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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 

1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกจิ 

 1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการประปาเพ่ือผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สดุของประเทศ เพ่ือตอบสนอง

นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประชาชนใช้นํา้ประปาทดแทนการใช้นํา้บาดาล อนัเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและนํา้เค็มแทรกในชัน้นํา้

บาดาล และเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีบริการนํา้ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาในการประกอบ

ธรุกิจที่สําคญัดงันี ้

(1) สัญญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภมูภิาค 

 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญากบั กปภ. เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2543 โดย กปภ. จะซือ้นํา้ประปาที่บริษัทฯ ผลิตได้ 

เพ่ือให้บริการตอ่ให้กบัผู้ ใช้นํา้ ซึง่ครอบคลมุ จ.สมทุรสาครทัง้จงัหวดั (รวมถึงพืน้ที่ อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมทุรสาคร) 

และพืน้ที่ใน อ.สามพราน และ  อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม  เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ เร่ิมขายนํา้ให้แก่ 

กปภ. ตามสญัญาคือเม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 และสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2577 โดยมีลกัษณะสญัญาแบบ 

Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เป็นผู้ ก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา และระบบจ่ายนํา้ประปา และเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปา โดยบริษัทฯ ไม่ต้องโอนระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะตอ่อายสุญัญานี ้บริษัทฯ ต้องสง่คําบอกกลา่วเป็นหนงัสือแจ้งความ

ประสงค์ให้ กปภ. ทราบอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาหรือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2577 และ กปภ. 

อาจพิจารณาต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทฯ โดยต้องทําความตกลงร่วมกันทัง้สองฝ่ายก่อนครบกําหนดระยะเวลาของ

สญัญานี ้หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมส่ามารถตกลงกนัได้จนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญา ให้ถือวา่สญัญานีส้ิน้สดุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีกําลงัการผลิตขัน้ต่ํา 320,000 ลบ.ม./วนั และสญัญาได้กําหนดปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ 

กปภ. ต้องซือ้จากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายสุญัญาซือ้ขายนํา้ประปา สรุปได้ดงันี ้

ระยะเวลาเร่ิมต้น ระยะเวลาสิน้สดุ ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องซือ้  (ลบ.ม./วนั) 

21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 

21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 

21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 300,000 

 นอกจากข้อกําหนดเร่ืองปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้จากบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ตามสญัญา

ซือ้ขายนํา้ประปาได้กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องดแูลและทําให้ระบบผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเพียงพอที่จะ

ส่งนํา้ประปาในปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้ในขณะนัน้บวกด้วยร้อยละ 7 ของปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้อง

ซือ้ในขณะนัน้ หรือบวกด้วยปริมาณนํา้ประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วนั แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าเสมอ ดงันัน้ กําลงั

การผลิตสงูสดุ ณ ปัจจบุนัของบริษัทฯ จึงเพียงพอต่อการจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ กปภ. แต่เพียงผู้ เดียว ตามที่สญัญาซือ้

ขายนํา้ประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนเพ่ือนํามาใช้ในการผลิตนํา้ประปา โดยนํา้ประปาที่บริษัทฯ ผลิตได้จะถกูส่ง

จากโรงผลิตนํา้ ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ด้วยทอ่สง่นํา้ประธาน (BTM) ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แหง่ของบริษัทฯ คือ สถานี

จ่ายนํา้พทุธมณฑล และสถานีจ่ายนํา้มหาชยั  และสบูจ่ายนํา้ต่อไปยงัพืน้ที่ให้บริการของสํานกังานประปา 3 แห่งได้แก่

สํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาอ้อมน้อย และสํานักงานประปาสมทุรสาคร ตามท่อจ่ายนํา้ (LDN) ที่

เช่ือมต่อกบัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ  โดยปริมาณนํา้ที่ซือ้ขายในแต่ละเดือนจะถกูวดัด้วยมาตรวดันํา้ที่สถานี

จ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง และคํานวณตามอตัราค่านํา้ประปาที่กําหนดตามสญัญาซึง่จะมีการปรับราคาทกุวนัที่ 1 มกราคม ของ

แต่ละปีตามดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าคงที่ (K) ซึ่งมีวิธีการ

คํานวณอตัราคา่นํา้ประปาดงันี ้

อัตราค่านํา้ประปา 

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

             CPIn-1 

    

N ปีก่อนหน้าท่ีจะมีการปรับอตัราคา่นํา้ประปา 

Pn+1 อัตราค่านํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  ในปีที่ n+1 หน่วยเป็น ลบ.ม. และต้องปัดเศษของทศนิยม

ตําแหน่งท่ี 7 ทิง้ 

Pn อตัราค่านํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม ในปีท่ี n และมีค่าเร่ิมต้นจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2542 เท่ากับ 

13.900000 บาท / ลบ.ม. 

CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง ที่ประกาศโดยกองดชันีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่n-1 และมีคา่เร่ิมต้นสําหรับเดือนธนัวาคม 2541 

เทา่กบั 128.1 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางสําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่n (*) 

K คา่คงท่ีในการปรับอตัราคา่นํา้ประปา คา่คงท่ี (K) จะมีคา่ 

สําหรับปีท่ี 1 ถึงปีที่ 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคา่เทา่กบั 1.03000 

สําหรับปีท่ี 8 ถึงปีที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคา่เทา่กบั 1.02500 

สําหรับปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคา่เทา่กบั 1.01000 

สําหรับปีท่ี 15 (พ.ศ. 2557) เป็นต้นไป มีคา่เทา่กบั 1.00000 

(*) หากในเดือนธนัวาคมของปีใดๆ (n) คา่ CPI ยงัไมป่ระกาศอย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้ในการคํานวณอตัรา

คา่นํา้ประปา (1 มกราคมของปีที ่n+1) แล้ว อตัราคา่นํา้ประปาของเดือนในปีถดัไปจะใช้อตัราคา่

นํา้ประปาของปีก่อนจนกระทัง่คา่ดชันี (CPI) ถกูประกาศใช้และจะต้องนําคา่ดชันี (CPI) มาคํานวณ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคา่อตัราคา่นํา้ประปาได้ตามที่ควรจะเป็นแล้ว คา่นํา้ประปาในแตล่ะ

เดือนจะถกูปรับให้เทา่กบัเดือนนัน้ๆ โดยผู้ซือ้ต้องชําระชดเชยสว่นที่ขาด นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคมของปีที่ 

n+1 จนถึงวนัท่ีได้ปรับอตัราคา่นํา้ประปานัน้ มลูคา่ของการปรับชดเชยคา่นํา้ประปานีเ้ทา่กบัปริมาณ

นํา้ประปาที่ได้รับในปีที่ n+1 ณ อตัราคา่นํา้ประปาเทา่กบั Pn คณูด้วยผลตา่งอตัราคา่นํา้ประปาของ Pn 

กบั Pn+1 

อตัราคา่นํา้ประปาดงักลา่วเป็นอตัราที่คิดตามสภาวะนํา้ดิบตามปกติทัว่ไป อ้างอิงจากคณุภาพนํา้ดิบตามที่

กําหนดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา ทัง้นีห้ากคณุภาพนํา้ดิบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานนํา้ดิบที่กําหนดไว้โดยมิใช่ความผิด

ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคา่นํา้ประปาให้เป็นไปเพ่ือสะท้อนต้นทนุท่ีเพ่ิมสงูขึน้ได้ 
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 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาวิกฤตการณ์ใช้นํา้บาดาลในพืน้ที่ฝ่ัง

ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้ผู้ ใช้นํา้บาดาลหนัมาใช้นํา้ประปาทดแทนการใช้นํา้บาดาลมาก

ขึน้ และเพ่ือเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ กปภ. อีกทัง้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   บริษัทฯ จึงได้ให้

สว่นลดแก่ กปภ. ในสว่นของนํา้ประปาที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องรับซือ้ ดงันี ้

ส่วนลดที่ให้กบั กปภ. ปริมาณนํา้ที่ให้ส่วนลด ระยะเวลา 

ร้อยละ 50 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา

ที่รับซือ้ 200,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 

20 กรกฎาคม 2549 

ร้อยละ 55 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา

ที่รับซือ้ 250,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 

20 กรกฎาคม 2551 

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา

ที่รับซือ้ 300,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 

20 กรกฎาคม 2552 

 

อตัราคา่นํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555)  

ระยะเวลา 
อัตราค่านํา้ประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ตัง้แต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตัง้แต่ 300,001 ขึน้ไป 

1 มกราคม 2551  -   31 ธนัวาคม 2551 22.751945 - 

1 มกราคม 2552  -  31 ธนัวาคม 2552 23.552023 - 

1 มกราคม 2553  -  31 ธนัวาคม 2553 24.461331 14.68 / 10.75* 

1 มกราคม 2554  -  31 ธนัวาคม 2554 25.110952 11.02 

1 มกราคม 2555 –  31 ธนัวาคม 2555 26.016171 11.49 
  

* ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

(2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภมูภิาค (สัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิฯ) 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ กบั กปภ. เม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2551 โดย กปภ. จะซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําเพ่ิม 

ซึง่ทําให้ปริมาณรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จาก 300,000 ลบ.ม./วนั เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั 

โดย ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2553 เป็นวนัแรก เร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาส่วนเพ่ิมวนัแรก  และมีMOQเท่ากบั 309,000 ลบ.ม./วนั 

และปรับเพ่ิมทกุรอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนกระทัง่ MOQ เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั ตลอดระยะเวลาตามสญัญาซือ้

ขายนํา้ประปาเดิม โดยมีอตัราค่านํา้ประปาเร่ิมต้น ณ วนัทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ เท่ากบั 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมี

การปรับอตัราคา่นํา้ประปาทกุรอบปีนบัจากวนัลงนามสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตามสตูรการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้ 
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อัตราค่านํา้ประปาส่วนเพิ่ม 

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

             CPIn-1 

    

Pn+1 อตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิม รอบปีท่ี n+1 

Pn อตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิม รอบปีที่ n 

CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปีท่ี n-1 ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวง

พาณิชย์ 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปีที ่n ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวง

พาณิชย์ 

n ปีก่อนหน้าท่ีจะมีการปรับอตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิม 

หากอตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิมดงักลา่วในรอบปีใด ๆ สงูกว่าอตัราค่านํา้ประปาส่วนเพ่ิมในรอบปีก่อนหน้าที่จะ

มีการปรับอตัราค่านํา้ประปาส่วนเพ่ิม เกินกว่าร้อยละ 4 ให้ปรับค่านํา้ประปาส่วนเพ่ิมในรอบปีนัน้ ๆ ได้ร้อยละ 4 และการ

คํานวณอตัราคา่นํา้ประปาทกุรอบปีให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

(3) สัมปทานประกอบกจิการประปา 

บริษัทฯ ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 

ปี นบัจากวนัที่ 11 มีนาคม 2548 ถึงวนัที่ 10 มีนาคม 2573 โดยสมัปทานอนญุาตให้บริษัทฯ ในการทํานํา้ประปา และทํา

การจําหน่ายนํา้ประปาในพืน้ที่ 5 อําเภอ 2 จงัหวดั ได้แก่  

จงัหวัด อาํเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชยัศรี และพทุธมณฑล 

สมทุรสาคร กระทุม่แบน และเมืองสมทุรสาคร 

  ตามข้อกําหนดในสมัปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหน่ายนํา้ประปาในพืน้ที่ดงักล่าวได้ โดยนํา้ประปาที่

บริษัทฯ ผลิตได้ บริษัทฯ สามารถจําหน่ายให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่มีข้อจํากัด เช่น กปภ. การนิคมอตุสาหกรรม เทศบาล

ตา่งๆ เป็นต้น 

  ทัง้นี ้สมัปทานกําหนดให้บริษัทฯ คิดค่านํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามอตัราที่กําหนดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา

ระหวา่ง กปภ. กบั บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตให้ใช้นํา้จากแม่นํา้ท่าจนี 

 บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2544 ขออนญุาตสบูนํา้

จากแม่นํา้ท่าจีน (เดิมช่ือแม่นํา้นครชยัศรี) เพ่ือนําไปผลิตนํา้ประปาในปริมาณวนัละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือจําหน่ายให้แก่

ประชาชนในพืน้ที่ จ.นครปฐม และ จ. สมทุรสาคร ตามทีบ่ริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก กปภ. ตามสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา  ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้รับหนงัสือที่ นร. 0110/423 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2544 จากสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ไม่
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ขดัข้องในการสบูนํา้ดิบดงักล่าวของบริษัทฯ และระบุให้บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดหาแหล่งนํา้สํารองไว้ใช้ด้วยเน่ืองด้วย

ปัญหาปริมาณและคณุภาพนํา้ของแมนํ่า้ทา่จีน  

(5) สัญญาการบริหารจดัการ และการซ่อมบาํรุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาการบริหารจัดการและซ่อมบํารุงกับ วอเตอร์โฟลว์ เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ

สญัญา 30 ปี เท่ากับอายุสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมประกอบกิจการคือตัง้แต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 

จนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาคือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2577 และต่อมาเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2553 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากดั 

ได้ดําเนินการควบรวมกิจการกบับริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั (ซึ่งเดิมเป็นบริษัทท่ีรับจ้างบริหารจดัการและการซ่อมบํารุง

ให้กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด) เป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด และภายหลงัได้มีการเปลี่ยนแปลง

สญัญา จากสญัญาการบริหารจดัการและการซ่อมบํารุง เป็นสญัญาการซ่อมบํารุง ซึ่งจะดําเนินการในส่วนของการซ่อม

บํารุงทัง้หมดให้กบับริษัทฯ  และบริษัทประปาปทมุธานี รวมถึงระบบผลิตและบําบดันํา้เสียที่นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 1.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เม่ือปี 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจาก Japanese International Corporation Association (JICA) 

เข้ามาช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการหาแหล่งนํา้ทดแทนนํา้บาดาลในพืน้ที่ จ.ปทมุธานี เพ่ือแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด ปัญหานํา้

ทว่ม และภาวะนํา้เคม็แทรกในนํา้บาดาล ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพืน้ที่บริการนํา้ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค JICA ได้

แนะนําแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยามาผลิตเป็นนํา้ประปาทดแทนนํา้บาดาล กปภ. จึงจัดให้มีการ

ประกวดราคาของภาคเอกชนเพ่ือดําเนินโครงการผลิตนํา้ประปาเพ่ือใช้ในพืน้ที่ จ.ปทมุธานี โดยใช้นํา้ดิบจากแมนํ่า้เจ้าพระยาขึน้ 

 ประปาปทมุธานีจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบกิจการประปาให้แก่ กปภ. ตามโครงการดงักล่าวโดยจดัเป็นโครงการ

เอกชนร่วมลงทนุโครงการแรกในการผลิตนํา้ประปาทดแทนการใช้นํา้บาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีได้เข้าทํา

สญัญาในการประกอบธรุกิจที่สําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สัญญาให้สทิธิดาํเนินการผลติและจาํหน่ายนํา้ประปา 

 ประปาปทุมธานีได้เข้าทําสัญญากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ให้สิทธิประปาปทุมธานี

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาในเขตปทมุธานี และรังสิต จ. ปทมุธานี เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมประกอบ

กิจการ คือตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตลุาคม 2566 ลกัษณะสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer 

(“BOOT”) โดยประปาปทมุธานีเป็นผู้ ก่อสร้างระบบผลิตและระบบจ่ายนํา้ประปา ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีต้องโอนระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ กปภ. ณ วนัเร่ิมประกอบกิจการ แต่ในส่วนระบบผลิตนํา้ประปาจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ กปภ. ในเวลา 

24.00 น. ของวนัที่ครบ 25 ปี หลงัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการหรือของวนัท่ี 14 ตลุาคม 2566 ทัง้นี ้ประปาปทมุธานี

สามารถขอเช่าระบบผลิตนํา้ประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาต่อจากวันที่ครบ 25 ปี ได้ โดยการส่ง

หนงัสือแจ้งความจํานงต่อ กปภ. หลงัจากวนัที่ครบรอบ 24 ปี ของวนัเร่ิมประกอบกิจการ และอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน

ก่อนวนัที่มีการโอนระบบผลิตนํา้ประปาดงักล่าวหรือในระหว่างวนัท่ี 15 ตลุาคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 เมษายน 2566 ทัง้นี ้

ประปาปทมุธานีสามารถขอเช่าระบบผลิตนํา้ประปาจาก กปภ. ได้อีก 2 ครัง้ ระยะเวลาเช่าครัง้ละ 10 ปี 

  ภายใต้สญัญาฉบบันี ้สิทธิของประปาปทมุธานีสําหรับการจําหน่ายนํา้ประปาในปริมาณไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วนั 

โดย กปภ. จะหยดุการจ่ายนํา้ประปาจากแหล่งประปาอ่ืนให้แก่ผู้บริโภคให้แก่พืน้ที่เขตปทมุธานีและรังสิตหลงัจากวนัเร่ิม

ประกอบกิจการ คือวนัที่ 15 ตลุาคม 2541 เว้นแต่ เม่ือ กปภ. คาดว่าความต้องการนํา้ประปาในเขตปทมุธานี – รังสิตเกิน
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กวา่ 288,000 ลบ.ม./วนั กปภ. จงึจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจดัหานํา้ประปาในส่วนที่เกินให้แก่ผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะ

ดําเนินการเองหรือให้เอกชนรายอ่ืนดําเนินการ แม้วา่สญัญานีจ้ะยงัไมส่ิน้สดุลงก็ตาม แต ่กปภ. จะซือ้นํา้ประปาจากแหล่ง

อ่ืนหรือดําเนินการจ่ายนํา้ประปาแก่ผู้บริโภคส่วนที่เกินดงักล่าวข้างต้นได้ต่อเม่ือปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ครบจํานวน 

288,000 ลบ.ม./วนั แล้ว 

ก่อนครบกําหนด 15 วันก่อนสิน้ปีทุกปี กปภ. จะกําหนดและแจ้งปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องรับซือ้จากประปา

ปทมุธานี (MOQ) ทัง้นี ้MOQ ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ํากว่าปริมาณนํา้ที่กําหนดไว้ในปีก่อนหน้านัน้ โดย MOQ ของปี 2552 

เท่ากบั 320,000 ลบ.ม./วนั MOQ ปี 2553 ปี 2554 เท่ากบั 330,000 ลบ.ม./วนั และ MOQ ของปี 2555 เท่ากบั 330,000 

ลบ.ม./วนั 

เม่ือรวมกบัประมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. จะต้องรับซือ้จากประปาปทมุธานีตามสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมเติม โดย

ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะต้องรับซือ้นํา้ประปาเพ่ิม 50,000 ลบ.ม./วนั และตัง้แต่วนัที่ 

1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะต้องรับซือ้นํา้ประปาเพ่ิม 60,000 ลบ.ม./วนั นัน้ ทําให้โดยรวมแล้ว

ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเป็น 310,000 ลบ.ม./วนั และตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 

2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเป็น 320,000 ลบ.ม./วนั ปัจจบุนั MOQ ของประปาปทมุธานี ได้ปรับเพ่ิมเป็น 

330,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา  

ประปาปทมุธานีสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยามาใช้ในการผลิตนํา้ประปา โดยนํา้ประปาที่ผลิตได้จากโรงผลิตนํา้ที่ 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี  จะถกูส่งผ่านท่อส่งนํา้ประธาน (BTM) ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แห่งคือ สถานีจ่ายนํา้รังสิต สถานี

จ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ และสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี นํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้รังสิตและสถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์จะถกูส่ง

ต่อไปยงัสํานกังานประปารังสิต ส่วนนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้ปทุมธานีจะถูกส่งต่อไปยงัสํานกังานประปาปทุมธานี 

ผ่านทอ่จ่ายนํา้ (LDN) ซึง่เป็นทรัพย์สินของ กปภ. 

ทัง้นี ้ปริมาณนํา้ประปาท่ีซือ้ขายในแต่ละเดือนจะถกูวดัด้วยมาตรวดันํา้ที่สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แห่ง อตัราค่านํา้ประปา

จะปรับในวนัที่ 1 มกราคม ของทกุปีตามสตูรการคํานวณที่กําหนดไว้ในสญัญา ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                         CPIi-1 

 

BWCi+1  คือ คา่นํา้ประปา ณ วนัที่ 1 มกราคม  ในปีที ่i+1 

BWCi  คือ คา่นํา้ประปา ณ วนัที่ 1 มกราคม  ในปีที ่i  

CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i – 1 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาคา่นํา้ประปาเร่ิมจากปี พ.ศ. 2541 

ทัง้นีด้ชันีราคาผู้บริโภคในสตูรคํานวณเป็นดชันีราคาผู้บริโภคของทัง้ประเทศ 
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อย่างไรก็ตาม ประปาปทมุธานีสามารถขอปรับราคาค่านํา้ประปาได้ หากมีกรณีที่รัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายเงิน

จํานวนใดๆ อนัมีผลเป็นการเพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา โดยประปาปทมุธานีและ กปภ. จะดําเนินการตก

ลงกนั ถ้าไมส่ามารถตกลงกนัได้ภายใน 30 วนั ข้อพิพาทนัน้จะถกูนําสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

อตัราคา่นํา้ประปาของบริษัทประปาปทมุธานี (ตัง้แตปี่ 2551-2555) 

ระยะเวลา อัตราค่านํา้ประปา (บาท / ลบ.ม.) 

1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธนัวาคม 2551 10.52 

1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธนัวาคม 2552 11.49 

1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธนัวาคม 2553 10.99 

1 มกราคม 2554  ถึง 31 ธนัวาคม 2554 11.37 

1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 11.83 

 

(2) สัญญาซือ้ขายนํา้ประปาเพิ่มเตมิ 

เม่ือวันที่  15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมเติมอีก 70,000  

ลบ.ม./วัน เพ่ือใช้ในพืน้ที่สํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใช้ทรัพย์สินบางส่วนจากโครงการในสัญญาให้สิทธิ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรองรับปริมาณการผลิตต่อวนัที่สูงขึน้ ประปาปทุมธานีเป็นผู้

ลงทนุปรับปรุงระบบนํา้ดิบ ก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ ปรับปรุงระบบส่งนํา้ สถานีจ่ายนํา้ เพ่ือเพ่ิม

กําลงัการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วนั และเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมาประปาปทมุธานี ได้ดําเนินการผลิตและส่ง

นํา้ประปาจากโรงผลิตนํา้ประปาดงักลา่วให้แก่ กปภ. แล้ว 

สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุในวนัที่ 14 ตลุาคม 2566 เช่นเดียวกบัสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

ลกัษณะของสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทมุธานีเป็นผู้ ดําเนินการก่อสร้าง

ทัง้หมด และต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินบางส่วน ได้แก่ทรัพย์สินจากการปรับปรุงสถานีจ่ายนํา้คูคตและท่อนํา้ท่ีวาง

เพ่ิมเติมทนัทีท่ีก่อสร้างเสร็จแก่ กปภ. และต้องส่งมอบระบบนํา้ดิบ ระบบผลิตนํา้ประปา และระบบส่ง-จ่ายนํา้ประปาแก่ 

กปภ. เม่ือสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา หากประปาปทมุธานีต้องการขยายระยะเวลาของสญัญาออกไป ประปาปทมุธานี

ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วนั ก่อนครบกําหนดสัญญา แต่การขยายเวลาของสญัญา

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ กปภ. แตเ่พียงผู้ เดียวเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีต้องสามารถดําเนินการผลิตและส่งนํา้ประปาให้แก่ กปภ. ได้ในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./วนั 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 มกราคม 2550 และต้องสามารถ

ดําเนินการผลิตและส่งนํา้ประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วนั ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนามใน

สญัญาหรือภายในวนัที่ 14 กนัยายน 2551 
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ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องซือ้จากประปาปทมุธานี (MOQ) ตามสญัญานี ้สรุปได้ดงันี ้

ครัง้ที่ ระยะเวลาเร่ิมต้น ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ.  

ต้องซือ้  (ลบ.ม./วนั) 

1 วนัที่สามารถผลิต-สง่นํา้ประปาในปริมาณ 70,000 

ลบ.ม./วนั 

50,000 

2 วนัที่ถดัจากวนัท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่

ต้องซือ้ในครัง้ที่ 1 

60,000 

3 วนัที่ถดัจากวนัท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่

ต้องซือ้ในครัง้ที่ 2 

70,000 

ประปาปทมุธานีทําการสบูนํา้ดิบจากแมนํ่า้เจ้าพระยาเพ่ือผลิตนํา้ประปาในส่วนเพ่ิมเติมนี ้โดยนํา้ประปาท่ีผลิตได้จะ

ถกูส่งจากโรงผลิตนํา้ที่ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิตผ่านท่อส่งนํา้ประธาน (BTM) และจะถกูส่งจาก

สถานีจ่ายนํา้รังสิตผ่านท่อจ่ายนํา้ (LDN) ของ กปภ. ไปยงัสํานกังานประปารังสิต ทัง้นี ้การวดัปริมาณซือ้ขาย จะวดัจาก

มาตรวดันํา้ท่ีติดตัง้ไว้ที่หน้าสถานีจ่ายนํา้รังสิต ราคานํา้ประปาประจําปี 2549 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) คิดที่ ลบ.ม. ละ 

9.90 บาท และ อตัราค่านํา้ประปาจะปรับทกุวนัที่ 1 มกราคมของแต่ละปี โดยเร่ิมปรับครัง้แรกในวนัที่ 1 มกราคม 2550 

ตามสตูรการคํานวณที่ระบใุนสญัญา ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                             CPIi-1 

 

BWCi+1  คือ คา่นํา้ประปาประจําปี ในปีท่ี i+1 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   

BWCi  คือ คา่นํา้ประปาประจําปี ในปีท่ี i (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   

CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i - 1 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภคของทัง้ประเทศ ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาคา่นํา้ประปา 

อย่างไรก็ตาม ประปาปทมุธานีสามารถร้องขอปรับราคาคา่นํา้ประปาได้ หากมีกรณีที่รัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่าย

ค่านํา้ดิบ อนัมีผลเป็นการเพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา โดยประปาปทมุธานีและ กปภ. จะดําเนินการตกลง

กนั 

(3) สัมปทานประกอบกจิการประปา 

ประปาปทมุธานีได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่ 13 

มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทมุธานีได้รับสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาในเขต

พืน้ที่บริการเขตปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี ทัง้นีป้ระปาปทมุธานีจะคิดค่านํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามอตัราในสญัญา

ให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา  
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(4) หนังสืออนุญาตให้ใช้นํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยา 

 ประปาปทมุธานีได้ส่งหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม 2538 ขออนญุาต

สบูนํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยาในปริมาณวนัละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใช้เป็นแหล่งนํา้ดิบในการผลิตเป็นนํา้ประปาจ่ายให้แก่

ประชาชน ตามท่ีประปาปทุมธานีได้รับสิทธิตามสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนร่วมลงทนุปรับปรุงขยายการประปาปทมุธานี – รังสิตจาก กปภ. ทัง้นี ้ประปาปทมุธานี 

ได้รับหนงัสือที่ นร กทช./070 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2539 จากสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ เห็นชอบให้

ประปาปทุมธานีใช้นํา้ดิบตามปริมาณท่ีแจ้งมาในโครงการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากร

แห่งชาติได้ระบเุง่ือนไขให้ ประปาปทมุธานีจะต้องจดัหาแหล่งนํา้สํารองไว้ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในภาวะขาดแคลน และหาก

เกิดภาวะนํา้ขาดแคลนขึน้ คณะกรรมการทรัพยากรนํา้แหง่ชาติอาจจะพิจารณาจดัสรรปริมาณนํา้ให้ในสดัสว่นที่ลดลงหรือ

ระงบัการใช้นํา้ได้ ซึง่ทางประปาปทมุธานีจะต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 

 อย่างไรก็ดี ในขณะนี ้ประปาปทมุธานีกําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนญุาตใช้นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาเพ่ิม

อีกวนัละ 100,000 ลบ.ม. เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2549 กปภ. ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาจากประปาปทมุธานีเพ่ิมอีก 

70,000 ลบ.ม./วนั ด้วยเหตนีุ ้ประปาปทมุธานีจงึมีหนงัสือถึงสํานกังานทรัพยากรนํา้ภาค 2 เม่ือวนัที่ 24 พฤษภาคม 2550 

เพ่ือขออนญุาตสบูนํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยาเพ่ิมในปริมาณวนัละ 100,000 ลบ.ม. รวมทัง้สิน้ 400,000 ลบ.ม./วนั โดยใช้

สถานีสบูนํา้เดิมที่เขต อ.สามโคก จ.ปทมุธานี ในการนี ้ประปาปทมุธานี ได้มีหนงัสือขอความอนเุคราะห์ กปภ. ให้ช่วยทํา

หนงัสือสนบัสนนุการขออนญุาตใช้นํา้เพ่ิมเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยายกิจการประปาปทมุธานี – รังสิตดงักล่าวต่อ

อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาอนญุาต 

(5) สัญญาซ่อมบาํรุง (Maintenance Agreement) 

ที่ประชมุคณะกรรมการของประปาปทมุธานี เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ประปาปทมุธานี ดําเนินการ

ปรับแก้สญัญาบริหารจดัการและซอ่มบํารุงรักษาใหม ่เป็นสญัญาซอ่มบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที ทําหน้าที่เป็นเพียง

หน่วยซ่อมบํารุงรักษาแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนงานผลิตนํา้ประปานัน้เป็นหน้าที่ของประปาปทมุธานีเอง และรับผิดชอบ

คา่ใช้จ่ายในสว่นคา่สารเคมี คา่ไฟฟ้า คา่แรงงานของหน่วยการผลิต และค่าอะไหล่และอปุกรณ์  ปัจจบุนั บีเจที ได้ถกูควบ

รวมกิจการกับวอเตอร์โฟลว์และเปลี่ยนเป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด ซึ่งจะดูแลในเร่ืองสัญญาซ่อม

บํารุงรักษาตอ่ไป 

1.2        ลักษณะผลติภณัฑ์ และการให้บริการ 

1.2.1 บริษัทฯ 

การผลตินํา้ประปา 

 บริษัทฯ ผลิตนํา้ประปาโดยการสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนตอนกลาง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตนํา้ประปาที่โรง

ผลิตนํา้ของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยู่ ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้ท่าจีน มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 92 

ไร่ แบง่เป็นโรงผลิตนํา้ประปา 38 ไร่ และสว่นพืน้ที่ที่ใช้ฝังตะกอน 54 ไร่  โรงผลิตนํา้ของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตัง้และ

กําลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 ที่ 320,000 ลบ.ม./วนัและได้ขยายกําลงัการผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั 

แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2553 
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 กระบวนการผลิตเร่ิมต้นด้วยการสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนเข้าสู่บ่อสบูนํา้ดิบ ทัง้นีร้ะบบสามารถสบูนํา้ดิบ ณ 

ปัจจบุนัได้ทัง้สิน้ 336,800 ลบ.ม./วนั โดยนํา้ดิบจะผ่านการกรองด้วยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนัน้ 

นํา้ดิบจะเข้าสูก่ระบวนการผสมเร็วในบอ่ผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอนัได้แก่ สารส้ม ปนูขาว ด่างทบัทิม และ โพลิเมอร์ เข้า

กบันํา้ดิบ เพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากนัน้จะเข้าสู่กระบวนการตกตะกอนเพ่ือพกัให้

ตกตะกอน (Flocculation) ในถงัตกตะกอน และเข้าสูก่ระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลงัจากนัน้ นํา้ที่กรองได้จะเข้าสู่

กระบวนการเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชือ้โรคก่อนถกูส่งไปเก็บไว้ในถงัเก็บนํา้ใสขนาด 30,000 ลบ.ม. ก่อนจ่ายออกไปยงัอาคาร

สบูส่งนํา้ ซึ่งเป็นอาคารที่ติดตัง้เคร่ืองสูบนํา้เพ่ือส่งนํา้ไปยังสถานีจ่ายนํา้ในพืน้ที่ ผ่านเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 5 ชุด ขนาด 

3,500 ลบ.ม./ชัว่โมง  

 ทัง้นี ้ตะกอนที่แยกได้จากขัน้ตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถกูส่งไปยงักระบวนการ

กําจดัตะกอนโดยนําไปรีดนํา้ออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้เคร่ืองรีดตะกอนแบบ 

Belt Press ซึง่มีลกัษณะคล้ายสายพาน ส่วนนํา้ที่ได้จากการรีดตะกอนจะถกูนําย้อนกลบัเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม ่

ซึง่เทา่กบัวา่ ตลอดกระบวนการผลิตนัน้ ไมมี่การปลอ่ยนํา้กลบัลงสูแ่หลง่นํา้ดิบอีกเลย (Zero Discharge) 

 อนึ่ง นํา้ดิบท่ีสบูจะถกูนํามาทดสอบคณุภาพนํา้ด้วยระบบ Jar Test ซึ่งเป็นการเก็บตวัอย่างนํา้ดิบเพ่ือทําการ

ทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนให้เกิดตะกอนในห้องทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีท่ีต้องใช้ใน

กระบวนการผลิตให้เหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ หรืออาจทดสอบถ่ีขึน้ ขึน้อยู่กบัคณุภาพ

ของนํา้ดิบในแตล่ะช่วงเวลา  

 

กระบวนการสบูนํา้ดิบ (Raw Water Intake) 

 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

 

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

 

 

กระบวนการเก็บนํา้ (Storage Tank) 

 

 

กระบวนการตกตะกอนเข้มข้น   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตนํา้ การส่งนํา้ประปาไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง และกระบวนการจ่ายนํา้ประปา

ให้กบัสํานกังานประปาของ กปภ. ใช้การควบคมุแบบอตัโนมติัทัง้หมด ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) และระบบควบคมุทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือควบคมุการผลิต และการกระจายนํา้สู่สถานีจ่ายนํา้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ระบบดงักลา่วตัง้อยู่ในอาคารควบคมุ ซึง่เป็นอาคารอิสระที่แยกออกมาจากโรงผลิตนํา้  

 บริษัทฯ ยังได้สร้างอาคารเก็บสารเคมีแยกต่างหากออกมาจากโรงผลิตนํา้ เพ่ือเก็บสารเคมีก่อนที่จะนําเข้าสู่

ระบบผลิตนํา้โดยอตัโนมติั ทัง้นี ้สารเคมีหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลิตประกอบด้วย 

- สารส้ม ใช้เพ่ือทําให้สารแขวนลอยในนํา้ดิบรวมตวักนัตกตะกอน 

- ดา่งทบัทิม ใช้เพ่ือกําจดัสารเคมีบางชนิดในนํา้ดิบท่ีทําให้นํา้ดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใช้ในกระบวนการฆ่าเชือ้โรค 
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- สารโพลิอีเลค็โตรไลท์ ใช้เพ่ือทําให้ก้อนตะกอนมีขนาดใหญ่เพ่ือให้ตกตะกอนสูก้่นถงัได้เร็ว 

- ปนูขาว ใช้เพ่ือปรับคา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) ของนํา้ให้เป็นกลาง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใช้เคร่ืองสบูจ่ายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถ่ีการสบู และปริมาณ

สารเคมีได้ตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคณุภาพนํา้ดิบที่ได้จากการทดสอบทกุวนั อีกทัง้ยงัมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

สํารองเพ่ือใช้ในกรณีไฟฟ้าดบั เน่ืองจากเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ต้องเดินเคร่ืองตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยเหตเุดียวกนันีบ้ริษัทฯ 

จงึได้จดัให้มีหอพกัพนกังาน ตัง้อยู่บริเวณโรงผลิตนํา้ เพ่ือรักษาความตอ่เน่ืองในการผลิตในกรณีที่มีเหตฉุกุเฉิน  

 การส่งนํา้ประปาไปยงัสถานีจ่ายนํา้ 

 นํา้ประปาท่ีผลิต และเก็บไว้ ณ ถังเก็บนํา้ซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกส่งออกไปให้แก่สถานีจ่ายนํา้ของ

บริษัทฯ ทัง้ 2 แหง่ คือ 

(1) สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ตัง้อยู่ ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ภายใต้

บริเวณประกอบด้วยถังเก็บนํา้จํานวน 2 ถัง ที่ใช้ผนงัร่วมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดตัง้ระบบสูบนํา้

แบ่งเป็น 2 ชดุ โดยชดุแรกเป็นเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 5 เคร่ืองขนาดอตัราสบู 2,569 ลบ.ม./ชัว่โมง/เคร่ือง เพ่ือสบู

จ่ายนํา้ประปาจ่ายในพืน้ท่ีบริการ และจ่ายไปยงัสถานีสบูจ่ายนํา้ประปาสามพรานและสถานีสบูจ่ายนํา้ประปา

อ้อมน้อย ซึง่ทําหน้าที่แจกจ่ายนํา้ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ อําเภอสามพราน อําเภอพทุธมณฑล อําเภอนครชยั

ศรี  จงัหวดันครปฐม 7และอําเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร และชดุท่ีสอง เป็นเคร่ืองสบูนํา้ 5 เคร่ือง อตัรา

สบู 1,5307 ลบ.ม./ชัว่โมง/เคร่ือง เพ่ือสบูสง่นํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

 

(2) สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ตัง้อยู่ท่ีอําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ภายในบริเวณประกอบด้วยถงัจํานวน 

2 ถัง ท่ีใช้ผนังร่วมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้พุทธมณฑล  แล้ว

แจกจ่ายนํา้ประปาผ่านระบบสบูนํา้จํานวน 4 เคร่ือง ขนาดอตัราสบูนํา้ 2,664 ลบ.ม./ชัว่โมง/เคร่ือง เพ่ือสบูจ่าย

นํา้ประปาจ่ายในพืน้ที่บริการ และจ่ายไปยงัสถานีสบูจ่ายนํา้ประปาสมทุรสาคร ซึ่งทําหน้าที่จ่ายนํา้ให้แก่พืน้ที่

อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
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 ณ สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งมีโรงควบคมุการรับ และจ่ายนํา้ให้เหมาะสมกบัปริมาณนํา้ที่ต้องการในพืน้ที่จ่ายนํา้ 

โดยการจ่ายนํา้จะสูบจ่ายผ่านมาตรวัดนํา้ต่ออนุกรมกันเพ่ือบันทึกปริมาณการจ่ายนํา้ให้กับ กปภ. นอกจากนีย้ังมีถัง

ควบคุมแรงดัน เพ่ือป้องกันระบบท่อส่งนํา้เป็นสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเม่ือเกิดคลื่นกําทอน (Resonance 

Frequency) ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดบั โดยการทําหน้าที่เติมอากาศเข้าไปในระบบท่อ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ติดตัง้เคร่ือง

กําเนิดไฟฟ้าสํารอง ไว้ใช้งานกรณีไฟฟ้าดบัเช่นเดียวกบัที่โรงผลิตนํา้ด้วย 

ระบบท่อส่งนํา้ประปา  

 นํา้ประปาที่ผลิตได้จากโรงผลิตนํา้จะถกูส่งไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ด้วยท่อส่งนํา้ประธาน หรือ 

ทอ่ BTM (Bulk Transmission Main)  ทัง้นี ้ระบบทอ่สง่นํา้ประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

(1) ระบบท่อส่งนํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1,500 มม. (1.5 

เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ช่วงแรกจากโรงผลิตนํา้บางเลนวางในไหล่ทางของถนนศาลายา-

บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต้ เลีย้วขวาตามทางรถไฟ เลีย้วซ้ายตามถนนหมายเลข 3414 ลอดข้าม 

ถนนป่ินเกล้า-นครชยัศรี มาตามถนนพทุธมณฑลสาย 5 จนถึงสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล 

(2) ระบบท่อส่งนํา้จากสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลไปยงัสถานีจ่ายนํา้มหาชยั ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1,000 

มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทอ่อยู่ในไหลท่างของถนนพทุธมณฑลสาย 5 และ

ถนนเศรษฐกิจ 

 

 

 

ระบบท่อจ่ายนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้ 

 สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง ทําหน้าที่จ่ายนํา้ประปาให้แก่ กปภ. โดยท่อจ่ายนํา้ หรือท่อ Local Distribution 

Network (LDN) ซึง่เป็นท่อจ่ายนํา้แรงดนัสงูก่อนที่จะปรับแรงดนัสู่ท่อบริการในพืน้ที่บริการของ กปภ. เพ่ือจ่ายนํา้ให้แก่

ผู้ ใช้นํา้ โดยทอ่จ่ายนํา้ LDN ซึง่มีระยะทางทัง้สิน้ 113 กิโลเมตร  
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 ทัง้นีก้ารเช่ือมต่อของท่อจ่ายนํา้ LDN แต่ละจุด จะถูกเช่ือมต่อโดยบ่อวาล์วซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคมุ

แรงดนัท่ีเช่ือมต่อระหว่างท่อจ่ายนํา้ LDN และท่อบริการของ กปภ. ด้วยกนั ซึง่มีทัง้สิน้ 43 จดุด้วยกนั ซึง่ทําหน้าที่ปรับลด

แรงดนันํา้เพ่ือให้เป็นแรงดนันํา้ท่ีเหมาะสมในการส่งนํา้ไปยงัผู้ ใช้นํา้ อีกทัง้ยงัอํานวยความสะดวกในการซ่อมแซม และ

บํารุงดแูลรักษาทอ่ในแตล่ะจดุด้วย โดยบอ่วาล์ว และอปุกรณ์ควบคมุแรงดนัทัง้หมดถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 

แผนที่แสดงสถานีจ่ายนํา้และสถานีเพิ่มแรงดัน  

พืน้ที่การจ่ายนํา้ของ บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

  

 ท่ีมา: บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ชําระค่าเช่าพืน้ท่ีสําหรับการวางท่อประปาแก่กรมทางหลวง ด้วยค่าเช่าในส่วนของท่อส่ง

นํา้ประธาน (BTM) และค่าเช่าในส่วนของท่อจ่ายนํา้ (LDN) จํานวนรวมทัง้สิน้ 20.86 ล้านบาท โดยค่าเช่าท่อดงักล่าวจะ

ปรับขึน้ร้อยละ 15 สําหรับทกุๆ 5 ปี ตามเง่ือนที่ไขที่กรมทางหลวงเป็นผู้ กําหนด  

 นํา้ประปาที่บริษัทฯ ผลิต และจําหน่าย จะต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาซือ้ขาย

นํา้ประปา อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างย่ิงสําหรับการรักษาคณุภาพนํา้ให้ได้ตามมาตรฐานทกุขัน้ตอนของการผลิต

นํา้ประปา เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่านํา้ประปามีคณุภาพตามท่ีกําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคณุภาพนํา้ในทกุขัน้ตอนของ

การผลิต ตัง้แต่การเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการส่งจ่ายนํา้ออกจากโรงผลิตนํา้ ด้วยการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําให้นํา้ประปาที่ผลิตได้ของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดของ กปภ. มา

โดยตลอดตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินการผลิตเม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทัง่ปัจจบุนั 

 

1.2.2 ประปาปทุมธานี 

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑ์ที่กาํหนดสูงสุด เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด 

คณุลกัษณะทางกายภาพ 

สี 5 ปลาตินมั-โคบอลต์ 15 ปลาตนิมั-โคบอลต์ 

รส ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ 

กลิน่ ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ 

ความขุ่น 5 ซิลกิา 20 ซิลกิา 

ความเป็นกรด-ด่าง 

 

6.5 ถึง 8.5 ไมเ่กิน 9.2 

คณุลกัษณะทางเคมี  

(หน่วย : มลิลกิรัม/ลกูบาศก์

เดซเิมตร) 

ปริมาณสารทัง้หมด 500 1,500 

เหลก็ 0.5 1.0 

มงักานีส 0.3 0.5 

เหลก็ และมงักานีส 0.5 1.0 

ทองแดง 1.0 1.5 

สงักะส ี 5.0 15 

คลัเซียม 75 200 

นกัเนเซียม 50 150 

ซลัเฟต 200 250 

คลอไรด์ 250 600 

ฟลอูอไรด์ 0.7 1.0 

ไนเตรต 45 45 

อลัคลิเบนซิลซลัโฟ

 

0.5 1.0 

ฟีโนลกิซบัสแตนซ์ 0.001 0.002 

สารเป็นพิษ  

(หน่วย : มลิลกิรัม/ลกูบาศก์

เดซเิมตร) 

ปรอท 0.001 - 

ตะกัว่ 0.05 - 

อาร์เซนิก 0.05 - 

เซเลเนียม 0.01 - 

โครเมียม 0.05 - 

ไซอะไนด์ 0.2 - 

คดัเมียม 0.01 - 

บาเรียม 1.0 - 

คณุลกัษณะทางจลุชีววิทยา  

(โคลนีีต่อลกูบาศก์เซนติเมตร) 

แสตนดาร์ดเพลต

 

500 - 

เอ็มพีเอ็น น้อยกว่า 2.2 - 

อีโคไล ไมมี่ - 
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การผลตินํา้ประปา 

โรงงานผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานี ตัง้อยู่ที่ ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี มีพืน้ท่ี

รวม 46 ไร่ ทัง้นี ้จากเดิมท่ีประปาปทมุธานีมีกําลงัการผลิตติดตัง้ที่ 288,000 ลบ.ม./วนั ประปาปทมุธานีได้ปรับปรุงโรง

ผลิตนํา้ประปาเพ่ิมขึน้อีก 100,000 ลบ.ม./วนั เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 ทําให้กําลงัการผลิตนํา้ประปาสงูสดุ ณ ปัจจบุนั 

เทา่กบั 388,000 ลบ.ม./วนั  

การผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานีเร่ิมต้นด้วยการสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาเข้าสู่ระบบผลิต ทัง้นี ้

ระบบสามารถสบูนํา้ดิบได้สงูสดุวนัละ 409,000 ลบ.ม. โดยนํา้ดิบจะผ่านเคร่ืองตกัขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด

ละเอียด จากนัน้ นํา้ดิบจะผ่านขัน้ตอนต่างๆ เช่นเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการผสมเร็ว 

กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากนัน้ นํา้ที่ผ่านการเติมคลอรีนแล้วจะถกูส่งไป

ยงัถงันํา้ใสที่มีขนาดความจ ุ7,000 ลกูบาศก์เมตร ซึง่เป็นที่พกันํา้เพ่ือรอสบูจ่ายโดยเคร่ืองสบูนํา้แรงดนัสงู ส่งไปยงัสถานี

จ่ายนํา้ประปาทัง้ 3 แหง่ 

ตะกอนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตจะถกูส่งไปที่กระบวนการกําจดัตะกอนเพ่ือแยกนํา้ออกจากกากตะกอน 

ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีใช้เคร่ืองรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึง่เป็นกระบวนการแยกตะกอนโดยใช้แรงเหว่ียง กากตะกอนจะ

ถกูนําออกจากกระบวนการผลิต ส่วนนํา้ที่เหลือจะถกูนําย้อนกลบัมายงักระบวนการผลิตใหม่ หรือเป็น Zero Discharge 

เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

อนึง่ นํา้ดิบท่ีสบูขึน้มา จะนํามาทําการทดสอบคณุภาพนํา้ด้วยระบบ Jar Test เช่นเดียวกบับริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสบูนํา้ดิบ 

 

 

บอ่ตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 
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กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถงันํา้ใน และระบบสบูนํา้แรงสงู (Clear Water 

& Chlorine Contact Tank) 

 

อาคารรวมนํา้ตะกอน (Sludge Recovery Building) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)   

 
 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 37 

 

อาคารตกตะกอนเข้มข้น (Sludge Thickener Building) 

 

อาคารแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 

 

อาคารสารเคมี (Chemical Building) 

เช่นเดียวกับบริษัทฯ กระบวนการผลิตทุกขัน้ตอนของประปาปทุมธานีถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ 

SCADA System  

ประปาปทมุธานีมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ที่ใช้เก็บสารเคมีเพ่ือส่งไปยงัระบบผสมสารเคมีโดย

อตัโนมติั โดยประปาปทมุธานีใช้เคร่ืองสบูจ่ายแบบ diaphragm เช่นกนั และอาคารสารเคมีดงักล่าวตัง้อยู่แยกต่างหาก
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จากโรงผลิตนํา้เช่นเดียวกับบริษัทฯ ทัง้นี ้สารเคมีหลกัที่ประปาปทุมธานีใช้ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยสารส้ม 

คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท์ และปูนขาว ประปาปทุมธานีไม่ใช้ด่างทับทิมในกระบวนการผลิตนํา้ประปา เน่ืองจาก

คณุลกัษณะของนํา้ดิบท่ีแตกต่างกนั นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาไม่ได้ประกอบไปด้วยสารเคมีชนิดที่ก่อให้เกิดสีที่สามารถ

กําจดัได้ด้วยดา่งทบัทิม 

การส่งนํา้ประปาไปยงัสถานีจ่ายนํา้ 

  นํา้ประปาจะถกูสบูสง่ไปยงัสถานีจา่ยนํา้ประปา ซึง่สถานีจ่ายนํา้ประปา ทําหน้าที่พกันํา้ประปาและสบูจ่ายเข้า

สูร่ะบบทอ่จ่ายนํา้ประปาของ กปภ. สถานีดงักลา่วประกอบด้วย 

(1) สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ ตัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บนํา้ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 

4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายนํา้ประปาไปยงัระบบจ่ายนํา้ประปา

ของสํานกังานประปารังสิต และบางสว่นของสํานกังานประปาอยธุยา เพ่ือจ่ายนํา้ประปาให้กบัประชาชน 

ในพืน้ท่ี อําเภอคลองหลวง และพืน้ที่บางสว่นในเขตจงัหวดัอยธุยา 

 

 
 

(2) สถานีจ่ายนํา้รังสติ ตัง้อยู่ท่ีหมูท่ี่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก จงัหวดั

ปทมุธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บนํา้ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 4,010 

ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายนํา้ประปาไปยงัระบบจ่ายนํา้ประปาของ

สํานกังานประปารังสิต เพ่ือจ่ายนํา้ประปาให้กบัประชาชน ในพืน้ที่ อําเภอธญับรีุ และอําเภอลําลกูกา 

 

                      
 

(3) สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี ตัง้อยู่ที ่ หมูท่ี่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ประกอบด้วย

อาคารเก็บนํา้ขนาด 24,000ลบ.ม. มีเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 3 เคร่ืองขนาด 2,880 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัด้วย

มอเตอร์ขนาด 355 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายนํา้ประปาไปยงัระบบจา่ยนํา้ประปาของสํานกังานประปาปทมุธานี 

เพ่ือจ่ายนํา้ประปาให้กบัประชาชน ในพืน้ที่ อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลมุแก้ว 
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 ทัง้นี ้สถานีจ่ายประปาทัง้ 3 แห่งของประปาปทมุธานีมีชดุอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบควบคมุแรงดนัการจ่ายนํา้

ให้เหมาะสมกบัปริมาณนํา้ท่ีต้องการในพืน้ที่จ่ายนํา้ โดยมีการจ่ายนํา้ผ่านมาตรวดันํา้ท่ีต่ออนกุรมกนัเพ่ือบนัทึกปริมาณ

การจ่ายนํา้ให้ กปภ. เช่นเดียวกบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทมุธานีครอบคลมุถึงมาตร

วดันํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้เท่านัน้ ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีมีอปุกรณ์ป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในระบบท่อส่งนํา้จากโรง

ผลิตนํา้ไปยังสถานีจ่ายนํา้ ส่วนระบบจ่ายนํา้ประปาตัง้แต่ส่วนที่ออกจากสถานีจ่ายนํา้ประปาเป็นต้นไปอยู่ในความ

รับผิดชอบดแูลของ กปภ.  

ระบบท่อส่งนํา้ประปา 

นํา้ประปาที่ผลิตได้จากโรงผลิตนํา้ จะถูกส่งไปยังสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แห่งของประปาปทุมธานีด้วยท่อส่งนํา้

ประธาน (Bulk Transmission Main) ทัง้นี ้ระบบทอ่สง่นํา้ประปาของประปาปทมุธานีประกอบด้วย 

(1) ระบบท่อส่งนํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 มม.

ระยะทางประมาณ2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตนํา้ไปยงัถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 

1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 ไปยงัแยกคลองเปรม

ประชากร) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 กิโลเมตร (จากแยกคลอง

เปรมประชากรไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต) 

(2) ระบบทอ่สง่นํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 

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

กิโลเมตร(ท่อทัง้สองขนาดใช้ร่วมกับท่อส่งนํา้ท่ีจ่ายจากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต) และ ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากร ไปยงัสถานี

จ่ายนํา้ธรรมศาสตร์) 

(3) ระบบท่อส่งนํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี มีการวางท่อขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 600 มม. 

ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใต้แม่นํา้เจ้าพระยา และต่อด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 700 

มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กิโลเมตร จากแมนํ่า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกไปยงัสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี 

(4) เพ่ิมสถานีเพ่ิมแรงดนัขึน้ในช่วงต้นทางของท่อที่ส่งนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต มีการติดตัง้เคร่ืองสูบนํา้

จํานวน 5 เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งนํา้ไปยังสถานีจ่ายนํา้รังสิตเพ่ิมขึน้เป็น 200,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
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ระบบท่อจ่ายนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้ 

 สถานีจ่ายนํา้ทัง้สามแห่ง ทําหน้าที่จ่ายนํา้ให้แก่ กปภ. โดยผ่านท่อจ่ายนํา้หรือ Local Distribution Network 

(LDN) ซึง่เป็นทรัพย์สินของ กปภ. ก่อนเข้าสูท่อ่บริการเช่นเดียวกบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดในสญัญาให้สิทธิ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาระหว่างประปาปทมุธานีกบั กปภ. ระบบจ่ายนํา้ประปาที่ประปาปทมุธานีก่อสร้าง

ทัง้หมดจะถูกโอนให้ กปภ. ตัง้แต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ หรือ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2541 ด้วยเหตนีุ ้ระบบจ่ายนํา้ประปาท่ี

ประปาปทมุธานีสร้างซึง่ประกอบไปด้วยทอ่จ่ายนํา้บางสว่นรวมถึงบอ่วาล์วจงึเป็นถกูโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ตัง้แตบ่ดั

นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
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นํา้ประปาท่ีประปาปทมุธานีผลิต และจําหน่าย จะต้องมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในสญัญาให้

สิทธิผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา อนัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ผอุตสาหกรรม 

(มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา นํา้ประปาท่ี

ประปาปทมุธานีผลิตได้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  

1.3       ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อโอกาส และข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 

 รายได้ของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณนํา้ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ.ในทกุๆปีดงัแสดงตามตารางปริมาณนํา้ที่จ่ายและ

ปริมาณนํา้เฉลี่ยตอ่วนัในปี 2551-2555  

 

ปริมาณนํา้ที่จ่าย และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2551-2555 ของบริษัทฯ 

ปี 
ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราค่านํา้ประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ที่จ่ายจริง3 

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

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

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

309,000 ลบ.ม./วนั 10.75 บาท/ลบ.ม. 

2554 119,941,973 328,602 
300,000 ลบ.ม./วนั 25.11 บาท/ลบ.ม 

318,000 ลบ.ม./วนั 11.02 บาท/ลบ.ม. 

2555 131,001,157 357,927 
300,000 ลบ.ม./วนั 26.01 บาท/ลบ.ม. 

327,000 ลบ.ม./วนั 11.49 บาท/ลบ.ม. 

หมายเหต:ุ   1ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียตอ่วนัต่ํากว่า MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอ่วนัต่ํากวา่ MOQ 

   2ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้ ทัง้นี ้ณ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณการรับซือ้ขัน้ต่ําปรับเพ่ิมจาก 300,000 ลบ.ม./วนั  

                    เป็น 309,000 ลบ.ม./วนั 

                   3ราคาค่านํา้ประปาในสว่นท่ีเกิน 300,000ลบ.ม./วนั 

                   

  ปริมาณนํา้ที่จ่ายในแต่ละเดอืน และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2555 ของบริษัทฯ 

เดือน ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

มกราคม 10,532,685 339,764 

กุมภาพนัธ์ 10,120,617 348,987 

มีนาคม 10,904,151 351,747 

เมษายน 10,218,078 340,603 

พฤษภาคม 11,125,588 358,890 

มถุินายน 10,936,180 364,539 

กรกฎาคม 11,298,150 364,456 
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เดือน ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

สิงหาคม 11,260,250 363,234 

กันยายน 11,087,466 369,582 

ตุลาคม 11,587,764 373,799 

พฤศจกิายน 10,881,660 362,722 

ธันวาคม 11,048,568 356,405 

รวม 131,001,157 358,907 

 

 ประปาปทมุธานีมีรายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนเติบโตตลอด ทัง้นีป้ริมาณนํา้ที่จ่ายมีแนวโน้มสงูขึน้

อย่างตอ่เน่ือง ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ปริมาณนํา้ที่จ่าย และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2551-2555 ของประปาปทุมธานี 

ปี 
ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณจ่ายนํา้

เฉล่ียต่อวัน 

(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity 

(MOQ) 

อัตราค่านํา้ประปา 

 

2551 115,283,731 315,139 310,000 ลบ.ม./วนั 10.52 บาท/ ลบ.ม 

2552 117,227,151 321,207 320,000 ลบ.ม./วนั 11.49 บาท/ ลบ.ม 

2553 125,362,837 343,460 330,000 ลบ.ม./วนั 10.99 บาท/ลบ.ม 

2554 129,562,937 354,967 330,000 ลบ.ม./วนั 11.37 บาท/ลบ.ม 

2555 136,854,408 373,919 330,000 ลบ.ม./วนั 11.83 บาท/ลบ.ม 

 

ปริมาณนํา้ที่จ่ายในแต่ละเดอืน และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2555 ของประปาปทุมธานี 

เดือน ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มกราคม 11,146,670 359,570 

กมุภาพนัธ์ 10,669,593 367,917 

มีนาคม 11,412,278 368,138 

เมษายน 11,145,630 371,521 

พฤษภาคม 11,411,255 368,105 

มิถนุายน 11,358,870 378,629 

กรกฎาคม 11,605,532 374,372 

สิงหาคม 11,648,622 375,762 

กนัยายน 11,405,010 380,167 

ตลุาคม 11,752,162 379,102 

พฤศจิกายน 11,476,260 382,542 

ธนัวาคม 11,822,532 381,372 

รวม 136,854,414 374,944 
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  การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และประปาปทมุธานี ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปลี่ยนจากการบริโภคจากนํา้บาดาลมาเป็นนํา้ประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความต้องการนํา้ในพืน้ที่ที่บริษัทฯ ได้รับสมัปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่

ปรึกษาที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างด้วยการสุ่มจํานวนผู้ ใช้นํา้ทัง้ภาคอตุสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 ตวัอย่าง พบว่า

ปริมาณความต้องการนํา้ในพืน้ท่ีจําหน่ายนํา้ประปาของบริษัทฯใน จงัหวดันครปฐม และสมทุรสาครทัง้หมดประมาณ 

967,234 ลบ.ม./วนั เม่ือเดือนมิถนุายน 2549 โดยแบง่ได้ตามแหลง่ท่ีมาของนํา้ได้ดงันี ้

         หน่วย : ลบ.ม./วนั 

นํ�าบาดาล

781,113

81%

นํ�าประปา

186,121

19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากดั 

 ทัง้นี ้สืบเน่ืองมาจากการหนัมาใช้นํา้ประปา ไทยดีซีไอได้คาดการณ์วา่ ในพืน้ที่บริการของสํานกังานประปาสาม

พราน สํานักงานประปาอ้อมน้อย และสํานักงานประปาสมทุรสาคร การใช้นํา้บาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่จะ

สิน้สดุลงในปี 2558 
 

 สําหรับพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต ซึง่เป็นพืน้ที่บริการของประปาปทมุธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเขตวิกฤต

นํา้บาดาลเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2538 ให้ จงัหวดั ปทมุธานีเป็นพืน้ที่ที่มีการควบคมุการขดุเจาะนํา้บาดาล เน่ืองจากตรวจ

พบการทรุดตวัของพืน้ที่อย่างรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใช้บ่อบาดาล และมีแผนการขยายเขตจ่าย

นํา้ของ กปภ. ให้ครอบคลุมพืน้ท่ี แม้ว่ามาตรการนีย้ังได้รับการผ่อนผันในบางกรณี เช่น กรณีท่ียังไม่มีท่อเมนจ่าย

นํา้ประปาผ่าน หรือกรณีที่เป็นโรงงานฟอกย้อมผ้าและเส้นใย โรงงานชบุโลหะ ที่ต้องการนํา้ที่มีคณุภาพต่างจากนํา้ประปา 

อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ียงัคงใช้นํา้บาดาลในพืน้ท่ีมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้นํา้ประปาแทนเน่ืองจากการสนบัสนุนและ

ข้อกําหนดของภาครัฐ  
 

 สาเหตทุี่ผู้ ใช้นํา้บาดาลหนัมาใช้นํา้ประปามากขึน้ โดยเฉพาะผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ ใช้นํา้หลกัของ

บริษัทฯ และประปาปทมุธานี เน่ืองมาจาก 

(1) คณุภาพนํา้บาดาลท่ีเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ของการปนเปือ้นของแร่เหล็ก แมงกานีส รวมถึงความ

กระด้าง และอณุหภมิูนํา้ที่เพ่ิมสงูขึน้ จากการปนเปือ้นของของเสียต่างๆที่ซมึลงสู่นํา้ใต้ดิน  และการแทรกซึมของ

นํา้เคม็  

(2) มาตรฐานด้านชีวอนามยัท่ีบงัคบัใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ที่จําเป็นต้องใช้นํา้ที่มี

ความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ให้การรับรองด้านอาชีวอนามยั  

(3) ภาครัฐไมมี่นโยบายในการเปิดบอ่บาดาลใหม ่ในพืน้ท่ีที่สามารถจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคได้ 
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2. การเพ่ิมขึน้ของประชากร และแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั  

 การเพ่ิมขึน้ของจํานวนประชากร สง่ผลให้ความต้องการใช้นํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภคเพ่ิมมากขึน้ตามไปด้วย  

เน่ืองจากจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของเมืองอย่างต่อเน่ือง 

ด้วยการขยายตวัของจํานวนประชากรไม่ว่าจะในพืน้ท่ีเองหรือประชากรที่ย้ายจากกรุงเทพมหานครเข้ามาอาศยัในเขต

ปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึน้ ทําให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของแหล่งที่อยู่อาศยั  โครงการหมู่บ้านต่างๆ และ

ที่ดินจัดสรรท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมากในพืน้ที่ดงักล่าว และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้สิน้ปี 2555 จังหวดั

นครปฐม และ จงัหวดัสมทุรสาคร มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 876,087 คน และ 512,229 คน ตามลําดบั เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 

2554 คิดเป็นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 2.6 ตามลําดบั 

 

 สําหรับพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี ซึ่งจดัว่าเป็นพืน้ที่ต่อเน่ืองของกรุงเทพมหานคร ได้มีการพฒันาเป็น

ชมุชนที่หนาแน่นย่ิงขึน้ มีการขยายตวัของจํานวนประชากร มีการขยายตวัของพืน้ท่ีเมือง ตลอดจนมีการใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่

อยู่อาศยัแทนพืน้ท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการจัดสรรที่ดินและท่ีอยู่อาศยัในเขต อําเภอลําลูกกา อําเภอ

ธญับรีุ และอําเภอเมืองปทมุธานี ทัง้นี ้สิน้ปี 2555 จงัหวดัปทมุธานีมีจํานวนประชากรทัง้สิน้1,038,132 คนเพ่ิมขึน้จากสิน้

ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 2.7 

 

จํานวนประชากร ตัง้แตปี่ 2550 ถึง 2555 

                           หน่วย: คน 

จงัหวัด 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

นครปฐม 830,970 844,187 852,575 860,246 866,064 876,087 

สมทุรสาคร 469,934 479,085 486,134 491,887 499,098 512,229 

ปทมุธานี 896,843 930,040 959,576 985,643 1,010,898 1,038,132 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตวัภาคอตุสาหกรรม  

 พืน้ท่ีในเขตจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ที่ที่มีโรงงานอตุสาหกรรมมากท่ีสดุในประเทศ ตามคําขวญัประจําจงัหวดั

ที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมทัง้จังหวัดนครปฐมด้วยเช่นกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมในจังหวัด

สมทุรสาคร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 และปี 2555 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 4,893 โรงงาน 

4,916 โรงงาน  5,149 โรงงาน 5,180 โรงงาน 5,157 และ 5,566 โรงงาน ตามลําดบั ส่วนจํานวนโรงงานในจังหวดั

นครปฐม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 3,090 โรงงาน 

2,781 โรงงาน  2,774 โรงงาน 2,890  โรงงาน 2,916 โรงงาน และ 3,137 โรงงานตามลําดบั  

 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ความต้องการใช้นํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึน้ตาม

จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม โรงงานในบริเวณดงักล่าวมีแนวโน้มในการใช้

นํา้ประปามากขึน้ อนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตดุ้วยกนั คือ 

(1) พืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ อยู่ใกล้กบัปากแมนํ่า้และทะเล  ทําให้เกิดการแทรกตวัของนํา้เคม็เข้าไปยงันํา้บาดาล 

อนัสง่ผลให้คณุภาพนํา้บาดาลลดลง 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)   

 
 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 45 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดของเสียท่ีถูกปล่อยลงสู่แม่นํา้ท่าจีนมาก ซึ่งทําให้เกิดการ

ปนเปื้อนของเสียในแหล่งนํา้ ทําให้เกิดความต้องการใช้นํา้ประปาที่สะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

 นอกจากนี ้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตัง้ขึน้ใหม่ในพืน้ที่บริการ ต้องใช้นํา้ประปาในการประกอบธุรกิจ อนั

เน่ืองมาจากสาเหตท่ีุระบไุว้ในข้อ 2 

สําหรับพืน้ท่ีของ จงัหวดัปทมุธานี ซึง่เป็นเขตให้บริการของประปาปทมุธานี มีการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม

เช่นกนั โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จงัหวดัปทมุธานี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ 

ปี 2555 เป็นจํานวนทัง้สิน้  2,655 โรงงาน 2,778 โรงงาน 2,850 โรงงาน 2,988 โรงงาน 3,104 โรงงาน และ 3,225 โรงงาน 

ตามลําดบั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอธญับรีุ อําเภอลําลกู

กา และอําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่า พืน้ท่ีปทมุธานี - รังสิตจะมีอตัราการขยายตวัของ

การใช้นํา้ประปาในภาคอตุสาหกรรมต่ํากวา่อตัราการขยายตวัในภาคท่ีอยู่อาศยัหรือภาคครัวเรือน  

4. การสง่เสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนบัสนนุการติดตัง้ระบบประปา 

ด้วยความต้องการให้ผู้ ใช้นํา้หนัมาใช้นํา้ประปามากขึน้ กปภ. จึงได้จดัให้มีรายการให้ส่วนลด   ร้อยละ 50 แก่ผู้

ติดตัง้มาตรวดันํา้ใหม่ ซึง่เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2549 และสิน้สดุเม่ือเดือน มิถนุายน 2549  ถึงแม้โครงการ

สนบัสนนุการติดตัง้ระบบประปาดงักล่าวจะสิน้สดุไปแล้วก็ตาม เน่ืองจากนโยบายการชกัชวนให้ผู้ ใช้นํา้หนัมา

ใช้นํา้ประปายงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และอาจมีโครงการสนบัสนนุอ่ืนๆ ที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงเวลา 

การประปาส่วนภมิูภาค ได้ดําเนินโครงการให้ส่วนลดอตัราร้อยละ 15 ในการติดตัง้มาตรขนาด 3/4” และ 1/2" 

ที่ตัง้อยู่ในระยะเหมาจ่ายนับจากท่อหลกัของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 10 เมตร นับตัง้แต่ 1 สิงหาคม 

2550 ถึง 31 ธนัวาคม 2550 

4.2  การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการประปามากขึน้ 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4 ปีงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ได้มีนโยบายในการเพ่ิมบทบาทของ

ภาคเอกชนในการเข้ามาบริหารจัดการ รวมทัง้ดําเนินกิจการประปาเพ่ิมมากขึน้ จากเดิมท่ี กปภ. เคยรับซือ้

นํา้ประปาจากภาคเอกชนตอ่ปริมาณการจําหน่ายรวมในสดัสว่น  ร้อยละ 13.8 ในปี 2545 เพ่ิมเป็นร้อยละ 18.2 

ในปี 2549 และหากว่า กปภ. ยงัคงไว้ซึง่นโยบายในการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินธุรกิจประปามาก

ขึน้ต่อไปในอนาคต จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจต่อไปในพืน้ที่อ่ืนนอกเหนือจากพืน้ที่

ปัจจบุนัได้  
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4 การได้รับสทิธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และประปาปทมุธานีมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที่ยงัคงได้รับสิทธิประโยชน์จาก สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยสรุปได้ดงันี ้

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

บตัร

สง่เสริม

เลขท่ี 

2437(2)/2553 1451(2)/2551  

ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2553 1 สิงหาคม 2551  

ประเภท

กิจการ 

กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืน้ฐาน กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืน้ฐาน 

สิทธิและ

ประโยชน์  

 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่

เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที่ดิน และทนุหมนุเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมี

รายได้จากการประกอบกิจการนัน้  

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ผู้ ได้รับการสง่เสริมจะ

ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงั

ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้โดยจะ

เลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตาม

มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลนัน้ 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (นบัแต่วนัที่ 

31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2560) แต่ต้องมีมลูค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 

693 ล้านบาท ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลานัน้ ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะ

ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิ

ที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั

แตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการ

สง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 
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 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 47 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

   

หมายเหต:ุ 1บริษัทฯ และประปาปทมุธานีได้ดําเนินการครบถ้วนตามเง่ือนไขทกุข้อแล้ว 
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2 การตลาด และภาวะการแข่งขัน 

1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1.1 บริษัทฯ 

 นํา้ประปาจดัเป็นสินค้าเพ่ือการอปุโภคบริโภคขัน้พืน้ฐานที่จําเป็นอย่างย่ิงต่อการดํารงชีวิต แต่เน่ืองจากนํา้ประปาเป็น

สินค้าที่ไม่สามารถผลกัดนัยอดการใช้ให้เพ่ิมขึน้ในผู้ ใช้แต่ละรายได้เช่นเดียวกบัสินค้าอปุโภคบริโภคทัว่ไป ในทางตรงกนัข้าม 

กลบัเป็นสินค้าท่ีมีการรณรงค์ให้ประหยดัการใช้มากขึน้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เข้าขอรับสมัปทานประกอบกิจการประปาในพืน้ที่

ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึง่เป็นพืน้ที่ท่ีมีความต้องการใช้นํา้ประปาสงู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีที่มีประชากร

อาศยัอยู่หนาแน่น และยงัเป็นพืน้ที่ที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยู่มากกว่า 8,000 โรงงาน ประกอบกบัการสนบัสนนุจากภาครัฐ

ในการรณรงค์ให้ผู้ ใช้นํา้บาดาลหนัมาใช้นํา้ประปามากขึน้เพ่ือลดปัญหาการทรุดตวัของแผ่นดิน จึงทําให้ยอดจําหน่ายนํา้ของ

บริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่เดือน มกราคม 2547 จนถึงปัจจบุนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัดําเนินกลยทุธ์การเจาะตลาดเชิง

รุก (Market Penetration Strategy) เป็นสําคญั โดยการเข้าพบปะผู้ ใช้นํา้ร่วมกับ กปภ. อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผู้ ใช้นํา้

ภาคอตุสาหกรรม เพ่ือเป็นการแนะนําตวัต่อผู้ ใช้นํา้ และกระตุ้นยอดจําหน่ายนํา้ประปาในพืน้ที่อีกด้วย อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดั

กิจกรรมตา่งๆเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ใช้นํา้  

 กลยุทธ์ด้านการผลติ 

 เทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ

ทนัสมยั ใช้ระบบถังกรองโดยใช้แผ่นกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใช้งานได้นานกว่าถังกรองทรายโดยทัว่ไป ทําให้

ประหยดันํา้ในการล้างถงักรอง ทัง้นี ้การใช้ Leopold ทําให้ไม่ต้องใช้ชัน้กรวดและหวั nozzle มีผลให้ในขณะที่กรองผ่านจาก

บนลงล่างและการล้างย้อนจากล่างขึน้บน มีการกระจายตวัของนํา้และอากาศค่อนข้างสม่ําเสมอตลอดพืน้ท่ี และเน่ืองจากไม่

ต้องใช้ชัน้กรวดหากใช้ Leopold จึงไม่มีการคละกนัระหว่างกรวดและชัน้ทรายเม่ือมีการล้างย้อน ทําให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนชัน้

ทรายและกรวด ตลอดจนการใช้ Leopold ยงัสามารถลดพลงังานการใช้นํา้และอากาศระหว่างการล้างย้อนได้มากกว่าการใช้

ชัน้ทรายและชัน้กรวดร่วมกัน นอกจากนีร้ะบบการผลิตและการส่งจ่ายทัง้หมดยงัควบคมุด้วยระบบ SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) อนัเป็นระบบบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสงูในการควบคมุการผลิต

และระบบสง่จ่ายนํา้ทัง้หมดของบริษัทฯ  

 อีกทัง้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดให้มีหอพักพนักงานตัง้อยู่ภายใน

บริเวณโรงผลิตนํา้ของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการผลิตจะดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสงูสดุ และหากเกิด

ปัญหาในการผลิต พนกังานท่ีควบคมุการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัทว่งที 

 นอกจากนี ้ในด้านการซ่อมบํารุง บริษัทฯ ได้ใช้ Computerized Maintenance Management System : CMMS เข้า

มาช่วยในการบริหารจดัการด้านการซ่อมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล่  ภายใต้นโยบายการซ่อมบํารุงที่มุ่งเน้นถึง Reliability, 

Availability และ Maintainability ทําให้ปี 2555 บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งนํา้ประปาให้กบัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งของ 

บริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 99.89 (ปี 2549 ร้อยละ 99.42 ปี 2550 ร้อยละ 99.68 ปี 2551 ร้อยละ 99.39 ปี 2552 

ร้อยละ 99.44 ปี 2553 ร้อยละ 99.32และปี 2554 ร้อยละ 99.92) และความต่อเน่ืองในการจ่ายนํา้จากสถานีจ่ายนํา้พทุธ

มณฑล และสถานีจ่ายนํา้มหาชยัไปยงัสํานกังานประปาของ กปภ. คิดเป็นร้อยละ 99.96 (ปี 2549 ร้อยละ 99.71 ปี 2550 ร้อย

ละ 99.94 ปี 2551 ร้อยละ 99.92 ปี 2552 ร้อยละ 99.98 ปี 2553 ร้อยละ 99.94 และปี 2554 ร้อยละ 99.97)  และ ร้อยละ 
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99.87 (ปี 2549 ร้อยละ 99.86 ปี 2550 ร้อยละ 99.94ปี 2551 ร้อยละ 99.86 ปี 2552 ร้อยละ 99.96 ปี 2553 ร้อยละ 99.72 

และปี 2554 ร้อยละ99.87) ของการจ่ายนํา้โดยรวมทัง้หมดตามลําดบั 

 นอกจากนี ้ด้วยกําลงัการผลิตติดตัง้ที่ 320,000 ลบ.ม./วนั  และระบบท่อส่งนํา้ประธาน (BTM) ที่มีความยาวถึง 50 

กิโลเมตร และทอ่จ่ายนํา้ (LDN) อนัเป็นระบบทอ่สง่นํา้ซึง่เป็นทอ่เหลก็ และทอ่โพลีเอธีลีนชนิดความหนาแน่นสงู ทัง้หมดทําให้มี

ความทนทานามารถรับแรงดนันํา้แม้ ณ ระดบัความดนัสงูได้ รวมทัง้ทกุจดุของระบบที่เช่ือมต่อกับ กปภ. ได้ถูกออกแบบและ

ก่อสร้างให้เป็นระบบบ่อวาล์ว ทําให้สามารถตรวจสอบการร่ัวไหลของนํา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7และเอือ้อํานวยต่อการซ่อม

บํารุงในภายหลงัอีกด้วย7  

 กลยุทธ์ด้านการกระจายพืน้ที่ให้บริการ 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเส้นท่อจ่ายนํา้ประปาให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในถนนสาย

หลักของเขตพืน้ท่ีจ่ายนํา้และแหล่งชุมชนที่สําคัญที่มีความต้องการใช้นํา้ประปาในปริมาณมาก เช่น ในจังหวัดนครปฐม   

บริษัทฯ มี เ ส้นท่อจ่ายนํ า้ครอบคลุมถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  

ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนป่ินเกล้านครชยัศรี เป็นต้น ส่วนในจงัหวดัสมทุรสาคร บริษัทฯ ได้วางเส้นท่อจ่ายนํา้บน

เส้นทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชยั  เป็นต้น เม่ือรวมกบัท่อจ่ายและท่อบริการของ กปภ. ทําให้บริษัทฯ มี

เครือข่ายครอบคลมุพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง 

 กลยุทธ์ด้านราคา 

 บริษัทฯ มีกลยทุธ์ด้านราคา ดงันี ้

 1.   อตัราคา่นํา้ประปาท่ีจําหน่ายสามารถปรับได้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

 อตัราค่านํา้ประปาท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. เป็นราคาที่ปรับขึน้รายปีตาม ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (General 

CPI) ของภาคกลาง และค่าคงที่ (K) ตามที่กําหนดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา ทัง้นี ้ค่าคงที่ (K) จะลดลงแบบขัน้บนัไดจาก 

1.03000 ในการคํานวณสําหรับปี 2543 ถึงปี 2549 จนมีค่าเท่ากบั 1.00000 ในการคํานวณสําหรับปี 2557 เป็นต้นไป  อตัรา

คา่นํา้ประปาตัง้แตปี่ 2551-2555 เป็นดงันี ้ 

ระยะเวลา 
อัตราค่านํา้ประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ตัง้แต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตัง้แต่ 300,001 ขึน้ไป 

1 มกราคม 2551  -   31 ธนัวาคม 2551 22.751945 - 

1 มกราคม 2552  -  31 ธนัวาคม 2552 23.552023 - 

1 มกราคม 2553  -  31 ธนัวาคม 2553 24.461331 14.676799 / 10.75* 

1 มกราคม 2554  -  31 ธนัวาคม 2554 25.110952 11.02 

1 มกราคม 2555  -  31 ธนัวาคม 2555 26.016171 11.49 

* ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพนัธ์  

 บริษัทฯ ได้เหน็ความถึงสําคญัและสื่อสารไปยงัผู้ ใช้นํา้ ดงันี ้
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                        (1) การประชมุกบัลกูค้าโดยตรงคือการประปาสว่นภมิูภาคแบบมีวงรอบประจํา โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการ

ติดตามแผนการวางท่อขยายเขตการจ่ายนํา้ประปาของ กปภ.เพ่ือวางแผนกิจกรรมการตลาดและให้การ

สนบัสนนุที่เหมาะสมและสอดคล้องกบักิจกรรมของ กปภ.ถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ ใช้นํา้รายใหม่

ในอนาคต ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการขยายจํานวนผู้ ใช้นํา้รายใหม่และปริมาณการจ่ายนํา้ในพืน้ที่เป้าหมาย เช่น 

การประชาสมัพนัธ์ให้กบัชมุชนเพ่ือเข้าเป็นผู้ รับบริการนํา้ประปา และการให้การสนบัสนนุ กปภ.ด้านการ

จดัเหตกุารณ์พิเศษ (Special Events) ในการอํานวยความสะดวกเร่ืองการจดทะเบียนเป็นผู้ ใช้นํา้ประปา

นอกสถานที่ให้กบัผู้อยู่อาศยัตามชมุชนตา่งๆ ในพืน้ท่ีเป้าหมาย  

(2)  การเข้าพบกบัผู้ใช้นํา้ประปา ซึง่ถือเป็นลกูค้าโดยอ้อม รวมถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ ใช้นํา้รายใหม่ที่มี

แนวโน้มการใช้นํา้ประปาปริมาณมากในอนาคต ทัง้ในภาคอตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทัง้นีเ้พ่ือสร้าง

ความมัน่ใจและเน้นให้เห็นถึงคณุภาพของนํา้ประปาที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความต่อเน่ือง 

และรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการใช้นํา้ประปาในการดําเนินธุรกิจทัง้ในภาคการผลิตและภาค

พาณิชยกรรม โดยพิจารณาให้มีรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม เช่น การสนบัสนนุเร่ืองการ

ของปรับปรุงทอ่ประปาและมิเตอร์กบัผู้ ใช้นํา้ เพ่ือกระตุ้นเกิดการใช้นํา้ประปามากขึน้ เป็นต้น  

(3)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (email) หรือข้อความสัน้ 

(SMS) ให้กับ กปภ.หรือผู้ ใช้นํา้ประปาหรือผู้ประกอบการ เพ่ือให้เข้าถึงข่าวสารข้อมลูที่รวดเร็วในกรณีที่

เกิดการซอ่มแซมหรือซอ่มบํารุงทอ่ประปาที่สง่ผลต่อการจ่ายนํา้ประปาไปยงัผู้ ใช้นํา้ ทัง้นีเ้พ่ือลดผลกระทบ

ที่จะเกิดขึน้กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ       

(4)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน โดยจดัทําสารคดีสัน้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคณุภาพ

นํา้ประปา ประโยชน์ของการใช้นํา้ประปา เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้

นํา้ประปา รวมถึงการอนรัุกษ์นํา้ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และ

ชมุชน 

(5)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมลูบริษัทและการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพ่ือ

ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อการประกอบธุรกิจผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ ซึ่งช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตและ

รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพภ่าพลกัษณ์ขององค์กรในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการให้บริการ 

 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่า การเป็นผู้ประกอบกิจการประปานัน้ มิใช่เพียงการผลิตนํา้ประปาที่มีคุณภาพเท่านัน้ แต่

จะต้องเน้นถึงคณุภาพของการให้บริการ ซึ่งหมายถึง การจดัส่งนํา้ประปาด้วยปริมาณและแรงดนัอย่างเพียงพอ และ รวมทัง้

ความต่อเน่ืองในการให้บริการ คือปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการเป็นผู้ประกอบกิจการประปา ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ

ให้บริการในปี 2555 ได้ดงันี ้   

(1) คณุภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เลม่ 1-2521 ร้อยละ 100 

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันนํา้ประปาที่ปลายท่อจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า 25 เมตรนํา้  

ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 98.50    

(3) ความตอ่เน่ืองในการจ่ายนํา้ประปา ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99.90 
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 กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนํา้ประปา 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อคณุภาพของนํา้ประปาที่ผลิต และการให้บริการแก่ กปภ. รวมทัง้ผู้ ใช้นํา้เป็นอย่างมาก 

นอกจากการควบคมุคณุภาพนํา้ทกุขัน้ตอนในกระบวนการผลิตแล้ว  บริษัทฯ ยงัให้ความร่วมมือกบั กปภ. ในการตรวจตวัอย่าง

นํา้ประปาท่ีสุ่มเก็บมาจากผู้ ใช้นํา้ในแต่ละพืน้ท่ีโดยห้องปฎิบติัการของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า นํา้ประปาที่จ่ายไปยงัผู้ ใช้นํา้ที่

ปลายทางยังคงมีคุณภาพเช่นเดียวกับนํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้บริการแก่ผู้ ใช้นํา้

โดยทัว่ไปในการให้คําปรึกษา หรือร้องขอในการตรวจสอบคณุภาพนํา้ประปาที่ปลายทางผู้ใช้นํา้ โดยไมคิ่ดมลูคา่   

 กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน 

 ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปาอนัทนัสมยัของบริษัทฯ ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองนํา้ 

และการทําให้นํา้ตกตะกอนโดยอาศยัแรงโน้มถ่วงช่วยให้นํา้จากชัน้บนไหลลงสูช่ัน้ลา่งได้โดยมิต้องใช้พลงังานไฟฟ้าในการหมนุ

นํา้ ทําให้บริษัทฯ รักษาต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีหน่วยผลิตเป็นของตนเอง อนัได้แก่ บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ซึ่งเช่ียวชาญใน

การผลิตนํา้ประปา อนัสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถประหยดัต้นทนุจากการจ้างบคุคลภายนอกซึง่เป็นผู้บริหารกิจการประปาเข้ามา

เดินระบบและดแูลรักษาระบบ  

 กลยุทธ์ด้านการตดิตามความเคล่ือนไหวของปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปา 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงได้ว่าจ้างไทยดีซีไอ ให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยได้

ทําการศกึษาปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปาทัง้ในและนอกพืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ อีกทัง้ ไทยดีซีไอ ยงัได้แสดงประเภท

ผู้ ใช้นํา้และรายช่ือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีศกัยภาพในการใช้นํา้ประปาให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ เข้าทําการ

พบปะผู้ใช้นํา้ดงักลา่วร่วมกบั กปภ. เพ่ือสร้างปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ให้เพ่ิมสงูขึน้ตอ่ไป 

 ในสว่นด้านการประเมินการจ่ายนํา้จริง บริษัทฯ ได้ดําเนินการศกึษาแรงดนั อตัราและปริมาณการไหลของนํา้ประปา

ที่เกิดขึน้จริงในระบบท่อจ่าย (LDN) โดยการใช้แบบจําลองทางชลศาสตร์ (Hydraulic model) ทําให้สามารถวางแผนในการ

บริหารจดัการระบบทอ่จ่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถให้แรงดนัและอตัราการไหลของนํา้ประปาท่ีทัว่ถึงในพืน้ท่ีที่ให้บริการ 

1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทมุธานี ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาในพืน้ที่บริการปทมุธานี – รังสิต จงัหวดัปทมุธานีซึง่เป็นพืน้ที่

บริเวณตอ่เน่ืองกบักรุงเทพมหานครที่กําลงัพฒันาเป็นชมุชนที่หนาแน่นทัง้ด้านการค้า ธรุกิจ อตุสาหกรรม สถานศกึษาและที่อยู่

อาศยั ดงันัน้ความต้องการนํา้จึงมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบันโยบายปิดบ่อบาดาลของภาครัฐ ทําให้ยอดจําหน่าย

นํา้เพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองเช่นกนั 

 กลยุทธ์ด้านการผลติ  

 เช่นเดียวกบับริษัทฯ ประปาปทมุธานีใช้เทคโนโลยีควบคมุระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA System 

ซึ่งควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบโทรคมนาคมทัง้ที่โรงผลิตนํา้และสถานีจ่ายนํา้ทุกแห่ง โดยศูนย์ควบคุม 

SCADA System ตัง้อยู่ในอาคารห้องควบคมุ นอกจากนี ้ประปาปทมุธานียงัมีระบบควบคมุคณุภาพโดยการทดสอบคณุภาพ

นํา้ดิบที่ใช้ด้วยระบบ Jar Test สปัดาห์ละ 2 ครัง้เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการผลิตให้เหมาะสม 
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 สําหรับระบบถงักรองที่มีทรายทําหน้าที่เป็นตวักรอง (media) ประปาปทมุธานีมีกระบวนการล้างทราย หรือ การล้าง

แบบย้อนกลบั (back wash) โดยการอดัลมผ่านหวั Air Nozzle ที่ตัง้อยู่กระจายเต็มพืน้ท่ีหน้าตดัของถงักรองใต้ชัน้ทราย ทัง้นี ้

กระบวนการดงักลา่วเป็นการใช้ลมเข้าช่วยนํา้ในการล้างสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในทราย 

 อนึ่ง ประปาปทมุธานียงัจดัให้มีพนกังานควบคมุกระบวนการผลิตตลอด 24 ชัว่โมง ใช้ระบบ CMMS ในการจดัการ

ด้านการซ่อมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล่ ภายใต้นโยบายการซ่อมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 

เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ 

 

 กลยุทธ์ด้านพืน้ที่ให้บริการ  

 ประปาปทมุธานีมุ่งตอบสนองความต้องการนํา้ประปาของประชาชนในพืน้ท่ี จงัหวดัปทมุธานีที่มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้

อย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลมุทัว่ถึง ทัง้นี ้ในปัจจบุนั ประปาปทมุธานียงัไม่มีแผนการขยายการให้บริการออกนอกพืน้ที่ จงัหวดั

ปทมุธานี  

 

 กลยุทธ์ด้านราคา  

 อตัราค่านํา้ประปาท่ีจําหน่ายสามารถปรับได้ตามเง่ือนไขในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

ทัง้นี ้อตัราคา่นํา้ประปาจะปรับเป็นรายปีทกุวนัที่ 1 มกราคม ตามดชันีราคาผู้บริโภค ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์ 

 

 กลยุทธ์ด้านการดาํเนินการของบริษัทย่อย 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของประปาปทุมธานี มีแนวโน้มในอนาคตที่ขยายการ

รับจ้างผลิต ซอ่มบํารุงและให้บริการด้านวิศวกรรมแก่บคุคลภายนอก 

 

2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ 

 

2.1 บริษัทฯ 

 ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้าเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึง่เป็นผู้ซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง คือ 

สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล และสถานีจ่ายนํา้มหาชยั โดย กปภ. จะทําการจําหน่ายนํา้ประปาที่ซือ้จากบริษัทฯ ไปให้แก่ผู้ ใช้นํา้

ตอ่ไป ด้วยการจ่ายนํา้ผ่านทอ่จ่ายนํา้ (ทอ่ LDN) และทอ่บริการ  

โดยปริมาณนํา้ประปาที่บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. จะถกูคิดจากมาตรวดันํา้ ณ จดุจ่ายนํา้ซึง่ตัง้อยู่ ณ สถานีจ่าย

นํา้ทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ส่วนปริมาณนํา้ประปาที่ กปภ. จําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นํา้จะถกูวดัปริมาณโดยมาตรวดันํา้ ณ แหล่งท่ีตัง้

ของผู้ใช้นํา้แตล่ะราย ตามแสดงดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงผลติน้ํา 

สถานีจา่ยน้ํา 

ผูใ้ชน้ํ้า 

กรรมสทิธิใ์นน้ําของบรษิทัฯ 

กรรมสทิธิใ์นน้ําของ กปภ. บ่อวาลว์และประตูน้ําลดแรงดนั 

มาตรวดัน้ํา 2 ตวั 

ท่อจา่ยน้ําประธาน (BTM) 

ท่อจา่ยน้ํา (LDN) 

ท่อบรกิาร 
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 วิธีการคิดค่านํา้ประปาท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. ในแต่ละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณนํา้ประปาท่ีได้

จําหน่ายในแต่ละสถานีจ่ายนํา้ โดยบริษัทฯ และ กปภ. ได้มีการติดตัง้มาตรวดันํา้ 2 ตวั ในแต่ละสถานีจ่ายนํา้ ทุกสิน้เดือน

เจ้าหน้าที่ของ กปภ. และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะร่วมกนัทําการจดมาตรวดันํา้ทัง้สองตวั ณ สถานีจ่ายนํา้แตล่ะแหง่ แล้วนําไป

หาผลตา่งโดยเทียบกบัตวัเลขมาตรวดันํา้ของเดือนที่ผ่านมา หลงัจากนัน้จงึนํามาหาคา่เฉลี่ยของปริมาณการใช้นํา้ที่คํานวณได้

จากมาตรวดันํา้ทัง้ 2 ตวัในแต่ละสถานีจ่ายนํา้เพ่ือคํานวณปริมาณนํา้ที่จ่ายให้แก่ กปภ. ของเดือนนัน้ๆ แล้วจึงนําปริมาณนํา้

จําหน่ายที่คํานวณได้ของแต่ละสถานีจ่ายนํา้มารวมกันเพ่ือคํานวณมูลค่าในการซือ้ขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน

สญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมลูค่านํา้ประปาท่ีจําหน่ายให้แก่ กปภ. ได้ตามจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่างของมลูค่าเฉลี่ยของ

ปริมาณนํา้ประปาท่ีจดัส่งให้จริงกบั MOQ สําหรับระยะเวลาดงักล่าว กปภ. จะชําระค่านํา้ประปาเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ โดยคิด

ตามอตัราคา่นํา้ประปาคณูด้วยสว่นตา่งข้างต้น ทกุงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทกุปี  

 หลงัจากท่ีบริษัทฯ คํานวณมลูค่านํา้ท่ีซือ้ขายแล้ว จะทําการจดัส่งใบแจ้งหนีใ้ห้แก่สํานกังานประปาทัง้ 3 แห่งที่ทํา

หน้าที่ดแูลการให้บริการจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีบริการ (โปรดดรูายละเอียดในส่วนที่ 1-4) โดยมีเง่ือนไขชําระเงินที่ระบใุห้ กปภ. ต้อง

ชําระคา่นํา้ให้แก่บริษัทฯ เป็นเวลา 15 วนั นบัจากวนัที่บริษัทฯ สง่ใบแจ้งหนี ้

 ถึงแม้ในปัจจุบัน กปภ. ถือเป็นลูกค้ารายเดียวของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกําลังการผลิตสูงสุดของ   

บริษัทฯ ในปัจจบุนั เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากบั กปภ. ท่ี 440,000 ลบ.ม./วนั ดงันัน้หากบริษัทฯ มีกําลงั

การผลิตนํา้มากกวา่ตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธรุกิจอ่ืนที่ตอ่เน่ืองจากธรุกิจประปาได้ 

2.2       ประปาปทุมธานี 

ลกูค้าของประปาปทมุธานี มาจากการดําเนินการ 2 สว่น ดงันี ้

(1) จากการประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ลกูค้าคือ กปภ. เพียงรายเดียว  

กปภ. รับซือ้นํา้ประปาจากประปาปทมุธานี ณ สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แหง่ คือ สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี สถานีจา่ยนํา้รังสิต 

และ สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ ทัง้นี ้ กปภ. จะจําหน่ายนํา้ประปาที่รับซือ้ดงักลา่วให้แก่ประชาชนในพืน้ที่ให้บริการปทมุธานี – 

รังสิต ด้วยการจ่ายนํา้ผ่านทอ่จ่ายนํา้ (LDN) ของ กปภ. และทอ่บริการ (โปรดดแูผนภาพในหวัข้อ.2.2.1) 

ตามท่ีกําหนดในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ปริมาณนํา้ท่ีประปาปทมุธานีจําหน่ายให้แก่ 

กปภ. ในแตล่ะเดือนคือคา่เฉลีย่จากการอ่านมาตรวดันํา้ 2 เคร่ืองที่ติดตัง้ที่แตล่ะสถานีจ่ายนํา้  ซึง่คา่นํา้ประปาของแตล่ะเดือน

คํานวณมาจากปริมาณนํา้ประปาดงักลา่วคณูกบัอตัราคา่นํา้ประปาที่ถกูปรับทกุวนัที ่ 1 มกราคมของทกุปี ทัง้นี ้ ในแตล่ะเดือน 

ประปาปทมุธานีจะย่ืนใบเรียกเก็บเงินแก่ กปภ. และ กปภ. จะต้องชําระเงินตามใบเรียกเก็บรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี

ของประปาปทมุธานีภายใน7วนันบัแตก่ปภ.ได้รับใบเรียกเก็บเงินนัน้ นอกจากนีน้บัตัง้แตว่นัที่ 15 ตลุาคม 2541 หรือวนัที่

ประปาปทมุธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา ทกุ 12 เดือน ประปาปทมุธานี

จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํา้ประปาทีจํ่าหน่ายแก่ กปภ. หากปรากฏวา่มลูคา่ดงักลา่วต่ํากวา่ MOQ กปภ. จะชําระคา่ประปาเพ่ิม

ให้กบัประปาปทมุธานีตามปริมาณท่ีต่ํากวา่ MOQ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ กปภ. ได้รับแจ้งหนี ้
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จากการที่ประปาปทมุธานีได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมเติมกบั กปภ. เม่ือเดือนกนัยายน 2549 และได้เพ่ิม

กําลงัเพ่ิมกําลงัการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตของความต้องการ

นํา้ประปาในพืน้ที่ ทําให้รายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปาของประปาปทมุธานีมีความมัน่คงแม้จะมีลกูค้าจากการจําหน่าย

นํา้ประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธรุกิจของ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั (บริษัท บีเจที จํากดั ควบรวมกบับริษัท วอเตอร์

โฟว์ จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดําเนินการเป็นส่วนผลิตนํา้ประปาให้กับประปาปทุมธานีและยังให้บริการ

ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและระบบบําบดันํา้เสียแก่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้และนิคมอตุสาหกรรม

อมตะนคร   

2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความต้องการนํา้ในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุ่มนํา้ต่างๆ ถึง 25 ลุ่มนํา้ ในแต่ละปีฤดฝูนจะเร่ิมตัง้แต่

กลางเดือนพฤษภาคม และสิน้สดุกลางเดือนตลุาคม แต่สําหรับภาคใต้ฤดฝูนจะยาวนานกว่าภาคอ่ืนๆ ปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ยทัว่

ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ปี  

แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของนํา้ธรรมชาต ิ

 

 
       ท่ีมา: การประปาสว่นภมิูภาค 

 ปัญหาการขาดแคลนนํา้ท่ีมีคณุภาพจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ทกุปี เน่ืองจากปริมาณนํา้ธรรมชาติมีอยู่

อย่างจํากดั และสามารถนํามาใช้งานได้ในปริมาณที่น้อยลงอย่างต่อเน่ือง และมีคณุภาพที่เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้

เพ่ือเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนนํา้สะอาดเพ่ือใช้ในกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การลดปัญหาการทรุดตวัของแผ่นดินจากการสบู

นํา้ใต้ดินหรือนํา้บาดาลมาใช้มากเกินไป กรมทรัพยากรนํา้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจการ

นํา้ประปาเพ่ือผลิตนํา้ประปาสนองความต้องการของผู้ใช้นํา้ท่ีมีปริมาณมากขึน้ทกุปีอย่างตอ่เน่ือง 

  จากตวัเลขของกรมทรัพยากรนํา้ พบวา่ปริมาณนํา้ใต้ดินทัว่ประเทศท่ีสบูขึน้มา ไมน้่อยกวา่วนัละ 10 ล้านลบ.ม. ทัง้นี ้

พืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจดัเป็นพืน้ท่ีท่ีได้มีการสบูนํา้บาดาลขึน้มาใช้มากที่สดุในอตัรา 2.3 ล้านลบ.ม./วนั 

หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วนั โดยแยกเป็นนํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภควนัละ 0.9 ล้าน   ลบ.ม. เพ่ือการอตุสาหกรรมวนัละ 1.4 

ล้าน ลบ.ม. ซึง่เป็นปริมาณที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ท่ีไหลซมึลงสู่นํา้บาดาลท่ี 1.25 ล้านลบ.ม./วนั จึงเป็นสาเหตหุลกัทําให้ระดบันํา้
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ใต้ดินลดลง โดยไม่มีการคืนตัว และก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดหรือนํา้เค็มไหลเข้าสู่แหล่งนํา้จืด ดังที่เป็นปัญหาในบริเวณ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบนั ดงันัน้แนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าว คือการใช้นํา้บาดาลแบบอนรัุกษ์คณุค่า 

ประหยดั และหนัมาใช้นํา้ประปาแทน  

 อตุสาหกรรมนํา้ประปาจดัเป็นสินค้าและการบริการเพ่ือการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นสิ่งสําคญัต่อการดํารง

ชีวิตประจําวนัของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยนัน้ กปภ. และ กปน. เป็นหน่วยงานหลกัในการดําเนินการประกอบกิจการ

ประปา รวมทัง้การจดัส่งและจําหน่ายนํา้ประปาไปยงัผู้บริโภค โดยพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบรีุ และ จงัหวดั

สมทุรปราการ จะอยู่ในความดแูลของ กปน. สว่นพืน้ที่นอกจากพืน้ที่ดงักลา่วจะอยู่ในความดแูลของ กปภ.  

สถานการณ์ของบริษัทฯ 

ความต้องการนํา้ในพืน้ที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาคร 

 พืน้ท่ีลุ่มแม่นํา้ท่าจีนจัดเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของพืน้ท่ีลุ่มนํา้ที่ มีความต้องการนํา้เพ่ือการบริโภคสูงสุด  

ลุ่มแม่นํา้ท่าจีนมีพืน้ท่ีประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ที่ 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

นครปฐม สมทุรสาคร กาญจนบรีุ อ่างทอง อยธุยา ปทมุธานี นนทบรีุ และ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ลุ่มนํา้ย่อย ได้แก่ 

ห้วยขนุแก้ว ห้วยกระเสียว และท่ีราบแมนํ่า้ทา่จีน  

 แม่นํา้ท่าจีนแยกออกมาจากฝ่ังขวาของแม่นํา้เจ้าพระยาที่ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาทไหลผ่าน

สพุรรณบรีุ นครปฐม และออกสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปตัง้แต่ต้นนํา้ไปจนถึงปากแม่นํา้ 

คือ คลองมะขามเฒ่า แม่นํา้สพุรรณบรีุ แม่นํา้นครชยัศรี และ แม่นํา้ท่าจีนตามลําดบั ทัง้นีส้ามารถแบ่งลุ่มแม่นํา้ท่าจีนออกได้

เป็น 3 ระยะคือ 

(1) แมนํ่า้ทา่จีนตอนบน ตัง้แตส่ะพานคลองมะขามเฒ่า อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท ถึงประตรูะบายนํา้โพธ์ิ

พระยา อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

(2) แมนํ่า้ทา่จีนตอนกลาง ตัง้แตป่ระตรูะบายนํา้โพธ์ิพระยา อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ถึง อําเภอนครชยั

ศรี จงัหวดันครปฐม  

(3) แมนํ่า้ทา่จีนตอนลา่ง จากหน้าท่ีวา่การ อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ถึง ปากแมนํ่า้ อําเภอเมือง          

จงัหวดัสมทุรสาคร  

  ด้วยการเป็นพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตวัและการเติบโตของประชากรและเขตท่ีอยู่อาศยั รวมทัง้

การเป็นพืน้ที่อตุสาหกรรมที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยู่อย่างหนาแน่นด้วยจํานวนโรงงานอตุสาหกรรมมากกว่า 7,500 แห่ง 

ดงันัน้กรมทรัพยากรนํา้จึงได้ให้ความสําคญัเป็นพิเศษในการจดัหานํา้รองรับความต้องการ เพ่ือสนองความต้องการนํา้ท่ีเพ่ิม

สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองในพืน้ที่ดงักล่าว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถนุายน 2549 ในพืน้ที่บริการ พบว่าการใช้นํา้ของ

ผู้ ใช้นํา้ในปัจจบุนัมีปริมาณความต้องการนํา้ทัง้สิน้ 967,234 ลบ.ม./วนั โดยมีสดัส่วนการใช้นํา้บาดาลในสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 

81 ซึง่มากกวา่การใช้นํา้ประปาซึง่สดัสว่นเพียงร้อยละ 19  

 ผู้ ใช้นํา้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ ใช้นํา้หลักในเขตพืน้ที่บริการของบริษัทฯ จากข้อมูลในปี 2555 พบว่า ผู้ ใช้นํา้

ภาคอตุสาหกรรมมีสดัสว่นปริมาณการใช้นํา้ประปาสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 49.53 ของปริมาณนํา้ประปาทัง้สิน้ที่บริษัทฯ จําหน่าย  

ตามด้วยผู้ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซึง่มีสดัส่วนปริมาณการใช้นํา้ประปาใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ 25.71 และร้อย

ละ 24.76 ตามลําดบั 
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สดัสว่นปริมาณการใช้นํา้โดยแบง่ตามประเภทผู้ใช้นํา้ปี 2555 ของบริษัทฯ 

 
                                           

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํา้ แยกตามประเภทผู้ ใช้นํา้ ตัง้แต่ ปี 2553 ถึง ปี 2555 พบว่าตัง้แต่ปี 2553 

เป็นต้นมา ปริมาณการใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมมีการบริโภคนํา้ประปาสงูกวา่ผู้ ใช้นํา้ประเภทอ่ืน 

 

เปรียบเทยีบปริมาณการใช้นํา้ของผู้ใช้นํา้แตล่ะประเภทตัง้แตปี่ 2553 ถึง ปี 2555 ของบริษัทฯ 

 

 
 

    ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 ดงันัน้ ปัจจยัของการผลกัดนัปริมาณการใช้นํา้ในพืน้ที่บริการ จงึขึน้อยู่กบักิจกรรมการผลิตของภาคอตุสาหกรรมเป็น

สําคญั ดงัจะเห็นได้จากปริมาณการจําหน่ายนํา้ในวนัหยดุสดุสปัดาห์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ต่ํากว่าวนัทําการปกติ เน่ืองจาก

การหยดุทําการของภาคอตุสาหกรรมเป็นสว่นใหญ่ แผนการตลาดของบริษัทฯ จงึให้ความสําคญัของการทําการตลาด และการ

รณรงค์ให้ผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมเห็นถึงประโยชน์ของการใช้นํา้ประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเข้าพบกบัผู้ ใช้นํา้

ภาคอตุสาหกรรมร่วมกบั กปภ. พร้อมทัง้จดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือแสดงความขอบคณุผู้ใช้นํา้อย่างตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ 
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 นอกจากนีจ้ากผลการศกึษาของไทยดีซีไอ คาดการณ์วา่จะมีจํานวนผู้ใช้นํา้บาดาลร้อยละ 10 ต่อปี ที่จะเปลี่ยนมาใช้

นํา้ประปาในพืน้ที่บริการในอนาคต  อีกทัง้พบว่าความต้องการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาครมี

ปริมาณเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในพืน้ที่บริการ ในปัจจบุนั และพืน้ที่จ่ายนํา้ในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการนํา้ที่จะ

เพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองดงักลา่ว    

 

การประเมินปริมาณความต้องการใช้นํา้จากพืน้ที่เขตจ่ายนํา้ในปัจจบุนั 

และปริมาณความต้องการการใช้นํา้ในพืน้ท่ีเขตจ่ายนํา้ในอนาคต ปี พ.ศ. 2556-2559 

หน่วย : ลบ.ม./วนั 

ปี 
ปริมาณความต้องการใช้นํา้ 

พืน้ที่จ่ายนํา้ปัจจุบัน พืน้ที่จ่ายนํา้ในอนาคต รวมทัง้สิน้ 

2556 567,074 113,415 680,489 

2557 636,178 127,236 763,414 

2558 710,671 142,134 852,805 

2559 711,106 142,221 853,327 

 ท่ีมา: บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากดั 

 

สถานการณ์ของประปาปทุมธานี 

ความต้องการนํา้ในพืน้ท่ีปทมุธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความต้องการนํา้ การประปาปทมุธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด เม่ือเดือน

สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณ์ปริมาณนํา้จําหน่ายโดยครอบคลมุระยะเวลาจนถึงปี 2576 โดยพิจารณาปัจจยัที่สําคญั ได้แก่ 

จํานวนประชากร สัดส่วนการให้บริการ อัตราการใช้นํา้ และแหล่งนํา้ทดแทนอ่ืนๆ เช่น นํา้บาดาล พบว่าความต้องการ

นํา้ประปามีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้คาดการณ์ว่า ความต้องการนํา้ประปาในพืน้ท่ีจะเพ่ิมเป็น 470,594 ลบ.ม./

วนั ในปี 2556 หรือคิดเป็น อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จากปี 2551 ถึง 2556 เท่ากบั ร้อยละ 4.8 สําหรับแนวโน้มใน

ระยะยาว คาดการณ์วา่ ความต้องการจะสงูเป็น 783,848 ลบ.ม./วนั นัน่คือ อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2551 

ถึง 2576 เทา่กบัร้อยละ 3.0 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 58 

 

 
 

 

ความต้องการนํา้ประปาในอนาคต (ลบ.ม./วนั) ของพืน้ที่ปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี 
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ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

 

ปัจจยัสําคญัประการหนึ่งที่ส่งผลให้ความต้องการนํา้ในพืน้ที่ปทมุธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึน้ในอนาคต คือ การเพ่ิมขึน้

ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพืน้ที่จ่ายนํา้ประปาปทมุธานี - รังสิตคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เป็น 679,735 คนในปี 2556 

และเพ่ิมเป็น 1,016,492 คน ในปี 2576 ทัง้นี ้คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2551 ถึง 2556 และ จากปี 

2551 ถึง 2576 เท่ากับร้อยละ 2.7 และ ร้อยละ 2.2 ตามลําดับ พืน้ที่ปทุมธานี – รังสิต นับเป็นพืน้ที่ต่อเน่ืองกับ

กรุงเทพมหานครที่กําลงัพฒันาเป็นชมุชนที่หนาแน่นไปด้วย การค้า ธุรกิจ อตุสาหกรรม สถาบนัการศึกษา และที่อยู่อาศยั มี

การเพ่ิมขึน้ของการใช้ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัแทนพืน้ท่ีเกษตรกรรม การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตวัของ

อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการจดัสรรที่ดินและท่ีดินอาศยัใน อําเภอ

ลําลกูกา อําเภอธญับรีุ และ อําเภอเมืองปทมุธานี 

นอกจากนี ้ปัจจบุนั รัฐบาลมีนโยบายให้ยกเลิกการใช้บ่อบาดาลในพืน้ที่ กทม. และปริมณฑล ทัง้นี ้กรมทรัพยากร

ธรณีได้ประกาศเขตวิกฤตนํา้บาดาลเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2538 ให้ จงัหวดัปทมุธานีเป็นพืน้ท่ีที่ต้องมีการควบคมุการขดุเจาะ

นํา้บาดาล เน่ืองจากตรวจพบอตัราการทรุดตวัของพืน้ที่เป็นจํานวนมาก 
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ความต้องการนํา้ประปาในอนาคต (ลบ.ม./วนั)  

ของพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี แยกตามประเภทผู้ใช้นํา้ 
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ที�อยู่อาศัย ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม

 

  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ความต้องการนํา้ประปาของผู้ ใช้นํา้แต่ละประเภทในพืน้ที่  จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ที่อยู่อาศยั มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในอนาคตในอตัราที่แตกต่างกนั ทัง้นี ้ความ

ต้องการใช้นํา้ประปาของที่อยู่อาศยัหรือภาคครัวเรือนมีอตัราการเติบโตมากท่ีสดุ คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 

จากปี 2551 ถึง 2556 และ จากปี 2551 ถึง 2576 เท่ากบัร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ 4.2 ตามลําดบั ในขณะท่ี ความต้องการนํา้

ของภาคอตุสาหกรรมมีอตัราการเติบโตน้อยท่ีสดุ หรือ คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จากปี 2551 ถึง 2556 และ 

จากปี 2551 ถึง 2576 เท่ากับร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 1.5 ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่า ในพืน้ที่นี ้อตัราการขยายตวัของที่อยู่

อาศยัมีแนวโน้มที่สงูกวา่อตัราการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม  

ทัง้ นี  ้ เ ม่ือพิจารณาประกอบกับข้อมูลปริมาณการใช้นํ า้ประปาในพืน้ที่ ใ ห้บริการปทุมธานี–รังสิตของ 

ประปาปทมุธานีพบว่า ในปัจจุบนัพบว่า สดัส่วนของปริมาณการใช้นํา้ประปาของผู้ ใช้นํา้ภาคอุตสาหกรรมต่อภาคครัวเรือน

ใกล้เคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2549 ถึง ปี 2551 คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 : ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่า 

ปริมาณการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ปทมุธานี–รังสิต มีแนวโน้มพึง่พาภาคครัวเรือนหรือที่อยู่อาศยัมากย่ิงขึน้ในอนาคต ตลอดจน

การลดบทบาทของลกูค้าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มการใช้นํา้ประปาในพืน้ท่ี จังหวดันครปฐม และ จังหวดั

สมทุรสาคร ท่ีพึง่พาภาคอตุสาหกรรมเป็นสว่นใหญ่ด้วยเหตนีุฐ้านลกูค้าสําคญัของประปาปทมุธานีจึงแตกต่างจากของบริษัทฯ 

นัน่คือผู้ ใช้นํา้ภาคท่ีอยู่อาศยัหรือครัวเรือนมีบทบาทสงูมากตอ่การดําเนินธรุกิจของประปาปทมุธานี 
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เปรียบเทียบปริมาณการใช้นํา้ของผู้ใช้นํา้แตล่ะประเภท 

ตัง้แต ่ปี 2553 ถึง ปี 2555 ของ ประปาปทมุธานี    

 
 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 อนึ่ง จากการท่ีเดิมกําลงัการผลิตของประปาปทุมธานีที่มีอยู่ 288,000 ลบ.ม./วนั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นํา้ประปาของประชาชนในพืน้ท่ีบริการ ด้วยเหตนีุป้ระปาปทมุธานีจงึดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตเพ่ือขยายกําลงั

การผลิตติดตัง้ให้เป็น 388,000 ลบ.ม./วนั ซึง่แล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 เพ่ือรองรับความต้องการ

นํา้ที่สงูขึน้ในอนาคต 

 

3. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ     

3.1 การผลติ 

3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยกีารผลติ 

เทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีจากประเทศองักฤษ โดยพนกังานของบริษัทย่อยได้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมและคู่มือการปฏิบติังาน ทําให้พนักงานมีความรู้และความเช่ียวชาญในการผลิต

นํา้ประปาให้เทียบเท่าระดบัสากล ทัง้นีร้ะบบการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ จดัเป็นเทคโนโลยีทนัสมยั มีการนําการควบคมุ

ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ

ควบคมุดแูลการผลิตและการส่งนํา้โดยอตัโนมติัผ่านการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยงัมีระบบ

ติดตามและทดสอบคณุภาพนํา้ท่ีทนัสมยั สามารถทําการทดสอบนํา้ประปาท่ีผลิตได้ ที่ให้ผลเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพสงู ทําให้

ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถผลิตนํา้ประปาได้ตามเกณฑ์มอก.257 เลม่ที่ 1-2521 ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีระบโุดย กปภ. มาโดยตลอด  
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 นอกจากนีร้ะบบการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ ยงัถกูออกแบบเพ่ือให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประหยดั

ต้นทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตนํา้โดยใช้หลักของแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดย 

การสบูยกนํา้ดิบขึน้ไปโดยสถานีสบูนํา้ดิบแล้วปล่อยให้ไหลตามแรงโน้มถ่วงผ่าน กระบวนการของถงัผสมเร็วกระบวนการการ

ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชือ้โรค ตลอดจนกระบวนการกกัเก็บนํา้ในขัน้สดุท้ายก่อนรอจ่ายไปยงั

สถานีจ่ายนํา้ทัง้สอง ทําให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต เม่ือเทียบกับการสูบนํา้ไปยังขัน้ตอนต่างๆ ใน

กระบวนการผลิตนํา้ประปาโดยทัว่ไป 

ปริมาณการผลติจริงตัง้แต่เร่ิมดาํเนินการผลติของบริษัทฯ 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 

 

 

2551 

มกราคม  274,803 320,000 ลบ.ม./วนั 85.9  
กมุภาพนัธ์  286,989  89.7 
มีนาคม  298,204  93.2 
เมษายน  289,838  90.6 
พฤษภาคม  301,087  94.1 
มถินุายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 
 

 

 

 

สงิหาคม  294,564  92.1 

ตัง้แต่ วนัท่ี 21 ก.ค. 2551 ปริมาณ

นํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้ 300,000 

ลบ.ม. /วนั 

 

กนัยายน  294,378  92.0 
ตลุาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 
ธนัวาคม 282,797  88.4 

 

 

 

2552 

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

 สงิหาคม 307,668  96.1   
 กนัยายน 310,022  96.9  
 ตลุาคม 308,852  96.5  
 พฤศจิกายน 311,872  97.5  
 ธนัวาคม 306,794  95.9  

 มกราคม 299,493  93.6  
 กมุภาพนัธ์ 320,594  100.2  
 มีนาคม 332,859  104.0  
 เมษายน 335,441  104.8 ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ย. 2553 ปริมาณ 
 พฤษภาคม 331,556  103.6 การรับซือ้นํา้ขัน้ต่ําปรับเป็น  

 2553 มถินุายน 332,562  103.9 309,000 ลบ.ม./วนั 
 กรกฎาคม 328,903  102.8  
 สงิหาคม 348,131  108.8  

 กนัยายน 336,956  440,000 ลบ.ม./วนั 76.6  
 ตลุาคม 340,507  77.4  
 พฤศจิกายน 341,372  77.6  
 ธนัวาคม 325,463  74.0  

 มกราคม 309,307  70.3  
 กมุภาพนัธ์ 321,323  73.0  
 มีนาคม 319,739  72.7  
 เมษายน 320,480 

 

 72.8  
 พฤษภาคม 329,622  74.9 ปี 2554  ปริมาณ 
2554 มถินุายน 325,506  74.0 การรับซือ้นํา้ขัน้ต่ําปรับเป็น  

  กรกฎาคม 325,739  74.0 318,000 ลบ.ม./วนั 
 สงิหาคม 327,607  74.5  
 กนัยายน 338,424  76.9  
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 ตลุาคม 336,586  76.5  
 พฤศจิกายน 341,325  77.6  
 ธนัวาคม 347,236  78.9  

 มกราคม 339,764  77.2  
 กมภาพนัธ์ 348,987  79.3  
 มีนาคม 351,747  79.9  
 เมษายน 340,603  77.4  
 พฤษภาคม 358,890  81.5  
2555 มถินุายน 364,539  82.8  
 กรกฎาคม 364,456  82.8  
 สงิหาคม 363234  82.5 ปี 2555  ปริมาณ 
 กนัยายน 369,582  83.9 การรับซือ้นํา้ขัน้ต่ําปรับเป็น  

  ตลุาคม 373799  84.9 327,000 ลบ.ม./วนั 
 พฤศจิกายน 362,722  82.4  
 ธนัวาคม 356405  81.0  

หมายเหต:ุ 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียต่อวนั ทัง้นี ้ในเดือนท่ีมีปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวนัต่ํากว่า MOQ มีสาเหตมุาจาก กปภ. ซือ้นํา้ประปา

 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอ่วนัต่ํากวา่ MOQ 

 2กําลงัการผลิตติดตัง้และกําลงัการผลิตสงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียต่อวันหารด้วยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลา

 ดงักลา่ว  

 

ปริมาณการผลติจริงเทยีบกับปริมาณนํา้ขัน้ตํ่าที่ กปภ. รับซือ้ของบริษัทฯ 

 
ท่ีมา:บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ปริมาณการผลตินํา้ประปาของบริษัทฯ โดยเฉล่ียตัง้แต่ปี 2551-2555 

หน่วย : ลบ.ม./วนั 

    
2551 2552 

25532 
2554 2555 

    ม.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. 

กาํลังการผลิตนํา้ประปา1 320,000 320,000 320,000 440,000 440,000 440,000 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉล่ีย 293,770 297,940 328,692 336,075 328,606 357,894 

อัตราการใช้กาํลังการผลิต (%) 91.80% 93.10% 102.72% 76.38% 74.68% 81.3% 

ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 63 

 

 
 

 หมายเหต:ุ 1กําลงัการผลิตติดตัง้และกําลงัการผลิตสงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 
2ณ วนัท่ี 1 ก.ย. 2553 ขยายกําลงัการผลิตแล้วเสร็จจาก 320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./วนั  

ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 ในปี 2551 ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้อยู่ท่ี 300,000  ลบ.ม./วนั โดยบริษัทฯ สามารถผลิตนํา้ได้สงูกว่า

ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ 320,000  ลบ.ม./วนั ปริมาณการจ่ายนํา้โดยเฉลี่ยต่อวนัในปี 2551 อยู่ท่ี 293,770 ลบ.ม./วนั อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงกบั กปภ. ไว้วา่หากปริมาณนํา้ที่จําหน่ายได้เกินกวา่ MOQ บริษัทฯ จะให้สว่นลดแก่ กปภ. ร้อยละ 60  

 การจ่ายนํา้ช่วงต้นปี 2552 มีปริมาณต่ํากว่า MOQ แต่ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึน้

สง่ผลให้ปริมาณการจ่ายนํา้ที่จําหน่ายสงูกวา่ MOQ บริษัทฯ จะให้สว่นลดแก่ กปภ. ร้อยละ 60 ตามสญัญาฯ 

 การจ่ายนํา้ในช่วงต้นปี 2553 มีปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ยตอ่วนัที่ 328,692  ลบ.ม./วนั และเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2553 

บริษัทฯ ได้ขยายกําลงัการผลิตสว่นขยายแล้วเสร็จ และมีอตัราการจ่ายนํา้เฉลี่ยตอ่วนัที่  336,075  ลบ.ม./วนั    

 ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม/วนัมีปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ย 328,606 ลบ.ม/วนั ม่ียอด

การจ่ายนํา้เฉลี่ยต่อวนัลดลงจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการประปาส่วนภมิูภาคได้มีการจ่ายนํา้จากโรงผลิตนํา้ที่โพธารามเข้ามา

ในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้ทา่จีน เฉลี่ย 27,862 ลบ.ม./วนั 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม/วนัมีปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ย 357,894 ลบ.ม/วนั ม่ียอด

การจ่ายนํา้เฉลี่ยต่อวนัเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีอตัราการเติบโตในพืน้ที่บริการเพ่ิมสงูขึน้ทัง้ส่วนของประชากรและ

อตุสหากรรมท่ีเพ่ิมขึน้ 

 กระบวนการผลติ 

 แหลง่นํา้ดิบที่ใช้เพ่ือการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ คือ แม่นํา้ท่าจีนตอนกลาง ซึง่มีคณุภาพนํา้ดิบดีกว่าแม่นํา้ท่าจีน

ตอนล่าง กระนัน้ก็ตามนํา้ดิบทัว่ไปก็ยงัคงมีสิ่งปนเปือ้นท่ีไม่พงึปรารถนาอยู่ โดยมีสิ่งเจือปนทัง้ทางกายภาพ ทางเคมี และทาง

ชีววิทยา ดงันัน้จงึต้องมีกระบวนการในการผลิตนํา้ประปาที่เหมาะสมกบัคณุภาพนํา้ดิบ โดยหลกัการทัว่ไปคือ การทํานํา้ดิบให้

เป็นนํา้ประปาท่ีสะอาดจนถึงสามารถด่ืมได้ ด้วยหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องไม่มีเชือ้จุลชีพใดๆ หลงเหลืออยู่ในนํา้ประปาตัง้แต่โรงผลิตนํา้ประปาส่งนํา้ไปตามท่อจนกระทัง่ถึง

ก๊อกนํา้ของผู้ใช้นํา้ 

(2) ต้องไมมี่สารอินทรีย์ใดๆทัง้ที่แขวนลอยและละลายอยู่ในนํา้หลงเหลืออยู่ในนํา้ประปาไปตามท่อจนกระทัง่

ถึงก๊อกนํา้ของผู้ใช้นํา้  

(3) ต้องกําจดัก๊าซตา่งๆที่ละลายอยู่ในนํา้ออกจากนํา้ประปา 

(4) ต้องกําจดัสิ่งเจือปนตา่งท่ีไมพ่งึปรารถนาทัง้ที่เป็นสารแขวนลอยและสารละลายที่อยู่ในนํา้ประปา  

(5) ต้องกําจัดสารพิษอันตรายต่างๆออกจากนํา้ประปาให้หมด ทัง้ที่เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ร่างกายมนุษย์ในลักษณะเรือ้รัง และลักษณะฉับพลัน เช่น สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟีนอล สาร

ไซยาไนด์ 

(6) ต้องกําจดัสิ่งตา่งๆ ออกจากนํา้ประปาให้ได้มากที่สดุ โดยไมใ่ห้นํา้ประปามีกลิ่นและรสเป็นที่น่ารังเกียจต่อ

ผู้บริโภค 

(7) ต้องทําให้นํา้ประปาเป็นที่น่าพงึพอใจแก่ผู้ ใช้ตลอดเวลาทัง้สําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะล้างตา่งๆและกิจกรรม

ทัว่ไปของโรงงานอตุสาหกรรม 
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กระบวนการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ มีขัน้ตอนโดยสงัเขปดงัรูป 

 

 
ขัน้ตอนที่ 1 การสบูนํา้ดิบด้วยเคร่ืองสบูนํา้ 

 เคร่ืองสบูนํา้ดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชัว่โมง จํานวน 5 เคร่ืองติดตัง้อยู่ภายในสถานีสบูนํา้ดิบ 

ทําหน้าท่ีสูบนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนที่ ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในนํา้ดิบนัน้อาจมีเศษใบไม้ 

ผกัตบชวา ซากสตัว์ท่ีเน่าเป่ือย ฯลฯ ลอยมากบันํา้ดิบ สิ่งตา่งๆเหลา่นีจ้ะถกูทําการดกัเศษขยะเหล่านีด้้วยตะแกรงดกัขยะ แบบ

หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดบั ที่ได้ติดตัง้อยู่ภายในสถานีสบูนํา้ดิบ 

ขัน้ตอนที่ 2 กระบวนการผสมเร็ว 

 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหน้าที่กวนผสมสารสร้างตะกอน (Coagulations) เช่น สารส้ม  

สารโพลีอิเลคโตรไลท์ (สารช่วยเร่งให้เกิดตะกอน) ให้ผสมเข้ากบันํา้ดิบท่ีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ
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เป็นกรดเป็นด่างของนํา้ดิบโดยการเติมกรดซลัฟูริกหรือปนูขาว การเติมด่างทบัทิมเพ่ือช่วยในการกําจดัสีให้ดีย่ิงขึน้ การเติม

อากาศในนํา้ดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบือ้งต้น (Pre-Chlorination) เพ่ือฆ่าเชือ้โรคและจุลินทรีย์ 

(Disinfection) ซึ่งท่ีถงัผสมเร็วนี ้การผสมสารเคมีท่ีจ่ายกบันํา้ดิบจะอาศยัการหมนุวนของนํา้ดิบจากแรงดนัและความเร็วของ

นํา้ดิบที่ส่งมาจากเคร่ืองสบูนํา้ดิบข้ามและลอดใต้ผนงัคอนกรีต หมนุกวนสารเคมีที่จ่ายให้เข้ากนักบันํา้ดิบก่อนที่จะส่งไหลไป

ยงัขัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เม่ือสารเคมีผสมกันแล้วในถงัผสมเร็วแล้วจะมีผลทําให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟ้าท่ีเกิดจาก

การแตกตวัของโมเลกลุของสารส้มทําให้ตะกอนดงักล่าวค่อยๆ มีขนาดใหญ่ขึน้ และมีนํา้หนกัของตะกอนเหล่านีเ้พ่ิมมากขึน้ 

ตะกอนนีเ้รียกวา่ ฟลอ็ก (Floc) โดยการเกิดฟลอ็กจะถกูกําหนดโดยปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปริมาณของตะกอน 

(2) ขนาดของตะกอน 

(3) อตัราเร็วของการรวมตวักนัระหวา่งประจบุวกกบัประจลุบ 

(4) ความสามารถในการเกาะจบัตวักนัระหวา่งประจขุองสารส้มและตะกอน 

(5) ระดบัการกวน 

(6) อณุหภมิูของนํา้ที่ถกูกวน 

(7) ความหนาแน่นของนํา้ที่ถกูกวน 

(8) คณุลกัษณะของนํา้ที่ถกูกวน 

(9) ปริมาณสารเคมีที่จ่ายในถงัผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆท่ีแขวนลอยอยู่ในนํา้จะผสมกบัสารเคมีเรียกว่าสารสร้างตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ

รูปร่างตะกอนเลก็ๆกลายเป็นตะกอนใหญ่ขึน้ (Floc) ซึง่เรียกกระบวนการนีว้า่การรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญ่นีจ้ะ

ตกลงในถังตกตะกอนสู่ก้นถังก่อนท่ีจะถกูปล่อยทิง้ออกสู่ถงัรวบรวมนํา้ตะกอนในขัน้ท่ี 8 ก่อนที่จะถูกนําไปเตรียมบําบดัใน

กระบวนการเพ่ิมความเข้มข้นของตะกอนตอ่ไป สว่นนํา้ท่ีได้จะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยทัว่ไปและจะถกูสง่เข้า

ขัน้ตอนตอ่ไป  

ขัน้ตอนที่ 4 การกรอง 

 นํา้ที่ผ่านกระบวนการจากถงัตกตะกอนยงัคงประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยที่เล็กมากท่ียงัคงลอยอยู่ในนํา้ที่ไหลล้น

ออกจากถงัตกตะกอน จงึจําเป็นต้องให้นํา้นีไ้หลผ่านระบบกรอง (Filtration)ซึง่ทําให้นํา้มีความใสสะอาดย่ิงขึน้ โดยทัว่ไประบบ

กรองนํา้จะประกอบด้วย 2 สว่นที่สําคญัคือ สว่นการกรองนํา้(Filtration)และการล้างสารกรองในชัน้กรอง (Backwashing) การ

กรองนํา้คือการท่ีนํา้ได้ไหลผ่านชัน้กรองซึง่จะทําให้ตะกอนในนํา้ได้ถกูกําจดัหรือดกัไว้ที่ชัน้กรองโดยปล่อยให้นํา้ใสที่ไหลออก

จากระบบกรองนํา้ เม่ือกระบวนการกรองนํา้ได้ดําเนินไประยะหนึง่แล้วนัน้ ตะกอนท่ีถกูดกัจบัไว้ในชัน้กรองทําให้เกิดความหนา

ในชัน้กรองนํา้มากเกินไป ซึง่มีผลทําให้ประสิทธิภาพในการกรองนํา้ต่ําลง จึงจําเป็นต้องหยดุการกรองนํา้ชัว่คราว หลงัจากนัน้

ต้องทําการล้างวสัดตุวักลางในชัน้กรองเพ่ือไลต่ะกอนออกจากระบบกรองนํา้ทัง้หมด โดยใช้นํา้และอากาศอดัผ่านตวักลางของ

ชัน้กรองในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของนํา้ไหลเข้าที่ต้องการกรอง และนํา้ท่ีใช้ล้างนัน้จะถูกรวบรวมและส่งไปยังถัง

รวบรวมนํา้ตะกอน อย่างไรก็ตามนํา้เม่ือผ่านการกรองแล้ว แม้จะเป็นนํา้ใสแล้วก็ตาม แต่อาจยงัคงมีเชือ้โรคต่างๆอาศยัอยู่ ทํา

ให้ต้องมีการเติมคลอรีนลงไปในนํา้อีกครัง้เพ่ือการฆ่าเชือ้โรคที่มีอยู่ในนํา้ 
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ขัน้ตอนที่ 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยนํา้ที่ได้จากการกรองจะถกูเติมโดยนํา้ที่ผสมด้วยคลอรีนเหลวเข้าที่ภายในเส้นท่อ และจะไหลเข้าสู่ถงัสมัผสัผสม

คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึง่เป็นถงัคอนกรีตที่มีโครงสร้างที่สามารถบงัคบัให้นํา้มีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา

ของนํา้ในการผสมกบันํา้คลอรีนท่ีจ่ายออกมา การไหลของนํา้ประปาขัน้นีจ้ะยงัคงไหลโดยอาศยัแรงโน้มถ่วง โดยระดบันํา้ท่ีสงู

กวา่จากการกรองจะไหลเข้าสูถ่งัผสมสมัผสัคลอรีนด้วยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ 

ขัน้ตอนที่ 6 กระบวนการเก็บนํา้ใส 

 นํา้ที่ผ่านการผสมคลอรีนจะไหลไปสู่ถงัเก็บนํา้ประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหน้าที่เก็บ

นํา้ประปาที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตนํา้ประปาและยงัใช้เป็นถงัเก็บนํา้สํารองเม่ือจําเป็น ถงัเก็บนํา้ใสนีจ้ะเป็นถังปิดเพ่ือ

ป้องกนัการปนเปือ้นจากสตัว์ นก หน ูหรือแมลงท่ีอาจเข้าไปในถงัเก็บนํา้ได้ อย่างไรก็ตามคลอรีนที่ยงัคงค้างอยู่ (Residual 

Chlorine) จะทําหน้าท่ีฆ่าเชือ้โรคท่ีอาจเกิดการปนเปือ้นในระบบเส้นท่อเม่ือจ่ายนํา้ประปาผ่านส่งท่อจ่ายนํา้และท่อบริการไป

ยงัผู้ ใช้นํา้ 

ขัน้ท่ี 7 การสบูนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ 

 โดยเคร่ืองสบูนํา้ส่งประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชัว่โมง จํานวน 5 เคร่ือง จะทําหน้าที่สบูนํา้ประปาจากโรงผลิตนํา้

บางเลนไปยงัสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลและมหาชยัท่ีตัง้อยู่หา่งออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดบั เคร่ืองสบูนํา้ดงักล่าวได้

ถกูออกแบบให้มีระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง สามารถสํารองกําลงัการสบูสง่ได้ถึงร้อยละ 60 ของกําลงัการผลิตปกติของโรง

ผลิตนํา้ 

ขัน้ตอนที่  8 ถงัรวบรวมนํา้ตะกอน 

 ตะกอนท่ีได้จากขัน้ตอนการตกตะกอนและนํา้ล้างตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกส่งไปยังถังเก็บรวบรวมนํา้

ตกตะกอนก่อนที่จะถกูสบูไปยงัถงัตะกอนเข้มข้น 

ขัน้ตอนที่ 9 การเพ่ิมความเข้มข้นของตะกอน 

 ขัน้ตอนนีจ้ะมีการเติมโพลิเมอร์และกวนด้วยเคร่ืองกวนเพ่ือทําให้โพลีเมอร์ และตะกอนจบัตวัรวมกนัได้ดีและมีความ

เข้มข้นมากขึน้ ก่อนจะถกูสบูส่งไปยงัเคร่ืองรีดตะกอนในขัน้ตอนต่อไป ส่วนนํา้ท่ีแยกออกมาจะถกูส่งกลบัไปยงัท่อท่ีสถานีสบู

จ่ายนํา้ดิบเพ่ือเข้ากระบวนการผลิตนํา้ประปาใหมอ่ยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นกระบวนการผลิตที่เรียกว่า ระบบ Zero Discharge ทํา

ให้ไมมี่การสญูเสียของนํา้เน่ืองจากกระบวนการผลิต 

ขัน้ตอนที่ 10 การรีดตะกอน 

 ทําหน้าท่ีรีดนํา้ออกจากตะกอนนํา้เข้มข้นที่ได้ผสมโพลิเมอร์ที่ทําให้ตะกอนจบัตวักนัก่อนลว่งหน้าแล้ว ตะกอนที่ได้จะ

ถกูนําไปทิง้ในท่ีท่ีได้จดัเตรียมไว้ซึ่งเป็นหลมุฝังกลบสขุาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพืน้ท่ีของโครงการเองเพ่ือรอให้ตะกอน

ดังกล่าวฟื้นสภาพเป็นดินปกติ ส่วนนํา้ที่ได้จากการรีดจะถูกนํากลับเข้าไปในระบบใหม่เพ่ือผ่านกระบวนการผลิตให้เป็น

นํา้ประปาอีกครัง้ 
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ขัน้ตอนที่ 11 การเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล 

 ถงัเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลเป็นถงัเก็บนํา้ประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับนํา้จากการสบูส่งนํา้จากโรง

ผลิตนํา้บางเลน ประกอบด้วยเคร่ืองสูบนํา้ส่งขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตวั เพ่ือสูบนํา้ส่งต่อไปยังสถานีจ่ายนํา้

มหาชยัและเคร่ืองสบูจ่ายนํา้ขนาด 2,569 ลบ.ม./ชัว่โมง จํานวน 5 ตวั เพ่ือสบูจ่ายนํา้ประปาไปยงัท่อบริการของการประปาใน

เขตสํานักงานประปาอ้อมน้อยและสํานักงานประปาสามพราน เ พ่ือให้ผู้ ใช้นํ า้ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอ 

พทุธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชยัศรี 

ขัน้ตอนที่ 12 การเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

 ถงัเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้มหาชยัเป็นถงัเก็บนํา้ประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับนํา้จากการสบูส่งนํา้จากสถานี

จ่ายนํา้พทุธมณฑล ประกอบด้วยเคร่ืองสบูจ่ายนํา้ขนาด 2,664 ลบ.ม./ชัว่โมง จํานวน 4 ตวั เพ่ือสบูจ่ายนํา้ประปาไปยงัท่อ

บริการของการประปาในเขตสํานกังานประปาสมทุรสาคร เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ใช้นํา้ในเขตอําเภอเมืองสมทุรสาคร และเขตพืน้ท่ี 

อ.กระทุม่แบนบางสว่น 

3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยกีารผลติ 

 จดุเด่นของเทคโนโลยีการผลิตเป็นเช่นเดียวกบับริษัทฯ คือ ระบบการผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานีทกุขัน้ตอน

ถกูควบคมุด้วย SCADA System ซึง่เป็นระบบควบคมุแบบอตัโนมติัผ่านระบบโทรคมนาคม การปรับเปลี่ยนอตัราการทํางาน

ของหน่วยต่างๆในระบบ เช่นอตัราการไหลของนํา้ ความดนั เป็นต้น สามารถทําได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของ SCADA System ที่

อาคารห้องควบคุม นอกจากนี ้ระบบรับและสูบนํา้ดิบสู่โรงกรองนํา้ของประปาปทุมธานียังสามารถสูบนํา้ดิบได้สูงสุดถึง 

400,000 ลบ.ม./วนั อนัประกอบไปด้วยเคร่ืองสบู 4 ชดุ ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ท่ีขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 230 กิโลวตัต์ 

กาํลังการผลติและกาํลังการผลติที่ใช้จริง 

 กําลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของประปาปทมุธานีคือ 388,000 ลบ.ม./วนั ทัง้นี ้ กําลงัการผลิตที่ 

388,000 ลบ.ม./วนั สงูสดุดงักลา่วคือผลรวมของ 

 

- กําลงัการผลิตติดตัง้ที่ 288,000 ลบ.ม./วนั ของโรงผลิตนํา้ 

-  กําลงการผลิตเพ่ิมเติมท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั ท่ีได้จากโรงผลิตนํา้แหง่ใหม ่ และการสร้างสถานีเพ่ิมแรงดนั 

(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบสง่นํา้ประปาในแนวของทอ่สง่นํา้ประธาน 

(BTM) ระหวา่งโรงผลิตนํา้และสถานีจ่ายนํา้รังสิตโดยมีรายละเอียดปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ยตอ่วนัและกําลงัการผลิต

เป็นดงันี ้
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ปริมาณการผลติจริงตัง้แต่ มกราคม 2551 ถงึ ธันวาคม 2555 ของประปาปทุมธานี 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

 

 

 

2551 

 

มกราคม       295,270   

288,000ลบ.ม./วนั 

           95.9   
กมุภาพนัธ์       304,404             98.8   
มีนาคม       319,014           103.6   
เมษายน       314,440           102.1   
พฤษภาคม       303,745             98.6   
มถินุายน       309,102           100.4   

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

 

 

สงิหาคม 

 

 

 

 

      321,410  

388,000 ลบ.ม./วนั 

 

           82.8   
กนัยายน 330,037            85.1   
ตลุาคม 328,494 84.7  
พฤศจิกายน 325,670 83.9  
ธนัวาคม 317,306 81.8  

 

 

 

 

มกราคม 311,608  80.3  
 กมุภาพนัธ์ 320,775  82.7  
 มีนาคม 317,901  81.9  
 เมษายน 325,822  84.0  
 พฤษภาคม 322,287  83.1  
 มถินุายน 318,849  82.2  
 กรกฎาคม 309,381  79.7 320,000 ลบ.ม./วนั 
2552 สงิหาคม 326,761  84.2  
 กนัยายน 328,426  84.7  
 ตลุาคม 320,262  82.5          

 

 
 พฤศจิกายน 327,320  84.4  
 ธนัวาคม 325,935  84.0 

 

 

 มกราคม 320,621  82.6  
 กมุภาพนัธ์ 336,158  86.6  
 มีนาคม 345,069  88.9  
 เมษายน 352,064  90.7  
 พฤษภาคม 353,007  90.9  
 มถินุายน 349,774  90.2  
 กรกฎาคม 341,679  88.1 330,000 ลบ.ม./วนั 
2553 สงิหาคม 347,283  89.5  
 กนัยายน 345,299  89.0  
 ตลุาคม 344,313  88.7  
 พฤศจิกายน 345,647  89.1  
 ธนัวาคม 340,576  87.8  

 มกราคม 339,038  87.4  
 กมุภาพนัธ์ 350,144  90.2  
 มีนาคม 348,872  89.9  
 เมษายน 349,567  90.1  
 พฤษภาคม 359,271  92.6  
2554 มถินุายน 363,374  93.7 330,000 ลบ.ม./วนั 
 กรกฎาคม 360,048  92.8  
 สงิหาคม 361,610  93.2  
 กนัยายน 364,501  93.9  
 ตลุาคม 352,755  90.9  
 พฤศจิกายน 352,795  90.9  
 ธนัวาคม 357,494  92.1  

 มกราคม 359,570  92.7  
 กมุภาพนัธ์ 367,917  94.8  
 มีนาคม 368,138  94.9  
 เมษายน 371,521  95.8 330,000 ลบ.ม./วนั 
 พฤษภาคม 368,105  94.9  
2555 มถินุายน 378,629  97.6  
 กรกฎาคม 374,372  96.5  
 สงิหาคม 375,762  96.8  
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

 กนัยายน 380,167  98.0  
 ตลุาคม 379,102  97.7  
 พฤศจิกายน 382,542  98.6  
 ธนัวาคม 381,372  98.3  

หมายเหต:ุ 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอ่วนั 

 2กําลงัการผลิตสงูสดุของประปาปทมุธานี ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียตอ่วนัหรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียต่อวนัหารด้วยกําลงัการผลิต 

 

ปริมาณการผลติจริงเทยีบกับปริมาณนํา้ขัน้ตํ่าที่ กปภ. รับซือ้ของประปาปทุมธานี

 

 
ท่ีมา: บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

ปริมาณการผลติจริงโดยเฉล่ียตัง้แต่ปี 2551- 2555 ของประปาปทุมธานี         หน่วย : ลบ.ม./วนั 

  
2551 2552 2553 2554 2555 

กําลงัการผลตินํา้ประปา1 388,000 3 388,000 388,000 388,000 388,000 

MOQ 310,000 320,000 330,000 330,000 330,000 

ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ย 315,306 321,240 343,458 354,967 373,919 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ  (%) 81..3% 82.80% 88.52% 91.49% 96.37% 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 

หมายเหต:ุ  1กําลงัการผลิตสงูสดุของประปาปทมุธานี ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 2กําลงัการผลิตเพ่ิมจาก 288,000 ลบ.ม./วนั เป็น 308,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2549 

 3กําลงัการผลิตเพ่ิมจาก 308,000 ลบ.ม./วนั เป็น 388,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2551 
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 ประปาปทมุธานีสามารถผลิตนํา้ประปาได้สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. รับซือ้ (MOQ) ตัง้แต่เดือนเมษายน 2545 

เป็นต้นมา เพ่ือรองรับความต้องการนํา้ในพืน้ท่ีที่สูงขึน้  ประปาปทุมธานีได้เพ่ิมกําลังการผลิตสูงสุดเป็น 388,000  

ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2551 ด้วยการสร้างโรงผลิตนํา้แหง่ใหมใ่กล้กบัโรงผลิตนํา้เดิม และปรับปรุงระบบสง่-จ่าย  

 

กระบวนการผลติ 

 กระบวนการผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานีมีขัน้ตอนเช่นเดียวกบักระบวนการผลตินํา้ประปาของบริษัทฯ 

3.2 วัตถุดบิและผู้จดัจาํหน่ายวัตถุดบิ (Suppliers) 

3.2.1 บริษัทฯ 

 วตัถดิุบที่สําคญัที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปามีดงัตอ่ไปนี ้

(1) นํา้ดิบ  

 นํา้ดิบท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตนํา้ประปาคือ นํา้จากแม่นํา้ท่าจีนตอนกลาง โดยการสบูนํา้เข้าสู่โรงผลิตนํา้ ณ ตําบล

บางระกํา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนมาใช้โดยไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่ายแต่

อย่างใด ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับสมัปทานประกอบกิจการประปาสมัปทานละ 200 บาท โดยต้องจ่ายให้แก่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ ให้สมัปทาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัต้องจ่ายเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้าพนกังาน

ผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานซึง่ต้องจ่ายลว่งหน้าเป็นรายปีเป็นจํานวนเงินปีละ 200 บาทตอ่สมัปทาน ทัง้นี ้จากที่บริษัทฯ ได้รับ

สมัปทาน 2 ฉบบั บริษัทฯ จงึต้องจ่ายเงินทดแทนคา่ใช้จ่ายของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานทัง้สิน้ 400 บาทตอ่ปี 

  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตนํา้ประปา ได้แก่ 

- สารส้มนํา้ 

- ดา่งทบัทิม 

- คลอรีนเหลว 

- ปนูขาว 

- โพลีอีเลค็โตรไลท์ 

 โดยมีสดัส่วนการใช้สารเคมีในการผลิตแตกต่างกันออกไป แล้วแต่คณุภาพนํา้ดิบในแต่ละช่วงเวลาการผลิต โดย

บริษัทฯ จะทําการทดสอบคณุภาพนํา้ดิบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพนํา้ (Jar test) และคํานวณสดัส่วนสารเคมีท่ีเหมาะสมตาม

ลกัษณะคณุภาพนํา้ดิบ แล้วป้อนข้อมลูอตัราการจ่ายสารเคมีแต่ละชนิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุของ SCADA ซึง่จะทํา

ควบคมุการสบูจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิตให้ได้อตัราสว่นที่เหมาะสมตามอตัราการไหลของนํา้ดิบที่สบูเข้ามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซือ้วตัถุดิบจากผู้ จําหน่ายหลากหลาย โดยการเลือกซือ้จากผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพของสินค้าตาม

มาตรฐานและได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบติัการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจดัส่งและการสํารองได้ตาม

ความต้องการของบริษัทฯ อย่างทว่งที และมีราคาต่ําที่สดุ  
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 ที่ผ่านมา ในการจดัซือ้สารเคมีแต่ละชนิด บริษัทฯ จดัซือ้จากผู้จดัจําหน่ายสารเคมีเพียงรายเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

พิจารณาแล้วว่าลกัษณะผลิตภณัฑ์ของผู้จดัจําหน่ายรายนัน้ๆ เหมาะสมกบัการใช้งานในกระบวนการผลิต และผู้จดัจําหน่าย

รายนัน้สามารถจดัสง่วตัถดิุบให้บริษัทฯ ได้เพียงพอกบัความต้องการและตรงตอ่เวลา 

 เน่ืองจากสารส้มเป็นสารเคมีหลกัท่ีใช้ในการผลิตนํา้ประปา ปริมาณการจดัซือ้สารส้มจึงมีมลูค่าสงูท่ีสดุในบรรดา

ยอดจดัซือ้สารเคมีทัง้หมด โดยตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ จดัซือ้สารส้มจากบริษัท สยามเฆมี จํากดั ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัจําหน่ายสารส้มในประเทศมีหลายรายด้วยกนัและสารส้มเป็นวตัถดิุบท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากนกั 

ด้วยเหตนีุ ้หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจดัซือ้จากผู้จดัจําหน่ายรายดงักล่าวได้ บริษัทฯ สามารถจดัซือ้สารส้มจากผู้จดัจําหน่าย

รายอ่ืนและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตนํา้ประปาได้เช่นกนั 

ยอดจดัซือ้วตัถดิุบหลกัของบริษัทฯ  

วัตถุดบิ 
2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

   สารส้มนํา้ 37.4 49.1 43.7 51.7 65.6 51.9 

   ดา่งทบัทิม 3.1 4.1 3.4 4.0 5.5 4.3 

   คลอรีนเหลว 11.2 14.8 12.8 15.1 14.6 11.6 

   ปนูขาว 3.5 4.6 2.1 2.5 2.7 2.1 

   โพลิเมอร์ 7.1 9.3 10.4 12.3 16.5 13.0 

   ผงถ่านกมัมนัต์ 8.7 11.4 6.9 8.1 15.4 12.2 

สารเคมีหลกั 71.0 93.3 79.3 93.8 120.3 95.2 

อปุกรณ์อะไหล ่ 5.1 7.6 5.3 6.3 6.1 4.8 

ยอดรวม 76.1 100.0 84.6 100.0 126.4 100 

     ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  

 

(3) ผู้ซอ่มบํารุงและผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทฯ ดําเนินการซ่อมบํารุงอปุกรณ์เบือ้งต้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบส่งนํา้ หรือ

อุปกรณ์เฉพาะด้านเกิดความเสียหายท่ีต้องมีการซ่อมแซมหรือซ่อมบํารุง ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะทางเกินกว่า

ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซ่อมที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่คุ้มค่าที่จะทําด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดให้มีการคดัเลือก

ผู้ ดําเนินการโดยจัดให้มีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผู้ เสนอราคาที่ เป็นไปตามเง่ือนไขในเชิงของการซ่อมบํารุง 

ความสามารถของผู้ รับจ้างและมีคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ เป็นเง่ือนไขหลกัการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ  

(4) คา่อปุกรณ์อะไหล ่

 บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่อปุกรณ์อะไหล่ โดยจดัซือ้เป็นครัง้คราวจากผู้จดัจําหน่าย ทัง้นี ้การ

พิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายขึน้อยู่กบัลกัษณะสินค้าที่เหมาะสมกบังาน คณุภาพ การให้บริการและราคาที่เหมาะสมเป็นสําคญั 

3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วตัถดิุบที่สําคญัที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปามีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) นํา้ดิบ 

 นํา้ดิบท่ีประปาปทมุธานีใช้ในการผลิตนํา้ประปาคือนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยา ประปาปทมุธานีสบูนํา้เข้าสู่โรงผลิต

นํา้ ณ ต.บ้านปทมุ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทัง้นี ้ประปาปทุมธานีต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัปทานประกอบกิจการ

ประปาเป็นจํานวนเงิน 200 บาท โดยต้องจ่ายให้แก่กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ ให้สมัปทาน (ซึง่ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้

โอนอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการประปาไปยงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้า

พนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานซึง่ต้องจ่ายลว่งหน้าเป็นรายปีเป็นจํานวนเงินปีละ 200 บาท โดยประปาปทมุธานีได้ชําระ

เงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานผู้ ตรวจการของผู้ ให้สมัปทานดงักล่าว ล่วงหน้าจนครบจํานวนท่ีต้องชํารtตลอดอาย ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

สมัปทาน 25 ปี จํานวนทัง้สิน้ 5,000 บาท เม่ือเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลกัที่ประปาปทมุธานี ใช้ในการผลิตนํา้ประปา ได้แก่ 

-  สารส้มนํา้ 

-  คลอรีนเหลว 

-  ปนูขาว 

-  โพลิอีเลค็โตรไลท์ 

ประปาปทมุธานีไมใ่ช้ดา่งทบัทิมในกระบวนการผลิตนํา้ประปาเน่ืองจากคณุลกัษณะของนํา้ดิบที่แตกตา่งกนัระหว่าง

นํา้ดิบจากแมนํ่า้ทา่จีนและนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยา ทัง้นี ้นํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนประกอบไปด้วยสารเคมีบางชนิดท่ีทําให้นํา้

มีสี และดา่งทบัทิมช่วยกําจดัสารเคมีท่ีก่อให้เกิดสีดงักลา่ว 

ประปาปทมุธานีใช้ระบบควบคมุคณุภาพเพ่ือคํานวณหาปริมาณและสดัสว่นของสารเคมีท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพของ

นํา้ดิบในขณะนัน้สําหรับการผลิตนํา้ประปา โดยการนํานํา้ดิบมาผ่านระบบ Jar Test เช่นเดียวกนั 

อนึ่ง ในการจดัซือ้สารเคมีแต่ละชนิด ประปาปทมุธานีจดัซือ้จากผู้จดัจําหน่ายสารเคมีเพียงรายเดียวเช่นเดียวกับ

บริษัทฯ 

เช่นเดียวกบับริษัทฯ ปริมาณการจดัซือ้สารส้มนํา้จงึมีมลูคา่สงูที่สดุในบรรดายอดจดัซือ้สารเคมีทัง้หมด โดยตัง้แตปี่ 

2547 ประปาปทมุธานีจดัซือ้สารส้มนํา้จากบริษัท สยามเฆมี จํากดั ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

ยอดจดัซือ้วตัถดิุบหลกัของประปาปทมุธานี  

วัตถุดบิ 

  

2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สารส้มนํา้ 27.9 58.9 28.82 65.50 31.43 67.70 

คลอรีนเหลว 5.6 11.8 6.04 13.73 5.23 11.26 

ปนูขาว 0.8 1.8 0.77 1.75 0.41 0.88 

โพลิเมอร์ 6.6 13.9 7.12 16.18 8.13 17.51 

สารเคมีหลกั 40.9 86.4 42.72 97.16 45.20 97.35 

อปุกรณ์อะไหล ่ 6.5 13.9 1.25 2.84 1.23 2.65 

ยอดรวม 47.4 100.0 44.00 100.00 46.43 100 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
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(3) ผู้ซอ่มบํารุงและผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ประปทมุธานีดําเนินการซ่อมบํารุงอปุกรณ์เบือ้งต้นโดยบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ในกรณีที่ระบบผลิต 

ระบบส่งนํา้ หรืออปุกรณ์เฉพาะด้านเกิดความเสียหายที่ต้องมีการซ่อมแซม ซ่อมบํารุง หรือก่อสร้างเพ่ิมเติม ซึง่เป็น

ความสามารถเฉพาะทางเกินกว่าความสามารถของไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ หรืองานซ่อมท่ีประปาปทมุธานีและ 

ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ พิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มค่าที่จะทําด้วยตนเอง ประปาปทมุธานีและไทยวอเตอร์ โอเปอร์

เรชัน่ส์ จะเลือกผู้ รับจ้างตามลกัษณะของงานและความสามารถของผู้ รับจ้าง โดยคํานงึถึงคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสมด้วย  

(4) คา่อปุกรณ์อะไหล ่

ประปาปทมุธานีเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอปุกรณ์อะไหล่ โดยจดัซือ้เป็นครัง้คราวจากผู้จดัจําหน่าย

เช่นเดียวกบับริษัทฯ ทัง้นี ้การพิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายขึน้อยู่กบัลกัษณะสินค้าที่เหมาะสมกบังาน คณุภาพ การให้บริการ

และราคาที่เหมาะสมเป็นสําคญัเช่นกนั 

 

4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.1 บริษัทฯ  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตามจากกระบวนการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ ทํา

ให้เกิดตะกอนจากการผลิต ซึง่ตะกอนดงักล่าวจะถกูส่งไปยงักระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลท์ลงไปทําให้

ตะกอนจบัตวักนัก่อนท่ีจะถกูนําไปทิง้ในที่ท่ีได้จดัเตรียมไว้ของบริษัทฯ ส่วนนํา้ที่ได้จากการรีดจะถกูนํากลบัเข้าไปในระบบใหม่

เพ่ือผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นนํา้ประปาอีกครัง้ตามกระบวนการแบบ Zero Dischargeโดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบ

กากตะกอนเป็นประจําทกุปีอย่างตอ่เน่ืองโดยห้องปฏิบติัการที่ได้การรับรองมาตรฐาน 

 ในส่วนของกากสารเคมีที่เกิดจากนํา้ล้างจากห้องทดลอง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทรับบําบดัสารเคมีที่

ได้รับอนญุาตรับไปกําจดัเป็นครัง้ๆ ไป ประมาณปีละ 1 ครัง้ โดยไม่เคยมีการทําสญัญาว่าจ้าง ทัง้นี ้ปริมาณกากสารเคมีท่ีต้อง

บําบดัตอ่ปีมีปริมาณน้อยมาก 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และยงัมีการสนบัสนนุและให้

ความร่วมมือกับหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและภาคท้องถ่ิน ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแม่นํา้ท่าจีน โดยการร่วมหารือและสนบัสนนุการดําเนินการ

พฒันาแบบยัง่ยืนในการอนรัุกษ์คณุภาพของแม่นํา้ท่าจีนให้มีคณุภาพดี เพ่ือที่จะทําให้แหล่งนํา้และชมุชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ตอ่ไป สง่ผลให้บริษัทฯ มีแหลง่นํา้ดิบสําหรับการผลิตที่มีคณุภาพตลอดไป  

 อนึง่ ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทและ/หรือ ถกูฟ้องร้องใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

4.2    ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม กระบวนการผลิตนํา้ประปาของ 

ประปาปทมุธานีมีลกัษณะเป็นแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตนัน้ ไม่มีการปล่อยนํา้กลบัลงสู่แหล่งนํา้ดิบ 

ทัง้นีนํ้า้ที่เหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถกูนําย้อนกลบัไปยงักระบวนการผลิตใหม ่

 จากการวิเคราะห์ของบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) (GENCO) เม่ือปลายปี 

2542 พบว่าตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม่ มีสารมี พิษที่ ก่ อใ ห้ เ กิดอันตรายแก่สิ่ งแวดล้อมเ จือปน ทั ง้ นี ้ 
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ประปาปทมุธานียกตะกอนดินที่เกิดขึน้ให้แก่บุคคลภายนอกที่ต้องการไปถมที่ดินโดยไม่คิดค่าตะกอนดินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

ทัง้สิน้ 

 สําหรับสารเคมีที่หลงเหลือจากการล้างถงัเก็บ ถงัเตรียมสารเคมี และนํา้จากห้องทดลอง ในอดีต ประปาปทมุธานี

เคยทําสญัญาปีต่อปีว่าจ้าง GENCO ให้ทําการกําจัดสารเคมีดงักล่าว โดยที่ผ่านมา ประปาปทุมธานีส่งกากสารเคมีให้ 

GENCO บําบดัประมาณปีละ 1 ครัง้ ปริมาณไม่เกินปีละ 5 ตนั อย่างไรก็ตาม เม่ือสญัญาครัง้สดุท้ายสิน้สดุลงเม่ือปลายปี 

2549 ประปาปทมุธานีไมไ่ด้ทําสญัญาปีตอ่ปีกบั GENCO อีก 

 อนึง่ ท่ีผ่านมาประปาปทมุธานีไมเ่คยมีข้อพิพาทเร่ืองสิ่งแวดล้อมกบัหน่วยงานหรือเอกชนรายใดเช่นกนั 
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