น ตามแตผูให

สัมปทานจะเห็นสมควรกําหนด และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอน

มีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 
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ในเมื่อสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผูรับ

สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนั้น นอกจากกรณี

ที่ระบุไวในขอ (1) (ข) และ (ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหนึ่งรอยบาท และปรับเรียงรายวัน

อีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทาน

ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดัง

กําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางการประปาสวน

ภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2543 โดยอัตราคาน้ําประปาซึ่งกําหนดไวขางตนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได

ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่คาใชจายในการผลิตน้ําประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพิ่มอัตราคาจําหนายน้ําประปาขึ้น

จากอัตราที่ใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางการประปา

สวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2543 

(ข) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทาน เมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามใน

สัมปทานนี้ ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิด

คาน้ําประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนที่พอใจวาการเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือ

การแกไขวิธีคิดคาน้ําประปานั้นเปนการสมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตรา

หรือวิธีการคิดคาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคา

น้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้นผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติ

ตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคาน้ําประปา ก็มีสิทธิจะลดคาน้ําประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง

ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 

การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเมื่อเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ

ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว

จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนนี้ใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานนี้ ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ

การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึงนับแตวันที่ ไดลงนามในสัมปทาน (วันที่ 11 มีนาคม 2548) 

และรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด (ในราคา
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ตลาดหรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีที่ไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิ

ถอนคืนสัมปทาน 

(ง) กรณีเมื่อถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเมื่อมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปแลว กําไรที่เหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมที่สํารองตามกฏหมาย

ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวที่ธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่

เกินนี้ไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพื่อหาผลประโยชนได แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให

สัมปทานกอน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเริ่มทําการจําหนายน้ําประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อทดแทนคาใชจายของเจา

พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหนึ่งตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหนึ่งลูกบาศกเมตรของปรมิาณ

น้ําที่ทําไดเต็มกําลังในหนึ่งชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้จะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหนึ่งป  เงิน

จํานวนนี้จะตองชาํระลวงหนาปละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงนิตามสวนมากและนอย

แหงปตามที่เปดทาํการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ทัง้นี้ ใหชําระภายใน 3 เดือน นบัแตวันที่ไดเร่ิมจําหนายน้ําประปาหรือถา

หากเวลาที่เปดทาํการยังไมทันครบ 3 เดือนกส็ิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 
 

11.2 ประปาปทุมธานี 

สัญญา คูสัญญา 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  การประปาสวนภูมิภาค 

(2) สัญญาซือ้ขายน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาค 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงมหาดไทย 

(4) สัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุง (Operation 

and Maintenance Agreement) 

บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 

 
 

11.2.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) และ  

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (“ประปาปทุมธานี”)   

วันที่ลงนามในสัญญา  :   31 สิงหาคม 2538 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ (คือวันที่ 15 ตุลาคม 2541) 
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คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

การประปา  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิ 

ผูรับสิทธ ิ  : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด   

ระบบผลิตน้ําประปา   : สิ่งกอสราง และเครื่องอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิตน้ําประปา  ซึ่งผูรับสิทธิ

จําตองดําเนินการกอสราง และจัดหาโดยมีวัตถุประสงคในการสูบเอาน้ําดิบมา

ผลิตเปนน้ําประปา และสงน้ําประปาไปยังจุดจําหนายน้ําที่มิเตอรหลัก (Master 

Meter) ซึ่งระบบผลิตน้ําประปาจะรวมถึงที่ดินที่เปนที่ต้ังของระบบผลิตน้ําประปา

ดวย ระบบผลิตน้ําประปาประกอบดวย โรงงานผลิตน้ําประปา และระบบสง

น้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปา  : อาคาร สิ่งกอสราง และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชเพ่ือสูบน้ําดิบจากแหลงน้ํา

ดิบ และเพื่อผลิตน้ําประปา บอเก็บน้ํา และการขนสงน้ําที่ผลิตแลวไปยังระบบสง

น้ําประปา รวมทั้งที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงงานผลิตน้ําประปา 

ระบบสงน้ําประปา  : ระบบสงน้ําที่ใชในการสงน้ําที่ผลิตแลวจากโรงงานผลิตน้ําประปาไปยังระบบจาย

น้ําประปาใหแกประชาชน ณ จุดวัดน้ํา ซึ่งระบบดังกลาวใหรวมถึงสถานีจายน้ํา

ซึ่งใชในการนั้น 

ระบบจายน้ําประปาใหแก

ประชาชน 

 : ระบบจายน้ําซึ่งสงน้ําจากระบบสงน้ําประปา ณ จุดวัดน้ําไปยังที่ที่กําหนดใน

ขอบเขตของงานไวในสัญญา 

ระบบรับน้ําประปาของผูบริโภค  : ระบบประปาที่การประปาไดติดต้ังเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับน้ําจากระบบจาย

น้ําประปาใหแกประชาชน 

ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อ  : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันที่การประปา จะตองซื้อ

จากผูรับสิทธิตามที่กําหนดไวในสัญญา 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตอง

จัดสงใหกับการประปา 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ระบบผลิตน้ําประปาสามารถผลิตและจัดสงใหการ

ประปาในแตละวัน โดยวัดเปนลูกบาศกเมตร ซึ่งมีปริมาณเทากับปริมาณน้ําขั้น

ตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้นบวกดวยรอยละ 30 ของปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อ  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. ไดใหสิทธิการจําหนายน้ําประปาไมเกิน 288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหแก กปภ. ในเขตปทุมธานีและรังสิต

เพ่ือทดแทนระบบผลิตน้ําประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอการตองการ

ของประชาชน โดย กปภ.จะสงน้ําประปาจากประปาปทุมธานี เขาสูระบบรับน้ําประปาของผูบริโภคเพื่อขายใหแกประชาชนอีก

ทอดหนึ่ง และประปาปทุมธานีตกลงที่จะเปนผูกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชนเอง ซึ่งประปาปทุมธานีตกลงจะ

เปนผูลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว โดยที่ ณ วันเริ่มประกอบกิจการ (กลาวคือวันที่ 15 

ตุลาคม 2541) ประปาปทุมธานี ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชนใหเปนของ กปภ. และ ในเวลา 
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24.00 น. ของวันที่ครบกําหนด 25 ป หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการ (กลาวคือวันที่ 14 ตุลาคม 2566) กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต

น้ําประปาจะตกเปนของ กปภ. 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) กปภ. ไดใหสิทธิแกประปาปทุมธานีในการจําหนายน้ําประปาในเขตปทุมธานีและรังสิตแตเพียงผูเดียวตั้งแต

วันเริ่มประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยมีปริมาณน้ําประปาที่จําหนายไมเกิน 288,000 

ลูกบาศกเมตรตอวัน 

(2) ประปาปทุมธานี มีภาระผูกพันที่จะตองออกแบบ กอสราง พัฒนา และบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาและ

ปรับปรุงระบบสงน้ําของ กปภ. ที่มีอยูเพื่อรับน้ําประปาที่ผลิตแลวจากระบบผลิตน้ําประปาตามสัญญา และ 

ออกแบบและกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชน   โดยไดรับสิทธิเปนรายแรกในการสูบเอาน้ําดิบ

จากแหลงน้ําดิบมาใชในระบบผลิตน้ําประปา รวมทั้งบริหาร ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุง

ระบบผลิตน้ําประปา เพ่ือผลิตน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบใหเปนน้ําประปาตามมาตรฐานที่กําหนดและขายใหแก 

กปภ.ตามสัญญานี้ โดย กปภ.จะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะชวยใหประปาปทุมธานีไดทํางานโดย

อิสระและสามารถใชสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี  และ กปภ. จะไมกระทําการใดๆ หรืออนุญาตให

บุคคลอื่นใด ไดเขากระทําการใดๆ อันจะสงผลกระทบในทางลบตอระบบผลิตน้ําประปา ทั้งนี้ ประปา

ปทุมธานีจะแจงให กปภ. ทราบหากประปาปทุมธานีถูกขัดขวางโดยประการใดๆ ในการเขาทํางานหรือเขา

รับสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี ตามสัญญานี้ โดยประปาปทุมธานี จะดําเนินงานดวยความเสี่ยงและ

คาใชจายของประปาปทุมธานีเอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยที่จะไมเรียกรองขอหลักประกัน

หรือการค้ําประกันใดๆของรัฐหรือ กปภ. และ ประปาปทุมธานี จะโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา

ใหแก กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ครบกําหนด 25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ (กลาวคือวันที่ 14 

ตุลาคม 2566) 

(3) ประปาปทุมธานี จะตองดําเนินการขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของ

รัฐ กปภ. จะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะชวยเหลือใหประปาปทุมธานี ไดรับอนุญาตดังกลาว และเมื่อ

ประปาปทุมธานี รองขอ กปภ. จะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะชวยเหลือประปาปทุมธานี ในการเจรจา

กับเอกชนรายอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหประปาปทุมธานี สามารถวางทอสงน้ําและติดต้ังเครื่องสูบ

น้ําในทรัพยสินของเอกชนนั้น และ/หรือ ใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาสามารถกอสราง ซอมแซม 

บํารุงรักษา และใชทอสงน้ําและเครื่องสูบน้ําในทรัพยสินของเอกชนรายอื่นๆ แตทั้งนี้ ประปาปทุมธานี เปน

ผูรับผิดชอบในคาใชจายที่จะตองชดใชใหกับเจาของทรัพยสินนั้นเอง ความชวยเหลือของกปภ. ดังกลาวจะ

ไมรวมถึงการเวนคืนทรัพยสินจากเอกชน  

(4) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี้ คํายินยอมหรืออนุญาตใดๆ ที่จําเปน รวมทั้งความยินยอมจากเอกชนที่

เปนเจาของทรัพยสินดังกลาว ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผลเสียหายอยาง

สําคัญแกประปาปทุมธานีหรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนนั้นเกิดขึ้นจากการที่ประปา

ปทุมธานีหรือผูรับเหมาแลวแตกรณี ละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไวตามสัญญานี้หรือ

สัญญาอื่นที่เกี่ยวของในประการสําคัญ) หรือ ไดหมดอายุลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ

ยินยอมนั้นออกไป ถึงแมเมื่อประปาปทุมธานี หรือผูรับเหมาไดขอตออายุแลว หรือกอนที่การดําเนินการตาม
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วัตถุประสงคที่ไดรับความยินยอมนั้นจะเสร็จสิ้นลง ใหประปาปทุมธานี และ กปภ. เจรจาทําความตกลงกัน

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวเพื่อไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของประปาปทุมธานี คูสัญญา

ทั้งสองฝายจะใชความพยายามที่จะแกไขปญหาและตกลงกันใหไดภายใน 14 วันหลังจากที่ประปา

ปทุมธานีไดแจงให กปภ.ทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจแกประปาปทุมธานี 

จนทําใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาไมสามารถที่จะรับสิทธิและประโยชนตามสัญญานี้และสัญญาอื่นที่

เกี่ยวของ ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประปาปทุมธานี ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวานั้น

ตามที่ประปาปทุมธานี จะยินยอม ประปาปทุมธานี มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้จะไมกระทบ

ถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่งมีตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หากปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดภายใน 60 

วัน ผูรับสิทธิจะเรียกเอาคาใชจาย หรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลสมควรโดยเพิ่มอัตราคาน้ําประปา 

หรือโดยวิธีการอื่นตามแตคูสัญญาจะตกลงกันโดยไดรับความยินยอมจากผูสนับสนุนทางการเงิน และการ

ประปาจะปฏิบัติตามขอตกลงเชนนั้นดวย 

(5) ประปาปทุมธานี จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และอยูใน

สภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผลิตในลักษณะเดียวกัน 

(6) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้  การประปาจะชวยเหลือผู รับสิทธิในการขอรับ  และการรับบริการ

สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา การสื่อสาร ในอัตราคาใชบริการที่ตํ่ากวาลูกคาทั่วไป หรือในอัตราที่ถูก

ที่สุดคิดกับลูกคาในภาคอุตสาหกรรมเทากับที่จะเรียกเก็บจากการประปา หากการประปาไดดําเนินกิจการ

เอง อัตราใดอัตราหนึ่งแลวแตวาอัตราใดจะต่ํากวา 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในวันเริ่มประกอบกิจการเทากับ 140,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และใน

ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน กปภ. จะกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อใหแกผูรับสิทธิ ทั้งนี้ ปริมาณ

น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาที่กําหนดไวในปกอนหนานั้น โดย 

กปภ. จะตองกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อไวในคําบอกกลาวที่สงใหแกผูรับสิทธิ กอนครบ

กําหนด 15 วัน ของเวลาสิ้นสุดในแตละป ซึ่งปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อดังกลาว จะมีผลบังคับใชเปน

เวลา 12 เดือน นับตอจากเวลาที่สิ้นสุดในแตละป 

ผูรับสิทธิจะทําใหระบบผลิตน้ําประปามีกําลังผลิตเพียงพอที่จะสงน้ําในปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อบวกกับ

รอยละ 30 ของปริมาณน้ําดังกลาวตลอดเวลา ณ จุดรับสงน้ําตามที่การประปากําหนดตั้งแตวันเริ่มประกอบ

กิจการ 

เมื่อ กปภ.คาดเห็นไดวา ความตองการน้ําประปาของผูบริโภคในเขตปทุมธานีและรังสิตจะเกินปริมาณ 

288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน กปภ.มีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหาน้ําประปาใหแกผูบริโภคในสวนที่

เกินนั้นได ไมวา กปภ.จะดําเนินการเอง หรือใหเอกชนรายหนึ่งรายใดดําเนินการ แมยังไมครบกําหนด

ระยะเวลาของสัญญาก็ตาม แตกปภ. จะรับซื้อน้ําประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายน้ําประปาแก

ผูบริโภคสวนที่เกินดังกลาวขางตนไดตอเมื่อปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลูกบาศกเมตร

ตอวันแลว 
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(2) ประปาปทุมธานี จะทําการเฉลี่ยปริมาณน้ําประปาที่ประปาปทุมธานี ไดจัดสงให กปภ. ทุกรอบระยะเวลา 

12 เดือน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากปรากฏวามูลคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหในรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ กปภ. จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกประปา

ปทุมธานี ตามปริมาณที่ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ โดย กปภ.ตองชําระคาน้ําประปาในสวน

เพ่ิมดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้  

แตถาในชวงเวลาใดในระยะ 12 เดือนดังกลาว ซึ่งผูรับสิทธิจัดสงน้ําประปาใหการประปาไดไมถึงปริมาณน้ํา

ขั้นตํ่าที่ตองซื้อ หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งการประปาสั่งใหผูรับสิทธิหยุดสูบจายน้ําหรือลดปริมาณการสงน้ํา

ชั่วคราวตามขอ 10.7 ใหถือวาการประปาไมมีความผูกพันที่ตองจายคาน้ําประปาตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่

ตองซื้อในชวงเวลานั้น ดังนั้น ในการหามูลคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประปาที่ผูรับสิทธิไดจัดสงใหการประปา

ในรอบระยะเวลา 12 เดือนในวรรคกอน จึงมิใหนําระยะเวลาและปริมาณน้ําประปาสําหรับชวงเวลาดังกลาว

ไปรวมคํานวณ 

อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ กปภ.จะชําระคาน้ําประปาใหแกประปาปทุมธานี เปนรายเดือน ในอัตรา 7.89 บาท

ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ 

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 

ในกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา

ของประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเห็นไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับนี้ ประปาปทุมธานีสามารถปรับ

ราคาคาน้ําประปาเพื่อชดเชยจํานวนเงินที่ตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมได

จะตองใชวิธีการระงับขอพิพาทตามที่กําหนด 

หากมีกรณีที่รัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย

น้ําประปาของประปาปทุมธานี คูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเพื่อปรับราคาคาน้ําประปาลดลง 
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สิทธิและหนาที่ของประปาปทุมธานี อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธิในการรับเงินของประปาปทุมธานีจาก กปภ.  ใหแกผูที่ไดรับการแตงต้ัง

จากผูสนับสนุนทางการเงิน ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเมื่อโอนแลว ประปาปทุมธานี 

ตองแจงการโอนให กปภ. ทราบเปนลายลักษณอักษร 

(2) กปภ. ยินยอมใหประปาปทุมธานี นําระบบผลิตน้ําประปาไปจํานองเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทาง

การเงินได หากผูสนับสนุนทางการเงินใหการรับรองตอ กปภ. วาจะกําหนดใหประปาปทุมธานีชดใชหนี้ หรือ

ไถถอนหลักประกัน ไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันครบ 25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ และหากประปา

ปทุมธานี ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งผูสนับสนุนทางการเงินจะตองบังคับชําระหนี้

เอากับหลักประกันแลว ผูสนับสนุนทางการเงินจะยังคงจัดใหโครงการสามารถใหบริการ เพ่ือประโยชนแก

สาธารณชนตอไปตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ 

การเชาเพื่อตออายุการประกอบการ 

หากประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. หลังจากที่ประปาปทุมธานี ไดโอนระบบผลิต

น้ําประปาใหแก กปภ. แลว ประปาปทุมธานี จะตองแจงความตองการเปนหนังสือให กปภ. ทราบ หลังจากครบรอบปที่ 24 

ของวันเริ่มประกอบกิจการ และลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนวันที่มีการโอนระบบผลิตน้ําประปา ถาประปาปทุมธานีไมแจง

ความตองการภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาไมตองการที่จะเชา ทั้งนี้ กปภ. อาจยินยอมใหประปาปทุมธานี เชาระบบผลิต

น้ําประปาเปนระยะเวลา 10 ป และภายใน 30 วันนับจากไดรับการแจงดังกลาว คูสัญญาจะตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชาและ

รายละเอียดของการเชาและสัญญาเชา โดยการขายน้ําประปาในระหวางระยะเวลาการเชา ยังคงมีขอกําหนดและเงื่อนไข

ตามที่ระบุไวในสัญญานี้ทุกประการ หากสิ้นสุดระยะเวลาการเชาดังกลาวแลว และประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิต

น้ําประปาจาก กปภ. ตอไปอีก ประปาปทุมธานี สามารถเชาระบบผลิตน้ําประปาไดอีกเพียงครั้งเดียวมีกําหนดระยะเวลาการ

เชาไมเกิน 10 ป 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) ประปาปทุมธานี ไมสามารถเริ่มงานไดภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ หรือ 

(ข) ประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการใหมีวันเริ่มประกอบกิจการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือ 

(ค) ประปาปทุมธานี ไมสามารถจัดสงน้ําตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหแกการประปา ตาม

สัญญาได หรือ 

(ง) ประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตน้ําใหตรงตามมาตรฐานน้ําตามที่กําหนด หรือ 

(จ) ประปาปทุมธานี ปฏิบัติผิดสัญญาหลักประกัน หรือ 
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(ฉ) ประปาปทุมธานี ละเมิดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญ 

กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายังประปาปทุมธานี โดยระบุถึงการผิดสัญญาและแจง

ใหประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาที่ กปภ.

เห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถบอก

เลิกสัญญาไดโดยแจงเปนหนังสือไปยังผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน อยางไร

ก็ตาม หากภายในชวงเวลาดังกลาว ผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรองโดย

การใหองคกรอื่นเขามาดําเนินการแทนประปาปทุมธานี ตามสัญญานี้แลว และไดตกลงเขาแกไขการปฏิบัติ

ผิดสัญญานั้นภายในเวลาที่เหมาะสมแลว กปภ. ไมสามารถเลิกสัญญานี้ได หากผูแทนของผูสนับสนุนทาง

การเงินไมไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรอง ภายในระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถเลิกสัญญานี้ได และ 

กปภ. มีสิทธิริบหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและระบบผลิตน้ําประปาตกเปนของ กปภ. และ

เรียกคาเสียหายในสวนที่เกินหลักประกันได  

ในกรณีเกิดเหตุตาม (ค) และ (ง) และในระหวางที่ กปภ. ยังมิไดบอกเลิกสัญญา กปภ. มีสิทธิบรรเทาความ

เสียหายและความเดือดรอนของประชาชนโดยการจัดหาน้ําประปาจากแหลงอื่นมาจําหนายแกประชาชน 

ถา กปภ. ไดรับความเสียหายหรือตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบรรเทาความเสียหายดังกลาว 

กปภ. มีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายคืนจากประปาปทุมธานี ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง

เปนลายลักษณอักษร 

(2) ประปาปทุมธานี มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) กปภ. ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงานตามโครงการหรือการดําเนินงานของ

ระบบผลิตน้ําประปา หรือการกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชนเวนแตมีขอกําหนดใน

สัญญานี้อนุญาตใหทําได โดยมิไดเปนความผิดของผูรับสิทธิ  

ประปาปทุมธานี  อาจสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายัง กปภ. โดยระบุถึงการปฏิบัติผิดสัญญา

และแจงให กปภ. ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาที่ประปา

ปทุมธานีเห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ประปา

ปทุมธานีสามารถบอกเลิกสัญญาได เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ใหโอนระบบผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. โดย 

กปภ. จะตองจายคาชดเชยใหประปาปทุมธานี เปนจํานวนเงินที่ประกอบดวย ราคา คาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจาก

หรือเกี่ยวโดยตรงกับงาน ที่ลงบัญชีไดตามความเหมาะสม  คาใชจายเกี่ยวกับการเงิน และราคาความ

สูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นแกประปาปทุมธานี  และการสูญเสียรายไดจากระยะเวลาที่คงเหลือของ

ระยะเวลาของสัญญาของประปาปทุมธานี  อันเปนผลมาจากการบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ทั้งนี้จํานวน

คาชดเชยซึ่งรวมทั้งราคาความสูญเสียและคาใชจายจะกําหนดโดยวิศวกรอิสระ (โดยทําหนาที่เปน

ผูเชี่ยวชาญและมิใชอนุญาโตตุลาการ) โดยพิจารณาประกอบกับการตรวจสอบทางบัญชีซึ่งจะทําในทันที

นับจากวันที่มีการบอกเลิกสัญญา  
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หลักประกัน 

ในวันทําสัญญาประปาปทุมธานี ไดมอบหนังสือคํ้าประกันการชําระหนี้เงินใหแก กปภ. เปนจํานวน 150,000,000 

บาท เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญา 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เมื่อเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน ใหนําขอพิพาทเขาสูการ

พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยใหนําขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรม

ของประเทศไทยมาใชบังคับ 

11.2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพ่ือใชในพื้นที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) ในฐานะผูซือ้ และ  

   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากัด (“ประปาปทุมธาน”ี)  ในฐานะผูขาย 
 
วันที่ลงนามในสัญญา  :   15 กันยายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   นับจากวันที่ประปาปทุมธานี สามารถขายน้ําประปาใหแก กปภ.ได จนถึงวันที ่

14 ตุลาคม 2566 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคจะซือ้น้ําประปาจากประปาปทุมธานี เพ่ิมในปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือใชใน

พ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลติและ

จําหนายน้ําประปา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538  

สิทธิและหนาทีข่องคูสัญญา 

(1) ประปาปทุมธาน ี ตองเปนผูลงทุนปรับปรุงระบบน้ําดิบ กอสรางระบบผลิตน้ําประปา สถานีเพ่ิมแรงดันน้ํา 

ปรับปรุงระบบสงน้ํา สถานีจายน้าํ และดําเนินการอื่นๆ เพ่ือผลิตและสงน้ําประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

มอก. น้ําบริโภค ที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมในปริมาณและตามกําหนด

ระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาใหแก กปภ. ณ สถานจีายน้ํารังสิต และประปาปทุมธาน ี จะตองสงมอบระบบ

น้ําดิบ ระบบผลติน้ําประปา ระบบสง-จายน้ําประปา ในสภาพที่ใชงานไดดีใหเปนทรัพยสินของกปภ. เมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา อกีทัง้ประปาปทุมธาน ีจะตองปรับปรุงสถานีจายน้ําคูคตของกปภ. และวางทอ

น้ําเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในสัญญา และประปาปทุมธานี จะตองสงมอบใหเปนทรพัยสินของกปภ. ทันที

เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 

(2) ประปาปทุมธานจีะตองดําเนินการผลิต-สงน้ําประปาใหแกกปภ.ในปริมาณ และกําหนดระยะเวลาดังนี้ 

(ก) ปริมาณ 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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(ข) ปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ภายในเวลาไมเกิน 24 เดือน นบัจากวันที่ลงนามในสัญญา 

(3) ประปาปทุมธาน ีตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบของทางราชการ ที่

มีใชอยูในปจจุบัน หรือจะมีใชในอนาคต เพ่ือใหการซื้อขายน้ําประปาตามสัญญานี้เปนไปโดยชอบ และ

บรรลุวัตถุประสงคของการซือ้ขายน้ําประปาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญานี ้ ดวยการลงทุนและ

คาใชจายของประปาปทุมธานเีองทั้งสิ้น โดย กปภ. จะชวยอํานวยความสะดวกแกประปาปทุมธานีเทาที่

สามารถจะทําได ทั้งนี้ประปาปทุมธานี จะอางสิทธติามสัญญานี้ไมปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ขอบังคับและ

ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของไมได 

 

อัตราคาน้ําประปา 

 อัตราคาน้ําประปาประจําป 2549 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  คือ 9.90 บาท ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคมของแตละป โดยจะเริม่ปรับคร้ังแรกในวันที่ 1 

มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                                  CPIi-1 

 

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

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

CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 

CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i – 1 

CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  

i คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 

 

ในกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายคาน้ําดิบ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปาของ

ประปาปทุมธาน ีซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเหน็ไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับนี้ ประปาปทุมธานีสามารถปรับราคาคา

น้ําประปาเพื่อชดเชยจํานวนเงินที่ตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน  

หากมีกรณีที่รัฐบาลใหเงินสนับสนนุแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย

น้ําประปาของประปาปทุมธาน ีคูสญัญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเพื่อปรับราคาคาน้ําประปาลดลง 

การโอนสิทธิเรยีกรอง 

ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธกิารรับเงินคาน้ําประปา ของประปาปทุมธานี จาก กปภ.  ใหแกผูสนับสนุนทาง

การเงินหรือบุคคลอื่นใดได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเมื่อโอนแลว ประปาปทุมธานี ตองแจงการโอนให 

กปภ. ทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสิทธ ิ

การจายคาชดเชย 
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ในเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาสญัญา ถาประปาปทมุธานี ไมสามารถดําเนินการผลิต-สงน้ําประปาไดตามปริมาณที่

กําหนดในสัญญา อันเนื่องมาจากความผิดของประปาปทุมธานี ประปาปทุมธาน ี จะตองชําระเงินคาชดเชยใหแก กปภ. ใน

เดือนถัดไปเทากบัปริมาณน้ําประปาสวนที่ขาดในรอบเดอืนดังกลาวคูณดวยอัตราคาน้ําประปาของปนัน้ 

การตออายุสัญญา 

หากประปาปทุมธานี มีความประสงคจะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอกี ประปาปทุมธานีจะตองแจงให กปภ. 

ทราบภายในเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนดสัญญา ทัง้นี ้การพิจารณาใหขยายระยะเวลาของสัญญาเปนดุลยพินิจ

ของ กปภ. แตเพียงผูเดียว 

การบอกเลกิสัญญา เบี้ยปรับ และการรบิหลักประกัน 

หากประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการกอสรางปรับปรุงระบบผลิต-สงน้ําประปาและอื่น ๆ ใหสามารถผลิต-สง

น้ําประปาที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนดในสัญญา ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ใหถอืวาประปาปทุมธานีผิด

สัญญา และ กปภ. มีสิทธบิอกเลิกสัญญาไดในทันที โดยประปาปทุมธานีไมอาจเรียกคาเสียหายใด ๆ จาก กปภ. ไดทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ กปภ. ไมใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ. มีสิทธิปรับประปาปทุมธานี เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 ของ

มูลคาคาน้ําตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อตามสัญญา คูณดวยอัตราคาน้ําประปาของปนั้น คาปรับจะนับต้ังแตวันที่ผูขายได

ทําผิดสัญญาดังกลาว จนถึงวันที่ผูขายไดปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาทุกประการ เศษของวันใหคิดเปนหนึ่งวันเต็ม ทั้งนี้ โดยผู

ซื้อไมจําตองบอกกลาวหรือแจงสงวนสิทธิการปรับแกผูขายเปนการลวงหนาแตอยางใด 

ในกรณีที่ กปภ. ใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ.มีสิทธิริบหลักประกนั หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสอืคํ้า

ประกันตามสัญญาได รวมทั้งมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของประปาปทุมธานีดวย และหากเปน

กรณีที่ประปาปทมุธานีตองถูกปรับตามขางตนรวมอยูดวย กปภ.มีสิทธิเรียกคาปรับดังกลาว นับแตวันที่ประปาปทุมธานีไดทํา

ผิดสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสญัญา เพ่ิมขึ้นอีกตางหากดวย 

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญานี้ ประปาปทุมธานไีดนําหลักประกันเปนหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคา

คาน้ําประปาตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อตามสัญญา รวมทั้งป จํานวนเงิน 9,600,000 บาท มามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว 

ทั้งนี้ ประปาปทุมธานี ตองนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคาคา

น้ําประปาตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซือ้ตามสัญญารวมทั้งปของแตละปมามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญานี้ปตอป  

11.2.3 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงมหาดไทย  

ผูรับสัมปทาน :  บริษัท ประปาปทุมธานี  จํากัด (“ผูรับสัมปทาน”)  



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 164 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

วันที่ไดรับอนุญาต :  13 มกราคม 2543  

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันที่ไดลงนามในสัมปทาน 

ประปาปทุมธานี ได รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูใหสัมปทาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 โดยไดอนุญาตใหประปาปทุมธานี ในฐานะผูรับ

สัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีกําหนด

ระยะเวลา 25 ปนับแตวันที่ไดลงนามในสัมปทาน (วันที่ 13 มกราคม 2543)  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในฐานะผูรับสัมปทานในการทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาได

ภายในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกัน

ใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานนี้ และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน

ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนี้ 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานนี้ และ 

(ค) ภายในเขตทองที่ซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูให

สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานนี้ 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางตั้งโรงงานทําการประปา และเครื่องอุปกรณตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให

แลวเสร็จ เพ่ือที่จะใหเร่ิมทําการจําหนายน้ําประปาไดทันที รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามที่

กําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใหอยูในลักษณะที่ใชการไดดีและไม

เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน  

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม

ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม

รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม

คําสั่งเชนวานั้นภายในเวลาที่กําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหนึ่งรอยบาท และ

ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 165 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเครื่องอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ

สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเครื่องจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ

ซอมแซมตามที่จําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง

อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม

ขอบังคับที่ผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปนั้น 

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายน้ําประปาภายในเขตสัมปทานเพิ่มจากที่กําหนดไวไดโดย

มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังที่แสดงการวางทอเอกที่เพ่ิมขึ้นนั้นตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไม

นอยกวา 1 เดือนกอนวันเริ่มจําหนายน้ําประปาตามทอเอกที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว 

(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) ถาปรากฏวา เครื่องจักร เครื่องเกรอะ เครื่องกรอง และที่เก็บน้ําประปาในกิจการประปาเครื่องหนึ่ง

หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายน้ําประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 

ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายน้ําภายในเวลาอัน

สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งนั้น 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งนั้นภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ

อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน

จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งนั้นก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ

ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณอันอยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือ

การขยายนั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคา

ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเครื่องอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือที่ดิน ไมวา

ทางนั้นจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณนั้นก็ดี เมื่อรัฐบาลหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอนั้นแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเครื่อง

อุปกรณนั้น โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได

กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือที่สาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ

เอกนั้นใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายน้ําประปาใน

วันหนึ่งวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถา



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 166 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

ผูรับสัมปทานจะหยุดการจําหนายน้ําประปาในเวลาหนึ่งเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตาม

สมควร 

(7) เมื่อเปดทําการจําหนายน้ําประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน

ตามแบบที่แนบทายสัมปทานนี้ หรือตามแบบที่จะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เชน

การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมโยธาธิการ

ทราบโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินครั้งละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการที่ไดทํา

มาตลอดวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ลวงไปแลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแกรายการจํานวนหนวย

น้ําประปาคิดเปนหนวยลูกบาศกเมตรซึ่งไดทําขึ้นในขวบปนั้น รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชี

ทุนสํารอง บัญชีทําการ บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ

บัญชีใหเปนสิทธิของผูใหสัมปทาน 

(9) เมื่อผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ

ของผูรับสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของน้ําไมเปนที่ปลอดภัยแก

สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามที่เห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม

คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนที่พอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสงเจาพนักงานไป

ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานทั้งสิ้น หรือเมื่อเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ

จําหนายน้ําเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ

สงบเรียบรอยหรือความมั่นคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา

ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดชั่วคราวได อนึ่ง เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ

สั่งใหหยุดการใชเครื่องทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนที่จะครอบครองหรือควบคุม

กิจการตามที่กลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 

ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ

สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดตั้งที่ไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในที่สาธารณะ และตอง

จัดใหทางหรือสถานที่นั้นคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามที่กลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต

วันที่สัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวนั้นเสียเอง โดยผูรับ

สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหทั้งสิ้น 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความประสงคจะ

ซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตให

เทศบาลหรือสุขาภิบาลที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงใหผูรับ

สัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซื้อขายกันไดใหกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการ โดย



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 167 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

ใหทั้งสองฝายตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการที่ต้ังขึ้นไมสามารถตกลงกันได ก็ให

อนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ ง  บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมในการตั้ ง

อนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละครึ่งหนึ่ง 

(2) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก

ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ถาซื้อเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง

นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเมื่อสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน

ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง

วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา

ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามที่ระบุในสัมปทานนี้ 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ

สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 6 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานนี้จะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู

ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพื่อยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายน้ําประปาเปน

ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและตั้งโรงงานทําการประปากับเคร่ืองอุปกรณใหเสร็จสมบูรณเพ่ือที่จะให

เร่ิมทําการจําหนายน้ําประปาไดทันที  

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยนั้นจะเกิดจากเหตุ

สุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือเอกสาร

ตอทายสัมปทาน 

(ง) เมื่อโรงงานทําการประปา เครื่องอุปกรณ หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึด

ตามคําพิพากษาของศาล 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 168 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

เมื่อสัมปทานนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผูรับสัมปทานละเลย

ไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานนี้ไมได เวนแต

ผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหนึ่งหรือกวานั้น หรือระยะเวลาที่ยาวกวานั้นตามแตผูใหสัมปทานจะเห็นสมควร

กําหนด และผูใหสัมปทานไดตักเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 

ในเมื่อสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผูรับสัมปทาน

ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนั้น นอกจากกรณีที่ระบุไวในขอ (1) (ข) และ 

(ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหนึ่งรอยบาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับ

สัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูให

สัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดังกําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย

น้ําประปา ระหวางการประปาสวนภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 โดยอัตราคาน้ําประปาซึ่งกําหนด

ไวขางตนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่คาใชจายในการทําน้ําประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพิ่มอัตราคาจําหนายน้ําประปาขึ้นจาก

อัตราที่ใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย

น้ําประปาระหวางการประปาสวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 

(ข) ในกรณีที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลมิไดเปนผูรับสัมปทานเมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามในสัมปทานนี้ 

ถาเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูให

สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนที่พอใจวาการเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการแกไขวิธีคิดคา

น้ําประปานั้นเปนการสมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตราหรือวิธีการคิดคา

น้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนได

ตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้นผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคาน้ําประปา ก็มีสิทธิจะลดคาน้ําประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง

ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 

การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเมื่อเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ

ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว 

จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนนี้ใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานนี้ ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ

การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 2 หนาที่ 169 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (56-1) 

(ค) กรณีเมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึง นับแตวันที่ไดลงนามในสัมปทาน (วันที่ 13 มกราคม 2543) 

และรัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด (ในราคาตลาด

หรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีที่ไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืน

สัมปทาน 

(ง) กรณีเมื่อถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเมื่อมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปแลว กําไรที่เหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมที่สํารองตามกฏหมาย

ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวที่ธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่

เกินนี้ไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพื่อหาผลประโยชนได แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให

สัมปทานกอน 

การแบงปนผลจะทําไดไมเกิน 10% ของทุนที่ชําระแลว กําไรที่เหลือภายหลังการแบงปนผลใหโอนไปบัญชีทุนสํารอง 

ทุนสํารองนั้นใหฝากธนาคารเปนประจําไว แตถามีเกินกวา 10% ของทุนที่ชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่เกินไปลงทุนซื้อ

พันธบัตร ฯลฯ เพ่ือหาผลประโยชนได แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหสัมปทาน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเริ่มทําการจําหนายน้ําประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อทดแทนคาใชจาย

ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหนึ่งตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหนึ่งลูกบาศกเมตรของ

ปริมาณน้ําที่ทําไดเต็มกําลังในหนึ่งชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้จะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหนึ่งป  

เงินจํานวนนี้จะตองชําระลวงหนาปละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและ

นอยแหงปตามที่เปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ทั้งนี้ ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ไดเร่ิมจําหนายน้ําประปาหรือ

ถาหากเวลาที่เปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนก็สิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 

 

ทั้งนี้ประปาปทุมธานี ไดยินยอมสละประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อทดแทนคาใชจาย

ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว โดยประปาปทุมธานี ตกลงและยินยอมชําระเงินดังกลาวลวงหนาตลอด

อายุของสัมปทานในคราวเดียวในวันที่ไดรับอนุมัติสัมปทาน และสละสิทธิเรียกรองเงินดังกลาวคืน หากสัมปทานสิ้นสุดลงกอน

ครบกําหนดอายุสัมปทาน 

 
 

 


