
 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 145 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

 12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

สรุปสาระสําคญัของสัญญา 

12.1 บริษัทฯ  

สัญญา คูสัญญา 
(1) สัญญาซือ้ขายนํ้าประปา การประปาสวนภูมิภาค 
(2) สัมปทานประกอบกิจการประปา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(3) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตจําหนายและใหบริการ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 

 
12.1.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปา (Water Purchase and Sale Agreement) และ
บันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ 

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) และ  
   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
   (เดิมชื่อ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด) 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   21 กันยายน 2543 แกไขเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 

ระยะเวลาตามสัญญา :   30 ป นับจากวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปา คือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

ผูซื้อ  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิหรือผูรับโอนเปนคร้ังคราว 

ผูขาย  : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูสืบสิทธิของผูขาย 

“ระบบผลิตนํ้าประปา”   : ระบบท่ีประกอบกันเพ่ือผลิตนํ้าประปา รวมถึงท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงาน
และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีผูขายจะดําเนินการกอสรางขึ้นและจัดหาเพ่ือใช
ในการผลิตนํ้าประปาและสงนํ้าประปาไปยังจุดรับสงนํ้าประปา โดยระบบผลิต
นํ้าประปาจะประกอบไปดวย (1) ระบบการสูบนํ้าดิบ (2) โรงงานผลิต
นํ้าประปา และ (3) ระบบสงนํ้าประปา 

โรงงานผลิตนํ้าประปา  : โรงงานผลิตนํ้าประปา รวมถึง อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงานและเคร่ืองมือ
อุปกรณตางๆ ท่ีใชผลิตนํ้าประปาเพ่ือสงเขาไปยังระบบสงนํ้าประปา รวมท้ัง
ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงงานผลิตนํ้าประปา 

“ระบบสงนํ้าประปา”  : ระบบซ่ึงใชในการสงนํ้าประปาท่ีผลิตแลวจากโรงงานผลิตนํ้าประปาไปยังระบบ
จายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคระบบดังกลาวใหรวมความถึงท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูก
สราง โรงงาน ทอประธานที่ เก็บนํ้าและอุปกรณท่ีทําใหผูขายสามารถสง
นํ้าประปาได 
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“ระบบจายนํ้าประปาใหแก
ผูบริโภค” 

 : ระบบจายนํ้าประปาจากระบบสงนํ้าประปา ณ จุดรับสงนํ้าประปาไปยังพ้ืนท่ี
ความตองการน้ําตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

“ระบบรับนํ้าประปาของ
ผูบริโภค” 

 : อุปกรณและวัสดุท่ีผูซื้อจะไดติดต้ังเพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับนํ้าประปาจาก
ระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค 

จุดรับสงนํ้าประปา  : จุดบริเวณทอนํ้าออกของแหลงเก็บนํ้าประปาท่ีอยูภายในอาณาเขตท่ีดินอันเปน
บริเวณที่ต้ังแหลงเก็บนํ้าประปา ซึ่งเปนจุดท่ีระบบสงนํ้าประปาและระบบจาย
นํ้าประปาใหแกผูบริโภคไดเชื่อมตอกัน และเปนจุดสําหรับติดต้ังมาตรวัด
นํ้าประปาตามหลักท่ีกําหนดไว 

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตอง
ซื้อ 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันท่ีผูซื้อจะตองซื้อจาก
ผูขาย 

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีผูขาย
จะตองจัดสงใหผูซื้อ 

 : ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะน้ัน บวกดวยรอยละ 7  ของปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 

20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคใหบริษัทฯ ผลิตนํ้าประปาเพ่ือขายใหแก กปภ. ในบางพ้ืนท่ีของจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาครเพ่ือทดแทนระบบผลิตนํ้าประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอ
การตองการของผูบริโภค โดย กปภ.จะซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ เพ่ือสงเขาสูระบบรับนํ้าประปาของผูบริโภคเพ่ือขายใหแก
ผูบริโภคอีกตอหน่ึง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะเปนผูกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคเอง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงจะเปนผู
ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนท้ังหมดแตเพียงฝายเดียว โดยท่ีระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งไมตองโอนไปยังกปภ. แตอยางใด 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะตองออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจาย
นํ้าประปาใหแกผูบริโภคโดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. โดยการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าดิบมาใชใน
ขบวนการผลิต รวมท้ังจัดหาเงินทุน เปนเจาของ ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ดังกลาวท้ังสองระบบเพ่ือบําบัดนํ้าดิบท่ีสูบใหเปนนํ้าประปาตามมาตรฐานท่ีกําหนดและขายใหแก กปภ.
ตามสัญญาน้ี โดย กปภ.จะใหความรวมมือและสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานและสามารถใชสิทธิ
ประโยชนของบริษัทฯ ตามสัญญานี้ไดโดยปราศจากการขัดขวางหรือภาระติดพันและ กปภ. จะไมดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ไมวาดวยตนเองหรือโดยบุคคลภายนอกอันจะขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการผลิตนํ้าประปา
หรือการใชสิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญาน้ี โดยบริษัทฯ จะดําเนินงานดวยความเส่ียงและคาใชจายของ
บริษัทฯ เอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยท่ีจะไมเรียกรองขอหลักประกันหรือการคํ้าประกันใดๆ
ของรัฐหรือ กปภ. 

(2) บริษัทฯ มีหนาท่ีขอสัมปทาน ขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของรัฐ 
และเม่ือบริษัทฯ รองขอ กปภ. จะประสานงานกับเอกชนรายอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหบริษัทฯ 
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สามารถกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคบนทรัพยสินของหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเองท้ังสิ้น แตท้ังน้ีไมรวมถึงการ
เวนคืนทรัพยสินจากเอกชน และหากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดังกลาวไมใหความยินยอม กปภ. ไมมี
หนาท่ีตองรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

(3) หากภายในระยะเวลาของสัญญาน้ี ความยินยอมหรืออนุญาตใดๆ ท่ีจําเปน รวมถึงความยินยอมหรือ
อนุญาตที่กลาวถึง หรือสิทธิใดๆ ไมไดรับ ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผล
เสียหายอยางสําคัญแกบริษัทฯ หรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนน้ันจะเกิดขึ้นจากาการที่
บริษัทฯ หรือผูรับเหมาแลวแตกรณีละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากท่ีกําหนดไวตามสัญญาน้ีหรือสัญญา
อื่นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการในประการสําคัญ) หรือ ไดสิ้นสุดลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ
ยินยอมน้ันออกไป แมวาบริษัทฯ หรือผูรับเหมาไดขอขยายระยะเวลาไวแลว หรือกอนท่ีการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคท่ีไดรับความยินยอมหรืออนุญาตนั้นจะสิ้นสุดลง ใหบริษัทฯ และ กปภ. ปรึกษาหารือกันเพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาวเพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของบริษัทฯ และ กปภ.ใหไดภายใน 
14 วันหลังจากท่ีผูขายไดแจงใหผูซื้อทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนท่ีพอใจแกท้ัง
สองฝายภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวาน้ันตามท่ีบริษัทฯ 
จะยินยอม บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ท้ังน้ีจะไมกระทบถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่ง
มีตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง  

(4) บริษัทฯ จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบจายนํ้าประปาเทาท่ีกําหนดไว โดยไมรวมถึงความรับผิดอื่นใด
อันเกิดจากการดําเนินงานของระบบจายนํ้าประปาซึ่ง กปภ. จะตองรับผิดชอบเองท้ังสิ้น 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) นับแตวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง กปภ. จะตองซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณโดยรวมรายวัน
ไมตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ ดังน้ี 

ระยะเวลาตามสัญญา ระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุด 
ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี 
กปภ. ตองซือ้ (ลบ.ม./วัน) 

วันเร่ิมซื้อขายน้ําประปาท่ีเปนจริง ถึง 2 ปนับ
จากวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง  

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 
กรกฎาคม 2549 

200,000 

ปท่ี 2 ถึงปท่ี 4 ปนับจากวันเร่ิมซือ้ขาย
นํ้าประปาท่ีเปนจริง  

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 
กรกฎาคม 2551 

250,000 

ภายหลังระยะเวลา 4 ปนับจากวันเร่ิมซื้อขาย
นํ้าประปาท่ีเปนจริง 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 
กรกฎาคม 2577 

300,000 

 
และเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเดิมกับกปภ.  

โดยกปภ.จะรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่าเพ่ิมเติม จนกระท่ังสิ้นสุดอายุสัญญาพรอมระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายฯ เดิม ดังน้ี 
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ระยะเวลาเร่ิมตนซื้อขายนํ้าประปา ระยะเวลาสิ้นสุด 
ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. 
ตองซื้อเพ่ิมเติม (ลบ.ม./วัน) 

ภายใน 660 วัน นับแตวันท่ีลงนาม  
ในสัญญาฯ หรือไมเกินวันท่ี 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. 77 (สิ้นสดุสัญญา) 54,000 

 
 หมายเหตุ : การนับระยะเวลาเร่ิมตนซื้อขายนํ้าท่ีแทจริง จะเร่ิมนับต้ังแตวันท่ีการกอสรางขยายกําลังการผลิต

แลวเสร็จ และสามารถเร่ิมผลิตและจายนํ้าประปาได 

หากกปภ. ซื้อนํ้าประปาในปริมาณท่ีนอยกวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ กปภ. จะชําระเงินสําหรับ
สวนขาดจนครบจํานวนตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ และหาก กปภ. ตองการเพ่ิมปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อภายหลังวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง กปภ. ตองแจงเปนหนังสือใหบริษัทฯ 
ลวงหนาอยางนอย 12 เดือนกอนวันท่ีอัตราใหมของปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อจะมีผลบังคับใช หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีนอยกวาตามท่ีบริษัทฯ ตกลง แตไมวากรณีใดก็ตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ
ตองไมลดลงจากระยะเวลากอนหนาน้ัน ท้ังน้ี ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันท่ีจะตองดําเนินการ
เพ่ิมปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงใหมากกวา 320,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือตองดําเนินการเพ่ิม
ปริมาณนํ้าประปาในอัตราท่ีตํ่ากวา 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวันในการเพ่ิมแตละคร้ัง 

(2) หากบริษัทฯ แสดงใหเห็นวาความตองการน้ําประปาในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดจะเพ่ิมขึ้นเกินกวา 300,000 ลูกบาศก
เมตรตอวันและ กปภ. เห็นชอบดวย หรือ กปภ. คาดการณไดเชนกันกับบริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา
มีความคุมคาการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตรท่ีจะขยายหรือการกอสรางระบบผลิตนํ้าเพ่ิมขึ้นแลว 
คูสัญญาจะตกลงรวมกันปรับปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหไดมาซึ่งนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ
ตามท่ีไดมีการปรับเพ่ิมขึ้น และจะตกลงเกี่ยวกับการปรับอัตราคานํ้าประปา ท้ังน้ี การปรับดังกลาวขางตน
จะกระทําหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการขยายระบบผลิตนํ้าประปาตามขอตกลง
ดังกลาวแลว แตหากบริษัทฯ ไมประสงคท่ีจะดําเนินการขยายหรือกอสรางระบบฯเพ่ิมขึ้น หรือตองการขยาย
โดยท่ีกําลังผลิตตํ่ากวาท่ีกปภ. ตองการหรือคูสัญญาไมสามารถตกลงรวมกันในรายละเอียดตามท่ีกลาว
ขางตนได กปภ. มีสิทธิจัดหานํ้าประปาสวนเกินท่ีบริษัทฯ ไมประสงคจะดําเนินการ หรือดวยการใหสิทธิแก
เอกชนรายใดแมระยะเวลาของสัญญาน้ีจะยังไมครบกําหนด แตกปภ. ไมสามารถจะซื้อนําประปาจากแหลง
อื่น หรือดําเนินการจายตํ้าประปาสวนเกินดังกลาวไดเวนแตปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีจะตองซื้อเทากับ 
300,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเทากับปริมาณกําลังการผลิตท่ีบริษัทฯ ตกลงจะขยายเพ่ิมขึ้น แลวแต
กรณี 

(3) บริษัทฯ จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงให กปภ. จริงทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นับจาก
วันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง หากปรากฏวามูลคาเฉล่ียของปริมาณนํ้าประปาท่ีจัดสงใหจริงตํ่ากวา



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 149 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว      (”คาใชจายผันแปรที่ประหยัดได”) กปภ. 
จะชําระคานํ้าประปาเพ่ิมใหแกบริษัทฯ โดยคิดตามอัตราคานํ้าประปาคูณดวยสวนตางระหวางปริมาณ
นํ้าประปาท่ีจัดสงและปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อสําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยกปภ. จะตองชําระคา
นํ้าประปาสวนเพ่ิมภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหน้ี และบริษัทฯ จะทําการบันทึกคาใชจายผันแปร 
ซึ่งบริษัทฯ ใชจายนอยลงในชวงระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  อันเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ ไมตองจัดสง
น้ําประปาในปริมาณสวนขาดสําหรับระยะเวลาดังกลาวโดยคิดคํานวณจากการนําปริมาณสวนขาดมาคูณ
ดวยอัตราสวนลด โดยใหมีการปรับอัตราสวนลดดังกลาวเปนรายปตามสูตรการคํานวณคานํ้าประปา และ
การคํานวณเงินชดเชยตามท่ีกําหนด คาใชจายผนแปรท่ีประหยัดไดจะรวมสะสมสําหรับแตละระยะเวลา 6 
เดือน (หรือสวนของ 6 เดือนแลวแตกรณี) ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี  

เม่ือบริษัทฯ ชําระหน้ีท่ีคางชําระท้ังหมดใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน และ
ไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาท่ีตางๆ ตามสัญญาดังกลาวเรียบรอยแลว บริษัทฯ ตกลงให กปภ. 
สามารถนําจํานวนสะสมของคาใชจายผันแปรท่ีประหยัดไดมาหักออกจากคานํ้าประปาท่ีกปภ. จะตองชําระ
ใหแกบริษัทฯ ตามการคํานวณคานํ้าประปาและการคํานวณเงินชดเชยตามท่ีกําหนดไว  

อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง กปภ.จะชําระคานํ้าประปาใหแกบริษัทฯ เปนรายเดือน อัตราคานํ้าประปา
ท่ีเปนฐานการคํานวณไดแกอัตราคานํ้าประปา ป พ.ศ. 2542 ในอัตรา 13.900000 บาท ตอลูกบาศกเมตรโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

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

    

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

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

13.900000 บาท ตอ ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี  n-1 และมีคาเร่ิมตนสําหรับเดือน

ธันวาคม 2541 เทากับ 128.1 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี n (*) 
K คาคงท่ีในการปรับอัตราคานํ้าประปา คาคงท่ี (K) จะมีคา 

สําหรับปท่ี 1 ถึงปท่ี 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคาเทากับ 1.030000 
สําหรับปท่ี 8 ถึงปท่ี 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคาเทากับ 1.02500 
สําหรับปท่ี 11 ถึงปท่ี 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคาเทากับ 1.01000 
สําหรับปท่ี 15 (พ.ศ. 2557) เปนตนไป มีคาเทากับ 1.00000 

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใด ๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คานํ้าประปา ( 1 มกราคมของปท่ี n+1) แลว อัตราคานํ้าประปาของเดือนในปถัดไแจะใชอัตราคา
นํ้าประปาของปกอนจนกระท่ังคาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 150 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคานํ้าประปาไดตามท่ีควรจะเปนแลว คานํ้าประปาในแต
ละเดือน จะถกูปรับใหเทากับเดือนน้ันๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนท่ีขาด นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม
ของปท่ี n+1 จนถงึวันท่ีไดปรับอัตราคานํ้าประปาน้ัน มูลคาของการปรับชดเชยคานํ้าประปาน้ีเทากับ
ปริมาณนํ้าประปาท่ีไดรับในปท่ี n+1 ณ อัตราคานํ้าประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคานํ้าประปา
ของ Pn กับ Pn+1 

สวนลดคาน้ํา 

บริษัทฯ ใหสวนลดคานํ้าประปาแก กปภ. สําหรับปริมาณนํ้าท่ีจําหนายในสวนท่ีสูงกวาปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. รับ
ซื้อ โดยเร่ิมมีผลใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ดังน้ี 

สวนลดท่ีใหกับ กปภ. ปริมาณนํ้าท่ีใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 200,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 
กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 250,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 
กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 
กรกฎาคม 2552  

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2552 ถึงหน่ึงวันกอน
วันเร่ิมซื้อขายน้ําประปาเพ่ิมตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาแกไขเพ่ิมเติม
หรือวันท่ี 18 ตุลาคม 2553 วันใดวัน
หน่ึงท่ีถึงกอน 

สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) บริษัทฯ มีสิทธิโอนสิทธิรายไดของบริษัทฯ  และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิอื่น
ใดภายใตสัญญาน้ี ใหแกผูสนับสนุนทางการเงินเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนทาง
การเงินของบริษัทฯ  ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. โดยบริษัทฯ เพียงแจงให กปภ. ทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 7 วัน ท้ังน้ีภายใตเงื่อนไขท่ีวา หากภายหลังบริษัทฯ ตกเปนผูผิดนัด
ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน หรือ กปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญากรณีท่ีเหตุเลิกสัญญาของบริษัทฯ 
ไมไดรับการแกไขใหถูกตองกอนสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว ผูสนับสนุนทางการเงินอาจแตงต้ังบริษัทผลิต
นํ้าประปารายอื่นท่ีมีคุณสมบัติไมดอยกวาบริษัทฯ ขณะทําสัญญาเขามาแทนท่ีบริษัทฯ ได โดยผูสนับสนุน
ทางการเงินจะตองสงหนังสือแจงรายชื่อของบริษัทผลิตนํ้าประปาท่ีจะเขาแทนท่ีบริษัทฯ ใหแกกปภ. ทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเขาแทนท่ี  

บริษัทผลิตนํ้าประปาดังกลาวจะตองผูกพันตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาน้ีทุกประการ และจะตองแสดงจนเปนท่ีพอใจตามสมควรของผูซื้อวา บริษัทผลิตนํ้าประปามี
คุณสมบัติและความนาเชื่อถือไมดอยกวาบริษัทฯ ณ วันท่ีทําสัญญาน้ี มีประสบการณ และมีความความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคท่ีจําเปนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันท้ังหมดภายใตสัญญาน้ี  
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(2)  บริษัทฯ มีสิทธินําทรัพยสินของตนไปเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทางการเงินไดโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจาก กปภ. แตตองแจงให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ซึ่งถาทรัพยสินท่ีนําไปเปน
หลักประกันท้ังน้ี การนําระบบผลิตนํ้าประปาไปเปนหลักประกันตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือเปน
อุปสรรคตอการผลิตนํ้าประปา. และการโอนสิทธิดังกลาวจะไมปลดเปล้ืองบริษัทฯ จากภาระผูกพันใดๆ และ
บริษัทฯ  ยังคงตองรับผิดชอบรวมกับผูรับโอนสิทธิในฐานะลูกหน้ีรวม 

คาปรับ 

(1) หากเดือนใดท่ีปริมาณรวมของการซ้ือขายจริงตํ่ากวาปริมาณรวมของการรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะตอง
จัดสงใหแกกปภ. และเปนผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการของกปภ.อันเน่ืองมาจากความผิดของ
บริษัทฯ  ท้ังน้ียกเวนกรณีการปดระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษา
ตามเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะชําระเงินคาปรับใหแก กปภ. ในเดือนถัดไป เทากับปริมาณสวนขาดในเดือน
น้ันคูณดวยอัตราคานํ้าท่ีใชอยูในขณะน้ัน  

(2) หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหานํ้าประปาตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงให กปภ.  และเปนผลใหไม
สามารถตอบสนองความตองการของ กปภ. เกินกวา 20 วันติดตอกัน อันเน่ืองมาจากความผิดของบริษัทฯ 
ยกเวนกรณีการปดระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษาตามเวลาท่ี
กําหนด บริษัทฯ ตองชําระคาปรับใหแก กปภ. ตามวิธีการคํานวณท่ีระบุไวในสัญญา แตตองไมนอยกวา 
1,000,000 บาท  

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

(4) กรณีบริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด อันเน่ืองมาจากความผิดของ
บริษัทฯ  และไมใชกรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณท่ีเปนขอยกเวน หรือไมใชความผิดของ กปภ. หรือ
คุณสมบัติของนํ้าดิบมีคาเกินคาสูงสุดตามท่ีกําหนดไว ใหบริษัทฯ จายคาชดเชยในอัตราตามท่ีกําหนดใน
สัญญาให กปภ. ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตวันท่ีตัวแทนท้ังสองฝายลงนาม
รับรองความถูกตอง และจะหักกลบกับการชําระคานํ้าประปารายเดือนไมได 

การจายชดเชย 

นับจากวันลงนามในสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงตกลงจะชําระเงินชดเชยใหอีกฝายหน่ึง หากคาใชจายในการ
ลงทุนหรือในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือกปภ. ไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเปนผลโดยตรงหรือโดย
ออมจาก 

(ก) หากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีตองจายคืนเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือคาธรรมเนียมธนาคาร
ตางประเทศท่ีบริษัทฯ กูยืมมาลงทุนในสัญญาน้ี เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงนามในสัญญาน้ี 
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสวนท่ีเกินกวาอัตรารอยละ 7 โดยจะมีการจายเงินชดเชยจนกวาบริษัทฯ จะไดชําระคืน
เงินกูและดอกเบี้ยท้ังหมดภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงินเปนท่ีเรียบรอยแลว แตท้ังน้ีไมเกิน 15 ป นับ
จากวันท่ีเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง 

(ข) เน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย 
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(ค) เน่ืองจากการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งภาษี เงินประเมินหรืออากรตางไปจากท่ีใชในวันทําสัญญาน้ี 

(ง) เน่ืองจากเหตุการณท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามสัญญาท่ีระบุไวเกี่ยวกับนํ้าดิบ การกระทําของหนวยงานของรัฐ 
ระบบจายนํ้าประปาเสียหาย การเปล่ียนแปลงหรือผันแปรท่ีรายแรงในตลาดการเงิน  

(จ) เน่ืองจากผูขายไมสามารถใชท่ีดินของบุคคลภายนอกอันจําเปนตองานซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
ผูขาย 

(ฉ) การกระทํา การผิดนัดหรือการละเวนของกปภ. หรือผูแทน ตัวแทน ผูรับเหมา และท่ีปรึกษาของกปภ. ซึ่งทํา
ใหเกิดความลาชาในการกอสรางระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค 

ท้ังน้ี ภายใตเงื่อนไขวาจะไมมีการชําระเงินชดเชยสําหรับกรณีขอ (ข) – (ฉ) ซึ่งมีผลกระทบรวมตอการเปลี่ยนแปลง
ของตนทุนเปนจํานวนรวมนอยกวา 1,000,000 บาทถวน ในแตละปท่ีสัญญานี้ผลบังคับใช นอกจากการชดเชยเปนเงินแลว 
คูสัญญาก็อาจพิจารณาคาชดเชยโดยการปรับระยะเวลาของสัญญา แตรวมกันจะปรับไมเกินหาปหรือปรับราคาคานํ้าประปา
ก็ได 

การตออายุสัญญา 

สัญญาจะสิ้นสุดเม่ือครบ 30 ปนับแตวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปา อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ ตองการตออายุสัญญาน้ีก็
อาจทําไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 3 ปกอนครบกําหนดตามสัญญาน้ี และ กปภ. 
อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหบริษัทฯ ไดโดยความตกลงรวมกันท้ังสองฝาย กอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาน้ี หาก
คูสัญญาไมสามารถตกลงกันไดจนกครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาใหถือวาสัญญาน้ีเปนอันสิ้นสุด 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) บริษัทฯ ไมสามารถเร่ิมงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 

(ข) บริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงได และการไมสามารถดําเนินการไดดังกลาว
เกิดขึ้นจากสาเหตุท่ีเปนความผิดหรือความควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กําลังของระบบผลิตน้ําลดลงจนทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงนํ้าประปาไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงให กปภ. อันทําใหไมสามารถสนองความตองการของ กปภ. เกิน 90 
วันติดตอกัน หรือ 

(ง) ระบบไมสามารถผลิตนํ้าใหมีคุณภาพตามมาตรฐานเกิน 60 วันติดตอกัน หรือ 

(จ) บริษัทฯ ไดเลิกหรือชําระบัญชี หรือถูกพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือตองคําพิพากษา
ใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือกระบวนการท่ีคลายคลึงและผูขายไม
ตอสูภายใน 30 วัน หรือ  

(ฉ) บริษัทฯ ผิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญซึ่งกระทบการดําเนินงานของ กปภ. หรือ 
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(ช) บริษัทฯ ไมจัดหาหลักประกันมาเพ่ิมเติมใหครบจํานวนตามกําหนดและบริษัทฯ ไมแกไขใหเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแตไดรับคําบอกกลาวจาก กปภ. ยกเวนกรณีกําลังผลิตลดลงและกรณีคุณภาพนํ้า
ตํ่ากวามาตรฐานท่ีบริษัทฯ มีเวลาแกไขเพียง 30 วัน นับแตไดรับคําบอกกลาว หากไมมีการแกไข
ภายในกําหนด ผูสนับสนุนทางการเงินอาจจัดหาบริษัทผลิตนํ้าใหมมาดําเนินงานแทนผูขาย ซึ่งจะ
ทําให กปภ. ยังไมมีสิทธิเลิกสัญญา และบริษัทฯ ก็ยังไมหลุดพนความรับผิดจนกวาจะไดชดใช
คาเสียหายดังกลาวให กปภ. ครบถวนแลว อยางไรก็ตามหากผูสนับสนุนทางการเงินไมจัดหาบริษัท
อื่นมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ  กปภ.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

กปภ. ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ โดยระบุถึงลักษณะของเหตุการณท่ีเกี่ยวของและ
แจงใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตเกิดเหตุ เวนแตตามขอ (ค) และ (ง) 
ซึ่งตองแกไขใหแลวเสร็จภายในเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําบอกกลาว หรือในระยะเวลาท่ียาวกวาตามท่ี
กปภ. เห็นสมควร  

เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงตามเหตุต้ังแต (ก) ถึง (ช) ขอหน่ึงขอใดและ กปภ. จะชําระเงินใหแก  บริษัทฯ สําหรับ
มูลคาของระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคเทากับมูลคาสุทธิตามบัญชีของระบบ
ผลิตประปา และมูลคาท่ียังไมไดตัดคาเสื่อมของระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค หักดวยกําไรสะสมของ
รอบระยะเวลาบัญชีของปกอนหนา ภายใน 365 วัน นับจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
นํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปยัง กปภ. ท้ังน้ี กปภ.ตกลงท่ีจะรับภาระแทน
บริษัทฯในการจายดอกเบี้ยและเบ้ียปรับซึ่งจะตองชําระใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามพันธะแหงสัญญา
ดังกลาวสําหรับระยะเวลาท่ีเกินกวา 90 วันนับจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลงจนถึงวันครบกําหนดชําระเงินหรือ
วันท่ี 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 และจากองคกรใหมท่ีเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางองคกร 
หรือการแปรรูปดังกลาว วาการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ตอภาระผูกพันตางๆ ท่ี กปภ. มีตอบริษัทฯ ตามสัญญา  

เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาโดยบริษัทฯ  กปภ. ตองจายคาชดเชยการเลิกสัญญาใหแกบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน
ท่ีประกอบดวย เงินตนพรอมดอกเบี้ยคงคาง และสวนของทุนท้ังหมด รวมท้ังคาใชจายในการโอนระบบผลิต
นํ้าประปา รวมถึงคาใชจายท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และคาตอบแทนจากทุนท่ีชําระ
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แลวในอัตรารอยละ 20 ตอป สําหรับระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา  โดยกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปา
และระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปใหแกกปภ.ทันทีเม่ือมีการจายเงินเต็มจํานวน 

หลักประกัน 

บริษัทฯ ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน 50,000,000 บาท สําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หลังวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาและจะตองมีการเปล่ียนใหมทุก 5 ป จนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาน้ี และบริษัทฯ 
จะไดคืนเม่ือบริษัทฯ ไดดําเนินการตามขอผูกพันภายใตสัญญาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน และไมสามารถตกลงกันแตงต้ัง
ผูเชี่ยวชาญอิสระไดหรือมีการไมยอมรับการตัดสินของผูเชี่ยวชาญอิสระ ภายในระยะเวลาอีก 30 วันถัดไป ก็ใหมีสิทธิท่ีจะนํา
ขอพิพาทสูอนุญาโตตุลาการไดโดยใหนําขอบังคับวาดวยการอนุญาโตตุลาการขององคการสหประชาชาติ (UNCITRAL Rules 
of Arbitration) มาใชบังคับ 

 

12.1.2 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

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

วันที่ไดรับอนุญาต : 11 มีนาคม 2548 

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะผูใหสัมปทาน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยอนุญาตใหบริษัทฯ ใน
ฐานะผูรับสัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปามีกําหนดระยะเวลา 25 ปนับแตวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน 
(วันท่ี 11 มีนาคม 2548) ตามหนังสือของกรมทรัพยากรนํ้า เลขท่ี ทส 0605.5/1537 และเลขท่ี ทส 0605.5/1538 รายละเอียด
ดังน้ี 

(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 ในการทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาไดภายในเขตทองท่ีอําเภอ
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในเขตอําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกันใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานน้ี และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน
ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ี 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานน้ี และ 

(ค) ภายในเขตทองท่ีซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูให
สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานน้ี 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางต้ังโรงงานทําการประปา และเคร่ืองอุปกรณตามรูปการและวิธีการท่ีกําหนดให
แลวเสร็จ เพ่ือท่ีจะใหเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาไดภายใน 7 เดือน นับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน 
รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามท่ีกําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใหอยูในลักษณะท่ีใชการไดดีและไม
เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน 

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม
ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจท่ีจะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม
รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเชนวาน้ันภายในเวลาท่ีกําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหน่ึงรอยบาท และ
ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีท่ีสภาพของโรงงานและเคร่ืองอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ
สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเคร่ืองจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ
ซอมแซมตามท่ีจําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม
ขอบังคับท่ีผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปน้ัน  

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายนํ้าประปาภายในเขตสัมปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไวไดโดย
มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังท่ีแสดงการวางทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไม
นอยกวา 1 เดือนกอนวันเร่ิมจําหนายนํ้าประปาตามทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาว 
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(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) ถาปรากฏวา เคร่ืองจักร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และท่ีเก็บนํ้าประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง
หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายนํ้าประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 
ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายนํ้าภายในเวลาอัน
สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งน้ัน 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งน้ันภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ
อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งน้ันก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะ
ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณอันอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือ
การขยายน้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคา
ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเคร่ืองอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือท่ีดิน ไมวา
ทางน้ันจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณน้ันก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอน้ันแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเคร่ือง
อุปกรณน้ัน โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได
กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือท่ีสาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ
เอกน้ันใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายนํ้าประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายนํ้าประปาใน
วันหน่ึงวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย หรือผูรับสัมปทานไดทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง
สําคัญอยางหน่ึงอยางใดแกโรงงานหรือทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณตามท่ีไดรับความชอบเปนหนังสือ
จากผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถาผูรับสัมปทานจะหยุดการ
จําหนายนํ้าประปาในเวลาหน่ึงเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาตามสมควร 

(7) เม่ือเปดทําการจําหนายนํ้าประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน
ตามแบบท่ีแนบทายสัมปทาน หรือตามแบบท่ีจะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เชน 
การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมทรัพยากรนํ้า
ทราบโดยเร็วท่ีสุด มิฉะน้ัน ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินคร้ังละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการท่ีไดทํา
มาตลอดท้ังปท่ีแลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแก รายการจํานวนหนวยนํ้าประปาคิดเปนหนวย
ลูกบาศกเมตรซ่ึงไดทําขึ้นในขวบปน้ัน รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชีทุนสํารอง บัญชีทําการ 
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บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปล่ียนแปลงแกไขแบบบัญชีใหเปนสิทธิของผูให
สัมปทาน 

(9) เม่ือผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเน่ืองมาแตการปฏิบัติ
ของผูรับสัมปทานในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของนํ้าไมเปนท่ีปลอดภัยแก
สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามท่ีเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนท่ีพอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสงเจาพนักงานไป
ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานท้ังสิ้น หรือเม่ือเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ
จําหนายนํ้าเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เม่ือมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความม่ันคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา
ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหน่ึงสวนใดชั่วคราวได อน่ึง เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ
สั่งใหหยุดการใชเคร่ืองท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนท่ีจะครอบครองหรือควบคุม
กิจการตามท่ีกลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ
สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดต้ังท่ีไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในท่ีสาธารณะ และตอง
จัดใหทางหรือสถานท่ีน้ันคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต
วันท่ีสัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวน้ันเสียเอง โดยผูรับ
สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหท้ังสิ้น 

(12) ผูรับสัมปทานตองมีเคร่ืองดับไฟเคมีชนิดเคลื่อนท่ีไดประจําโรงงานทําการประปาอยางนอยหนึ่งเคร่ือง นํ้ายา
เคมีท่ีใชตองไมนํากระแสไฟฟาเขาสูผูใชไดและตองใชการไดทุกเม่ือ 

ในกรณีพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าจะสั่งใหผูรับสัมปทานมีเคร่ืองดับไฟเคมีใหมากกวาน้ันก็ไดตามท่ี
เห็นสมควร 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ประสงคจะซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซื้อหรือ
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตอง
แจงใหผู รับสัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซื้อขายกันไดใหกําหนดโดย
อนุญาโตตุลาการ โดยใหท้ังสองฝายต้ังอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการท่ีต้ังขึ้นไม
สามารถตกลงกันได ก็ใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหน่ึง บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียม
ในการต้ังอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละคร่ึงหน่ึง 
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(2) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก
ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังน้ี 

(ก) ถาซื้อเม่ือสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง
นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเม่ือสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน
ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง
วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิท่ีจะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา
ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามท่ีระบุในสัมปทาน 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ
สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 3 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานน้ีจะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู
ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายนํ้าประปาเปน
ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

(1) ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปน้ี 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและต้ังโรงงานทําการประปากับเครื่องอุปกรณใหเสร็จภายใน 7 
เดือน นับแตวันท่ีลงนามในสัมปทานน้ี 

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยน้ันจะเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือ
ตอทายสัมปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอุปกรณ หรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปา
น้ันถูกยึดตามคําพิพากษาของศาล 

(2) เม่ือสัมปทานนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผู รับ
สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะ
เพิกถอนสัมปทานนี้ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหน่ึงหรือกวาน้ัน ตามแตผูให
สัมปทานจะเห็นสมควรกําหนด และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอน
มีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 
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ในเม่ือสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผูรับ
สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ัน นอกจากกรณี
ท่ีระบุไวในขอ (1) (ข) และ (ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหน่ึงรอยบาท และปรับเรียงรายวัน
อีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาท่ีผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทาน
ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดัง
กําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวางการประปาสวน
ภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 โดยอัตราคานํ้าประปาซึ่งกําหนดไวขางตนน้ันอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีคาใชจายในการผลิตนํ้าประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพ่ิมอัตราคาจําหนายนํ้าประปาขึ้น
จากอัตราท่ีใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวางการประปา
สวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 

(ข) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทาน เม่ือสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามใน
สัมปทานน้ี ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิด
คานํ้าประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนท่ีพอใจวาการเปลี่ยนอัตราคานํ้าประปาหรือ
การแกไขวิธีคิดคานํ้าประปาน้ันเปนการสมควร โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตรา
หรือวิธีการคิดคานํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคา
นํ้าใหมแทนไดตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ันผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติ
ตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคานํ้าประปา ก็มีสิทธิจะลดคานํ้าประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง
ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 

การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเม่ือเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ
ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเม่ือผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว
จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนน้ีใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานน้ี ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ
การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึงนับแตวันท่ี ไดลงนามในสัมปทาน (วันท่ี 11 มีนาคม 2548) 
และรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานท้ังหมด (ในราคา
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ตลาดหรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีท่ีไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิ
ถอนคืนสัมปทาน 

(ง) กรณีเม่ือถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปแลว กําไรท่ีเหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย
ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวท่ีธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่
เกินน้ีไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพ่ือหาผลประโยชนได แตการลงทุนน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให
สัมปทานกอน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือทดแทนคาใชจายของเจา
พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหน่ึงตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหน่ึงลูกบาศกเมตรของปริมาณ
นํ้าท่ีทําไดเต็มกําลังในหน่ึงชั่วโมง แตเงินจํานวนน้ีจะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหน่ึงป  เงิน
จํานวนน้ีจะตองชาํระลวงหนาปละคร้ังภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและนอย
แหงปตามท่ีเปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ท้ังน้ี ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดเร่ิมจําหนายนํ้าประปาหรือถา
หากเวลาที่เปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนกส็ิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 
 

12.1.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตจําหนายและใหบริการ 

คูสัญญา  : บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด และ 

  บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีลงนามในสัญญา  : 7 สิงหาคม 2552 

ระยะเวลาตามสัญญา  : 30 ป นับแตเร่ิมประกอบกิจการ คือวันท่ี 8 สิงหาคม 2582 

คําจํากัดความท่ีสําคัญ 

 การประกอบการ  : การบริหาร การดําเนินการ การพัฒนา การดูแล การซอมบํารุง การปรับปรุง การ
ขาย การบริการ และการจัดเก็บรายไดจากลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม 

 กนอ.  : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

โครงการ  : การประกอบการ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 

 นิคมอุตสาหกรรม  :  เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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 ผูประกอบการ  : บริษัท หรือองคกรซึ่งผูรับสิทธิอาจแตงต้ัง โดยไดรับความยินยอมจากผูใหสิทธิ 

ระบบจายนํ้า  : ระบบจายนํ้าซึ่งสงนํ้าจากระบบผลิตนํ้าประปาไปยังมาตรวัดนํ้าของลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรม 

 ระบบบําบัดนํ้าเสีย  : ระบบรับนํ้าเสีย และโรงบําบัดนํ้าเสีย 

 ระบบผลิตนํ้าประปา  : ระบบสูบนํ้าดิบ โรงผลิตนํ้า และระบบจายนํ้า 

 ระบบรับน้ําเสีย  : ระบบรับนํ้าเสียจากลูกคามายังโรงบําบัดนํ้าเสีย 

ระบบสูบนํ้าดิบ  :  การสูบนํ้า และระบบใดๆ ท่ีจะทําการติดต้ังเพ่ือใหผูรับสิทธิไดสูบนํ้าจากสถานีสูบนํ้า
ดิบ และสงตอมายังโรงผลิตนํ้าเพ่ือผลิตนํ้าประปา 

โรงบําบัดนํ้าเสีย  : อาคาร สิ่งกอสราง ทอ และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ท่ีใชเพ่ือรับนํ้าเสียเขาสู
กระบวนการของระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมท้ังท่ีดินซึ่งเปนท่ีต้ังของบอรับตะกอน
หลังจากการบําบัดนํ้าเสีย 

โรงผลิตนํ้า  : อาคาร สิ่งกอสราง ทอ และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมทั้งสถานีสูบนํ้าดิบมายัง
ระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ือผลิตนํ้าประปา บอเก็บนํ้า และการขนสงนํ้าท่ีผลิตแลวไปยัง
ระบบจายนํ้า รวมท้ังท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า และสถานีสูบนํ้าดิบ ท่ีดินซึ่งเปน
ท่ีท่ีมีการวางทอสงนํ้าดิบ และทอสงนํ้า 

 สถานีสูบนํ้าดิบ  : สถานีสูบนํ้าดิบเพ่ือสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยามาใชในการผลิตนํ้าประปา 

สัญญารวมดําเนินงาน  : สัญญารวมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2532 ระหวางการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กับ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน 
จํากัด  

สิทธิผูรับสิทธิ  : สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีผูรับสิทธิจะพึงมีตลอดระยะเวลาของสัญญา 

สิทธิภายใตสัญญา 

  ภายใตขอบัญญัติแหงสัญญาฉบับน้ี  ผูใหสิทธิไดใหสิทธิในการประกอบการที่ผูใหสิทธิมีอยูท้ังหมดแกผูรับสิทธิเปน
เวลา 30 ป รวมถึงการใช ดูแล ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือประโยชนในการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 
และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการและยินยอมใหผูรับสิทธิไดใชสิทธิดังกลาวของผูรับสิทธิตาม
สัญญาฉบับน้ีในเขตนิคมอุตสาหกรรม แตเพียงผูเดียวต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี  
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การใชท่ีดินในโครงการ 

  นับต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ ผูใหสิทธิจะจัดการใหผูรับสิทธิไดใชท่ีดินหรือไดสิทธิในรูปแบบใดๆ เพ่ือการใชท่ีดิน
ท่ีเกี่ยวของกับโรงผลิตนํ้า ระบบจายนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย และใหสิทธิในการใชท่ีดินดังกลาวแกผูรับสิ
ทิตลอดอายุสัญญา 

การดําเนินการตามโครงการ 

  ในการดําเนินการตามโครงการผูรับสิทธิจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานตางๆ 
รวมท้ังมาตรการเพ่ือความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับระบบประปาเอกชน และระบบบําบัดนํ้าเสีย ท่ี กนอ. หรือหนวยงานราชการอื่น
ใดท่ีเกี่ยวของ ไดประกาศกําหนดซ่ึงใชบังคับอยูแลวในขณะนี้ แลประกาศใชตอไปในภายหนา และผูใหสิทิจะไมดําเนินการ
จายโอย และ/หรือ กอภาระผูกพันเหนือท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และเคร่ืองจักรของผูใหสิทธิท่ีซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ประกอบการ รวมถึงโรงผลิตนํ้า และโรงบําบัดนํ้าเสียกับบุคคลใดๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูรับสิทธิ 

การผลิตและขายนํ้าประปา และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 

  ผูรับสิทธิจะดําเนินการผลิตอยางเพียงพอท่ีจะสงนํ้าใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมในคุณภาพตามท่ี กนอ. กําหนด 
และผูรับสิทธิจะทําใหโรงบําบัดนํ้าเสียสามารถบําบัดนํ้าเสียใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอยางเพียงพอตลอดอายุของ
สัญญา ผูรับสิทธิมีสิทธิเรียกเก็บคาน้ําประปา และคาบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงรายไดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการจาก
ลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมไดโดยตรง และผูรับสิทธิจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับมิเตอรวัดนํ้า และอุปกรณวัดคุณภาพ
ของน้ําเสียกอนการบําบัด รวมท้ังคาติดต้ัง ซอมแซม 

การบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปา และระบบบําบัดนํ้าเสีย 

  ผูรับสิทธิมีหนาท่ีตองบํารุงรักษาโรงผลิตนํ้า ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบจายนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสีย ระบบรับนํ้าเสีย 
และระบบบําบัดนํ้าเสียใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีรวมท้ังทําการซอมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ตาม
ระยะเวลาตลอดอายุสัญญา หากมีกรณีจําเปนตองมีการขยายระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น ผูรับสิทธิจะตองเปนผูเขาดําเนินการลงทุนดังกลาวภายใตคาใชจายของผูรับสิทิแตผูเดียว และยก
กรรมสิทธิ์ในระบบบําบัดนํ้าเสียสวนขยายใหแกผูรับสิทธิโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ 

การยกเลิกสัญญา 

1. การเลิกสัญญาโดยผูใหสิทธิ 
(ก) ผูรับสิทธิไมสามารถผลิตนํ้าประปาเพ่ือขายหรือใหบริการบําบัดนํ้าเสียไดตามสัญญา 
(ข) ผูรับสิทธิไมสามารถผลิตนํ้าประปาหรือบําบัดนํ้าเสียไดตรงตามมาตรฐานนํ้าตามท่ีกําหนด 
(ค) ผูรับสิทธิละเมิดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญ 

2. การเลิกสัญญาโดยผูรับสิทธิ 
(ก) ผูใหสิทธิละเมิดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญ 
(ข) ผูใหสิทธิละเมิดขอสัญญารวมดําเนินการ อันเปนสาระสําคัญเปนเหตุใหถูกเลิกสัญญาดังกลาวได 
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(ค) หนวยงานใดๆ ของรัฐบาลไดเขามาขัดขวาง หรือแทรกแซงการดําเนินการประกอบการ หรือการ
ดําเนินงานของระบบผลิตนํ้าประปา และจายนํ้าประปา หรือการใหบริการบําบัดนํ้าเสียใหแกลูกคาโดย
ปราศจากเหตุอันชอบดวยกฎหมาย 

ระยะเวลาของสัญญา 

  เวนแตจะมีการเลิกสัญญาตามบทบัญญัติแหงสัญญาน้ี ระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันถัดจากวันท่ีครบ30 
ป นับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ 

12.2 ประปาปทุมธานี 

สัญญา คูสัญญา 
(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  การประปาสวนภูมิภาค 
(2) สัญญาซือ้ขายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีสํานักงานประปารังสิต 

จังหวัดปทุมธานี 
การประปาสวนภูมิภาค 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงมหาดไทย 
 
 

12.2.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) และ  
   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (“ประปาปทุมธานี”)   

วันที่ลงนามในสัญญา  :   31 สิงหาคม 2538 แกไขเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   25 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ (คือวันท่ี 15 ตุลาคม 2541) 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

การประปา  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิ 

ผูรับสิทธ ิ  : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด   

ระบบผลิต
นํ้าประปา  

 : สิ่งกอสราง และเครื่องอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา  ซึ่งผูรับสิทธิจําตองดําเนินการกอสราง และจัดหาโดยมีวัตถุปร
การสูบเอานํ้าดิบมาผลิตเปนนํ้าประปา และสงนํ้าประปาไปยังจุดจําหนายนํ้าท่ีมิเตอรหลัก (Master Meter) ซึ่งระบบผลิตนํ้าป
รวมถึงท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของระบบผลิตนํ้าประปาดวย ระบบผลิตนํ้าประปาประกอบดวย โรงงานผลิตนํ้าประปา และระบบสงนํ้าป

โรงงานผลิต
นํ้าประปา 

 : อาคาร สิ่งกอสราง และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีใชเพ่ือสูบนํ้าดิบจากแหลงนํ้าดิบ และเพ่ือผลิตนํ้าประปา บอเก็บนํ้า และการ
ท่ีผลิตแลวไปยังระบบสงนํ้าประปา รวมท้ังท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงงานผลิตนํ้าประปา 

ระบบสง
นํ้าประปา 

 : ระบบสงนํ้าท่ีใชในการสงนํ้าท่ีผลิตแลวจากโรงงานผลิตนํ้าประปาไปยังระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชน ณ จุดวัดนํ้า 
ดังกลาวใหรวมถึงสถานีจายนํ้าซึ่งใชในการนั้น 

ระบบจาย  : ระบบจายนํ้าซึ่งสงนํ้าจากระบบสงนํ้าประปา ณ จุดวัดนํ้าไปยังท่ีท่ีกําหนดในขอบเขตของงานไวในสัญญา 
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นํ้าประปา
ใหแก
ประชาชน 

ระบบรับ
นํ้าประปา
ของ
ผูบริโภค 

 : ระบบประปาที่การประปาไดติดต้ังเพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับนํ้าจากระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชน 

ปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตอง
ซื้อ 

 : ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันท่ีการประปา จะตองซื้อจากผูรับสิทธิตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

ปริมาณ
นํ้าประปา
ขั้นตํ่าท่ี
จะตอง
จัดสงใหกับ
การประปา 

 : ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีระบบผลิตนํ้าประปาสามารถผลิตและจัดสงใหการประปาในแตละวัน โดยวัดเปนลูกบาศกเมตร ซึ่งมี
เทากับปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะน้ันบวกดวยรอยละ 30 ของปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. ไดใหสิทธิการจําหนายนํ้าประปาไมเกิน 288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหแก กปภ. ในเขตปทุมธานีและรังสิต
เพ่ือทดแทนระบบผลิตนํ้าประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอการตองการ
ของประชาชน โดย กปภ.จะสงนํ้าประปาจากประปาปทุมธานี เขาสูระบบรับนํ้าประปาของผูบริโภคเพ่ือขายใหแกประชาชนอีก
ทอดหน่ึง และประปาปทุมธานีตกลงท่ีจะเปนผูกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชนเอง ซึ่งประปาปทุมธานีตกลงจะ
เปนผูลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนท้ังหมดแตเพียงฝายเดียว โดยท่ี ณ วันเร่ิมประกอบกิจการ (กลาวคือวันท่ี 15 
ตุลาคม 2541) ประปาปทุมธานี ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชนใหเปนของ กปภ. และ ในเวลา 
24.00 น. ของวันท่ีครบกําหนด 25 ป หลังจากวันเร่ิมประกอบกิจการ (กลาวคือวันท่ี 14 ตุลาคม 2566) กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
นํ้าประปาจะตกเปนของ กปภ. 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) กปภ. ไดใหสิทธิแกประปาปทุมธานีในการจําหนายนํ้าประปาในเขตปทุมธานีและรังสิตแตเพียงผูเดียวต้ังแต
วันเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยมีปริมาณนํ้าประปาท่ีจําหนายไมเกิน 288,000 
ลูกบาศกเมตรตอวัน 

(2) ประปาปทุมธานี มีภาระผูกพันท่ีจะตองออกแบบ กอสราง พัฒนา และบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาและ
ปรับปรุงระบบสงนํ้าของ กปภ. ท่ีมีอยูเพ่ือรับนํ้าประปาท่ีผลิตแลวจากระบบผลิตนํ้าประปาตามสัญญา และ 
ออกแบบและกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชน   โดยไดรับสิทธิเปนรายแรกในการสูบเอานํ้าดิบ
จากแหลงนํ้าดิบมาใชในระบบผลิตนํ้าประปา รวมท้ังบริหาร ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุง



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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ระบบผลิตนํ้าประปา เพ่ือผลิตนํ้าดิบจากแหลงนํ้าดิบใหเปนนํ้าประปาตามมาตรฐานท่ีกําหนดและขายใหแก 
กปภ.ตามสัญญาน้ี โดย กปภ.จะใชความพยายามอยางท่ีสุดท่ีจะชวยใหประปาปทุมธานีไดทํางานโดย
อิสระและสามารถใชสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี  และ กปภ. จะไมกระทําการใดๆ หรืออนุญาตให
บุคคลอ่ืนใด ไดเขากระทําการใดๆ อันจะสงผลกระทบในทางลบตอระบบผลิตนํ้าประปา ท้ังน้ี ประปา
ปทุมธานีจะแจงให กปภ. ทราบหากประปาปทุมธานีถูกขัดขวางโดยประการใดๆ ในการเขาทํางานหรือเขา
รับสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี ตามสัญญาน้ี โดยประปาปทุมธานี จะดําเนินงานดวยความเส่ียงและ
คาใชจายของประปาปทุมธานีเอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยท่ีจะไมเรียกรองขอหลักประกัน
หรือการคํ้าประกันใดๆของรัฐหรือ กปภ. และ ประปาปทุมธานี จะโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปา
ใหแก กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันท่ีครบกําหนด 25 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ (กลาวคือวันท่ี 14 
ตุลาคม 2566) 

(3) ประปาปทุมธานี จะตองดําเนินการขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของ
รัฐ กปภ. จะใชความพยายามอยางที่สุดท่ีจะชวยเหลือใหประปาปทุมธานี ไดรับอนุญาตดังกลาว และเม่ือ
ประปาปทุมธานี รองขอ กปภ. จะใชความพยายามอยางท่ีสุดท่ีจะชวยเหลือประปาปทุมธานี ในการเจรจา
กับเอกชนรายอ่ืนๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหประปาปทุมธานี สามารถวางทอสงนํ้าและติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ําในทรัพยสินของเอกชนน้ัน และ/หรือ ใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาสามารถกอสราง ซอมแซม 
บํารุงรักษา และใชทอสงนํ้าและเคร่ืองสูบนํ้าในทรัพยสินของเอกชนรายอื่นๆ แตท้ังน้ี ประปาปทุมธานี เปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีจะตองชดใชใหกับเจาของทรัพยสินน้ันเอง ความชวยเหลือของกปภ. ดังกลาวจะ
ไมรวมถึงการเวนคืนทรัพยสินจากเอกชน  

(4) หากภายในระยะเวลาของสัญญาน้ี คํายินยอมหรืออนุญาตใดๆ ท่ีจําเปน รวมท้ังความยินยอมจากเอกชนท่ี
เปนเจาของทรัพยสินดังกลาว ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผลเสียหายอยาง
สําคัญแกประปาปทุมธานีหรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนน้ันเกิดขึ้นจากการท่ีประปา
ปทุมธานีหรือผูรับเหมาแลวแตกรณี ละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากท่ีกําหนดไวตามสัญญาน้ีหรือ
สัญญาอื่นท่ีเกี่ยวของในประการสําคัญ) หรือ ไดหมดอายุลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ
ยินยอมน้ันออกไป ถึงแมเม่ือประปาปทุมธานี หรือผูรับเหมาไดขอตออายุแลว หรือกอนท่ีการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคท่ีไดรับความยินยอมน้ันจะเสร็จสิ้นลง ใหประปาปทุมธานี และ กปภ. เจรจาทําความตกลงกัน
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวเพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของประปาปทุมธานี คูสัญญา
ท้ังสองฝายจะใชความพยายามที่จะแกไขปญหาและตกลงกันใหไดภายใน 14 วันหลังจากท่ีประปา
ปทุมธานีไดแจงให กปภ.ทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนท่ีพอใจแกประปาปทุมธานี 
จนทําใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาไมสามารถท่ีจะรับสิทธิและประโยชนตามสัญญาน้ีและสัญญาอื่นท่ี
เกี่ยวของ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีประปาปทุมธานี ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวาน้ัน
ตามท่ีประปาปทุมธานี จะยินยอม ประปาปทุมธานี มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ท้ังน้ีจะไมกระทบ
ถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่งมีตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง หากปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดภายใน 60 
วัน ผูรับสิทธิจะเรียกเอาคาใชจาย หรือคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลสมควรโดยเพ่ิมอัตราคานํ้าประปา 
หรือโดยวิธีการอื่นตามแตคูสัญญาจะตกลงกันโดยไดรับความยินยอมจากผูสนับสนุนทางการเงิน และการ
ประปาจะปฏิบัติตามขอตกลงเชนน้ันดวย 
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(5) ประปาปทุมธานี จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี และอยูใน
สภาพท่ีไมกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผลิตในลักษณะเดียวกัน 

(6) ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี การประปาจะชวยเหลือผู รับสิทธิในการขอรับ  และการรับบริการ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา การสื่อสาร ในอัตราคาใชบริการที่ตํ่ากวาลูกคาท่ัวไป หรือในอัตราท่ีถูก
ท่ีสุดคิดกับลูกคาในภาคอุตสาหกรรมเทากับท่ีจะเรียกเก็บจากการประปา หากการประปาไดดําเนินกิจการ
เอง อัตราใดอัตราหน่ึงแลวแตวาอัตราใดจะตํ่ากวา 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในวันเร่ิมประกอบกิจการเทากับ 140,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และใน
ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน กปภ. จะกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อใหแกผูรับสิทธิ ท้ังน้ี ปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาท่ีกําหนดไวในปกอนหนาน้ัน โดย 
กปภ. จะตองกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อไวในคําบอกกลาวท่ีสงใหแกผูรับสิทธิ กอนครบ
กําหนด 15 วัน ของเวลาสิ้นสุดในแตละป ซึ่งปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อดังกลาว จะมีผลบังคับใชเปน
เวลา 12 เดือน นับตอจากเวลาท่ีสิ้นสุดในแตละป 

ผูรับสิทธิจะทําใหระบบผลิตนํ้าประปามีกําลังผลิตเพียงพอท่ีจะสงนํ้าในปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อบวกกับ
รอยละ 30 ของปริมาณนํ้าดังกลาวตลอดเวลา ณ จุดรับสงนํ้าตามที่การประปากําหนดต้ังแตวันเร่ิมประกอบ
กิจการ 

เม่ือ กปภ.คาดเห็นไดวา ความตองการนํ้าประปาของผูบริโภคในเขตปทุมธานีและรังสิตจะเกินปริมาณ 
288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน กปภ.มีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหานํ้าประปาใหแกผูบริโภคในสวนท่ี
เกินน้ันได ไมวา กปภ.จะดําเนินการเอง หรือใหเอกชนรายหน่ึงรายใดดําเนินการ แมยังไมครบกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาก็ตาม แตกปภ. จะรับซื้อนํ้าประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายนํ้าประปาแก
ผูบริโภคสวนท่ีเกินดังกลาวขางตนไดตอเม่ือปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวันแลว 

(2) ประปาปทุมธานี จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานี ไดจัดสงให กปภ. ทุกรอบระยะเวลา 
12 เดือน นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ หากปรากฏวามูลคาเฉล่ียของปริมาณนํ้าประปาที่จัดสงใหในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ กปภ. จะชําระคานํ้าประปาเพ่ิมใหแกประปา
ปทุมธานี ตามปริมาณท่ีตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ โดย กปภ.ตองชําระคานํ้าประปาในสวน
เพ่ิมดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหน้ี  

แตถาในชวงเวลาใดในระยะ 12 เดือนดังกลาว ซึ่งผูรับสิทธิจัดสงนํ้าประปาใหการประปาไดไมถึงปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งการประปาส่ังใหผูรับสิทธิหยุดสูบจายนํ้าหรือลดปริมาณการสงนํ้า
ชั่วคราวตามขอ 10.7 ใหถือวาการประปาไมมีความผูกพันท่ีตองจายคานํ้าประปาตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี
ตองซื้อในชวงเวลาน้ัน ดังน้ัน ในการหามูลคาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าประปาที่ผูรับสิทธิไดจัดสงใหการประปา
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนในวรรคกอน จึงมิใหนําระยะเวลาและปริมาณนํ้าประปาสําหรับชวงเวลาดังกลาว
ไปรวมคํานวณ 
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อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ กปภ.จะชําระคานํ้าประปาใหแกประปาปทุมธานี เปนรายเดือน ในอัตรา 7.89 บาท
ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ 
ดังน้ี 

 

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

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

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
ของประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเห็นไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับน้ี ประปาปทุมธานีสามารถปรับ
ราคาคานํ้าประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมได
จะตองใชวิธีการระงับขอพิพาทตามท่ีกําหนด 

หากมีกรณีท่ีรัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาของประปาปทุมธานี คูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกันเพ่ือปรับราคาคานํ้าประปาลดลง 

สิทธิและหนาที่ของประปาปทุมธานี อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธิในการรับเงินของประปาปทุมธานีจาก กปภ.  ใหแกผูท่ีไดรับการแตงต้ัง
จากผูสนับสนุนทางการเงิน ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเม่ือโอนแลว ประปาปทุมธานี 
ตองแจงการโอนให กปภ. ทราบเปนลายลักษณอักษร 

(2) กปภ. ยินยอมใหประปาปทุมธานี นําระบบผลิตนํ้าประปาไปจํานองเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทาง
การเงินได หากผูสนับสนุนทางการเงินใหการรับรองตอ กปภ. วาจะกําหนดใหประปาปทุมธานีชดใชหน้ี หรือ
ไถถอนหลักประกัน ไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันครบ 25 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ และหากประปา
ปทุมธานี ผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งผูสนับสนุนทางการเงินจะตองบังคับชําระหน้ี
เอากับหลักประกันแลว ผูสนับสนุนทางการเงินจะยังคงจัดใหโครงการสามารถใหบริการ เพ่ือประโยชนแก
สาธารณชนตอไปตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 
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การเชาเพื่อตออายุการประกอบการ 

หากประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิตนํ้าประปาจาก กปภ. หลังจากท่ีประปาปทุมธานี ไดโอนระบบผลิต
นํ้าประปาใหแก กปภ. แลว ประปาปทุมธานี จะตองแจงความตองการเปนหนังสือให กปภ. ทราบ หลังจากครบรอบปท่ี 24 
ของวันเร่ิมประกอบกิจการ และลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนวันท่ีมีการโอนระบบผลิตนํ้าประปา ถาประปาปทุมธานีไมแจง
ความตองการภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาไมตองการที่จะเชา ท้ังน้ี กปภ. อาจยินยอมใหประปาปทุมธานี เชาระบบผลิต
นํ้าประปาเปนระยะเวลา 10 ป และภายใน 30 วันนับจากไดรับการแจงดังกลาว คูสัญญาจะตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชาและ
รายละเอียดของการเชาและสัญญาเชา โดยการขายน้ําประปาในระหวางระยะเวลาการเชา ยังคงมีขอกําหนดและเงื่อนไข
ตามท่ีระบุไวในสัญญาน้ีทุกประการ หากส้ินสุดระยะเวลาการเชาดังกลาวแลว และประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิต
นํ้าประปาจาก กปภ. ตอไปอีก ประปาปทุมธานี สามารถเชาระบบผลิตนํ้าประปาไดอีกเพียงคร้ังเดียวมีกําหนดระยะเวลาการ
เชาไมเกิน 10 ป 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) ประปาปทุมธานี ไมสามารถเร่ิมงานไดภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาน้ี หรือ 

(ข) ประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการใหมีวันเร่ิมประกอบกิจการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือ 

(ค) ประปาปทุมธานี ไมสามารถจัดสงนํ้าตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าท่ีจะตองจัดสงใหแกการประปา ตาม
สัญญาได หรือ 

(ง) ประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตนํ้าใหตรงตามมาตรฐานนํ้าตามท่ีกําหนด หรือ 

(จ) ประปาปทุมธานี ปฏิบัติผิดสัญญาหลักประกัน หรือ 

(ฉ) ประปาปทุมธานี ละเมิดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญ 

กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายังประปาปทุมธานี โดยระบุถึงการผิดสัญญาและแจง
ใหประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาท่ี กปภ.
เห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถบอก
เลิกสัญญาไดโดยแจงเปนหนังสือไปยังผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน อยางไร
ก็ตาม หากภายในชวงเวลาดังกลาว ผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรองโดย
การใหองคกรอื่นเขามาดําเนินการแทนประปาปทุมธานี ตามสัญญาน้ีแลว และไดตกลงเขาแกไขการปฏิบัติ
ผิดสัญญาน้ันภายในเวลาท่ีเหมาะสมแลว กปภ. ไมสามารถเลิกสัญญาน้ีได หากผูแทนของผูสนับสนุนทาง
การเงินไมไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรอง ภายในระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถเลิกสัญญาน้ีได และ 
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กปภ. มีสิทธิริบหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและระบบผลิตนํ้าประปาตกเปนของ กปภ. และ
เรียกคาเสียหายในสวนท่ีเกินหลักประกันได  

ในกรณีเกิดเหตุตาม (ค) และ (ง) และในระหวางท่ี กปภ. ยังมิไดบอกเลิกสัญญา กปภ. มีสิทธิบรรเทาความ
เสียหายและความเดือดรอนของประชาชนโดยการจัดหานํ้าประปาจากแหลงอื่นมาจําหนายแกประชาชน 
ถา กปภ. ไดรับความเสียหายหรือตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการบรรเทาความเสียหายดังกลาว 
กปภ. มีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายคืนจากประปาปทุมธานี ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง
เปนลายลักษณอักษร 

(2) ประปาปทุมธานี มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) กปภ. ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงานตามโครงการหรือการดําเนินงานของ
ระบบผลิตนํ้าประปา หรือการกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชนเวนแตมีขอกําหนดใน
สัญญาน้ีอนุญาตใหทําได โดยมิไดเปนความผิดของผูรับสิทธิ  

ประปาปทุมธานี  อาจสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายัง กปภ. โดยระบุถึงการปฏิบัติผิดสัญญา
และแจงให กปภ. ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาท่ีประปา
ปทุมธานีเห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ประปา
ปทุมธานีสามารถบอกเลิกสัญญาได เม่ือมีการบอกเลิกสัญญา ใหโอนระบบผลิตนํ้าประปาใหแก กปภ. โดย 
กปภ. จะตองจายคาชดเชยใหประปาปทุมธานี เปนจํานวนเงินท่ีประกอบดวย ราคา คาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวโดยตรงกับงาน ท่ีลงบัญชีไดตามความเหมาะสม  คาใชจายเกี่ยวกับการเงิน และราคาความ
สูญเสียและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นแกประปาปทุมธานี  และการสูญเสียรายไดจากระยะเวลาท่ีคงเหลือของ
ระยะเวลาของสัญญาของประปาปทุมธานี  อันเปนผลมาจากการบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ท้ังน้ีจํานวน
คาชดเชยซ่ึงรวมท้ังราคาความสูญเสียและคาใชจายจะกําหนดโดยวิศวกรอิสระ (โดยทําหนาท่ีเปน
ผูเชี่ยวชาญและมิใชอนุญาโตตุลาการ) โดยพิจารณาประกอบกับการตรวจสอบทางบัญชีซึ่งจะทําในทันที
นับจากวันท่ีมีการบอกเลิกสัญญา  

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญาประปาปทุมธานี ไดมอบหนังสือคํ้าประกันการชําระหน้ีเงินใหแก กปภ. เปนจํานวน 150,000,000 
บาท เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีตามสัญญา 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน ใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยใหนําขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรม
ของประเทศไทยมาใชบังคับ 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 170 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

 

 

12.2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพ่ือใชในพ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) ในฐานะผูซือ้ และ  
   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (“ประปาปทุมธานี”)  ในฐานะผูขาย 
 
วันที่ลงนามในสัญญา  :   15 กันยายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   นับจากวันท่ีประปาปทุมธานี สามารถขายนํ้าประปาใหแก กปภ.ได จนถึงวันท่ี 
14 ตุลาคม 2566 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคจะซือ้นํ้าประปาจากประปาปทุมธานี เพ่ิมในปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือใชใน
พ้ืนท่ีสํานักงานประปารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและ
จําหนายนํ้าประปา ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538  

สิทธิและหนาทีข่องคูสัญญา 

(1) ประปาปทุมธานี ตองเปนผูลงทุนปรับปรุงระบบนํ้าดิบ กอสรางระบบผลิตนํ้าประปา สถานีเพ่ิมแรงดันนํ้า 
ปรับปรุงระบบสงนํ้า สถานีจายนํ้า และดําเนินการอื่นๆ เพ่ือผลิตและสงนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
มอก. นํ้าบริโภค ท่ีกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมในปริมาณและตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญาใหแก กปภ. ณ สถานจีายนํ้ารังสิต และประปาปทุมธานี จะตองสงมอบระบบ
นํ้าดิบ ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบสง-จายนํ้าประปา ในสภาพท่ีใชงานไดดีใหเปนทรัพยสินของกปภ. เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา อกีท้ังประปาปทุมธานี จะตองปรับปรุงสถานีจายนํ้าคูคตของกปภ. และวางทอ
นํ้าเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไวในสัญญา และประปาปทุมธานี จะตองสงมอบใหเปนทรัพยสินของกปภ. ทันที
เม่ือการกอสรางแลวเสร็จ 

(2) ประปาปทุมธานีจะตองดําเนินการผลิต-สงนํ้าประปาใหแกกปภ.ในปริมาณ และกําหนดระยะเวลาดังน้ี 

(ก) ปริมาณ 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

(ข) ปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ภายในเวลาไมเกิน 24 เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

(3) ประปาปทุมธานี ตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบของทางราชการ ท่ี
มีใชอยูในปจจุบัน หรือจะมีใชในอนาคต เพ่ือใหการซื้อขายนํ้าประปาตามสัญญาน้ีเปนไปโดยชอบ และ
บรรลุวัตถุประสงคของการซือ้ขายนํ้าประปาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี ดวยการลงทุนและ
คาใชจายของประปาปทุมธานีเองท้ังสิ้น โดย กปภ. จะชวยอํานวยความสะดวกแกประปาปทุมธานีเทาท่ี



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 171 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

สามารถจะทําได ท้ังน้ีประปาปทุมธานี จะอางสิทธติามสัญญาน้ีไมปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ขอบังคับและ
ระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของไมได 

 

อัตราคาน้ําประปา 

 อัตราคานํ้าประปาประจําป 2549 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  คือ 9.90 บาท ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคมของแตละป โดยจะเร่ิมปรับคร้ังแรกในวันท่ี 1 
มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

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

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

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายคานํ้าดิบ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปาของ
ประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเห็นไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับน้ี ประปาปทุมธานีสามารถปรับราคาคา
นํ้าประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกัน  

หากมีกรณีท่ีรัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาของประปาปทุมธานี คูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกันเพ่ือปรับราคาคานํ้าประปาลดลง 

การโอนสิทธิเรยีกรอง 

ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธกิารรับเงินคานํ้าประปา ของประปาปทุมธานี จาก กปภ.  ใหแกผูสนับสนุนทาง
การเงินหรือบุคคลอ่ืนใดได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเม่ือโอนแลว ประปาปทุมธานี ตองแจงการโอนให 
กปภ. ทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสิทธ ิ

การจายคาชดเชย 

ในเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาสญัญา ถาประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการผลิต-สงนํ้าประปาไดตามปริมาณท่ี
กําหนดในสัญญา อันเน่ืองมาจากความผิดของประปาปทุมธานี ประปาปทุมธานี จะตองชําระเงินคาชดเชยใหแก กปภ. ใน
เดือนถัดไปเทากบัปริมาณนํ้าประปาสวนท่ีขาดในรอบเดือนดังกลาวคูณดวยอัตราคานํ้าประปาของปน้ัน 

การตออายุสัญญา 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 172 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

หากประปาปทุมธานี มีความประสงคจะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอกี ประปาปทุมธานีจะตองแจงให กปภ. 
ทราบภายในเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนดสัญญา ท้ังน้ี การพิจารณาใหขยายระยะเวลาของสัญญาเปนดุลยพินิจ
ของ กปภ. แตเพียงผูเดียว 

 

การบอกเลิกสัญญา เบี้ยปรับ และการรบิหลักประกัน 

หากประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการกอสรางปรับปรุงระบบผลิต-สงนํ้าประปาและอื่น ๆ ใหสามารถผลิต-สง
นํ้าประปาท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามท่ีกําหนดในสัญญา ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ใหถอืวาประปาปทุมธานีผิด
สัญญา และ กปภ. มีสิทธบิอกเลิกสัญญาไดในทันที โดยประปาปทุมธานีไมอาจเรียกคาเสียหายใด ๆ จาก กปภ. ไดท้ังสิ้น 

ในกรณีท่ี กปภ. ไมใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ. มีสิทธิปรับประปาปทุมธานี เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
มูลคาคานํ้าตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อตามสัญญา คูณดวยอัตราคานํ้าประปาของปน้ัน คาปรับจะนับต้ังแตวันท่ีผูขายได
ทําผิดสัญญาดังกลาว จนถึงวันท่ีผูขายไดปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาทุกประการ เศษของวันใหคิดเปนหน่ึงวันเต็ม ท้ังน้ี โดยผู
ซื้อไมจําตองบอกกลาวหรือแจงสงวนสิทธิการปรับแกผูขายเปนการลวงหนาแตอยางใด 

ในกรณีท่ี กปภ. ใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ.มีสิทธิริบหลักประกนั หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสอืคํ้า
ประกันตามสัญญาได รวมท้ังมีสิทธิเรียกคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของประปาปทุมธานีดวย และหากเปน
กรณีท่ีประปาปทุมธานีตองถูกปรับตามขางตนรวมอยูดวย กปภ.มีสิทธิเรียกคาปรับดังกลาว นับแตวันที่ประปาปทุมธานีไดทํา
ผิดสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสญัญา เพ่ิมขึ้นอีกตางหากดวย 

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญาน้ี ประปาปทุมธานีไดนําหลักประกันเปนหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคา
คานํ้าประปาตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อตามสัญญา รวมท้ังป จํานวนเงิน 9,600,000 บาท มามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว 

ท้ังน้ี ประปาปทุมธานี ตองนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคาคา
นํ้าประปาตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซือ้ตามสัญญารวมท้ังปของแตละปมามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาน้ีปตอป  

12.2.3 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงมหาดไทย  

ผูรับสัมปทาน :  บริษัท ประปาปทุมธานี  จํากัด (“ผูรับสัมปทาน”)  

วันที่ไดรับอนุญาต :  13 มกราคม 2543  

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 173 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

ประปาปทุมธานี ได รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูใหสัมปทาน เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2543 โดยไดอนุญาตใหประปาปทุมธานี ในฐานะผูรับ
สัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาในเขตพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีกําหนด
ระยะเวลา 25 ปนับแตวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน (วันท่ี 13 มกราคม 2543)  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในฐานะผูรับสัมปทานในการทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาได
ภายในเขตพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี-รังสิต หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกัน
ใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานน้ี และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน
ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ี 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานน้ี และ 

(ค) ภายในเขตทองท่ีซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูให
สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานน้ี 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางต้ังโรงงานทําการประปา และเคร่ืองอุปกรณตามรูปการและวิธีการท่ีกําหนดให
แลวเสร็จ เพ่ือท่ีจะใหเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาไดทันที รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามท่ี
กําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใหอยูในลักษณะท่ีใชการไดดีและไม
เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน  

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม
ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจท่ีจะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม
รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเชนวาน้ันภายในเวลาท่ีกําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหน่ึงรอยบาท และ
ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีท่ีสภาพของโรงงานและเคร่ืองอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ
สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเคร่ืองจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ
ซอมแซมตามท่ีจําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 174 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม
ขอบังคับท่ีผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปน้ัน 

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายนํ้าประปาภายในเขตสัมปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไวไดโดย
มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังท่ีแสดงการวางทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันตออธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าไม
นอยกวา 1 เดือนกอนวันเร่ิมจําหนายนํ้าประปาตามทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาว 

(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) ถาปรากฏวา เคร่ืองจักร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และท่ีเก็บนํ้าประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง
หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายนํ้าประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 
ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายนํ้าภายในเวลาอัน
สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งน้ัน 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งน้ันภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ
อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งน้ันก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะ
ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณอันอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือ
การขยายน้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคา
ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเคร่ืองอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือท่ีดิน ไมวา
ทางน้ันจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณน้ันก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอน้ันแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเคร่ือง
อุปกรณน้ัน โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได
กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือท่ีสาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ
เอกน้ันใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายนํ้าประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายนํ้าประปาใน
วันหน่ึงวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถา
ผูรับสัมปทานจะหยุดการจําหนายนํ้าประปาในเวลาหน่ึงเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาตาม
สมควร 

(7) เม่ือเปดทําการจําหนายนํ้าประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน
ตามแบบท่ีแนบทายสัมปทานน้ี หรือตามแบบท่ีจะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เชน



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 175 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมโยธาธิการ
ทราบโดยเร็วท่ีสุด มิฉะน้ัน ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินคร้ังละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการท่ีไดทํา
มาตลอดวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีลวงไปแลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแกรายการจํานวนหนวย
นํ้าประปาคิดเปนหนวยลูกบาศกเมตรซึ่งไดทําขึ้นในขวบปน้ัน รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชี
ทุนสํารอง บัญชีทําการ บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปล่ียนแปลงแกไขแบบ
บัญชีใหเปนสิทธิของผูใหสัมปทาน 

(9) เม่ือผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเน่ืองมาแตการปฏิบัติ
ของผูรับสัมปทานในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของนํ้าไมเปนท่ีปลอดภัยแก
สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามท่ีเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนท่ีพอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสงเจาพนักงานไป
ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานท้ังสิ้น หรือเม่ือเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ
จําหนายนํ้าเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เม่ือมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความม่ันคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา
ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหน่ึงสวนใดชั่วคราวได อน่ึง เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ
สั่งใหหยุดการใชเคร่ืองท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนท่ีจะครอบครองหรือควบคุม
กิจการตามท่ีกลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ
สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดต้ังท่ีไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในท่ีสาธารณะ และตอง
จัดใหทางหรือสถานท่ีน้ันคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต
วันท่ีสัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวน้ันเสียเอง โดยผูรับ
สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหท้ังสิ้น 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความประสงคจะ
ซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซื้อหรืออนุญาตให
เทศบาลหรือสุขาภิบาลที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงใหผูรับ
สัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซ้ือขายกันไดใหกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการ โดย
ใหท้ังสองฝายต้ังอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการท่ีต้ังขึ้นไมสามารถตกลงกันได ก็ให
อนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหน่ึง  บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมในการต้ัง
อนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละคร่ึงหน่ึง 
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(2) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก
ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังน้ี 

(ก) ถาซื้อเม่ือสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง
นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเม่ือสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน
ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง
วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิท่ีจะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา
ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามท่ีระบุในสัมปทานน้ี 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ
สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 6 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานน้ีจะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู
ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายนํ้าประปาเปน
ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปน้ี 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและต้ังโรงงานทําการประปากับเคร่ืองอุปกรณใหเสร็จสมบูรณเพ่ือท่ีจะให
เร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาไดทันที  

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยน้ันจะเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือเอกสาร
ตอทายสัมปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอุปกรณ หรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึด
ตามคําพิพากษาของศาล 

เม่ือสัมปทานน้ีไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผูรับสัมปทานละเลย
ไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานน้ีไมได เวนแต
ผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหน่ึงหรือกวาน้ัน หรือระยะเวลาที่ยาวกวาน้ันตามแตผูใหสัมปทานจะเห็นสมควร
กําหนด และผูใหสัมปทานไดตักเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 
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ในเม่ือสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผูรับสัมปทาน
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ัน นอกจากกรณีท่ีระบุไวในขอ (1) (ข) และ 
(ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหน่ึงรอยบาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับ
สัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูให
สัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดังกําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา ระหวางการประปาสวนภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 โดยอัตราคานํ้าประปาซึ่งกําหนด
ไวขางตนน้ันอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีคาใชจายในการทํานํ้าประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพ่ิมอัตราคาจําหนายนํ้าประปาขึ้นจาก
อัตราท่ีใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาระหวางการประปาสวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 

(ข) ในกรณีท่ีเทศบาลหรือสุขาภิบาลมิไดเปนผูรับสัมปทานเม่ือสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามในสัมปทานน้ี 
ถาเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนท่ีพอใจวาการเปลี่ยนอัตราคานํ้าประปาหรือการแกไขวิธีคิดคา
นํ้าประปานั้นเปนการสมควร โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตราหรือวิธีการคิดคา
นํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคานํ้าใหมแทนได
ตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ันผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคานํ้าประปา ก็มีสิทธิจะลดคานํ้าประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง
ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 

การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเม่ือเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ
ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเม่ือผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว 
จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนน้ีใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานน้ี ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ
การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึง นับแตวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน (วันท่ี 13 มกราคม 2543) 
และรัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด (ในราคาตลาด
หรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีท่ีไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืน
สัมปทาน 
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(ง) กรณีเม่ือถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปแลว กําไรท่ีเหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย
ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวท่ีธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่
เกินน้ีไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพ่ือหาผลประโยชนได แตการลงทุนน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให
สัมปทานกอน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหน่ึงตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหน่ึงลูกบาศกเมตรของ
ปริมาณนํ้าท่ีทําไดเต็มกําลังในหน่ึงชั่วโมง แตเงินจํานวนน้ีจะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหน่ึงป  
เงินจํานวนน้ีจะตองชําระลวงหนาปละคร้ังภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและ
นอยแหงปตามท่ีเปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ท้ังน้ี ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดเร่ิมจําหนายนํ้าประปาหรือ
ถาหากเวลาท่ีเปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนก็สิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 

ท้ังน้ีประปาปทุมธานี ไดยินยอมสละประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว โดยประปาปทุมธานี ตกลงและยินยอมชําระเงินดังกลาวลวงหนาตลอด
อายุของสัมปทานในคราวเดียวในวันท่ีไดรับอนุมัติสัมปทาน และสละสิทธิเรียกรองเงินดังกลาวคืน หากสัมปทานสิ้นสุดลงกอน
ครบกําหนดอายุสัมปทาน 

 
 

 


